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RESUMO 

 
 

 
 
 

 
 

O jornalismo vive um momento de mudanças estruturais, com profundas transformações nas 
dinâmicas de produção, distribuição e recepção de conteúdos que alteram processos e conceitos 
consolidados nos campos teórico e profissional. Esta pesquisa busca compreender os processos 

e as rotinas produtivas jornalísticas em mídias independentes digitais, com um olhar para as 
mudanças e permanências na relação com o jornalismo tradicional, no contexto das novas 

tecnologias e dispositivos da comunicação convergente e móvel. Com uma abordagem de 
natureza qualitativa, em uma perspectiva compreensiva dos fenômenos, a metodologia vai do 
levantamento e estudo bibliográfico a entrevistas em profundidade com jornalistas fundadores 

e/ou editores de novas mídias independentes digitais expressivas no contexto brasileiro 
contemporâneo. São investigadas as dinâmicas jornalísticas de profissionais de sete mídias 

independentes digitais brasileiras, abrangendo assim uma diversidade de perfis dessas novas 
mídias, de startups a mídias com determinado engajamento e/ou ativismo político. A 
compreensão desses profissionais acerca do jornalismo das mídias tradicionais – de onde muitos 

deles vieram – é o ponto de partida da pesquisa, que abrange ainda suas concepções sobre o 
próprio jornalismo e os valores que os orientam na ação jornalística nas mídias independentes. 

Pretende-se, assim, analisar um continuum multimídia, das práticas metajornalísticas dos 
profissionais à sua atuação nas mídias independentes, em um processo comunicativo articulado 
e atento às novas formas de produzir e distribuir a notícia. Os resultados apontam no sentido de 

uma compreensão mais ampla e profunda dos novos modos de fazer jornalístico, para além das 
mudanças técnicas e estéticas, do desafio da permanência e fortalecimento das referências éticas 

na prática jornalística, em contextos contemporâneos de cada vez mais necessidade de um 
jornalismo de qualidade, para a cidadania e para a democracia. 
 

Palavras-chave: jornalismo, jornalismo independente, jornalismo móvel, jornalismo em redes, 
convergência, rotinas produtivas.  



ABSTRACT 

 
 

 
 
 

 
 

Journalism is experiencing a moment of structural changes, with profound changes in the 
dynamics of production, distribution and reception of contents that are changing processes and 
concepts now consolidated for the theoretical and professional field. This research seeks to 

understand the processes and productive journalistic routines in digital independent media, with 
a look at the changes and permanences in relation to traditional journalism, in view of the new 

technologies and devices of mobile and convergent communication. With a qualitat ive 
approach, in a comprehensive perspective of the phenomena, the methodology goes from the 
survey and bibliographical study to in-depth interviews with founding journalists and/or editors 

of new independent digital medias expressive in the contemporary Brazilian context. The 
journalistic dynamics of professionals from seven Brazilian digital independent media are 

investigated, thus covering a diversity of profiles of these new digital media, from startups to 
media with a certain engagement and/or political activism. These professional's understanding 
of traditional media journalism - from many of them came from - is the starting point of the 

research, which also covers their conceptions of journalism itself and the values that guide them 
in journalistic action in independent media. Of this way, we intend to analyze a multimed ia 

continuum, from the meta-journalistic practices of professionals to their performance in 
independent media, in an articulated communicative process and attentive to the new ways of 
producing and distributing the news. The results point towards a broader and deeper 

understanding of the new ways of doing journalism, in addition to technical and aesthetic 
changes, the challenge of permanence and strengthening of ethical references in journalis t ic 

practice, in contemporary contexts which increasingly need a quality journalism for citizenship 
and democracy. 
 

Key-words: journalism, independent journalism, mobile journalism, networking journalism, 
convergence, productive routines.  



RESUMEN 
 
 

 
 
 

 
 

El periodismo atraviesa un momento de cambios estructurales, con profundos cambios en la 
dinámica de producción, distribución y recepción de contenidos que alteran los procesos y 
conceptos consolidados en los campos teórico y profesional. Esta investigació n busca 

comprender los procesos periodísticos y las rutinas productivas en medios digita les 
independientes, con una mirada a los cambios y las permanencias en relación con el periodismo 

tradicional, en el contexto de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicac ión 
convergente y móvil. Con un enfoque cualitativo, en una perspectiva integral de los fenómenos, 
la metodología abarca desde encuestas y estudios bibliográficos hasta entrevistas en 

profundidad con periodistas fundadores y/o editores de nuevos medios digitales independientes 
expresivos en el contexto brasileño contemporáneo. Se investigan las dinámicas periodíst icas 

de profesionales de siete medios independientes digitales brasileños, cubriendo así una 
diversidad de perfiles de estos nuevos medios, desde nuevas empresas hasta medios con 
compromiso y / o activismo político determinado. La comprensión de estos profesionales del 

periodismo de medios tradicional, de donde provienen muchos de ellos, es el punto de partida 
de la investigación, que también cubre sus concepciones del periodismo en sí y los valores que 

los guían en la acción periodística en los medios independientes. Por lo tanto, pretendemos 
analizar un continuo multimedia, desde las prácticas metaperiodísticas de los profesiona les 
hasta su desempeño en medios independientes, en un proceso comunicativo articulado y atento 

a las nuevas formas de producir y distribuir las noticias. Los resultados apuntan hacia una 
comprensión más amplia y profunda de las nuevas formas de hacer periodismo, además de los 

cambios técnicos y estéticos, el desafío de la permanencia y el fortalecimiento de las referencias 
éticas en la práctica periodística, en contextos contemporáneos de una creciente necesidad de 
periodismo de calidad para la ciudadanía y la democracia. 

Palabras clave: periodismo, periodismo independiente, periodismo móvil, periodismo en red, 
convergencia, rutinas productivas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

 
 

 
 

Os conteúdos distribuídos por agências de mídias independentes no Brasil me chamam 

a atenção há algum tempo. Nessas narrativas dispostas aos públicos, eu, que trabalhava na 

docência de jornalismo online há pouco mais de dez anos, via nascer novas formas – quase 

sempre dinâmicas, convergentes e envolventes – de contar uma boa história, fosse ela, como 

dizemos no jargão jornalístico, quente ou fria. Já a mídia tradicional, os grandes grupos 

midiáticos no Brasil, separados numa era pré-internet em TV, rádio, jornal impresso e 

revistas, e em suas clássicas editorias, se reinventavam a passos lentos diante das novas 

tecnologias, do mundo online e digital, e mais recentemente da proliferação das plataformas e 

dispositivos da comunicação móvel.  

Os precursores nos estudos sobre jornalismo online no Brasil, na Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), categorizando modelos narrativos e estágios de desenvolvimento do 

jornalismo na web, em pesquisas como as de Marcos Palácios e Luciana Mielniczuk, 

claramente situavam os grandes jornais brasileiros como “linear básicos”, “transpositores de 

conteúdos”, no que tange ao jornalismo praticado, ou melhor, disposto, na internet. Como 

bem mostrou Caio Túlio Costa, em 2006, no artigo “Por que a nova mídia é revolucionária?”, 

citado devidamente no transcorrer deste trabalho, a velha mídia tratava a nova, a web, apenas 

como receptáculo dos conteúdos que produzia, em uma mera transposição.  

De acordo com dados do autor, no Brasil, dez anos após a emergência da internet 

comercial, a participação da internet no mercado total das receitas de publicidade era de 1,9%; 

nos EUA 6% e na Inglaterra, de 10%. No entanto, o programa Fantástico, da Rede Globo, 

lançou em janeiro de 2019 o quadro ‘Isso a Globo não Mostra’, uma referência ao que é 

falado e produzido sobre a emissora  –  e com o conteúdo da própria  –  nas redes sociais (os 

chamados memes) e outros canais de televisão.1 O quadro, que é de humor, revela que os 

tempos mais “quadrados”, tanto na narrativa quanto no formato estético da televisão brasileira 

                                                 
1 Disponível em:  <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/01/20/estreia-isso-a-globo-nao-

mostra.ghtml>.Acesso em: 20 de junho de 2019.  

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/01/20/estreia-isso-a-globo-nao-mostra.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2019/01/20/estreia-isso-a-globo-nao-mostra.ghtml
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(uma vez que a emissora é o maior representante da TV brasileira em termos de audiência, 

produção de conteúdo, exportação de novelas etc.), estão ficando para trás. As mudanças têm 

sido tantas, que até as mídias tradicionais se dispõem muitas vezes a rever seus clássicos e 

consolidados modelos narrativos, pautadas pelas práticas de novos produtores de conteúdo, 

como as mídias ditas alternativas ou independentes. Isso ficou claro, por exemplo, nas 

coberturas dos movimentos de rua no Brasil em 2013, com a emergência de mídias 

independentes como a Mídia Ninja e suas transmissões ao vivo em meio aos acontecimentos, 

e mais recentemente nos episódios das reportagens sobre a operação Lava Jato, 

protagonizados pelo The Intercept Brasil. 

Partimos desse olhar inquieto acerca das narrativas, com a decisão, no entanto, de não 

as estudar enfaticamente, mas sim o modo de fazê-las.2 Uma escolha pelos sujeitos e ações 

humanas – e não necessariamente por suas produções, em um contexto social contemporâneo 

de grandes e profundas transformações provocadas pelas tecnologias e aparatos móveis 

digitais e convergentes. Essas novas formas de dispor e apresentar envolventes narrativas 

multimídias por veículos os mais diversos, do Mídia Ninja – em suas transmissões ao vivo e 

sem cortes –  ao Programa Fantástico da Rede Globo, apontam, visíveis aqui e ali, novas 

formas de fazê-las. Novas formas de distribuí-las, de gestão e captação de recursos, de 

relacionamento com os públicos, de dinâmicas e processos em curso. Interessa-nos uma 

aproximação e compreensão sobre esses novos modos de fazer, porque acreditamos que as 

verdadeiras mudanças, ou o segredo das mudanças que geram produtos e produções criativas 

e inovadoras está mais no jeito de conduzir e criar, do que prioritariamente no cabedal de 

técnicas e tecnologias empregadas, que por si só, assim o entendemos, não transformam lá 

muita coisa.  

Assim, este estudo parte de um contexto de grandes e profundas transformações no 

jornalismo, chamadas de estruturais pelos pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), 

Zélia Leal Adghirni e Fábio Pereira. Estruturais e que afetam o processo inteiro do 

jornalismo: a produção, a distribuição, o perfil do jornalista, a forma de se relacionar com os 

públicos. A compreensão clássica dos polos ora opostos emissor-receptor revela-se cada vez 

mais insuficiente para explicar estas dinâmicas complexas. Alguns estudiosos da recepção, 

como o canadense Serge Proulx, já sinalizaram para a necessidade de superação da 

                                                 
2 Opto neste trabalho pelo não uso do sujeito oculto, ou indeterminado, e ainda pelo uso do plural “nós” pela 

força colaborativa que o estudo teve. Principalmente por parte do orientador do trabalho, professor Dr. Dimas A. 

Künsch. Essa solidariedade na pesquisa, como eu entendo, é parte integrante de um novo entendimento, mais 

aberto e democrático, de pesquisa científica. Com isso, presto também um tributo à ideia, muito importante neste 

trabalho, de compreensão como método. 



17 
 

dicotômica perspectiva e a emergência de estudos focados nos fenômenos e na forma como 

eles ocorrem.  

São também várias e recorrentes as abordagens sobre essa conjuntura do jornalismo 

em transformação e sua caracterização como um momento de crise. Em um ligeiro 

levantamento bibliográfico, podemos encontrar termos diferentes para o contexto 

contemporâneo dessa prática social, como “mutação”, “transformação”, “mudanças”, “crise” 

e até mesmo “fim”. Neste contexto de indefinição do jornalismo e do jornalista, optamos 

preferencialmente pela ideia de mudanças profundas, de fato estruturais, já que se contrapõem 

às mudanças pontuais ou menores, como expresso por Adghirni e Pereira, baseados em Jean 

Charron e Jean de Bonville.3 

Nesse cenário de expressivos avanços tecnológicos, digitalização e conexão social 

pela internet, massificação de novos aparatos da comunicação móvel e convergente, a 

emergência de novos falantes tem sido um processo crescente. O professor Manuel Carlos 

Chaparro já em 2003 ressaltava que, para ele, a principal mudança nos processos jornalísticos 

dos últimos anos teria sido o que ele chama de “revolução das fontes”. Trata-se, segundo 

Chaparro, de um processo de profissionalização das assim chamadas fontes de informação, 

que vinha acontecendo de forma ampla no Brasil, com a presença do jornalista profissional 

em novos lugares sociais, como sindicatos, movimentos sociais, partidos, empresas, igrejas 

etc.: as fontes deixam de ser pessoas que detêm informação e passam, agora com a mediação 

dos jornalistas, por um processo de institucionalização, tornando-se amplas produtoras de 

conteúdos jornalísticos. “Fatos, falas, saberes, produtos e serviços com atributos de notícia”, 

interpreta Chaparro no texto “Cem anos de assessoria de imprensa”, de 2002. Assim, falando 

diretamente aos seus públicos, essas instituições disputam espaços na agenda midiática e no 

debate público, com seus dizeres e fazeres, no cenário brasileiro de mídia monopolizada.  

Trazemos no trabalho a discussão acerca das atuais dinâmicas sociais de produção de 

conteúdos jornalísticos em curso. Como se irá identificar, estamos falando de um processo de 

descentralização da produção do jornalismo das mídias ditas tradicionais,4 que hoje se dá por 

muitas mãos, de maneira difusa, borrando barreiras antes muito bem-postas para o jornalismo. 

Nesse contexto pós-industrial, são diversas as novas mídias e as suas denominações, para 

além do fato de que denominações diferentes, em geral, não identificam os mesmos 

                                                 
3Todos os textos e autores mencionados nesta Introdução aparecem no corpo desta tese, sendo as obras 

mencionadas nas Referências.  
4 Por jornalismo tradicional, entendemos a produção jornalística como ela se veio configurando na história da 

sociedade urbana e industrial (MEDINA, 1978), um modelo de negócio associado ao fenômeno da comunicação 

de massa, sustentado basicamente por receitas publicitárias. O termo se refere aos jornais, revistas, rádio e 

televisão. 
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fenômenos em sua multiplicidade de sentidos e direções: “mídias das fontes” (com origem em 

práticas de assessorias de comunicação e/ou imprensa e comunicação organizacional), que 

criam seus próprios veículos e experiências para falar aos seus públicos e a sociedade (como 

vemos em Francisco Sant'anna e Manuel Carlos Chaparro); “novos arranjos produtivos” (por 

Roseli Figaro); “startups/novos modelos de negócio” (como mostra Daniela Bertocchi); 

“mídias alternativas e/ou independentes” (em Kari Karppinen, Hallvard Moe, Chris Atton e 

Ivan Satuf). Dentro deste grupo temos ainda os “midiativistas/midialivristas” (como em 

Elizabeth Lorenzotti, Ivana Bentes, Fábio Malini e Henrique Antoun), entre muitos outros 

tipos de mídia e de consequente compreensão e denominações existentes e possíveis. Trata-se, 

enfim, como iremos mostrar no transcorrer deste trabalho, de modelos híbridos, por vezes 

difíceis de caracterizar (que cabem em mais de uma das perspectivas denominativas 

expostas), que mesclam aspectos de experiências do campo profissional jornalístico, do 

publicitário e das relações públicas com práticas das áreas da tecnologia da informação, da 

inteligência de dados. E com diferentes perspectivas políticas e editoriais.  

Nesse amplo universo de transformações no jornalismo e de origem de novas mídias, 

nossa escolha é por compreender as dinâmicas de produção jornalística em mídias 

independentes contemporâneas no Brasil. Acrescentamos o adjetivo “digitais” como forma de 

demarcar o caráter atual desses novos protagonistas da notícia, que estão necessariamente em 

redes e nas redes (do ponto de vista do trabalho em redes – colaborativo –, das mídias sociais, 

ou a world wide web – www). Assim, a partir de registros que mapeiam as mídias 

independentes no Brasil, seguimos um percurso metodológico próprio (a partir de contatos 

que resultaram em disponibilidades ou não para falar à pesquisa), que resultou na seleção de 

sete mídias independentes brasileiras para um olhar aproximado e compreensivo acerca de 

suas práticas a partir, principalmente, de conversas em profundidade com jornalistas que nelas 

trabalham. São elas, organizadas pela ordem com as abordamos: Estúdio Fluxo, Nexo Jornal, 

Repórter Brasil, Mídia Ninja, Jota, Congresso em Foco, The Intercept Brasil. Consideramos 

que estas agências são expressivas no cenário nacional, e ao mesmo tempo representativas de 

um universo diverso de práticas jornalísticas independentes.  

O adjetivo “independente” se aplica a cada uma delas de modo particular. Pode estar 

no modo de se financiar, na independência editorial, no compromisso com um ideário 

humanista e ético, no jornalismo ativista, na forma diferente de construir e apresentar suas 

narrativas. Todas estão a produzir jornalismo de modos ou aspectos diferentes daqueles 

tradicionalmente colocados. O que o termo “independente” significa, de forma mais profunda, 

será objeto de nossas reflexões no segundo capítulo. E esse fazer diferente parte de uma 
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crítica. Uma prática metajornalística, de crítica às mídias tradicionais, que se dá em alguma 

medida a partir das relações e experiências dos jornalistas dessas mesmas mídias tradicionais, 

de onde muitos migraram. A dimensão da “ação jornalística”, uma expressão utilizada por 

Chaparro numa compreensão do jornalismo enquanto fazer intencionado, da interferência do 

jornalismo na realidade, está posta para eles, sem constrangimentos. 

Empoderados por novos dispositivos como os smartphones, conectados, móveis e 

convergentes, os jornalistas vivenciam rotinas bastante diferentes. Rotinas fluidas e 

desterritorializadas, conexões cada vez menos presenciais e mediadas por dispositivos 

móveis: as perspectivas das teorias da produção da informação foram revisitadas com um 

olhar ancorado na fundamentação de Zygmunt Bauman e seu conceito de “modernidade 

líquida”, que desempenha um papel importante em nossa discussão sobre o contexto em que 

essas transformações profundas se dão.  

A partir das múltiplas possibilidades dos dispositivos tecnológicos conectados à 

internet, como os smartphones – e de suas orientações políticas e visão de mundo e de 

jornalismo – essas novas mídias reinventam a prática e a narrativa jornalística. Para além da 

existência física desses dispositivos tecnológicos no cotidiano das pessoas – em 2019 existem 

cerca de 230 milhões de smartphones ativos no Brasil, média de um por habitante, de acordo 

com o Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV- Eaesp –, nosso enfoque recai 

sobre  os processos e práticas dos sujeitos sociais para com esses dispositivos, o que Alex 

Primo chamou de “condições de interação”.  

Nesse caminho de reinvenção jornalística das mídias independentes, com as 

características até este ponto elencadas – em especial as práticas metajornalísticas e o 

engajamento desses grupos –, em um movimento de crítica e ao mesmo tempo de atuação 

jornalística, paradigmas e práticas são revistos e reconstruídos. E novos formatos narrativos 

emergem. Aqueles que dizemos no começo nos chamar a atenção. 

Nosso questionamento central durante a produção da pesquisa se formulou em torno 

da pergunta sobre como as tecnologias recentes (por meio do uso das redes de internet, 

smartphones e recursos multimídias), com suas características móveis e convergentes, foram 

incorporadas e são utilizadas nos processos e rotinas produtivas das mídias independentes e, 

ao mesmo tempo, em que medida reinventam práticas jornalísticas tradicionalmente 

colocadas. Que distanciamentos e aproximações as práticas jornalísticas dessas mídias têm, 

em um movimento de crítica e inspiração, absorção e ruptura, com relação às das mídias 

tradicionais, convencionalmente colocadas e consolidadas?  
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Para esta tese, e em estreita vinculação com as questões elencadas, definimos como 

objetivo geral compreender os processos e as rotinas produtivas jornalísticas em mídias 

independentes digitais com um olhar para as mudanças e permanências com relação ao 

jornalismo tradicional, no contexto das novas tecnologias e dispositivos da comunicação 

móvel e convergente. Em termos específicos, buscamos uma compreensão acerca da 

importância dessas novas iniciativas de mídia, tendo em vista que aumentam a diversidade de 

conteúdos interpretativos na dinâmica social, em um país marcado pelo monopólio das mídias 

tradicionais, com a bandeira de democratização da comunicação, levantada por décadas, 

começando a ser implementada agora, de modo particular, a partir do acesso amplo à internet 

e às novas tecnologias. Essa multiplicidade de vozes e pontos de vista, alinhada a um 

compromisso ético na prática jornalística, contribui para o debate público e o fortalecimento 

da democracia, sobretudo frente a contextos de emergência de notícias falsas, hoje chamadas 

fake news. 

O percurso metodológico do trabalho se orienta por uma perspectiva compreensiva 

dos fenômenos em foco, em uma busca mais pelo modo como eles ocorrem do que por uma 

explicação que se pretenda final e definitiva. Esse tipo de abordagem, necessariamente 

qualitativa, busca uma aproximação aos fenômenos tal qual eles se dão para se descrevê-los, 

ou mostrá-los, mais do que demonstrá-los. Orientam-nos nessa direção compreensiva, 

dialógica, autores como Jean-Claude Kauffman, Dimas A. Künsch e Cremilda Medina. Para 

isso, na pesquisa de campo, nos valemos de entrevistas em profundidade com oito jornalistas 

com certo protagonismo e representatividade, fundadores ou editores de mídias independentes 

digitais; observação direta (em alguma medida participante) nos contextos das entrevistas e 

redações visitadas; além de análises documental e de conteúdo, para caracterização dessas 

mídias e o olhar acerca de suas narrativas. 

A tese está estruturada em três capítulos que se interrelacionam. As relações são 

construídas de modo a dar conta, de forma articulada, de uma aproximação compreensiva aos 

conceitos-chaves da pesquisa: jornalismo independente, jornalismo móvel e convergente, 

rotinas produtivas no jornalismo, que por sua vez conversam com a temática macro da tese:  

os modos de fazer jornalismo em mídias independentes digitais brasileiras.  

Assim, o primeiro capítulo realiza uma viagem compreensiva ao universo das mídias 

independentes digitais, partindo do cenário brasileiro atual dessas mídias e avançando para a 

escolha das sete mídias independentes eleitas para pesquisa. Após a explicitação desse 

processo, apresentamos uma caracterização de cada uma dessas mídias, em uma primeira 
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aproximação. Essa viagem compreensiva traz também os elementos da metodologia aplicada, 

em uma descrição pormenorizada dos caminhos trilhados.  

No capítulo 2, tratamos das mudanças no jornalismo a partir das novas tecnologias, em 

uma sociedade conectada, com um olhar acentuado para os temas da convergência midiática, 

mobilidade e redes nas dinâmicas jornalísticas. As novas e diferentes mídias que emergem 

nesse contexto de busca de espaço e interferência no debate público, em particular as mídias 

independentes digitais, são temas tratados na sequência. A independência, a liberdade e o 

ativismo nessas novas mídias são também debatidos, reconhecendo o aspecto relacional e por 

vezes escorregadio da expressão “mídia independente”. Por fim, neste segundo capítulo, 

falamos sobre metajornalismo e a perspectiva crítica presente na atuação jornalística nessas 

mídias, e uma identidade um tanto própria que marca a escolha dos jornalistas que nelas 

trabalham.  

O terceiro e mais longo capítulo da pesquisa é reservado para os “modos de fazer”. 

Começamos com o tema da produção jornalística a partir de algumas perspectivas teóricas, 

acrescidas do desafio de um olhar que as reconsidera, de algum modo, nos contextos 

contemporâneos. Em seguida apresentamos as dinâmicas do fazer jornalístico nas mídias 

independentes que constituem o corpus deste nosso trabalho, sobretudo sob o olhar dos 

jornalistas entrevistados. Por fim, apresentarmos uma breve análise de narrativas de algumas 

dessas mídias, a título de exemplos. Pensamos que, por mais que nosso foco se concentre 

sobre o modo de fazê-las, ficar sem apresentá-las em seus principais conteúdos e dinâmicas 

seria uma lacuna.  

Fechamos a pesquisa com nossas considerações finais, procurando expressar, em 

síntese, nossas principais percepções após todo o percurso do trabalho e novas questões para 

investigações por vir. Assim, na perspectiva compreensiva proposta, entende-se que chamar 

de finais essas considerações só pode mesmo significar o encerramento da etapa de uma 

viagem cujos destinos estamos longe de poder imaginar: aqui como em todo canto da 

produção cultural, é justo pensar que de fato o autor não é dono de sua obra e dos sentidos que 

ela evoca e provoca. Também, que nos permitimos não mais que alguns apontamentos, o mais 

das vezes provisórios, mas nem por isso menos importantes, acerca dessas múltiplas mídias 

digitais, ora semelhantes, ora diferentes, com relação às mídias tradicionais e também quando 

comparadas entre si. Registramos, assim, após essa aproximação analítica a esses fenômenos 

contemporâneos tão ricos e complexos, que parte de um cenário previamente mapeado para 

uma entrada em seus territórios, o que pudemos compreender, certos de que compreender está 

distante da pretensão de esgotar um tema.  
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A abordagem compreensiva abraça dúvidas e incertezas, com um olhar para elas como 

fecundas e provocadoras de novos saberes. Essa perspectiva conecta este trabalho com as 

preocupações teóricas e epistemológicas do grupo de pesquisa “Da compreensão como 

método”, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista 

de São Paulo (Umesp), do qual fazemos parte. Várias questões pudemos formular ou 

reformular durante a caminhada e as partilhamos aqui, certos de que a incerteza, como dizia 

Hilton Japiassu em A Pedagogia da incerteza, é saudável. As verdades, tanto filosóficas 

quanto científicas, são realidades históricas, filhas do tempo. Possuem, assim, um futuro. 

Findamos com o desejo de acompanhar o futuro desses fenômenos tão dinâmicos, e de ter 

contribuído para lançar sobre eles um olhar, em um processo de constante aproximação. 
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Capítulo 1 

UMA VIAGEM COMPREENSIVA AO UNIVERSO DAS MÍDIAS 

INDEPENDENTES DIGITAIS 

 

  

O real não está no início nem no fim,  

ele se mostra pra gente é no meio da travessia. 

 

Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas. 

 

Este primeiro capítulo se ocupa em descrever e deixar claro nosso objeto de estudo (as 

mídias independentes digitais),  nosso corpus de análise (sete mídias independentes digitais 

brasileiras) e nosso percurso metodológico compreensivo, no sentido, principalmente, de ver 

em primeiro lugar como o fenômeno se mostra para, a partir daí, sem nos fixarmos em 

explicações e definições que pudessem se imaginar definitivas, tecer um primeiro e ainda 

muito provisório esboço dos significados plurais que esse mesmo fenômeno abarca, abraça, 

compreende. Nele, delimitamos nosso universo de pesquisa – as mídias independentes 

brasileiras –, numa exposição pormenorizada acerca do processo que trilhamos para a escolha 

das mídias que abordamos neste estudo. Assim, partimos de um cenário geral, de mapeamento 

das mídias independentes no Brasil, e seguimos em um processo próprio, feito na caminhada, 

de imersão aos territórios, para a escolha das sete mídias, na busca de uma compreensão 

acerca de seus modos de produção jornalística. 

Em um primeiro ponto, que chamamos de “Mídias independentes brasileiras:  uma 

aproximação”, apresentamos um breve descritivo de cada uma das mídias selecionadas. 

Pretendemos alcançar uma compreensão geral acerca das mídias, de modo a nos melhor 

situarmos para as conversas com os jornalistas que nelas atuam e as narrativas que produzem.  

Para essa caracterização e contextualização, nos valemos das informações disponíveis 

nos sites de cada uma delas, de documentos disponíveis na internet (matérias jornalísticas, 

entrevistas de seus jornalistas para outras mídias e plataformas), publicações acadêmicas e as 

próprias entrevistas em profundidade que realizamos com os jornalistas dessas mídias 

(disponíveis na íntegra nos Apêndices deste trabalho).  

No segundo ponto deste primeiro capítulo, “Metodologia aplicada”, descrevemos 

nossa trajetória metodológica compreensiva, desde os fundamentos teóricos conceituais que 
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nos orientam, de modo articulado à sua aplicação no processo de construção da pesquisa. O 

ponto de vista da compreensão, ou da compreensão como método, como adiantado linhas 

antes, se ancora em uma visão dialógica, de conversa – ainda que séria –, sobre o objeto, mas 

sem definir, sem chegar a respostas que se pretendem definitivas. Esta perspectiva, que 

expomos melhor adiante, recorda que o mundo é complexo, e não simples.  

Tanto mais é assim nesse mundo do digital, onde as coisas por natureza se movem 

muito, se transformam a cada passo. O que foi ontem corre o risco de hoje não ser mais, o 

segundo que passou revela diferenças em relação ao segundo atual. Os fenômenos em análise 

são recentes e em permanente movimento, estão descentralizados no país e em constante 

mobilidade, o que exige do pesquisador abertura e percepção para a construção de um método 

aberto e revisto a todo tempo.  

 
1.1 MÍDIAS INDEPENDENTES DIGITAIS BRASILEIRAS EM FOCO 

 

Em busca de uma compreensão acerca das transformações nos processos de produção 

jornalística, em particular nas mídias independentes digitais no contemporâneo, abordamos 

neste estudo, algumas agências de jornalismo independente brasileiras. Para esta seleção, 

levamos em consideração, além de referências teóricas, documentos e estudos que mapeiam 

essas iniciativas no Brasil.  

A Agência Pública1 realiza um trabalho de mapeamento dessas iniciativas no país, 

intitulado “O mapa do jornalismo independente”,2 em um momento, de acordo com a agência, 

de “ruptura e renascimento” vivido pelo jornalismo. O levantamento foi realizado por meio de 

busca da própria agência e de indicação do público leitor. Os critérios utilizados para que as 

mídias constem no mapa, de acordo com o site da Pública: organizações que “nasceram na 

rede, fruto de projetos coletivos e não ligados a grandes grupos de mídia, políticos, 

                                                 
1 Agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos, afirma em seu site ser uma fomentadora do jornalismo 

independente, com mentorias para jornalistas, concursos de microbolsas de reportagem, eventos de discussão 

sobre jornalismo e programas de apoio a projetos inovadores. Outro viés que remete à independência jornalística 

promovida e executada pela Agência Pública está no ineditismo do seu Mapa do Jornalismo Independente, 

criado em 2016. A Pública – http://apublica.org – é uma mídia que aposta em um modelo de jornalismo sem fins 

lucrativos para manter a independência e promove a defesa intransigente dos direitos humanos e do discurso 

democrático, de acordo com informações de seu site. Fundada em 2011, funciona como uma agência com 

reportagens, disponibilizando conteúdo sem fins lucrativos que distribui reportagens investigativas 

gratuitamente, sob a licença Creative Commons CC BY-ND. Conta com dois financiadores institucionais: a Ford 

Foundation, uma organização norte-americana, e a OAK Foundation, uma organização suíça. Ganhou diversos 

prêmios, como Gabriel Garcia Márquez, Vladimir Herzog, Comunique-se, Petrobras, Délio Rocha de Internet e 

Troféu Mulher Imprensa. 
2 Disponível em: <https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/>. Acesso em: 9 jul. 2019. 

about:blank
https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/
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organizações ou empresas”, e que não sejam blogs, avaliados geralmente como iniciativas 

individuais.  

Dados compilados entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016 revelam a existência 

de 79 coletivos no Brasil, em 12 estados e no Distrito Federal. Embora todas as regiões 

geográficas do país contassem com pelo menos uma iniciativa, o estado de São Paulo, 

sozinho, concentrava 36 veículos independentes, quase a metade dos que aparecem no mapa. 

Mesmo todas as iniciativas tendo origem e hospedagem nas redes, 25% delas não possuíam 

um site, uma página própria na web, estando hospedadas em redes sociais e newsletters. 

Sete organizações são descentralizadas e, por terem sido criadas na rede, não têm um 

só local de fundação. É o caso da Revista AzMina, que reúne pessoas de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Estados Unidos e Portugal. A iniciativa mais antiga, o site Scream and 

Yell, especializado em jornalismo musical, foi fundado em 1996. Desse mesmo ano, até 2006, 

o surgimento desses veículos era instável, e em alguns períodos, inexistente. Entre os anos de 

2013 e 2015 foram registradas as criações da maioria desses coletivos, 44 deles. O caráter 

independente, no entanto, não faz com que essas iniciativas tenham os mesmos fins 

comerciais. Parte delas, 32, visam obter lucro de alguma forma. E mesmo aquelas que não 

possuem caráter comercial contam com a publicidade como forma de financiamento. Todavia, 

um terço dessas iniciativas não se sustentam financeiramente (ou seja, têm receitas menores 

que suas despesas). 

Com o objetivo de analisar as relações de comunicação e as condições de produção no 

trabalho de jornalistas no que ela denomina “novos arranjos de mídia”, e ainda olhar essas 

mídias na relação com suas formas de sustentação e incorporação de novas tecnologias em 

suas práticas, a pesquisadora Roseli Figaro (2018), do Centro de Pesquisa em Comunicação e 

Trabalho (CPCT) da Universidade de São Paulo (USP), também utiliza como referência o 

mapa da Agência Pública.  

 Com um trabalho de catalogação, a partir das mídias apontadas pelo mapa, além de 

outras indicações e métodos, o estudo levanta 170 mídias independentes no Brasil e 10 com 

endereços internacionais. No Brasil, de acordo com a pesquisa, elas estão assim distribuídas: 

27 na região Sul, 95 na região Sudeste, 3 na região Norte, 16 na região Nordeste, 5 no Centro 

Oeste, 24 não identificadas. Na Grande São Paulo foram identificados 70 novos arranjos, dos 

quais a pesquisa seleciona 29 para a realização de entrevistas e grupos de discussão 

(FIGARO, 2018, p. 38).  

Desse modo, tendo em vista nossas perspectivas teóricas acerca das mídias 

independentes (apresentadas brevemente no segundo tópico deste capítulo e de modo mais 
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aprofundado no capítulo 2), bem como os estudos e mapeamentos antes referenciados, 

seguimos nossa viagem ao universo das mídias independentes, em um percurso para a seleção 

daquelas sobre as quais colocamos o foco de análise.  

 

1.1.1 Percurso da escolha das mídias 

 

A primeira mídia que tentamos abordar para fazer parte deste estudo foi a Agência 

Pública, certamente, pela sua representatividade no Brasil no que diz respeito ao universo das 

mídias independentes. A Agência Pública figura no meio jornalístico com credibilidade e 

modelo de um jornalismo precursor de um novo formato de organização jornalística tanto no 

que diz respeito ao modo de se financiar, como de distribuir as notícias e de produzi-las – que 

no caso, é o foco do nosso trabalho. No que diz respeito à produção, chama a atenção por suas 

ações que envolvem a comunidade no debate acerca de questões atuais e do universo 

jornalístico3 e nas escolhas e abordagens das temáticas4, além dos formatos narrativos e 

formas de dispô-los ao público.5 

No entanto, apesar do desejo precoce de olhar as dinâmicas do fazer jornalístico nesse 

expressivo veículo contemporâneo, não conseguimos acesso. Foram feitas várias tentativas. 

Começamos o contato por e-mail e por telefone em dezembro de 2018, quando a pessoa que 

nos atendeu, que possuía na data o cargo de coordenadora de comunicação, demonstrou 

abertura para nos receber e nos pediu para voltarmos o contato no ano seguinte. Desde o 

início, demonstramos o desejo de realizar entrevistas com os jornalistas e também um 

acompanhamento da rotina produtiva ou da produção de algumas pautas. 

Na retomada dos contatos, em janeiro de 2019, a coordenadora de comunicação nos 

disse, por e-mail, que este trabalho de acompanhamento não seria possível. Optamos, então, 

para um exclusivo interesse em entrevistas. Não tivemos mais retorno na conversa, que por 

ora se dava por e-mail. Fizemos ainda, num começo de tarde, uma visita à Agência, sem hora 

marcada, localizada na Barra Funda, em São Paulo. Tocamos o interfone e um rapaz que nos 

                                                 
3 Exemplo disso é a Casa Pública, https://apublica.org/tipo/casa-publica/, criada pela Agência Pública, que é o 

primeiro centro cultural de jornalismo no Brasil, criado para a produção, fomento, discussão e apoio ao 

jornalismo independente e inovador no Brasil e na América Latina. 
4 Entre as abordagens temáticas inovadoras e que divergem das pautas jornalísticas cot idianas (e hegemônicas) 

estão as reportagens sobre os indígenas e sobre religiões marginalizadas, com o candomblé. Exemplos são os 

especiais “Watu morreu” e “Os santos perseguidos”, premiados em 2018 e 2017, respectivamente, e disponíveis 

em: <https://apublica.org/2017/04/watu-morreu/> e <https://apublica.org/2017/11/os-santos-perseguidos/>, 

acessados em 9 jul. 2019. 
5 Os especiais produzidos pela Agência Pública e, muitos deles, premiados, são exemplos dos diferentes 

formatos narrativos apresentados ao Público. A série de reportagens Amazônia Resiste 

<https://apublica.org/especial/amazonia-resiste/>, é o mais recente deles, e recebeu o 1º lugar no 35º Prêmio 

Direitos Humanos de Jornalismo.  

https://apublica.org/tipo/casa-publica/
https://apublica.org/2017/04/watu-morreu/
https://apublica.org/2017/11/os-santos-perseguidos/
https://apublica.org/especial/amazonia-resiste/
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atendeu nos disse que o nosso contato não estava, e que voltássemos a ligar para marcar um 

horário. 

Depois disso, da falta de êxito no contato com a coordenadora de comunicação, 

decidimos abordar uma das jornalistas que exercem cargo de editora, por e-mail. Ela 

interrogou mais a fundo sobre a temática do trabalho e a intenção da entrevista, e desde o 

início afirmou que eles tinham “pouco tempo para atender a essas demandas, infelizmente”. E 

então, a conversa que se dava por e-mail se finalizou. 

Para resumir, depois desse exemplo, o processo de seleção das mídias a serem 

enfocadas foi construído na caminhada, durante a execução da pesquisa, entre as negativas de 

algumas mídias em se abrirem para o estudo e a impossibilidade de abordar outras. Em 

contatos com vários jornalistas, entre os que se negavam a participar por falta de tempo ou 

objeção da organização, encontramos oito jornalistas fundadores/e ou editores dispostos a 

conversar em profundidade sobre o tema da pesquisa. Com a conclusão da oitava entrevista 

consideramos que tínhamos material farto e suficiente para análise. As mídias em foco são as 

seguintes (Tabela 1): Estúdio Fluxo, Nexo Jornal, Repórter Brasil, Mídia Ninja, Jota, 

Congresso em Foco, organizadas pelo critério de aproximação, que compreende o contato e o 

retorno do jornalista para participar do estudo.  

 
Tabela 1: As sete mídias independentes selecionadas 

 

NOMES SITE ANO 
FUNDAÇÃO 

LOCAL 
FUNDAÇÃO 

1 Estúdio Fluxo http://www.fluxo.net/ 2014 São Paulo 

2 Nexo Jornal https://www.nexojornal.com.br/ 2015 São Paulo 

3 Repórter 
Brasil 

https://reporterbrasil.org.br/ 2001 São Paulo 

4 Mídia Ninja http://midianinja.org/ 2013 Rio de Janeiro 

5 Jota https://www.jota.info/ 2014 Brasília 

6 Congresso em 
Foco 

https://congressoemfoco.uol.com.br/ 2004 Brasília 

7 The Intercept 
Brasil 

https://theintercept.com/brasil/ 2016 Rio de Janeiro 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

http://www.fluxo.net/
https://www.nexojornal.com.br/
https://reporterbrasil.org.br/
http://midianinja.org/
https://www.jota.info/
https://congressoemfoco.uol.com.br/
https://theintercept.com/brasil/
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As mídias selecionadas possuem em comum as seguintes características, tendo em 

conta, em mais de um aspecto, o modo como falam de si mesmas: 

● Posicionam-se como jornalísticas, tendo profissionais, formados ou não na 

área, e produtores de conteúdos jornalísticos; 

● Orientam-se pela perspectiva de oferecer um jornalismo que se diferencie, se 

contraponha, em alguma medida e/ou aspecto (político, econômico, social, entre outros), do 

modelo de organização jornalística e de jornalismo praticado e divulgado pela grande mídia, 

neste trabalho chamada de mídia tradicional;  

● Constam no Mapa do Jornalismo Independente, produzido pela Agência 

Pública; 

● Declaram-se independentes, ou possuem como perspectiva editorial o 

jornalismo independente, em seus portais na internet e nos espaços públicos em que transitam; 

● Sua distribuição se dá exclusiva ou predominantemente pela internet; 

● Adotam formas colaborativas e/ou alternativas para seu financiamento; 

● Adotam formas diferentes de gestão da organização (de casas e caixas 

coletivos, às que se assemelham a startups).  

No estudo intitulado “As relações de comunicação e as condições de produção no 

trabalho de jornalistas em arranjos econômicos alternativos às corporações de mídia”, já 

mencionado (FIGARO, 2018) quatro das sete mídias selecionadas por nós (Nexo, Ninja, 

Repórter Brasil e Fluxo, assim como a preliminarmente abordada Agência Pública) estão 

presentes na primeira etapa da pesquisa, em que 70 mídias de São Paulo foram levantadas. Na 

segunda etapa, que seleciona 29 mídias para a pesquisa, permanecem as mídias Agência 

Pública e Mídia Ninja.  

Consideramos que as mídias escolhidas para abordagem nesta pesquisa representam 

uma multiplicidade de perfis de mídias independentes. A compreensão de mídia independente 

nos parece bastante ampla, e por vezes, imprecisa (como discutiremos no segundo capítulo), e 

a aproximação às mídias tornou isso ainda mais evidente. O mapa elaborado pela Agência 

Pública, e ampliado pelo estudo de Roseli Figaro (2018), nos fornece um panorama do 

cenário da mídia independente no Brasil, e com um olhar mais aprofundado percebemos 

algumas características próprias de cada veículo, que por vezes os aproxima, e por outras até 

mesmo os antagonizam.  

Para compreender um mapa, é preciso adentrar os seus territórios. Nos territórios, 

onde a vida circula e as relações acontecem, com o olhar aproximado, como quando pegamos 

uma lupa para olhar um mapa, as diferenças emergem. Nesse movimento, partindo de uma 
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visão geral e seguindo para uma aproximação e adentramento dos territórios das mídias 

selecionadas, percebemos a pluralidade e diversidade de pensamentos e práticas jornalísticas. 

Práticas estas que vão de forte engajamento político – às vezes geral (caso do The Intercept 

Brasil), ou em determinadas áreas (como a Repórter Brasil), e por vezes até uma militância 

(como é o caso da Mídia Ninja), até startups6 e novos modelos de negócios (a exemplo do 

Nexo Jornal e do Jota).  

Com base nesse conjunto de informações sobre essas mídias, após um olhar acerca dos 

mapas e dos aspectos que as aproximam, criamos um conjunto de categorias em numa 

tentativa de síntese dos aspectos que as diferenciam, que nos ajudam na compreensão de suas 

identidades, a saber: a) posição engajada; b) cobertura temática; c) jornalismo de 

profundidade; d) uso de voz autoral. 

As mídias são diversas, ainda, com relação ao posicionamento editorial (que pode ser 

visto em partes no marcador posição engajada), nos processos produtivos (que trataremos no 

capítulo 3) e nas suas narrativas e formatos jornalísticos que dispõem ao público (que 

abordaremos também no capítulo 3). Na Tabela 3 numa relação de cada uma das mídias com 

os marcadores elencados, apontamos os casos em que consideramos que um determinado 

aspecto se apresenta.  

Por posição engajada, entendemos, no contexto das mídias independentes, um 

jornalismo com compromisso político e social,7 seja em relação a determinadas causas 

específicas (como o combate ao trabalho escravo, por exemplo, que é o caso da Repórter 

Brasil), passando por horizontes mais amplos como a defesa dos direitos humanos e da 

democracia (caso do The Intercept Brasil) até o ativismo da Mídia Ninja. Como mostra 

Cláudia Rodrigues (2018) é comum que essas mídias rechacem matrizes do campo como 

imparcialidade, afrouxando códigos de conduta da profissão e desafiando práticas pré-

estabelecidas da mídia tradicional. Suas práticas se dão na perspectiva colocada por Manuel 

Carlos Chaparro (2007), da ação jornalística enquanto fazeres intencionados, ‘conscientes e 

                                                 
6 Bertocchi (2017, p. 112) afirma que o jornalismo de startup brasileiro está ainda em um estágio experimental e 

de caráter probatório. Ela compreende o jornalismo de startup, como “[...] um tipo de jornalismo empreendedor 

pós-industrial, se destaca por adotar uma visão sistêmica da comunicação que ultrapassa a monotonia das 

empresas informativas tradicionais. São empreendimentos jornalísticos que buscam inaugurar um modelo 

singular, inédito e visionário de negócio, promovendo rupturas em suas diversas camadas: equipes, estratégias, 

processos, formatos narrativos, audiências e tecnologias”. 
7 Se pensarmos as fases do jornalismo segundo Barsotti (2014), entendemos que, em dado momento da história, 

o jornalismo engajado politicamente dá lugar ao jornalismo como negócio com o surgimento de grandes 

empresas jornalísticas, a partir de 1830. As fases apontadas pela autora são: jornalis mo político (primeira fase), 

jornalismo de informação (segunda fase), o jornalismo no auge da empresa jornalística capitalista (terceira fase) 

e o jornalismo na era da internet (quarta fase). Nossa pretensão é pensar quais as mídias independentes 

selecionadas praticam, no momento histórico atual, um jornalismo com posição engajada.  
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controláveis’, já que não há como agir sem intenções e propósitos desafiados pela condução 

por princípios éticos.  

Com relação à cobertura temática, estamos compreendendo as mídias que produzem 

com foco em uma questão, problemas e desafio contemporâneo, por exemplo, o combate ao 

trabalho escravo (Repórter Brasil), ou área específica, a exemplo da produção noticiosa com 

foco no Judiciário (Jota).  

No que diz respeito ao jornalismo de profundidade, estamos nos referindo ao principal 

gênero do Jornalismo Interpretativo, a reportagem. Em Notícia: um produto à venda (1988, p. 

115), Cremilda Medina já escrevia que, “enquanto a notícia fixa o aqui, o já, o acontecer, a 

grande reportagem abre o aqui num círculo amplo, reconstitui o já no antes e depois, deixa os 

limites do acontecer para um estar acontecendo atemporal ou menos presente”. Dimas 

Künsch, em mais de um momento de sua produção, mostra a reportagem como principal 

formato narrativo rumo à compreensão.8 “No jornalismo interpretativo acrescentam-se novas 

interrogações à clássica equação da notícia (quem, quê, quando, como, onde e por quê), como: 

em que contexto?, com que raízes?, com que envolvimento humano?” (KÜNSCH, 2005, p. 

50). E faz referência a Edvaldo Pereira Lima (2009) quando demarca o nascimento da 

reportagem em um contexto de demanda de informação em profundidade, indo além dos 

formatos noticiosos e suas fórmulas centradas em leads e pirâmides invertidas 9: 

Por isso, visando atender à necessidade de ampliar os fatos, de colocar para o 
receptor a compreensão de maior alcance, é que o jornalismo acabou por 
desenvolver a modalidade de mensagem jornalística batizada de reportagem. 
É a ampliação do relato simples, raso, para uma dimensão contextual. Em 
especial, esse patamar de maior amplitude é alcançado quando se pratica a 
grande reportagem, aquela que possibilita um mergulho de fôlego nos fatos e 
em seu contexto, oferecendo, a seu autor ou a seus autores, uma dose 
ponderável de liberdade para escapar aos grilhões normalmente impostos 
pela fórmula convencional do tratamento da notícia, com o lead e as 
pirâmides já mencionadas (LIMA, 2009, p.18). 

 
Em contextos atuais, de jornalismo convergente e móvel, João Canavilhas e Alciane 

Baccin (2015, p. 14) afirmam que a reportagem é um dos principais campos de 

experimentação que o jornalismo possui, permanecendo como uma modalidade expressiva 

central para a informação diferenciada, profunda e aberta. Eles afirmam, ainda, que a 

                                                 
8 Vale destacar aqui seu mestrado transformado em livro, Maus pensamentos: os mistérios do mundo e a 

reportagem jornalística, em 2000, e o artigo publicado na revista Communicare, da Cásper Líbero, 

“Comprehendo ergo sum: epistemologia complexo-compreensiva e reportagem jornalística”, em 2005. 
9 Lima, em Páginas ampliadas, quando ele fala do nascimento de um veículo (a revista semanal de informação), 

de um gênero jornalístico (reportagem) e de uma categoria jornalística (a interpretação), na primeira metade do 

século XX. A mais antiga e primeira semanal do mundo foi a Time Magazine, com sua primeira edição datada 

de março de 1923. 
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reportagem hipermídia, em suas várias facetas, “permite a construção desses modelos 

narrativos hipertextuais e pode motivar o leitor a interpretar o que está acontecendo nas 

sociedades complexas contemporâneas, interagindo com a narrativa e ‘experimentando’ 

acontecimentos” (CANAVILHAS; BACCIN, 2015, p. 23). Lima (2009, p. 26) descreve, no 

caso dos livro-reportagem, dois fatores de aprofundamento: um em termos de 

horizontalização (abordagem extensiva em termos de detalhes) e outro em âmbito de 

verticalização (em busca de implicações, desdobramentos). 

Compreendemos o marcador voz autoral, como o estilo próprio e a presença do 

jornalista na narrativa, de modo a praticar a “troca dos afetos”, já que é ela que “efetivamente 

sinaliza a busca autoral” (MEDINA, 2006).  

Lima (2009) diz que a voz autoral, junto do “estilo próprio”, é um dos fundamentos do 

jornalismo literário, apontados pelo autor, que estamos tomando como o jornalismo de 

grande-reportagem, ou interpretativo (KLAUTAU, 2018; KLAUTAU; KÜNSCH; 

CARRARO, 2018).10 

 
Tabela 2: Categorias para análise dos aspectos em que as mídias se diferem 

CATEGORIAS DE ANÁLISE   

Posição engajada 
 

Compromisso político social com causas 
específicas ou horizontes como a defesa da 
democracia, com ruptura com a pretensão da 
imparcialidade. 

Cobertura temática Produção com foco em questões (problemas 
contemporâneos) ou áreas específicas. 

Jornalismo de profundidade Prática jornalística que se orienta principalmente 
para a produção de (grandes) reportagens. 

Voz autoral estilo próprio e presença do jornalista na 
narrativa 

 
   Fonte: Elaborado pela autora 

 

No processo de escolha dos grupos a serem estudados levamos em conta os critérios 

de representatividade, originalidade e diversidade, apontados por Elias Machado e Marcos 

                                                 
10 O Novo Jornalismo norte-americano é ancorado no que se tem chamado de Jornalismo Literário, que tem 

como características a “exatidão” e a “precisão”, a “humanização”, a “compreensão”, a “universalização 

temática”, o “estilo próprio e voz autoral”, a “imersão”, o “simbolismo”, a “criatividade” e a “re sponsabilidade 

ética” (LIMA, 2009, p. 355-389). 
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Palacios (2007), para definição dos objetos de estudo. Para os autores, “quanto mais original 

for a organização, mais adequada será para os propósitos do pesquisador; quanto mais 

representativa de uma tendência mais chances terá de ser incluída e quanto mais distante 

estiver das tendências dominantes levantadas melhor porque serve como contraprova” 

(MACHADO; PALACIOS, 2007, p. 204). 

Consideramos que a seleção de mídias atende aos três critérios. São representativas, 

são originais (já que nascem com a proposta de se diferenciar dos tradicionais modelos 

jornalísticos) e apresentam diversidade. As sete mídias independentes brasileiras, todas elas 

com trabalho jornalístico expressivo na sociedade e reconhecimento no meio jornalístico 

nacional e internacional, inclusive com diversas premiações (como veremos adiante na 

descrição de cada uma delas), abrangem diferentes práticas jornalísticas e segmentos da 

sociedade, em um universo representativo do jornalismo independente brasileiro.  

 

1.1.2 Uma aproximação 

 
A seguir apresentamos breves descrições sobre as mídias independentes brasileiras 

eleitas neste estudo. Pretendemos alcançar uma compreensão geral acerca das mídias, de 

modo a nos situarmos para as conversas com os jornalistas que nelas atuam e suas narrativas, 

que serão trazidas adiante.   

Estúdio Fluxo 
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Figura 1: Página inicial do site do Estúdio Fluxo11 
 

 

O caráter de independência do Estúdio Fluxo – <http://www.fluxo.net> – está 

presente, como vocação, desde a sua origem, em 2014. No vídeo destinado à arrecadação de 

recursos para a construção de um jornalismo independente, o  fundador, Bruno Torturra12, em 

um formato de paródia aos programas religiosos dos canais abertos de televisão, convida os 

leitores a contribuírem com um novo projeto de mídia independente.13 Além disso, no espaço 

destinado ao “Quem somos”, o veículo diz buscar sua “independência financeira na relação 

direta com sua audiência ou em parcerias com organizações com as quais tem afinidade”. 

Outro aspecto que remete a essa independência no jornalismo é que o próprio Estúdio Fluxo 

desenvolveu um aplicativo para valorizar a mídia independente, a ferramenta Libre.14 

O veículo nasce em 2014, por meio do jornalista e fotógrafo Bruno Torturra, em um 

momento em que, como ele diz em entrevista que com ele realizamos, reconheceu não querer 

“criar um grupo político e, sim, editorial”. Naquele período, Bruno integrava o canal Mídia 

Ninja – Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, coletivo de mídia do qual ele também 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.fluxo.net/>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
12 Um perfil do jornalista é apresentado na abertura da entrevista que realizamos com ele e que consta, na 

íntegra, nos Apêndices.  
13 O vídeo de arrecadação “Doar é amor!”, em paródia aos programas religiosos nos canais abertos de televisão, 

ficou no ar na página “Como apoiar o Fluxo” até meados de 2018. Com as mudanças na linha editorial e forma 

de financiamento do veículo, o vídeo foi substituído por outro conteúdo, mas ainda pode ser visto no canal do 

veículo no YouTube, em: <https://www.youtube.com/watch?v=AqYmM-pHqiM>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
14 O Libre foi desenvolvido pelo Estúdio Fluxo em parceria com a Open Knowledge e App Cívico, e consiste em 

uma ferramenta para facilitar ao máximo o microfinanciamento a conteúdos, autores ou veículos. Post a post, 

como um botão de “like”. Com cadastro e adesão simples, o público pode distribuir seus créditos livremente, de 

acordo com os conteúdos que mais valorizou no dia a dia. Para os veículos é uma forma de gerar receita e avaliar 

relevância e impacto diretamente com o público. A página http://www.midialibre.org.br/ atualmente aparece fora 

do ar. 

http://www.fluxo.net/
http://www.fluxo.net/
https://www.youtube.com/watch?v=AqYmM-pHqiM
http://www.midialibre.org.br/
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foi idealizador e fundador, e que conquistou notoriedade em 2013, durante as manifestações 

de junho que reuniram milhões de brasileiros nas ruas das principais cidades e capitais 

brasileiras. Sobre a relação entre as dinâmicas política e editorial e a conjuntura da Mídia 

Ninja na época, o jornalista afirma: 

O editorial tem uma outra dinâmica das relações políticas. E quando você 
estabelece relações políticas, o resultado vai ser um grupo político e não um 
grupo editorial. E eu achei justo que fosse dessa forma a Mídia Ninja, mas 
eu falei “não é o processo que eu quero fazer parte”. E aí a única escolha que 
eu tinha era dar um golpe de estado na Mídia Ninja, que não é minha 
vocação. Porque eu era o dono, dono do domínio, do nome, tinha senhas, eu 
era o organizador do processo todo. Eu poderia trocar senhas, por exemplo. 
Mas eu falei não, isso aqui não é uma empresa. Tinham centenas de pessoas 
já participando do processo e eu era o corpo estranho. O processo que essas 
pessoas querem executar não é o meu. E aí eu montei o Fluxo (Informação 
verbal).15 
 

Num primeiro momento, o Fluxo nasce com a “proposta de ser uma redação. Ser um 

estúdio de verdade. A gente alugou esse espaço no centro de São Paulo”.  Em 2014, ano do 

seu lançamento, o Fluxo estava localizado no Vale do Anhangabaú, centro da cidade de São 

Paulo, e propunha “um novo modelo econômico para produção de informação” (PORTAL 

IMPRENSA, 2014). Para se manter, o coletivo convidava as pessoas a apoiarem o projeto 

com R$ 15 por mês, com os benefícios de ganharem 10% a 20% de desconto nos produtos, 

cursos e festas; 30% de desconto nos encontros “Jornalismo em Fluxo”; e um zine do Fluxo. 

Outra possibilidade, que ajudaria a manter o coletivo era tornar-se membro com uma 

mensalidade de R$ 100. O membro poderia “participar gratuitamente da série de eventos 

mensais ‘Jornalismo em Fluxo’; receber de 30% a 60% de desconto em produtos e cursos; 

convites para as festas do Prédio Farol; e brindes especiais”.  

Mas esse modelo, segundo Torturra, sempre na mesma entrevista, “deu errado. Bem 

errado. Hoje não errado porque ele existe, eu estou fazendo minhas coisas e tal”. Ainda 

segundo ele, entre problemas de gestão, financeiros e centralização dos processos, isso não se 

concretizou. A evolução dessa proposta, no entanto, ocorre, e o Fluxo evolui para algo menor, 

ainda, diferente do convencional e tradicionalmente posto:  

Assim, eu não quero mais ser [um Estúdio]. Assim como eu não quero ser 
político, eu não sou um bom executivo também. Aí você tem que ter outra 
habilidade que talvez eu tenha menos que a política que é gestão mesmo. Pra 
mim ler a conta, dinheiro, fluxo de caixa, é uma coisa muito difícil de ter e 
que consome completamente a sua energia. E o modelo que eu tinha, que eu 
supus que funcionaria, precisaria de, ou investimento real capitalista, que 
não é o caso, não tinha como, teve pouco investimento, teve dívida e tal, não 

                                                 
15 Entrevista gravada com o fundador do Estúdio Fluxo, Bruno Torturra, concedida para a pesquisa no dia 30 de 

novembro de 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices  desta tese. 
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era um Nexo [referência ao Jornal Nexo], não era uma coisa “toma aqui um 
milhão pra fazer”, contratar pessoas e botar pra funcionar, experimentar o 
modelo de negócio, outra que os jornalistas que eu contava para montar o 
Fluxo também não houve um compromisso tão forte quanto o que eu tinha, 
na hora de assumir uma produção. E eu acabei centralizando muito a 
produção em torno de mim mesmo. 
 

No entanto, a experiência é marcante e memorável: 

Mas foi um lugar que, enquanto foi um espaço físico, engraçado que eu 
tenho um pouco de trauma, eu me bloqueio um pouco porque foi muito 
frustrante fechar ele, mas quando eu lembro vejo que a gente fez muita coisa 
legal lá dentro, que não era só produção pra fora. Que é um sonho que eu 
tinha que é uma redação aberta ao público. Então não era só uma redação. 
Era um lugar onde tinham debates, e o público viria, os assinantes 
frequentavam, tinha festa, tinha ingresso, tinha exibição de filme. Era um 
lugar vivo. Então esse lugar a gente viveu mesmo. Esse lugar existiu no 
centro de São Paulo, num momento muito mágico para aquela região, que 
era o primeiro ano do governo do Haddad [prefeito de São Paulo de 2013 a 
2017]. O segundo ano, na verdade. O Vale do Anhangabaú tinha uma 
energia na cidade, naquela região especificamente, que parecia que as coisas 
iriam dar certo. Os coletivos culturais estavam se mudando para lá. Tinha até 
a convergência de vida social, com a produção midiática, com cultural e com 
apoio da sociedade que rapidamente ruiu, que não deu tão certo assim. Mas 
eu acho que o maior responsável por ele não ter se mantido mesmo fui eu 
mesmo, que não sou um bom empreendedor. 

 
O protagonismo do fundador do Fluxo constitui um dos fatores para a escolha desta 

mídia independente para compor o corpus deste estudo, além da qualidade e perspectiva das 

narrativas que produz. Como está expresso no breve perfil que antecede a entrevista que com 

ele realizamos, ele é reconhecido como o criador da PosTV (uma rede de transmissões ao 

vivo pela internet [WebTV]16 em todo o país através dos coletivos ligados ao Fora do Eixo), o 

realizador da primeira transmissão ao vivo em um movimento de rua no Brasil, em 2011.  A 

experimentação de novos formatos de distribuição de conteúdos é uma de suas buscas. 

Torturra disse no Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente, em 2018, que 

a experiência mais incrível que viveu foi da PosTV.17 “No final do projeto a gente estava em 

30 cidades. Já podemos fazer TV onde não existe”. Ele explica: 

O que me fez parar de ser um repórter de revista foi o meu smartphone. Eu 
estava numa manifestação em que eu testemunhei uma violência policial 
extrema, e o que eu consegui colocar no ar naquela mesma hora teve um 
impacto imenso, muito mais do que qualquer coisa que eu tinha feito na 
minha carreira toda no jornalismo impresso. E ali ficou muito claro que 

                                                 
16 Distinta da televisão tradicional, a WebTV é feita originalmente online via banda larga e redes móveis.  
17 De acordo com palavras de Torturra, em artigo na Revista Piauí, “as imagens vinham sobretudo de São Paulo, 

mais exatamente de um sofá puído que ficava na edícula de pé-direito alto nos fundos da Casa Fora do Eixo, no 

bairro do Cambuci. Eram horas e horas, quase todos os dias, consumidas em debates, conversas, 

experimentações de formato e linguagem sobre temas que não tinham quase nenhum espaço na imprensa 

tradicional”. Disponível em <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/olho-da-rua/>. Acesso em: 25 de jun. 2019. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/olho-da-rua/


36 
 

existe uma fronteira muito interessante para ser explorada. E o que eu venho 
fazendo de lá para cá é experimentação. 
 

Essa aproximação de Torturra com o smartphone, na produção ou na transmissão de 

conteúdo, rendeu a ele visibilidade nas redes sociais ainda que, por outro lado, o Estúdio 

Fluxo não tenha, até aqui, conseguido o mesmo, o que fica evidente no número mais 

expressivo de audiência nas redes sociais de Bruno, se comparada à do Estúdio Fluxo.18 

Atualmente, o Fluxo permanece com as premissas de origem: não faz mais restrição 

do seu conteúdo e nem conta com publicidade, “patrocinadores, financiadores ou dinheiro do 

Estado”, e, desde novembro de 2018, conta com um “projeto de assinaturas via Catarse19. 

Uma forma simples e direta de estabelecer uma relação e um compromisso direto entre o 

Fluxo e seu público. E garantir uma renda previsível e uma grade fixa de lives, programas e 

newsletters”. 

Por meio do projeto, as pessoas podem optar por doar a partir de R$ 5, entrar para a 

comunidade de apoiadores, receber e-mails semanais com dicas de livros e filmes, por 

exemplo; a partir de R$ 10 e ganhar os mesmos benefícios anteriores, além de descontos em 

uma editora de livros; ou a partir de R$ 50 levar a newsletter, os descontos e concorrer a uma 

aquarela original pintada por Bruno Torturra todo mês. 

Além do fundador e idealizador, o veículo tem outros três colaboradores freelancers: 

Ronaldo Bressane, jornalista e escritor; Carol Quintanilha e Fernanda Ligabue, fotógrafas e 

cinegrafistas, além da diretora do Córtex20, Susana Jeha21. Não há uma periodicidade nas 

publicações. O Fluxo apresenta narrativas em profundidade, de preferência sem cortes. E 

todas as produções são feitas no formato de vídeo ou, pelo menos, com a premissa de sua 

                                                 
18 No Instagram, o Estúdio Fluxo conta com 2,9 mil seguidores, e o perfil pessoal do Bruno Torturra com 24,1 

mil, ou seja, dez vezes mais. No Facebook, a fanpage do Fluxo conta com pouco mais de 31 mil curtidas, e 

Bruno Torturra com 43 mil seguidores. No YouTube, rede específica para a publicação de vídeos, principal 

formato adotado pelo Fluxo, são 24.970 inscritos. Os dados foram coletados em 24 de junho de 2019.  
19 Catarse é uma plataforma de crowdfunding, ou financiamento coletivo, do Brasil. Disponível em: 

<https://www.catarse.me>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
20 No capítulo 3, apresentamos uma breve análise de uma das narrativas do Fluxo, d e seu Programa Córtex, uma 

entrevista realizada com o psicanalista brasileiro Christian Dunker, com o título “Vida pública, vias privadas e a 

erosão da intimidade”. 
21 Susi Jeha esteve presente na entrevista que realizamos com Bruno Torturra, com interferên cias no final, acerca 

do Programa Córtex. Ela trabalhou no extinto canal MTV Brasil, o 32 UHF, por muitos anos e dirigiu a última 

transmissão de Torturra pela Mídia Ninja chamada No último dia da MTV, meu último trabalho pela Mídia 

Ninja. Trata-se de uma conversa com Cláudio Prado, Ronaldo Lemos, Zico Góes, Marina Person, André 

Vaisman e Valter Pascotto, sem cortes e sem edição, em um passeio do térreo à antena (começando na banca de 

jornal da esquina) pelo icônico prédio Victor Civita, onde outrora foi a Tupi, onde a MTV funcionou por 23 

anos, sobre o significado daquele fechamento. Bruno escreveu que “Foi também minha última transmissão pela 

Mídia Ninja. Sem brigas, rompimentos ou segredos. Por motivos muito pessoais, jornalísticos e existenciais me 

afastei para criar o Fluxo. E, em um predinho dos anos 40 no centro de São Paulo, gago e sem cortes, seguir 

transmitindo”. Disponível em <http://www.fluxo.net/tudo/20/10/15/quero-minha-mtv>. Acesso em: 9 jul. 2019.  

https://www.catarse.me/
http://www.fluxo.net/tudo/20/10/15/quero-minha-mtv
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existência, além do suporte de um texto e, algumas vezes, com imagens feitas no momento da 

entrevista. 

As editorias do site têm um caráter próprio. São programas do Fluxo: Córtex, Fluxo 

Entrevista, Fluxo de Consciência e os Streamings. O programa Córtex tem passeios e 

conversas sem cortes, com apresentação de Bruno Torturra e direção de Susi Jeha Em Fluxo 

Entrevista, temos entrevistas longas e não editadas que, segundo eles, não cabem nas 

manchetes. O Fluxo de Consciência é um programa de literatura feito em parceria com a 

Revista Pessoa, no qual uma dupla de escribas é convidada para uma conversa sobre muitos 

temas, inclusive literatura.22 E o Streamings reúne um arquivo completo com as transmissões 

ao vivo realizadas, sobre temas diversos, por vezes com presença de entrevistados. No menu 

Especiais estão as produções Ruas Rebeldes, Vídeos Especiais e Sociedade da Informação. O 

site tem ainda um blog, “Boletim do Fim do Mundo”, com dicas, desenhos, comentários e 

colaborações diversas. E na mesma linha de dar dicas estão os Eventos, com uma agenda de 

eventos, debates, festas e tudo o que o Fluxo faz e apoia fora do estúdio. 

O programa Córtex é atualmente o que demanda maior produção por parte do Estúdio 

Fluxo. É feito, conforme informações do site da mídia, com “pessoas com muito a dizer, em 

trajetos com muito a enxergar”, com dois celulares, dois microfones e uma conversa em 

campo aberto, sem intervalos. Isso durante uma caminhada com o entrevistado, de modo que 

este percurso tenha relação com o tema da conversa, partindo de um tema específico a 

grandes questões sistêmicas. Torturra considera que o programa reorganizou a produção do 

fluxo, em uma identidade editorial “[...] muito implícita no que eu acreditava da Mídia Ninja, 

que é o plano sequência, que é a rua como território de experimentação midiática, conversa 

não confrontacional e não editada, a conversa que flui”. Além disso, a experimentação técnica 

já que o programa é gravado só com o celular, com equipamento e equipe mínima. “Então a 

gente faz no supermercado, em loja, no meio da rua e ninguém repara que é um programa de 

jornalismo, que era tudo que já estava na Mídia Ninja nas transmissões que eu gostava de 

fazer, só que agora sem o calor das bombas e manifestações”, diz o jornalista. 

Nexo Jornal 

                                                 
22 A Revista Pessoa, que evoca um dos maiores poetas de todos os tempos, tem como proposta promover a 

experiência de leitura literária, com todas as suas implicações políticas e estéticas. Divide-se em várias seções - 

dedicadas à ficção, poesia, crônica, crítica, tradução e ao ensaio - e apresenta obras de escritores tanto 

consagrados quanto estreantes. É pioneira na articulação regular com autores de outros países de língua 

portuguesa. Foi criada em 2010. Disponível em: <https://www.revistapessoa.com/>. Acesso em: 9 jul. 2019. 

https://www.revistapessoa.com/
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Figura 2:  Página inicial do site do Nexo Jornal23

 

 
O Nexo Jornal, <https://www.nexojornal.com.br/>, lançado em 24 de novembro de 

2015, é um jornal digital, uma iniciativa independente, como declarado em seu site, sediado 

em São Paulo e idealizado por três empreendedores: Paula Miraglia, cientista social e doutora 

em Antropologia Social; Renata Rizzi, engenheira e doutora em Economia, e Conrado 

Corsalette, jornalista que já foi editor de política do Estadão e de cotidiano da Folha de 

S.Paulo. Embora trabalhe com informações diárias, o modelo editorial foge da ideia de hard 

news e busca um jornalismo de contexto.24 Em seu site, os dirigentes se posicionam da 

seguinte forma: 

O Nexo é um jornal digital, lançado em novembro de 2015, com o objetivo 
de trazer contexto às notícias e ampliar o acesso a dados e estatísticas. 
Sempre de forma inovadora e a partir de conteúdos amplos e instigantes, sua 
produção editorial privilegia o rigor e a qualidade da informação. Desde a 
sua fundação, o Nexo tem como principal motivação produzir um jornalismo 
que contribua para um debate público qualificado e plural, e que seja capaz 

                                                 
23 Disponível em; <https://www.nexojornal.com.br/>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
24 Nesta tese, escolhemos compreender Jornalismo de Contexto ou Jornalismo Explicativo com base nos 

entendimentos de Fink e Schudson (2014), ambos da Columbia University, nos Estados Unidos, que fazem um 

estudo sobre a ascensão do jornalismo de contexto. Para os autores, “existem diferentes maneiras de oferecer 

contexto; o que todas as histórias contextuais compartilham é um esforço em oferecer análise ou contexto que 

vai além do ‘Quem-o-quando-quando’ de um evento recente” (FINK; SCHUDSON, 2014, p. 9, tradução nossa). 

Além disso, Fink e Schudson (2014, p. 16, tradução nossa) apontam que “o jornalismo de contexto surgiu como 

um companheiro poderoso e predominante para os relatórios convencionais. Seu impacto sobre como as pessoas 

entendem seu mundo ainda precisa ser explorado”.  

Disponível em: 

<http://web.archive.org/web/20150420231723/http://www.journalism.columbia.edu:80/system/documents/703/o

riginal/Fink-Schudson-ContextualJournalism.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2019. 

https://www.nexojornal.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/
http://web.archive.org/web/20150420231723/http:/www.journalism.columbia.edu:80/system/documents/703/original/Fink-Schudson-ContextualJournalism.pdf
http://web.archive.org/web/20150420231723/http:/www.journalism.columbia.edu:80/system/documents/703/original/Fink-Schudson-ContextualJournalism.pdf
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de fortalecer a democracia brasileira. Seus princípios editoriais são o 
equilíbrio, a clareza e a transparência.25 
 

Sobre isso, a co-fundadora e diretora geral, Paula Miraglia, em fala aberta ao público 

no Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente, realizado em Belo Horizonte 

em 2018, que estávamos presentes, ressaltou: 26 

O que significa isso, sobretudo num país que vem vivendo numa crise 
política aguda, coincidentemente desde o momento que a gente lançou, é que 
a gente tem que pensar como vamos dialogar com essa realidade que muda 
todo tempo e como ser um jornal que retrata o que está acontecendo, mas é 
fiel ao seu modelo editorial que promete ao leitor trazer explicação e 
contexto. 

 

Em relação à estruturação de equipe, o veículo possui a peculiaridade de assemelhar-

se muito a uma mídia tradicional, em virtude do seu formato de redação, dividido por cargos 

convencionais, como diretor de redação, secretária executiva, editor de arte e repórteres, com 

cerca de 30 membros, conforme informações de seu site. No mesmo evento, ouvimos da 

diretora que além de jornalistas, a equipe conta ainda com cientistas sociais, biólogos, pessoas 

formadas em Direito. “É um time com habilidades, formações, trajetórias muito diversificadas 

que têm impacto direto naquilo que a gente produz”. 

Sobre essa diversidade na formação da equipe, a editora Olívia Fraga comenta, em 

entrevista para esta pesquisa: 

O Nexo é uma equipe mais plural. Eu na minha equipe trabalho só com 
jornalistas. [...] mas em geral são pessoas com algum outro lance na vida. 
Então, assim tiveram contato com outra coisa. A gente está com a Ju 
Sayuri27 agora, uma super amiga minha, que trabalhou no Estadão. Mas ela 
fez uma carreira acadêmica, saiu do Estadão e foi fazer mestrado, doutorado, 
pós-doc. Estava morando em Floripa [referência à cidade de Florianópolis], 
veio e está cobrindo férias. É uma repórter, trabalhou seis anos em redação e 
tal, mas foi olhar o mundo lá fora. O Zé [José Orenstein] 28 que é editor-
executivo como eu, fez história, não fez jornalismo. Fez história e um 
pouquinho de relações internacionais. A Paula [Miraglia]29 não é jornalista. 

                                                 
25 Esta declaração consta na seção Quem somos do site da mídia <https://www.nexojornal.com.br/about/Sobre-o-

Nexo>. E também aparece de forma semelhante na seção Padrões editoriais. 

<https://www.nexojornal.com.br/about/Padrões -editoriais-do-Nexo>. Acesso em: 16 jun. 2019. 
26 Esta foi a segunda edição do evento. A primeira foi realizada em 2017 no Rio de Janeiro. O evento é uma 

parceria das mídias Agência Lupa, Agência Pública, Brio, Jota, Nexo, Nova Escola, Ponte Jornalismo e Repórter 

Brasil com o Google News Lab. 
27 Juliana Sayuri é jornalista, pós-doutoranda em história pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 

autora de Diplô: Paris-Porto Alegre (2016), finalista do Prêmio Jabuti. 
28 José Orenstein é editor executivo do Nexo Jornal. Jornalista, trabalhou no Estadão e na Folha. É formado em 

História pela USP e Relações Internacionais pela PUC/SP e foi pesquisador visitante na Universidade Columbia, 

em Nova York. 
29 Paula Miraglia é cofundadora e diretora geral do Nexo Jornal. Cientista social e doutora em Antropologia 

Social pela USP, foi diretora de organizações não governamentais, entre elas o International Centre for the 

Prevention of Crime, no Canadá. Foi consultora do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o 

Desenvolvimento. 

https://www.nexojornal.com.br/about/Sobre-o-Nexo
https://www.nexojornal.com.br/about/Sobre-o-Nexo
https://www.nexojornal.com.br/about/Padr%C3%B5es-editoriais-do-Nexo
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Marina [Menezes] que é outra editora-executiva é advogada. Ela é formada 
em Direito e especializada em direitos humanos. Então, o Nexo também tem 
essa outra abordagem (informação verbal).30 
  

Outra similaridade com a mídia tradicional é sua divisão em categorias e temas, muito 

semelhantes às editorias convencionais, como Política, Economia, Cultura, Tecnologia e 

Esporte. Entre as categorias, algumas mais triviais como vídeo, reportagem, entrevista, 

gráfico, colunistas e podcasts, e outras mais autorais, a exemplo de: expresso, explicado e 

interativo. Tanto nas categorias quanto nos temas, diversos são os recursos midiáticos 

utilizados: imagem, vídeo, áudio (podcasts) e infográficos.  

A rotina de atualização do site é diária, nos mais variados temas, alguns com formato 

notícia, com gancho nos acontecimentos nacionais e internacionais, e outros em formato de 

reportagem, com conteúdo mais aprofundado. Além do jornal, o Nexo está presente ainda em 

outros canais e atividades, como A_NEXO, newsletter diária com uma curadoria de notícias 

do Nexo e de outros veículos; a Seleção da Semana, uma newsletter enviada aos sábados com 

o melhor da semana; O Que Estamos Lendo, newsletter dominical com seleção de indicações; 

e Nos Eixos, newsletter mensal, com conteúdo gráfico. E ainda, a criação da Escola Nem 

2018, um espaço de formação sobre temas do mundo contemporâneo, com cursos livres para 

o público em geral.31  

Apesar de praticar um jornalismo de contexto e com algum tipo de profundidade, 

Olívia Fraga considera que o próximo passo, o desafio, é produzir mais reportagens. 

O Nexo não faz jornalismo investigativo. Ele faz reportagens muito 
esporádicas ou grandes apurações que são formatadas como especial. Por 
exemplo, a gente saiu com uma ano passado, em 2017 eu acho, sobre 
intersexualidade, explicar o que é, como a medicina tá olhando diferente 
para essa pessoa, o hermafrodita. Foi uma série de reportagens32. O meu 
redator tocou isso ao longo de dois meses, e eu fui cada semana em um 
texto. Esse é um esquema que a gente costuma fazer. No fundo é um 
material que se desdobra em vários textos. Não é uma reportagem. É uma 
reportagem, mas não é uma reportagem. 
 

Uma vez que não conta com publicidade, e tem isso como premissa básica, o Nexo 

tem a proposta de manter-se por meio de um sistema de assinaturas a R$ 12 por mês ou R$ 

120 por ano, modelo já adotado por grandes grupos, como Folha de S.Paulo, Estadão, Valor 

Econômico e Globo, e limita ao usuário comum, não pagante, um acesso de até cinco notícias 

                                                 
30 Entrevista gravada com a editora do Nexo Jornal, Olívia Fraga, concedida para a pesquisa no dia 21 de março 

de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
31 Disponível em: <https://escolan.com.br>. Acesso em: 9 jul. 2019.  
32 A série sobre intersexualidade teve sua primeira reportagem publicada no dia 3 de fevereiro de 2018, com o 

tema “O que é intersexualidade. E como é se descobrir intersexual”. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-

se-descobrir-intersexual>. Acesso em: 9 jul.  2019.  

https://escolan.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-se-descobrir-intersexual
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-se-descobrir-intersexual
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gratuitamente por mês.  Além disso, nos três primeiros anos de existência, o Nexo não contou 

com financiadores individuais e/ou coletivos, mas em fevereiro de 2019 recebeu seu primeiro 

aporte externo33, da Luminate, organização filantrópica mantida pelo fundador do eBay34, 

Pierre Omidyar35, no valor de US$ 920 mil, e destinado a ações de marketing e ampliação do 

alcance da plataforma. Embora tenha adotado um formato que limita o acesso ao seu 

conteúdo, nas redes sociais36 o Nexo distribui conteúdo gratuito e tem milhares de seguidores.  

Embora jovem e com proposta diferenciada no cenário midiático brasileiro, o Nexo é 

reconhecido nacional e internacionalmente com prêmios. Em 2018, o veículo ganhou o Latam 

Digital Media Awards 2018, promovido pela The Association of Newspapers and News 

Publishers (WAN-IFRA), como “melhor site ou serviço mobile de notícias” da América 

Latina. Em 2017, venceu o prêmio Online Journalism Awards na categoria “excelência geral 

em jornalismo online – pequenas redações”, sendo a primeira vez que um veículo brasileiro 

ganha o principal prêmio de jornalismo digital no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 O financiamento jornalístico foi divulgado pelo próprio Nexo, em newsletter, e também pelo site Meio e 

Mensagem. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/02/22/nexo-aposta-em-

diversificacao-apos-primeiro-aporte.html>. Acesso em: 9 jul.  2019.  
34 Empresa pioneira do comércio eletrônico mundial. Fundada nos Estados Unidos, em setembro de 1995, é 

atualmente o maior site do mundo para a venda e compra de bens. 
35  Filho de iranianos que viviam na França, onde nasceu, Omidyar migrou com seus pais para os EUA nos anos 

1980. Criou o eBay em 1995 e desde então não parou de enriquecer. É hoje um bilionário filantropo que está por 

trás da Luminate - organização filantrópica que já financiou mais de 230 organizações em 17 países em quatro 

áreas: capacitação cívica, dados e direitos digitais, transparência financeira e mídia independente - e também da 

First Look Media, que financia o The Intercept e o The Intercept Brasil. Lançada em 2013 pelo próprio Omidyar, 

a First Look Media é uma empresa de mídia multiplataforma dedicada ao apoio de “vozes independentes, do 

jornalismo investigativo, cinema, arte, cultura, mídia e entretenimento” - descrição dada pelo próprio Intercept - 

auxiliando na produção e distribuição deste conteúdo.  
36 No YouTube são 170 mil inscritos no canal; no Twitter 499 mil seguidores; no Facebook 431 mil curtidas na 

página; e no Instagram 134 mil seguidores. Os dados das redes sociais YouTube, Twitter, Facebook e Instagram 

do Nexo Jornal foram captados das respectivas páginas no dia 24 de junho de 2019. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/02/22/nexo-aposta-em-diversificacao-apos-primeiro-aporte.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/02/22/nexo-aposta-em-diversificacao-apos-primeiro-aporte.html
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Repórter Brasil 

 

Figura 3:  Página inicial do site da Repórter Brasil37 

 

 

A Repórter Brasil – <https://reporterbrasil.org.br/> – é uma agência de jornalismo 

independente que, desde 2001, investiga e denuncia as violações de direitos humanos em todo 

o país. Seu trabalho inclui a cobertura com afinco do trabalho escravo e os impactos 

trabalhistas e socioambientais dos maiores setores econômicos do país.  Conforme 

informações de seu site, seu trabalho tem sido usado inclusive por lideranças do poder 

público, do setor empresarial e da sociedade civil como instrumentos para combater a 

escravidão contemporânea, um problema que afeta milhares de pessoas. 

Em entrevista para esta pesquisa, a coordenadora de jornalismo da agência, Ana 

Magalhães, ressaltou esse caráter de atuação em temas específicos e engajamento em 

determinadas causas: 

[...]a gente tem um lado. A Repórter Brasil foi aberta para olhar para os mais 
fracos. Então eu estou brigando para os mais fracos. Isso não quer dizer que 
eu não tenho que olhar para os mais fortes. Não quer dizer que eu não olhe 
para eles ou não escute os mais fortes. Mas eu tenho um lado. Um objetivo. 
Isso tá posto. A missão da Repórter Brasil é denunciar as violações dos 
direitos humanos. Se eu estou denunciando a violação dos direitos humanos, 
eu estou com um olhar muito claro e direto sobre as partes mais frágeis que 
estão sofrendo violações dos direitos humanos. E quem sofre violações de 
direitos humanos não são os grandes empresários. É o trabalhador rural, o 

                                                 
37 Disponível em <https://reporterbrasil.org.br/>. Acesso em: 9 jul. 2019 

https://reporterbrasil.org.br/
https://reporterbrasil.org.br/
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trabalhador do campo, são as comunidades indígenas, os quilombolas. Então 
eu trabalho para essas pessoas (informação verbal)38. 
  

A Repórter Brasil se organiza em duas áreas principais de atuação, que reúnem seus 

projetos: Jornalismo e Pesquisa, responsável pela produção de informação e análises que 

subsidiam lideranças sociais, políticas e econômicas; e Metodologia Educacional, voltada 

para a difusão de informações sobre direitos e intercâmbio de conhecimento, envolvendo 

acadêmicos, educadores, trabalhadores e lideranças comunitárias. No mais, apontam duas 

outras áreas que fortalecem os trabalhos, uma de articulação e representação em diferentes 

âmbitos institucionais, e uma de estrutura financeira e administrativa. Em seu site, declara-se 

como missão: 

Identificar e tornar públicas situações que ferem direitos trabalhistas e 
causam danos socioambientais no Brasil visando à mobilização de lideranças 
sociais, políticas e econômicas para a construção de uma sociedade de 
respeito aos direitos humanos, mais justa, igualitária e democrática. 
 

Sua fundação foi feita coletivamente, por jornalistas, cientistas sociais e educadores.39 

Na área de jornalismo, conta com uma coordenadora, a jornalista Ana Magalhães (que nos 

recebeu para a entrevista); uma coordenadora de projetos especiais, a jornalista Ana Aranha;  

três repórteres, Daniel Camargos, Diego Junqueira e Luana Rocha, e uma estagiária, além de 

colaboradores eventuais na área de documentários. Sua equipe, por sinal, acumula prêmios.  

Em 2018, a Repórter Brasil foi finalista no prêmio Vladimir Herzog na categoria 

Produção Jornalística em Multimídia, com as reportagens “O Acre contra Chico Mendes”, 

“100 anos de servidão” e “Os caminhos sinuosos de Suape”, e a ferramenta de consulta 

Ruralômetro.  

Em 2017 ganhou 2º lugar no prêmio Direitos Humanos de Jornalismo pela reportagem 

multimídia “100 anos de servidão”;  2º lugar no prêmio POY Latam 2017, pelo especial 

“Vida de gado”; Prêmio de melhor filme pelo júri popular na 6ª Mostra Ecofalante de Cinema 

Ambiental pelo documentário “Não respire: contém amianto”; Prêmio MPT de Jornalismo de 

2017 na categoria Webjornalismo/Região Sudeste pela reportagem multimídia “Eu fui 

escravo”; foi finalista no prêmio Gabriel García Márquez na categoria Cobertura com o 

especial multimídia “Profissão madeireiro”; e recebeu menção honrosa no Prêmio Juíza 

                                                 
38  Entrevista gravada com a coordenadora de jornalismo da Repórter Brasil, Ana Magalhães, concedida para a 

pesquisa no dia 16 de janeiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
39 Tem como estrutura institucional um presidente, Leonardo Sakamoto (jornalista brasileiro com atuação 

expressiva, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Cobriu conflitos armados em diversos 

países e violações aos direitos humanos no Brasil. Professor de Jornalismo na PUC-SP, foi pesquisador visitante 

do Departamento de Política da New School, em Nova York); o Conselho Diretor: Claudia Carmello Cruz, Iberê 

Francisco Thenório, Paula Monteiro Takada, Maurício Eraclito Monteiro Filho, Rodrigo Pelegrini Ratier; e um 

Conselho Fiscal: Beatriz Costa Barbosa, Luiz Guilherme Barreiros Bueno da Silva e Spensy Kmitta Pimentel.  
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Patrícia Acioli de Direitos Humanos pela série investigativa “Campo em guerra”. Além destas 

premiações, o presidente da Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto, foi homenageado pelo 

Departamento de Estado dos Estados Unidos pela atuação no combate ao trabalho escravo. 

Mas não foram apenas nos anos de 2017 e 2018 que a mídia alçou reconhecimento em sua 

atuação. Nos anos anteriores, de 2003 a 2016, foram 30 conquistas, entre prêmios, menções 

honrosas, homenagens e seleções. 

A sede do veículo fica em São Paulo, em um sobrado no bairro Sumaré. Talvez em 

virtude do seu caráter engajado e atuação temática, o site não conta com editorias definidas. 

Os conteúdos aparecem, além de na capa do site, na aba “Jornalismo” e há ainda uma outra, 

chamada “Especiais”, que agrupa as reportagens. Vídeos, áudios, imagens e gráficos, por 

exemplo, vêm incluídos dentro de cada reportagem, todas com cunho investigativo.  

A agência não conta com periodicidade definida. Suas reportagens podem demorar 

dias, e até semanas, para serem publicadas. 

Aqui na Repórter Brasil como o tempo, a sensação do tempo é diferente, 
você não tem que publicar uma matéria por dia, a gente não tem a obrigação 
nem de publicar uma matéria por mês ou por semana, não temos que fazer 
isso, a gente coloca com frequência os nossos repórteres, às vezes uma 
semana, às vezes duas semanas investigando o mesmo assunto. E eu acabo 
de colocar um repórter um mês investigando o mesmo assunto (informação 
verbal). 40 
 

Em seu website, a Repórter Brasil conta com ícones que indicam todas as redes sociais 

das quais o veículo participa oficialmente, cinco no total, além de dois outros ícones 

indicando a tecnologia RSS41 e o Flipboard42. Facebook e Twitter têm alcance de público 

semelhante. Nessas redes sociais, a Repórter Brasil compartilha links e trechos mais 

importantes de reportagens. O YouTube, onde se concentram todas as produções audiovisuais 

que também estão no site, e o Instagram, são as redes de menor alcance do veículo.43 

Para manter-se financeiramente, a Repórter Brasil conta com financiadores nacionais e 

internacionais. Em 2017, esses recursos vieram da DGB-Bildungswerk Bund, Christliche 

Initiative Romero, Embaixada dos Países Baixos, Fian International, Finn Watch, Framtiden 

I Vare Hender, Facebook, Freedom Fund, Fundação Ford, International Trade Union 

                                                 
40 Entrevista gravada com a coordenadora da Repórter Brasil, Ana Magalhães, concedida para a pesquisa no dia 

16 de janeiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
41 RSS é a sigla em inglês para Rich Site Summary ou Really Simple Syndication, ou seja, um formato de 

distribuição de informações em tempo real pela internet. É usado principalmente em sites de notícias e blogs.  
42 O Flipboard é um aplicativo agregador de conteúdo de redes sociais para Android, iOS e Windows Phone.  
43 O Facebook da Repórter Brasil tem 197 mil curtidas, quase o mesmo número de seguidores que o veículo tem 

no Twitter, 198 mil. No YouTube, onde se concentram todas as produções audiovisuais que também estão no site, 

são 5,5 mil inscritos. No Instagram são 14 mil seguidores. Os dados das redes sociais Facebook, Instagram, 

YouTube e Twitter da Repórter Brasil foram captados das respectivas páginas no dia 17 de junho de 2019. 
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Confederation (Ituc), Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Mongabay, Sigrid 

Trust, Somo e World Resources Institute.44 

Além disso, pessoas físicas podem fazer doações ao jornalismo investigativo da 

Repórter Brasil por meio do site.45 A informação é de que os apoiadores recebem, no início de 

cada ano, um relatório digital mostrando como a Repórter Brasil aplicou o dinheiro, e um 

balanço feito por uma empresa independente de auditoria. 

Mídia Ninja 

 Figura 4:  Página inicial do site da Mídia Ninja46

 

 
 

A Mídia Ninja – Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação – 

<http://midianinja.org/> – foi fundada oficialmente em março de 2013 no Fórum Mundial de 

Mídia na Tunísia. Mas sua história começou bem antes. Nas palavras de um dos fundadores, 

Bruno Torturra (hoje jornalista do Estúdio Fluxo, que o criou quando saiu da Mídia Ninja), 

entrevistado para esta pesquisa, o coletivo “não nasceu na rua”, mas “apareceu na rua”. 

Quando diz que apareceu na rua, está se referindo às primeiras coberturas ao vivo da Marcha 

da Liberdade, em São Paulo, em maio de 2011 (ainda como Fora do Eixo) e ao período em 

                                                 
44 A página Transparência traz a relação de apoiadores e financiadores 2011 a 2017. Até o dia 17 de junho de 

2019 não havia informações sobre o ano de 2018. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/transparencia/>. 

Acesso em 17 jun. 2019. 
45 É possível ser um apoiador da Repórter Brasil fazendo doações mensais de valores pré -estabelecidos de: R$ 

10, R$ 20, R$ 50 ou R$ 100. As doações são feitas pelo site do veículo, por meio da ferramenta de pagamento 

PayPal. Disponível em <https://reporterbrasil.org.br/2015/08/doeparareporterbrasil/>. Acesso de 17 de jun. 2019. 
46 Disponível em: <http://midianinja.org/>. Acesso em: 9 jul. 2019 

http://midianinja.org/
https://reporterbrasil.org.br/transparencia/
https://reporterbrasil.org.br/2015/08/doeparareporterbrasil/
http://midianinja.org/
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que a já Mídia Ninja ganhou notoriedade no auge dos protestos que mobilizaram o país, em 

junho de 2013. Na época, o grupo fazia transmissões ao vivo das manifestações nas ruas 

usando apenas smartphones e geradores improvisados – até então, os chamados streamings 

não eram tão populares nem tão fáceis de se fazer quanto hoje. A experiência culminou na 

criação de um canal de transmissão de debates na internet chamado PosTV, mantido por 

integrantes do coletivo Fora do Eixo.47 

E quando diz que não nasceu na rua, o jornalista está se referindo à história da Mídia 

Ninja, que nasce, ou melhor talvez, emerge, na rua, do movimento cultural Fora do Eixo, que 

foi fundado (oficialmente), em 2005, para articular um circuito cultural fora do eixo Rio-São 

Paulo, divulgando artistas desconhecidos, sobretudo no mundo da música, e depois também 

construir políticas públicas na área da cultura48. Não oficialmente, o Fora do Eixo, que já foi 

apontado como “Novos Bárbaros”49,  começa com articulações de um grupo de Cuiabá- MT, 

com a criação do Espaço Cubo, em 2002, que buscava em um movimento cultural, por meio 

da música, “apresentar pro Brasil um ‘Brasil profundo’, que o país não conhecia”, de acordo 

com palavras da jornalista e ativista Marielle Ramires, uma das fundadoras do Fora do Eixo e 

da Mídia Ninja, que hoje vive na Casa Ninja do Rio de Janeiro.50 “O início da Mídia Ninja é 

em 2002, começamos em Cuiabá, lá onde começa o Cubo, ainda não tinha o nome Mídia 

Ninja. Tem muito processo aí. Em 2011 começamos a cobrir a rua, porque começam os 

movimentos”, ressalta Marielle.  

De acordo com Claudia Rodrigues (2018), Bruno Torturra e o produtor cultural 

Claudio Prado (apontado por ela como outro mentor da WebTV) foram para a Marcha da 

                                                 
47 A PosTV foi a web TV criada pelo Circuito Fora do Eixo, em 2011, com a divulgação de programas e, 

sobretudo, transmissões ao vivo. Paralela ao Mídia Ninja, a PosTV ganhou notoriedade em junho de 2013, com 

as transmissões ao vivo. Embora a página do Facebook ainda esteja no ar, com mais de 19 mil curtidas, 

<https://www.facebook.com/canalpostv/?__tn__=K-R&eid=ARDirLS4LEnRpBw1uBs-

3vVsNZgeu4SjghJ5pPx4rw9ijyh4H-PsPptTtl575gJQJJ-DV_cu_Yua-Ck1&fref=mentions>, o site divulgado na 

época, encontra-se fora do ar <http://www.postv.org/>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  
48 Em sua carta de princípios, elaborada em 2009, o Fora do Eixo diz ser “uma rede colaborativa e 

descentralizada de trabalho constituída por coletivos de cultura pautados nos princípios da economia solidária, 

do associativismo e do cooperativismo, da divulgação, da formação e intercâmbio entre redes sociais, do respeito 

à diversidade, à pluralidade e às identidades culturais, do empoderamento dos sujeitos e alcance da autonomia 

quanto às formas de gestão e participação em processos sócio -culturais, do estímulo à autoralidade, à 

criatividade, à inovação e à renovação, da democratização quanto ao desenvolvimento, uso e compartilhamento 

de tecnologias livres aplicadas às expressões culturais e da sustentabilidade pautada no uso e desenvolvimento de 

tecnologias sociais.” Pode ser conferida em: <http://foradoeixo.org.br/historico/carta-de-principios/>.  Acesso 

em: 9 jul.  2019. Em outras palavras, é uma rede de coletivos da área cultural, que tem como proposta fazer um 

intercâmbio solidário de produção e conhecimento na produção de eventos.  
49 Rodrigo Savozi, em Novos Bárbaros: a aventura política do Fora do Eixo, diz que eles “vieram abalar as 

formas como se pensou a produção cultural e as políticas culturais no país até hoje” (SAVAZONI, 2014, p. 15). 
50 Vivi este período de criação do Espaço Cubo (que viria a ser o Fora do Eixo), já que era estudante de 

jornalismo na UFMT, com ingresso em 1998, mesma turma de Marielle e algumas outras lideranças do 

movimento. 

https://www.facebook.com/canalpostv/?__tn__=K-R&eid=ARDirLS4LEnRpBw1uBs-3vVsNZgeu4SjghJ5pPx4rw9ijyh4H-PsPptTtl575gJQJJ-DV_cu_Yua-Ck1&fref=mentions
https://www.facebook.com/canalpostv/?__tn__=K-R&eid=ARDirLS4LEnRpBw1uBs-3vVsNZgeu4SjghJ5pPx4rw9ijyh4H-PsPptTtl575gJQJJ-DV_cu_Yua-Ck1&fref=mentions
http://www.postv.org/
http://foradoeixo.org.br/historico/carta-de-principios/
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Liberdade levando “numa mochila, um super 3G – cedido pela Livestream – e uma câmera 

simples. O aplicativo permite, via weblink, conectar audiência à transmissão ao vivo e gratuita 

a partir de dispositivos móveis ou computadores”. Com a #PosTV, transmitiram durante 6 

horas o protesto de cerca de 5 mil pessoas, que viralizou e foi visto por mais de 90 mil 

internautas. Foi a primeira transmissão live streaming realizada no Brasil. 

Nascia, ali, o embrião do canal PosTV, que só seria lançado em janeiro de 
2012. A intenção era criar um novo tipo de agência de notícias que marcasse 
a fronteira entre o velho e o novo jornalismo, com a proposta de construção 
de novos paradigmas, desconstruindo, por exemplo, conceitos como emissor 
e receptor” (RODRIGUES, 2018, p. 98). 

A rede já recebeu duras críticas com relação ao seu modo de vida e de trabalho, que 

estão imbricados. Sobretudo após a entrevista de Pablo Capilé e Bruno Torturra ao Programa 

Roda Viva, da TV Cultura,  em 5 de agosto de 2013.51 A forma com que se financiam 

(especialmente a captação de recursos de editais públicos e privados) e remuneram seus 

colaboradores foi alvo de fortes ataques, chegando a ser chamados de exploradores de mão de 

obra (tendo em vista seu complexo sistema de troca e criação de moedas e sistemas diferentes 

de pagamentos).52 A proximidade com figuras públicas do mundo político [como Fernando 

Haddad, entre outros] e cultural [como Caetano Veloso, entre outros] também é motivo de 

acusações, em críticas acerca do jornalismo que produzem (se é ou não jornalismo e a postura 

ética na sua prática).53 Sobre isso, respondem na primeira questão de suas perguntas 

frequentes: “Sim. O Jornalismo é uma das ferramentas e linguagens que utilizamos para 

                                                 
51 Disponível na íntegra em: 

<https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html>. Acesso em: 9 jul.  2019. O 

programa foi visto por mais de 230 mil pessoas no YouTube, em poucos dias. 
52 Depois da participação no programa Roda Viva, a rede passou a ser alvo de ataques virtuais de alguns ex-

integrantes e de artistas ligados ao grupo. As principais figuras de acusação foram a cineasta Beatriz Seigner e a 

ex-integrante do Fora do Eixo, Laís Bellini, que em seus depoimentos apontaram a retenção de cachês, 

estelionato, dominação psicológica, ameaças e trabalho exploratório como práticas do Fora do Eixo. Alguns 

trechos do post da cineasta estão publicados aqui: 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-

debates/fora_do_eixo_virou_um_problema_para_a_midia_ninja/>, e aqui: 

<https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/fora-do-eixo-x-carta-capital-1-reportagem-da-revista-demole-a-casa-de-

capile-e-choca-alguns-ditos-progressistas/>. Acessos em: 20 jun. 2019. O Fora do Eixo se defendeu em nota que 

pode ser lida em: 

<https://www.revistaforum.com.br/bblogdorovai-fora-do-eixo-solta-nota-dialogando-com-as-criticas-recebidas-

nos-ultimos-dias/>.  Acesso em: 9 jul.  2019. Bruno Toturra também defendeu o coletivo em post no Facebook: 

<https://www.facebook.com/bruno.torturra/posts/10201623820543095>. Acesso em: 20 jun. 2019. 
53 Na entrevista de Pablo Capilé e Bruno Torturra ao Programa Roda Viva, logo no início eles foram 

questionados pelo jornalista Mario Sérgio Conti se o que fazem poderia ser considerado jornalismo. Torturra 

responde de forma incisiva que até compreendia que se questionasse o tipo e a qualidade do jornalismo que 

produzem, mas não o fato de ser ou não jornalismo. Em entrevista que realizamos com Torturra para esta 

pesquisa retomamos esta questão. A íntegra está disponível nos Apêndices. 

https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html
https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/fora_do_eixo_virou_um_problema_para_a_midia_ninja/
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/fora_do_eixo_virou_um_problema_para_a_midia_ninja/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/fora-do-eixo-x-carta-capital-1-reportagem-da-revista-demole-a-casa-de-capile-e-choca-alguns-ditos-progressistas/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/fora-do-eixo-x-carta-capital-1-reportagem-da-revista-demole-a-casa-de-capile-e-choca-alguns-ditos-progressistas/
https://www.revistaforum.com.br/bblogdorovai-fora-do-eixo-solta-nota-dialogando-com-as-criticas-recebidas-nos-ultimos-dias/
https://www.revistaforum.com.br/bblogdorovai-fora-do-eixo-solta-nota-dialogando-com-as-criticas-recebidas-nos-ultimos-dias/
https://www.facebook.com/bruno.torturra/posts/10201623820543095
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levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não têm visibilidade nos meios 

convencionais de comunicação”.54 

Apesar das duras críticas e dos fortes ataques, a Mídia Ninja já ganhou 

reconhecimento internacional pelo tipo de cobertura jornalística que pratica. No auge das 

manifestações de 2013, o The New York Times, em 20 de junho de 2013, publicou acerca do 

grupo, que como alternativa “à mídia de notícias estabelecida no Brasil, que alguns veem 

como ligada à elite e focada em retratar a minoria violenta de manifestantes”, o grupo 

começou a cobrir as manifestações “distribuindo seus relatórios através das mídias sociais”.55 

Acerca dessa projeção, a Folha de S. Paulo comentou que o grupo foi parar em edições de 

importantes noticiários do mundo, quando o ninja e ativista Filipe Peçanha, que transmitiu os 

confrontos entre a Tropa de Choque da PM de SP e manifestantes, foi preso. 

A prisão do “ninja” foi parar no “New York Times” e no “Guardian”. Em 
pouco mais de um mês, o grupo já foi descrito como protagonista de uma 
“mudança no panorama da mídia, no ‘Wall Street Journal”, e como “um 
fenômeno de mídia que atraiu atenção e admiração de milhares”, no site do 
Nieman Journalism Lab, da Universidade de Harvard.56 
 

Os movimentos de rua de 2013 no Brasil levaram Manuel Castells à inclusão de um 

prefácio à edição brasileira de sua obra Redes de indignação e esperança, cuja primeira 

edição é de 2012, em que analisa movimentos sociais em redes em todo o mundo na era da 

internet. No Brasil, como em vários outros países, destaca que os movimentos nasceram sem 

ninguém esperar, espontaneamente, sem líderes, sem partidos nem sindicatos, e sem o apoio 

da mídia. Da grande mídia, podemos dizer. Porque de dentro das manifestações, em meio a 

vários movimentos sociais e sociedade civil, novas mídias, em particular a Ninja, que ganhava 

corpo e viria a alcançar reconhecimento mundial. E Castells registra: “[...] o que é irreversível 

no Brasil como no mundo é o empoderamento dos cidadãos, sua autonomia comunicativa e a 

consciência dos jovens de que tudo que sabemos do futuro é que eles o farão. Móbil-izado” 

(CASTELLS, 2013, p. 182). 

Em 2017, lideranças da Mídia Ninja, entre elas Pablo Capilé, foram recebidos em 

Portugal, na Universidade Autónoma de Lisboa e Universidade do Porto, para falarem sobre 

as experiências da mídia independente no Brasil e América Latina. No dia 6 de julho de 2019, 

foi inaugurada a Casa NINJA Lisboa, em Portugal, que de acordo com informações da mídia 

ficará aberta durante o verão europeu, na perspectiva de circulação de algumas casas, como 

                                                 
54 Disponível em:< http://midianinja.org/perguntas -frequentes/>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  
55 Integra disponível em <https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-

protests.html?pagewanted=2&ref=world&_r=0.>  Acesso em: 9 jul.  2019.  
56  Integra disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1317943-grupo-mid ia-nin ja-se-projeta-

ao-cobrir-protestos-ao-vivo.shtml>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  

http://midianinja.org/perguntas-frequentes/
https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html?pagewanted=2&ref=world&_r=0
https://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html?pagewanted=2&ref=world&_r=0
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1317943-grupo-midia-ninja-se-projeta-ao-cobrir-protestos-ao-vivo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/07/1317943-grupo-midia-ninja-se-projeta-ao-cobrir-protestos-ao-vivo.shtml
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foi o caso da Casa Ninja em Salvador. A abertura do primeiro endereço internacional da 

Mídia NINJA, com casa lotada, teve a presença do cantor Caetano Veloso e do ex-deputado 

federal pelo PSOL, Jean Wyllys. O jornal português Público, afirmou que a “Mídia Ninja 

atravessa o Atlântico a apontar não apenas para Portugal, mas também para África, na 

esperança de fazer ligações Sul-Sul” de acordo com Pablo Capilé.  “E a casa comunitária de 

Lisboa é o primeiro passo de um projecto que tem disputado narrativas num país de enorme 

polarização”. Ainda de acordo com informações do Jornal, é “mais um passo para alargar a 

influência do media alternativo brasileiro à lusofonia”. A matéria, traz ainda que próxima casa 

internacional do coletivo será inaugurada no início de 2020 em Angola ou Moçambique.57 

 
 Figura 5:  Abertura da Casa Ninja em Lisboa58 

 

 

 

Em seu site, eles se definem como uma “rede de comunicação livre que busca novas 

formas de produção e distribuição de informação a partir das novas tecnologias e de uma 

lógica colaborativa de trabalho”59. Uma das coisas que diferencia a Mídia Ninja de alguns 

veículos independentes que estamos abordando é o caráter mais que engajado, ativista de sua 

prática jornalística. O próprio grupo se intitula “midiativista” e “midialivrista”, o que quer 

                                                 
57 Disponível em <https://www.publico.pt/2019/07/06/mundo/noticia/mid ia-n inja-salto-internacional-casa-

comunitaria-lisboa-1878929>.  Acesso em: 11 jul.  2019.  
58 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bzljuz9H4G0/ >. Acesso em: 12 jul. 2019 
59 “Quem somos”. Disponível em <http://wwww.midianin ja.org.br/>  Acesso em: 9 jul.  2019.  

https://www.publico.pt/2019/07/06/mundo/noticia/midia-ninja-salto-internacional-casa-comunitaria-lisboa-1878929
https://www.publico.pt/2019/07/06/mundo/noticia/midia-ninja-salto-internacional-casa-comunitaria-lisboa-1878929
https://www.instagram.com/p/Bzljuz9H4G0/
http://wwww.midianinja.org.br/
http://wwww.midianinja.org.br/
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dizer que, mais do que um observador atento, se entendem como uma terceira pessoa que 

relata e transmite os acontecimentos de uma perspectiva ativa e livre.60  

Os Ninjas são participantes atuantes dentro dos movimentos sociais, de onde 

transmitem ou captam as informações. Para quem acessa o conteúdo produzido por eles, seja 

no site, seja nas redes sociais, está claro que se trata de uma primeira pessoa, um ator da 

notícia. Eles se tornam, ao mesmo tempo, redator e personagem, não só cobrindo, mas 

participando e até organizando manifestações e protestos, por exemplo. Como descreveu a 

jornalista Lilia Diniz no Observatório da Imprensa em 1º agosto de 2013: 

A cobertura engajada é a principal marca do grupo, que participa ativamente 
dos fatos que mostra. Após o confronto com a polícia, os repórteres-ninja 
Felipe Peçanha e Felipe Assis foram detidos no Rio sob a acusação de incitar 
a violência. Sem apuração e checagem de informações, ou abrindo espaço 
para que o outro lado se manifeste, o Mídia Ninja começa a chamar a 
atenção da grande imprensa. E se distancia do circuito alternativo para se 
converter em protagonista.61 

 

A editora das redes sociais e da rede de colunistas da Mídia Ninja, Raíssa Galvão, 

entrevistada para esta pesquisa, corrobora a observação dizendo que “é uma grande coisa [...] 

estar ali fazendo de dentro, envolvido, e tomando partido também sobre aquilo que está sendo 

colocado [...]”. Ainda segundo ela, o Mídia Ninja sai tanto da estética dos movimentos 

tradicionais como do jornalismo: 

A gente vai pra uma coisa que a chamamos assim: baixa resolução e alta 
fidelidade. Que é de pensar: se a gente não tem aqui o melhor equipamento, 
a gente vai na resolução que dá, vai fazer uma transmissão ao vivo do que tá 
ali, meio capenga, mas que tá narrando de fato com fidelidade (informação 
verbal). 62 

 

E responde, na mesma entrevista, quando questionada se a grande novidade da Mídia 

Ninja foi a transmissão ao vivo e sem cortes, a criação da WebTV: 

Não é o streaming, é o que significa o streaming, o que ele representa 
enquanto uma quebra de paradigma dentro da comunicação como um todo. 
Ele é a narrativa em primeira pessoa, a narrativa sendo feita na hora. O cara 
tomando bomba de gás lacrimogêneo correndo junto. Você tem a sensação 
de que você tá dentro daquela atividade. Quando você assiste aquelas 

                                                 
60 Ivana Bentes (2015) diz que “a Mídia Livre e o midiativismo são resultado do trabalho de seus colaboradores. 

A Mídia Ninja, por exemplo, que acompanho de perto e da qual sou entusiasta, conta com a estrutura e força de 

trabalho da rede Fora do Eixo para realizar suas atividades, além de organizações internacionais que se 

interessam em custear a formação de novos agentes de comunicação e a produção de conteúdos ligados às 

questões socioambientais e culturais. Ou seja, tem autonomia conceitual, política e financeira, em relação aos 

poderes econômicos”. Disponível em: <https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2017/03/midia-

multidacc83o.pdf> Acesso em: 9 jul.  2019.  
61In:<http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja/>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  
62 Entrevista gravada com a editora da Mídia Ninja, Raíssa Galvão, concedida para a pesquisa no dia 11 de maio 

de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2017/03/midia-multidacc83o.pdf
https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2017/03/midia-multidacc83o.pdf
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja/
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transmissões, parece que você que está ali naquela manifestação também, de 
tão envolvente que é. 
 

Diz o Mídia Ninja em seu Perguntas Frequentes: “Nesse contexto, o cidadão que se vê 

como um veículo ou faz parte de uma rede de mídia livrismo não está em um protesto apenas 

para fazer o registro. Ele é um corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de 

mobilizar e organizar”.63 

Ainda conforme informações de seu site, a Mídia Ninja é financiada por assinaturas 

viabilizadas pelo site de financiamento coletivo Catarse (já referenciado, o mais usado pelas 

mídias que se valem desta forma de captação de recursos no Brasil). Os nomes de todos os 

apoiadores aparecem na página, exceto nos casos em que, durante o ato da assinatura, a 

pessoa solicita anonimato.64Além do financiamento coletivo, o Mídia Ninja declara também 

que “conta com a estrutura e força de trabalho da rede Fora do Eixo” e de “organizações 

internacionais que se interessam em custear a formação de novos agentes de comunicação e a 

produção de conteúdos ligados às questões socioambientais e culturais”. Essas organizações, 

entretanto, não são nomeadas no site do grupo. Em suas redes sociais, a Mídia Ninja acumula 

um público que atinge mais de 2 milhões de pessoas.65  

 

  

                                                 
63 Disponível em: <http://midianinja.org/perguntas -frequentes/>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  
64 Os valores vão de R$ 10 a R$ 2 mil com diferentes recompensas sendo oferecidas em cada faixa de preço. Os 

123 assinantes que pagam o valor mínimo têm o nome publicado no portal, mesma recompensa dos 90 que 

contribuem com R$ 20. Os 28 que pagam R$ 50 mensais recebem também prioridade nas oficinas oferecidas 

pelo Mídia Ninja em todo o país. Já os 11 assinantes que pagam R$ 100 ganham prioridade nos editais abertos 

pelo grupo. Por R$ 300 (faixa que não tem nenhum contribuinte até o momento) é possível fazer uma visita 

guiada à casa Fora do Eixo de sua escolha. Por R$ 500, com dois apoiadores, é possível fazer duas visitas. Os 

dois valores mais altos têm prêmios especiais. Por R$ 1 mil, é possível acompanhar a cobertura de algum evento 

ou a gravação de uma coluna em vídeo (também sem pagantes no momento). Por R$ 2 mil, o assinante recebe 

em casa uma cópia assinada em fine art# de uma das fotografias do grupo que fazem parte do acervo permanente 

do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP). No momento da realização desta pesquisa, uma pessoa 

contribuiu com essa quantia. Disponível em: < http://midianinja.org>  Acesso em: 9 jul.  2019.  
65 No Instagram são 1,2 milhão de seguidores; no Facebook 2 milhões de curtidas; no Twitter 565 mil 

seguidores; e no YouTube 197 mil inscritos no canal. Os dados das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e 

YouTube da Mídia Ninja foram captados das respectivas páginas no dia 21 de junho de 2019. 

http://midianinja.org/perguntas-frequentes/
http://midianinja.org/perguntas-frequentes/
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Jota 

Figura 6:  Página inicial do site do Jota66 

 

Sem nenhuma menção a qualquer tipo de independência em seu site  – 

<https://www.jota.info/> –, o Jota chama atenção para a pesquisa pelo fato de, além de 

constar no Mapa do Jornalismo Independente da Agência Pública, em novembro de 2017, 

participar ativamente do evento chamado Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e 

Independente67. Junto com as plataformas Agência Lupa, Agência Pública, Brio, Nexo, Nova 

Escola, Ponte Jornalismo e Repórter Brasil68 se uniu ao Google News Lab para realização do 

evento. 

O veículo nasceu em 2014, coletivamente, “quando um grupo de jornalistas dos 

principais jornais e revistas do país, especializados na cobertura do Poder Judiciário, percebeu 

uma demanda crescente por informação confiável e profunda sobre o que de mais relevante 

acontecia no universo jurídico brasileiro”, conforme informações de seu site. Com a missão 

                                                 
66 Disponível em <https://www.jota.info/>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  
67 A página oficial do evento está na rede social Facebook, 67 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/festival3i/>. Acesso em: 9 jul.  2019.  
68 O Nexo Jornal, a Repórter Brasil e a Agência Pública estão caracterizados nesta pesquisa. A Agência Lupa 

<https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/> nascida em 2015, se reconhece como uma empresa especializada em fact -

checking, em tradução literal do inglês, checagem de fatos. O Brio <https://briohunter.org/>  nasce como um 

veículo de comunicação, em 2015, deixa de ser, e atualmente oferece um conjunto de serviços e produtos para 

jornalistas, inclusive, os auxiliando a criar seu próprio veículo independente. Nova Escola é 

<https://novaescola.org.br/> uma marca da Associação Nova Escola, organização independente e sem fins 

lucrativos e é mantida pela Fundação Lemann. A Ponte Jornalismo <https://ponte.org/> foi criada em 2014, 

inicialmente com o apoio da Agência Pública, e nasceu da união de alguns dos principais repórteres de segurança 

pública do Brasil. Acesso em: 9 jul.  2019.  

https://www.jota.info/
https://www.jota.info/
https://www.facebook.com/festival3i/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://briohunter.org/
https://novaescola.org.br/
https://ponte.org/
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declarada de “tornar as instituições brasileiras mais previsíveis” a partir de uma “nova forma 

de cobrir as instituições públicas brasileiras”, fornecendo “informações de qualidade, com 

análise e contexto, a um público profissional que precisa tomar decisões estratégicas 

constantemente com base nas movimentações dos três poderes”. 

Em conversa sobre o aspecto de independência da mídia, a editora executiva do Jota, 

Gabriela Guerreiro, em entrevista para esta pesquisa na sede da mídia, em Brasília, destacou a 

intenção de oferecer transparência e previsibilidade da movimentação do Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

A gente tem muito a questão de dar transparência. A gente briga que as duas 
palavras que a gente mais usa aqui são transparência e previsibilidade. É dar 
transparência para as informações que são públicas. Porque às vezes são 
informações que são públicas, mas não estão fáceis das pessoas 
conseguirem. Então, você como jornalista consegue ter acesso a certas coisas 
que o cidadão comum não consegue, num site de órgão público. Ou tem a 
reunião de uma agência que a gente acompanha que teoricamente é pública, 
mas que ninguém vai para a Anvisa, sentar lá, acompanhar uma reunião. 
Não. Isso é papel que a gente faz que é um pouco tentar pegar as 
informações que são públicas, que estão abertas, mas que o cidadão comum 
não tem acesso. Então a gente trabalha muito com isso e com a questão de 
dar previsibilidade, assim, de dar previsão mesmo, de assuntos que estão 
acontecendo, que podem vir a acontecer (informação verbal).69 
 

Com esse viés de jornalismo especializado, tem uma audiência qualificada e diversa, 

como descrevem em seu site, que vai de “advogados, juízes, procuradores e estudantes de 

Direito, passando por profissionais dos mercados financeiro, da saúde ou da indústria que 

precisam compreender como o Estado brasileiro afeta seus negócios”. A editora explica que, 

quando o Jota surgiu, a ideia era cobrir o Poder Judiciário, que em Brasília não é uma área 

que “era muito coberta por veículo nenhum”. Ela explica, na mesma entrevista: 

Em Brasília, como é feita essa cobertura? Os grandes jornais, as tevês no 
máximo têm uma pessoa que cobre o Supremo. E aqui você tem o STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), o Tribunal Regional, com a Lava Jato veio o 
Ministério Público muito à tona e os jornais tiveram que se voltar pra isso 
também. 
 

Percebendo esta lacuna, o Jota foi criado por três sócios, dois deles ex-setoristas do 

Supremo, um pelo Estadão e outro pela Folha.  Eles viram essa lacuna e pensaram “bom, dá 

pra gente explorar isso”, explica Gabriela, e começaram com foco só no Judiciário e depois 

ampliaram as áreas de cobertura. 

Então a gente tem um produto que é o Supremo, o STJ, repórteres que ficam 
lá e acompanham dia a dia. Mas a gente tem também um que é tributário que 

                                                 
69  Entrevista gravada com a editora do Jota, Gabriela Guerreiro, concedida para a pesquisa no dia 07 de 

fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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é a parte jurídica do direito tributário. Ações tributárias que estão tramitando 
nessas esferas. E a medida que a empresa foi crescendo, a gente foi 
expandindo. Hoje a gente tem saúde, por exemplo, que ele [ela aponta] 
acompanha a Anvisa. A parte de regulação, é tudo mais ligado a parte do 
direito. A gente não vai cobrir o Ministério da Saúde para falar se lança uma 
nova campanha de Aids. Isso a gente não acompanha. Mas se o Ministério 
soltar alguma norma, alguma resolução que altere o formato de distribuição 
de recursos para a saúde, não sei o que, isso nos interessa. Então nossa 
pegada foi mais por aí. A gente surgiu com essa proposta. E a medida que as 
demandas foram aparecendo também, a gente foi expandindo nossa 
cobertura para outras áreas. 
 

Assim, sua cobertura jornalística, mas mais que isso, sua produção de conteúdos, está 

focada em temas específicos, para atender ao seu público delimitado, que em sua maioria 

paga pelo que recebe: 

Como a mídia dá esse foco geral, é mais difícil de você fazer essa cobertura 
do que a gente que tem um foco específico e acompanha algumas coisas que 
estão ali. Então às vezes está todo mundo correndo atrás de uma determinada 
informação e a gente não tem, a gente não está nem olhando para lá. Porque 
pra gente não é o nosso foco. 
 

Este foco em determinadas temáticas de maneira não apenas factual e superficial e a 

intenção de fornecer o que o seu público precisa – cobrando por isso –, são os aspectos 

inovadores da jovem mídia, considera a editora. 

Então assim, o que eu acho que talvez essa seja a grande diferença em 
relação a mídia tradicional. Você tem, por exemplo, o bate-boca no Plenário 
dos deputados, para a Folha, para o Estadão, para a Globo vai dar muita 
audiência. Pra gente, a gente vê a confusão e qual o impacto, se isso impacta 
de alguma forma no nosso público. A gente nem vai perder tempo nisso. [...] 
Mas pra gente o principal é isso: você definir o foco da sua cobertura, o que 
você quer e ir derrubando coisas que são paralelas e traçar o objetivo e ir ali. 
Muito foco nisso do que eu falei de pautas que interessam ao nosso público 
específico. Entendeu? Talvez essa seja a grande diferença. 

 

O Jota se mantém por meio de assinaturas, com dois diferentes produtos: Jota.info e 

Jota Pro. O Jota.info é muito semelhante às assinaturas em jornais como Nexo Jornal, Folha 

de S.Paulo, O Globo etc., em que o acesso aos materiais é restrito para os não assinantes, 

sendo necessária a realização de login. Nesse caso, o preço da assinatura é de R$ 19,90 

mensais ou R$ 199,90/ano, mas também poderá estar relacionado ao perfil do assinante. Por 

exemplo, para estudante o valor da assinatura é de R$ 9,90 por mês ou R$ 99,90 ao ano. Caso 

a assinatura seja para um escritório ou empresa, e requerer diversos usuários, haverá um 

desconto progressivo – dois usuários R$ 34,90 por mês, três usuários R$ 49,90 por mês etc. 

Por meio de um cadastro, gratuitamente se tem acesso a 10 matérias por mês.  
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Há ainda a possibilidade de assinar pacotes com produtos temáticos, no chamado Jota 

Pro. Nesse caso, a opção pelos temas poderá ser feita pelo assinante de maneira personalizada. 

São produtos temáticos do Jota Pro os pacotes Tributário, Poder e Saúde. Os valores desses 

produtos são divulgados somente mediante consulta – no qual são informados dados do 

contratante e da empresa, como nome da empresa, setor da empresa e número de funcionários. 

Cada um dos pacotes (Tributário, Poder e Saúde) conta com três diferentes planos, que 

alternam a cobertura realizada e os materiais que o contratante irá receber, como alertas, 

newsletters, relatórios, resumos analíticos, perguntas etc. 

Há, ainda, a captação de recursos por meio de parcerias com empresas para a produção 

de conteúdos especiais, sobre temas de interesse tanto privado quanto público. No site, a 

mídia se posiciona sobre isso: 

Muitos temas relevantes para a sociedade não recebem a merecida atenção 
da imprensa. As coberturas especiais do Jota foram criadas para jogar luz em 
discussões que podem contribuir para o aperfeiçoamento institucional do 
país. As editorias temáticas são patrocinadas por organizações e empresas 
que querem estimular o bom debate através de cobertura jornalística 
imparcial e de qualidade. Elas, porém, não interferem no conteúdo publicado 
neste espaço (JOTA, 2019). 
 

Gabriela explicita que não há nenhuma interferência editorial por parte da empresa 

investidora, e exemplifica: 

O Google, por exemplo, tinha uma parceria sobre liberdade de expressão.70 
O Google injetava alguns recursos pra gente publicar matéria sobre liberdade 
de expressão, naquele tema. Mas não tem nada a ver com o Google, assim. O 
Google não pauta a gente, porque é um tema que a empresa quer ver 
discutido, e aí ela fecha um contrato e fala “Vamos fazer cinco matérias por 
mês sobre esse tema liberdade de expressão”. [...] Nenhuma orientação 
editorial. E isso é assim, em qualquer contrato que a gente fecha o ponto um 
é: a gente decide as pautas, a gente derruba as pautas, a gente que edita o que 
a gente vai e não vai fazer. (informação verbal).71 
 

Estruturalmente, tem uma sede em São Paulo, localizada na Avenida Paulista, e dois 

escritórios, um em São Paulo na Avenida Angélica, no bairro Bela Vista, e um em Brasília em 

um coworking.72 Essa operação dinâmica na capital federal, em um espaço de trabalho 

moderno, é uma das evidências da pretensão do Jota de atuar aos moldes de uma startup. 

Apesar dessa inovação de locação de trabalho, os cargos e profissionais envolvidos lembram 

                                                 
70  A parceria entre o Jota e o Google rendeu uma página no site do veículo como conteúdo relacionado ao 

direito fundamental à liberdade de expressão e assuntos conexos. Disponível em: 

<https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  
71 Entrevista gravada com a editora do Jota, Gabriela Guerreiro, concedida para a pesquisa no dia 7 de fevereiro 

de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
72 Coworking em tradução livre do inglês, cotrabalho. Trata-se de um modelo de trabalho destinado ao 

compartilhamento do espaço por diferentes profissionais e/ou empresas, de diferentes ramos. 

https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao
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as grandes estruturas da mídia tradicional, com níveis de hierarquia e diferentes cargos. A 

formação da maioria é em jornalismo (cerca de 65%), alguns administradores, profissionais 

de Tecnologia da Informação (como engenheiro de Telecomunicações e Ciências da 

Computação), bacharéis em Direito, História e Ciências Contábeis. 

Toda a atuação do Jota resultou igualmente em premiações que o reconhecem como 

um modelo de negócios promissor. Em 2018, o Jota ganhou o prêmio Latam Digital Media 

Awards, na categoria de melhor startup de informação digital na América Latina, prêmio este 

que representa uma das maiores premiações internacionais da área. E em 2019, o Jota ganhou, 

ainda, o World Digital Media Awards 2019 na categoria de melhor startup de informação 

digital no mundo. Ambas as premiações organizadas pela The Association of Newspapers and 

News Publishers (WAN-IFRA). Outra premiação do veículo é por uma reportagem especial, 

de autoria do repórter Guilherme Pimenta. A reportagem “BSM: um tribunal na bolsa de 

valores” venceu o prêmio na categoria Mídia Digital do 12º Prêmio Imprensa de Educação ao 

Investidor, promovido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia reguladora do 

mercado de capitais, pela B3 (bolsa de valores) e outras entidades. 

No que se refere às mídia sociais, o Jota tem presença equilibrada nas quatro que estão 

entre as dez mais usadas no mundo.73  

  

                                                 
73 Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn  estão entre as redes sociais mais acessadas do mundo segundo 

levantamento da NeilPatel https://neilpatel.com/br/blog/redes-sociais-mais-usadas/. No Facebook  soma 155 mil 

curtidas na página. No Twitter são 192 mil seguidores; no LinkedIn 31 mil; e no Instagram 30,1 mil. O site não 

possui conta no Youtube. Os números foram extraídos das redes sociais do Jota em 24 de junho de 2019. 

https://neilpatel.com/br/blog/redes-sociais-mais-usadas/
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Congresso em Foco 

Figura 7:  Página inicial do site do Congresso em Foco74 

 

 

Nascido em 2004, o Congresso em Foco – <https://congressoemfoco.uol.com.br/> – 

não tem nenhuma informação explícita em seu site com relação à sua independência 

jornalística, nem sequer faz uso desta palavra. No entanto, em 2009, o fundador do Congresso 

em Foco, o jornalista Sylvio Costa, em artigo publicado no site Observatório da Imprensa75, 

afirmou fazer “jornalismo a um custo relativamente baixo, com grande retorno de audiência e 

credibilidade” e que, mesmo na condição de microempresa, “tornou-se capaz de tornar viável 

um projeto jornalístico independente, que foi ganhando força lentamente, numa acidentada e 

sofrida travessia de cinco anos.” Em seu site, o Congresso em Foco se define como “um 

veículo jornalístico que faz uma cobertura apartidária do Congresso Nacional e dos principais 

fatos políticos com o objetivo de auxiliar o (e)leitor a acompanhar o desempenho dos 

representantes eleitos.” 

                                                 
74 Disponível em <https://congressoemfoco.uol.com.br/>. Acesso em: 9 jul. 2019 
75 Artigo com o título “O que a Folha tem contra o Congresso em Foco”, de 12 de maio de 2009 disponível em 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/o_que_a_folha_tem_contrao_congresso_em_foco/>. Acesso em: 9 jul.  2019.  

https://congressoemfoco.uol.com.br/
https://congressoemfoco.uol.com.br/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o_que_a_folha_tem_contrao_congresso_em_foco/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o_que_a_folha_tem_contrao_congresso_em_foco/
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Então a gente parte do princípio, que é uma coisa que a gente sempre tem 
que deixar claro, de que nem todos os parlamentares são iguais, nem todos 
são ruins, nem todos são ladrões, fugir um pouco desse senso comum, e 
valorizar aqueles que se destacam, se diferenciam ali positivamente de 
algum modo. [...] Porque muitas vezes têm parlamentares que a gente faz 
uma matéria e eles consideram negativa pra eles e eles “ah, vocês estão 
querendo enganar todo mundo, estão querendo acabar com a gente, querem 
acabar com o Congresso. A gente não quer de forma alguma isso. Se o 
Congresso fechar, acabar, acaba também o site. Enfim, a gente quer, por um 
lado, estimular as pessoas a refletirem sobre a qualidade e atuação dos 
parlamentares [...] (informação verbal).76 

 
Com essa cobertura direcionada aos acontecimentos diários da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal, o Congresso em Foco chama atenção por constar no Mapa de 

Jornalismo Independente da Agência Pública e ao mesmo tempo estar dentro (hospedado) no 

site do UOL, empresa brasileira de conteúdo e serviços na Internet, e parte do conglomerado 

Grupo Folha. Essa parceria teve início em 201077 e foi uma iniciativa do UOL como parte das 

ações jornalísticas desenvolvidas para aquele ano eleitoral, mas que não cessou e permanece 

até hoje, nove anos depois.  

Diante disso, suas principais fontes de receitas são publicidade; eventos; parcerias com 

outros veículos, especialmente o UOL; venda de exemplares e de assinaturas da Revista 

Congresso em Foco, em versões impressa e digital, produzidas pela mesma equipe do site; 

publicidade na revista; e o Painel do Poder, uma ferramenta que mede a temperatura do poder, 

reunindo informações estratégicas para orientar a ação de empresários, líderes de classe e 

todos aqueles que podem ser impactados pelas decisões do Congresso, e que pode ser 

contratada por qualquer organização interessada. 

Assim, o aspecto independência, no caso da mídia, não está presente no modo de se 

financiar, já que conta até mesmo com inserções publicitárias governamentais, o que, de 

acordo com seu editor executivo, não interfere na postura editorial do veículo que é de cobrir 

a política de forma apartidária. Sobre esta questão, em entrevista para esta pesquisa, o editor 

executivo Edson Sardinha, afirma que o Congresso em Foco se considera independente, e 

problematiza: 

[...] acho que entra uma coisa nessa coisa de mídia independente que é de 
qual mídia independente a gente tá falando né. Porque tem alguns veículos 
que se auto-declaram independentes, mas que são muito alinhados, ou à 
esquerda ou à direita. Se for do ponto de vista ideológico, elas não teriam 

                                                 
76 Entrevista gravada com o editor do Congresso em Foco, Edson Sardinha, concedida para a pesquisa no dia 07 

de fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
77Dados da Associação Brasileira das Agências de Comunicação.  

Disponível em: <https://www.abracom.org.br/2010/05/parceria-com-site-congresso-em-foco-reforca-cobertura-

politica-do-uol/>.  Acesso em: 9 jul.  2019.  

https://www.abracom.org.br/2010/05/parceria-com-site-congresso-em-foco-reforca-cobertura-politica-do-uol/
https://www.abracom.org.br/2010/05/parceria-com-site-congresso-em-foco-reforca-cobertura-politica-do-uol/
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essa independência. [...] a gente se considera independente. [...] A gente não 
tem nenhuma relação financeira com os parlamentares. O que a gente gosta 
muito de reforçar, temos uma cobertura apartidária (informação verbal).78 
 

A matéria “Adriane Galisteu e artistas viajam por conta da Câmara”79, produzida por 

Lúcio Lambranho, Edson Sardinha e Eduardo Militão e publicada em 14 de abril de 2009, 

parte da série: “Farra das passagens”80, um compilado com 88 matérias publicadas entre 14 de 

abril e 31 de maio de 2019, ganhou o Prêmio Imprensa Embratel na categoria Jornalismo 

Investigativo (Troféu Tim Lopes) e foi a primeira honraria concedida pelo Prêmio Embratel a 

um veículo de internet. O texto denunciava que a Câmara havia pago aéreos pela cota do 

então deputado Fábio Faria (PMN-RN), para diversos artistas e sete viagens para a ex-

namorada, a apresentadora de TV Adriane Galisteu, e a mãe dela, Emma Galisteu, entre 2007 

e 2008. 

Com sede em Brasília, o Congresso em Foco conta com uma equipe de oito pessoas: 

duas gerentes, uma administrativa e uma de marketing e novos negócios, um ativista digital, 

um sócio-gerente da área de tecnologia da informação, dois jornalistas (um deles o fundador 

Sylvio Costa), e dois repórteres. Em relação à estrutura editorial, por produzir conteúdo 

especializado em um tema, suas editorias são bastante segmentadas: Exclusivas, com um 

perfil dos parlamentares e um levantamento de quanto custa cada um deles; Atividade 

Parlamentar, dividida em subeditorias, como Agora é Lei e CPIs; Opinião; Congresso em 

Foco, com produtos institucionais do veículo, como Prêmio Congresso em Foco, revista e 

Painel do Poder; Eleições; e Regiões, com as notícias divididas geograficamente. 

Com 15 anos de história, o Congresso em Foco já recebeu também alguns dos 

principais prêmios de jornalismo do país, como o Esso de Melhor Contribuição à Imprensa 

em 2009. No mesmo ano, tornou-se o primeiro veículo da internet a receber o Troféu Tim 

Lopes do Prêmio Embratel, destinado ao melhor trabalho de jornalismo investigativo 

produzido por todos os meios de comunicação brasileiros. Recebeu ainda, em 2008, em 2009 

e 2014, o Prêmio Vladimir Herzog; e os prêmios iBest (2005) e Engenho (2008, 2010 e 2013). 

Ainda no quesito premiação, criou, em 2006, o Prêmio Congresso em Foco, com o objetivo 

de apontar deputados e senadores de melhor desempenho a cada ano. 

                                                 
78 Entrevista gravada com o editor do Congresso em Foco, Edson Sardinha, concedida para a pesquisa no dia 7 

de fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
79 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/legis lativo/adriane-galisteu-e-artistas-viajam-por-conta-

da-camara/>. Acesso em: 9 jul.  2019.  
80 Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/farra-das-passagens/page/23/>. Acesso em: 9 jul.  

2019.  

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/adriane-galisteu-e-artistas-viajam-por-conta-da-camara/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/adriane-galisteu-e-artistas-viajam-por-conta-da-camara/
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/farra-das-passagens/page/23/


60 
 

Nas redes sociais, o Congresso em Foco está presente em quatro plataformas: 

Facebook, Twitter, Google+ e Instagram.81 

The Intercept Brasil 

Figura 8:  Página inicial do site do The Intercept Brasil82 

 

 

O The Intercept – <https://theintercept.com/> – foi lançado em 2014 por três norte-

americanos: o advogado e jornalista (sem formação profissional em Jornalismo) Glenn 

Greenwald; a cineasta, documentarista e escritora Laura Poitras e o pesquisador e jornalista 

Jeremy Scahill, com o objetivo de produzir um jornalismo independente e investigativo. No 

Brasil, a versão do site The Intercept Brasil – <https://theintercept.com/brasil/> – nasce em 

agosto de 2016.83 

                                                 
81 No Facebook , mídia social em que o veículo conta com maior público, são mais de 296 mil curtidas. O Twitter 

reúne pouco menos, 204 mil seguidores no total. No Instagram são 14,1 mil seguidores. E no Google+, rede 

social de baixa popularidade, são 31 seguidores. Dados captados em dia 14 de março de 2019. 
82  Disponível em: <https://theintercept.com/brasil/>. Acesso em: 9 jul.  2019.  
83 No lançamento da versão brasileira da publicação, Greenwald escreveu em sua página no Facebook: “Com o 

intuito de ajudar a preencher essa lacuna, anunciamos hoje o lançamento do The Intercept Brasil. Para este 

projeto piloto, reunimos uma excelente equipe de jornalistas e editores brasileiros que produzirão matérias 

originais sobre as questões políticas, econômicas, sociais e culturais a serem publicadas na versão em português 

de nosso site. Também trabalharemos com jornalistas freelance de destaque e outros veículos independentes. 

Além disso, vamos traduzir nossos artigos de interesse internacional para o inglês, além de publicar outras 

traduções de matérias do Intercept em português. Neste mês, nosso foco inicial será o julgamento e a votação 

final do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal, assim como matérias sobre os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro. Além da publicação de conteúdo original, vamos implementar os mesmos 

princípios de proteção de fontes que ocupam um espaço central na missão do Intercept. As mesmas tecnologias 

adotadas para que nossas fontes forneçam informações confidenciais contando com a máxima proteção contra 

https://theintercept.com/brasil/
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O The Intercept tornou-se conhecido, especialmente pelos brasileiros, pelas 

reportagens de Glenn GreenWald,84 em 2013, sobre o esquema global de espionagem 

eletrônica e telefônica da Agência de Segurança Nacional (National Security Agency – NSA) 

divulgadas pelo jornal britânico The Guardian, junto com um pool de publicações 

estrangeiras. As histórias foram baseadas em vazamentos do ex-contratado do governo, 

Edward Snowden. Os documentos da NSA apontavam a então presidente Dilma Rousseff e o 

que seriam seus principais assessores como alvo direto de espionagem da Agência norte-

americana. Em entrevista para Bruno Torturra, o editor Leandro Demori afirma que o 

Intercept surge no Brasil em um “buraco de imprensa”, no contexto do processo de 

impeachment da Dilma, em que “Glenn decide escrever sobre o impeachment no Intercept 

nos Estados Unidos que era o único que existia, só que decide escrever em português”, para 

falar sobre isso para o público do Brasil, onde ele mora desde antes do caso Snowden. “Ele 

publica esse negócio em português, no Intercept gringo, e explode a audiência. Porque 

justamente isso, as pessoas queriam ler visões diferentes, sabe”, conta Demori.85 

Por conta de suas reportagens sobre a NSA86, Glenn Greenwald recebeu o Prêmio 

George Polk de Reportagens sobre Segurança Nacional; o Prêmio de Jornalismo Investigativo 

e de Jornalismo Fiscalizador da Gannett Foundation; o Prêmio Esso de Excelência em 

Reportagens Investigativas no Brasil (foi o primeiro estrangeiro premiado) e o Prêmio de 

Pioneirismo da Electronic Frontier Foundation, conforme informações do site da mídia. 

Além disso, as reportagens sobre a NSA para o jornal The Guardian receberam o Prêmio 

Pulitzer de 2014 na categoria Serviço Público. 

Em seu site, o The Intercept Brasil se autointitula “firme e independente” e chama 

suas reportagens de corajosas e de qualidade. Ainda conforme a descrição do veículo, seus 

jornalistas atuam com liberdade editorial e apoio legal para expor a corrupção e a injustiça.  

                                                                                                                                                         
vigilância e ataques online (como o SecureDrop) também serão disponibilizadas para nossas fontes de 

informação brasileiras”. 
84 Radicado no Brasil, ele é casado com o deputado federal David Miranda, do Psol, que assumiu a vaga do 

deputado Jean Wyllys que renunciou seu mandato em janeiro de 2019. É jornalista, advogado constitucionalista 

e autor de quatro livros que estão entre os mais vendidos do New York Times, na seção de política e direito. 

Antes de fundar o Intercept, ele escrevia para o jornal britânico The Guardian, entre o utros. Sobre seu papel no 

Intercept Brasil, Leandro Demori, atual editor executivo do veículo, disse em entrevista: “O Glenn, na verdade, é 

cofundador do site. Ele não é nem sócio do Intercept. O Intercept pertence à First Look Media. O Glenn, como 

fundador, é um cara que tem as pautas próprias dele, que navega muito no universo dele. Ele é como um repórter 

especial. Ele não tem ingerência no site, ele não edita o site de fato. Disponível em: 

<https://gijn.org/2019/02/20/the-intercept-brasil-investigativo/>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
85 O editor executivo do Intercept Brasil, Leandro Demori, que assina em conjunto com Glenn Greenwald e 

Betsy Reed as reportagens da série sobre a Operação Lava Jato (que trataremos adiante) concedeu entrevista ao 

jornalista Bruno Torturra, do Estúdio Fluxo, no programa Boletim do Fim do Mundo, transmitida ao vivo em 19 

de junho de 2019. Disponível em <https://youtu.be/0OkCDB6TkL0>. Acesso: 12 jul. 2019.  
86 O The Guardian reuniu todas as reportagens do caso em: <https://www.theguardian.com/us-news/the-nsa-

files>. Acesso em: 9 jul. 2019. 

https://gijn.org/2019/02/20/the-intercept-brasil-investigativo/
https://youtu.be/0OkCDB6TkL0
https://www.theguardian.com/us-news/the-nsa-files
https://www.theguardian.com/us-news/the-nsa-files
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Em um estudo sobre a identidade editorial do site, o doutor em Comunicação e 

Informação, Ivan Bonfim (2018) afirma que o que mais distancia o jornalismo praticado pela 

mídia do da grande imprensa brasileira é uma “‘mirada” política dos acontecimentos, 

especialmente no sentido da política não partidária”. A equipe, de acordo com o site, é 

composta de 21 profissionais: dois editores fundadores, um editor executivo, uma editora 

chefe, e outros 17 profissionais entre repórteres, editores, designers, colunistas, consultores, 

assistentes e estagiários.  

Em entrevista para esta pesquisa, a editora executiva do site, Tatiana Dias, afirmou 

sobre a dinâmica produtiva e editorial do site, que eles escolhem o que vai entrar, “o que a 

gente consegue cobrir melhor. Então a gente é muito mais criterioso na escolha das pautas. E 

a gente também tenta dar de um jeito que só a gente daria, pra gente se diferenciar mesmo. 

Mais autoral”, sem medo de colocar o que pensam no texto. Por esta postura opinativa, 

Tatiana Dias diz que tomam cuidado redobrado com a apuração. “Nossa apuração é super 

criteriosa. A gente faz checagem interna das coisas. E a gente quer que a pessoa leia e não 

tenha como ela refutar”.  

Do ponto de vista estético e da construção e apresentação da narrativa, ela ressalta o 

cuidado com a linguagem. 

A gente tenta ter uma linguagem mais simples, mais fácil de compreensão, 
sem usar muitas palavras difíceis, jargão. É difícil né porque a gente vem de 
redação, então tem vários vícios de linguagem, mas a gente tenta superar 
eles, escrever fácil pra ser acessível. Nosso público também é muito de 
jovens. Então a gente tenta fazer com que o cara que acabou de sair do 
Ensino Médio consiga entender e se importe por aquele assunto que a gente 
tá falando. Por mais que seja chato, a gente quer deixar menos chato. A 
gente se importa pra caramba com ilustração (informação verbal).87 
 

Ela complementa, na mesma entrevista, lembrando da produção para outras 

plataformas que não o site e para as redes sociais: 

A gente tenta empacotar a história de um jeito diferente pra chegar em 
diferentes lugares, todas elas. Mesmo as menores. A gente quer chegar no 
cara que tá nos stories do Instagram, a gente quer chegar no cara que tá no 
Twitter. A gente quer chegar no cara das newsletters. 
 

Nas redes sociais, o The Intercept Brasil está no Facebook, Twitter, Instagram e 

Youtube88, com produção intensa e atualização diária.  

                                                 
87 Entrevista gravada com a editora do The Intercept Brasil, Tatiana Dias, concedida para a pesquisa no dia 31 de 

maio de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
88No Facebook , o The Intercept Brasil tem 457.432 curtidas. No microblog Twitter, são 357 mil seguidores; no 

Instagram 395 mil; e no Youtube 100.495 inscritos. Os números foram extraídos em 18/6/2019. Um dado curioso 

revela que os números das contas do veículo subiram expressivamente n o intervalo de 9 de maio de 2019, data 

da primeira checagem desta pesquisa, e 18/6/2019, data da última verificação, passando de 46 mil para mais de 
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Entre suas fontes de financiamento está a colaboração dos leitores, que neste caso 

pode se dar tanto pelo site geral do veículo, – em que o apoiador, do mundo inteiro, pode 

optar por contribuir uma única vez, mensalmente ou anualmente, quanto em sua versão 

brasileira, em que o leitor pode financiar pela plataforma Catarse89, e o tipo de contribuição 

dependerá da recompensa escolhida, desde ser convidado a participar de um grupo exclusivo 

do Facebook até ser convidado para eventos da equipe. 

O principal aporte do veículo, no entanto, é outro. O fundador do eBay, Pierre 

Omidyar, (financiador também do Nexo Jornal) forneceu o financiamento para lançar o The 

Intercept quando das primeiras reportagens de Greenwald com as revelações iniciais de 

Snowden para o jornal britânico The Guardian, e continua a apoiá-lo através da First Look 

Media Works – assim como o Nexo recebe aporte externo, da Luminate, organização 

filantrópica também mantida por Omidyar. Renato Rovai (2018, p. 206) conta que, em 2014, 

após Greenwald publicar as primeiras matérias do caso Snowden, o jornalista recebeu do 

fundador do eBay US$ 250 milhões que foi o aporte inicial para fundar a First Look Media, 

grupo de comunicação cujo objetivo era lançar publicações de política, economia, ciência e 

tecnologia. A primeira publicação a ser concretizada pela First Look Media foi o The 

Intercept e a segunda o The Intercept Brasil.   

Criado com o propósito inicial de divulgar os vazamentos de Snowden, o The 

Intercept passou a percorrer novos temas com o passar do tempo, mantendo reportagens 

aprofundadas e analíticas como seu principal diferencial (ROVAI, 2018). No Brasil, essa 

característica também é marca do veículo que está neste momento no centro de mais uma 

crise do governo de Jair Bolsonaro. O The Intercept Brasil publicou, no dia 9 de junho de 

2019, uma série de reportagens (compostas de 9 partes, que foram soltadas pouco a pouco)90 

com conversas do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores que atuam na 

                                                                                                                                                         
100 mil inscritos no Youtube e de 137 mil seguidores no Instagram para 395 mil. Não foram contabilizados os  

dados referentes às contas no Twitter e Facebook. Em 9 de junho de 2019 o Intercept Brasil soltou a série de 

reportagens sobre a operação lava Jato.  
89 Na Catarse, a descrição do The Intercept Brasil é a seguinte: “O Intercept faz jornalismo sem medo. Lutamos 

por transparência e enfrentamos os poderosos, não importa quem sejam. Nossos repórteres investigam governos, 

corporações e indivíduos que só defendem os próprios interesses, despreocupados com as necessidades da 

sociedade. No Brasil, a democracia, a verdade e os cidadãos estão sob ataque. Enquanto a grande mídia demite 

jornalistas, evita críticas ao governo e ignora questões importantes para o país, o jornalismo independente pode 

fazer a diferença. É hora de investigações sérias e intransigentes. E é por isso que o Intercept precisa da sua 

ajuda para contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil”. A página traz ainda algumas das histórias de 

maior impacto publicadas pelo veículo que diz precisar da ajuda do leitor para produzir uma cobertura corajosa , 

investigativa e ousada já conhecida por muitos. Os leitores aderiram ao pedido. São R$ 171.843 arrecadados por 

mês com assinaturas de 5.991 pessoas. A meta do veículo é de R$ 60.000 mensais.  

Disponível em: <https://www.catarse.me/intercept?ref=utm_source=Site_sobre&utm_source=Site_sobre>. 

Acesso em: 9 jul. 2019. 
90As reportagens da série “As mensagens secretas da Lava-Jato”, com a primeira publicação em 9 de junho de 

2019, com quatro partes inicialmente, podem ser lidas em https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/ 

https://www.catarse.me/intercept?ref=utm_source=Site_sobre&utm_source=Site_sobre
https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/
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Operação Lava-Jato91, que culminou na prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As 

primeiras reportagens mostram que eles agiram abertamente para impedir a vitória do Partido 

dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2018 e também que não tinham segurança sobre as 

provas contra Lula no caso do triplex do Guarujá. Revelam ainda que Moro várias vezes 

colaborou para instruir a acusação.  

Os jornalistas que assinam a série de reportagens, Glenn Greenwald, Betsy Reed e 

Leandro Demori, dizem na reportagem que abre a série, que “informar à sociedade questões 

de interesse público e expor transgressões foram os princípios que nos guiaram durante essa 

investigação, e continuarão sendo conforme continuarmos a noticiar a enorme quantidade de 

dados a que tivemos acesso”92. Glenn tem afirmado que a quantidade de informações 

fornecidas pela fonte, – que eles preservam e que os denunciados (assim como boa parte da 

grande imprensa) têm remetido à “ação criminosa de hackers”, é maior em volume do que a 

do caso Snowden. Após a divulgação da primeira série de reportagens, o The Intercept Brasil 

vem dizendo, em suas matérias, entrevistas e redes sociais, que soltará mais informações 

sobre o caso (que ganhou as redes sociais com a #vazajato), com periodicidade indeterminada. 

A estratégia é inovadora no cenário jornalístico brasileiro, e vêm sendo criticada pelos 

acusados e por alguns setores da sociedade.  

Há um mês do início da série, em 9 de julho, o The Intercept Brasil soltou um áudio 

em que Deltan Dallagnol, comemora a proibição, pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, de que 

o Lula desse uma entrevista, às vésperas da eleição presidencial de 2018, em chat em que  os 

procuradores da Lava Jato operam para evitar a entrevista por medo que pudesse ajudar a 

eleger o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. 

A discussão sobre o Jornalismo no Brasil, a liberdade de imprensa, os preceitos 

constitucionais e da ética da profissão se intensificaram a partir desta série de reportagens da 

mídia, em um cenário de ataques ao The Intercept e a mídia em geral no país, sobretudo das 

forças de direita, pró-governo Bolsonaro. Vale destacar, neste sentido, que o jornalista Glenn 

Greenwald foi convidado a falar sobre o caso em Audiência Pública na Comissão de Direitos 

                                                 
91Conforme o Ministério Público Federal (MPF), “A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e 

lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, 

maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos 

suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia”. 
92 Parte 1, chamada “Como e por que o Intercept está publicando chats privados sobre a Lava Jato e Sérgio 

Moro” da série de reportagens “As mensagens secretas da Lava-Jato”. 

<https://theintercept.com/2019/06/09/editorial-chats-telegram-lava-jato-moro/>. Acesso em 18 de junho de 2019. 

https://theintercept.com/2019/06/09/procuradores-tramaram-impedir-entrevista-lula/
https://theintercept.com/2019/06/09/editorial-chats-telegram-lava-jato-moro/
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Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados no dia 25 de junho, e na Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado em 11 de julho.93 

Atualmente, a mídia independente tem atuado no caso de forma conjunta com mídias 

tradicionais e conservadoras brasileiras como a Revista Veja o Jornal Folha de S. Paulo e o 

jornalista Reinaldo Azevedo, borrando fronteiras entre o independente e o tradicional no 

campo do jornalismo. Glenn e Demori afirmam que o The Intercept procurou outros veículos 

desde o início da apuração do caso, para que a divulgação fosse feita de forma conjunta, 

inclusive ressaltando que a Rede Globo não se interessou pela parceria, pois já era parceira da 

Lava Jato94. Nenhum veículo teria se interessado. A equipe então divulgou a primeira série. 

No dia 23 de junho, alguns dias após o jornalista Reinaldo Azevedo (que já era crítico do juiz 

Sérgio Moro) passar a publicar uma série de textos sobre a Vaza Jato, a Folha de S.Paulo 

publicou a primeira reportagem feita em parceria com o Intercept.  Repórteres do Intercept e 

da Revista Veja trabalharam juntos para a reportagem de capa da revista do dia 5 de julho, 

com conversas inéditas entre Moro e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan 

Dallagnol, assim como conversas entre procuradores da operação.95  

Sobre as parcerias, Demori explica que são pontuais, para divulgação dos conteúdos, 

que busca atingir as mais variadas audiências, para assim desconstruir o discurso da 

operação96. Não é possível ainda avaliar a proporção e a dimensão que novas revelações 

podem alcançar e as consequências no mundo da política e do jornalismo nacional.   

 

1.1.2 Por fim, mas ainda no começo 

 

Como vimos, as sete mídias independentes descritas possuem um amplo 

reconhecimento social, o que pode ser visto na quantidade expressiva de prêmios que 

recebem, na gama de patrocínios que vão desde exóticos bilionários globais a empresas 

                                                 
93 O jornalista disse na audiência que não entregaria às autoridades as mensagens trocadas por procuradores e 

pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, porque esta não é uma prática existente em democracias, 

diante do pedido feito à Polícia Federal brasileira ou para instituições americanas do Senador Marcos do Val 

(Cidadania-ES). Nenhum profissional da imprensa no mundo (exceto em regimes autoritários) entregaria seu 

material para o FBI ou para CIA antes de publicar, expôs Glenn. 
94 Em entrevista para a Agência Pública, o jornalista Glenn Greenwald fala que a Globo não reporta a Lava Jato 

pois trabalha para ela.  Disponível em: <https://apublica.org/2019/06/glenn-greenwald-a-globo-e-a-forca-tarefa-

da-lava-jato-sao-parceiras/>. Acesso: 10 jul. 2019.  
95 A Carta ao Leitor da revista expõe as razões pelas quais a revista – que admite em seu editorial ter tratado 

Moro como um herói nacional em suas capas – reconhece a conduta imprópria do juiz e que a condução dos 

processos da operação extrapolou a lei. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/carta-ao-leitor-sobre-

principios-e-valores/>. Acesso: 10 jul. 2019.  
96 Fala do editor Leandro Demori, no 14º Congresso de Jornalismo Investigativo da Abraji. Disponível em: 

<http://portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/82268/parceria+entre+the+intercept+e+outros+veiculos

+amplia+repercussao+da+vaza+jato>. Acesso: 10 jul. 2019.  

https://apublica.org/2019/06/glenn-greenwald-a-globo-e-a-forca-tarefa-da-lava-jato-sao-parceiras/
https://apublica.org/2019/06/glenn-greenwald-a-globo-e-a-forca-tarefa-da-lava-jato-sao-parceiras/
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nacionais e internacionais com respeitada reputação, chegando a pessoas comuns, 

financiadores individuais que juntos chegam a cifras respeitáveis de arrecadação (como é o 

caso do The Intercept Brasil que arrecada na data checada quase R$ 200 mil reais mês por 

parte de financiamento coletivo).  

Outro aspecto que evidencia esse reconhecimento social é a considerável audiência 

destes veículos, como no caso da Mídia Ninja e sua produção multiplataforma, que mesmo 

tendo uma atuação jornalística engajada, ativista e com declarada atuação política, atinge no 

Brasil um público diverso e mobiliza setores sociais em sua produção. Isso fica evidente na 

fala da editora de redes, Raíssa Galvão, em entrevista para esta pesquisa: 

A gente tá contando hoje com uma escala de 50 pessoas no Conselho 
Editorial; 500 colaboradores que estão mais no dia a dia, [...] que já fizeram 
cobertura, que estão dentro do nosso chat; a gente tem 5 mil pessoas que já 
se inscreveram de alguma forma em alguma atividade […], 50 mil pessoas 
que comentam nas nossas redes, [...] e interagem, geralmente; [...]  500 mil 
que a gente alcança; 5 milhões de seguidores, se somar todas as redes; e 50 
milhões que dependendo da semana a gente alcança também. [...] 
(informação verbal).97 
 

Também vimos, com os descritivos que caracterizam as mídias, que as diferentes 

formas de elas se sustentarem (que passam por financiamentos coletivos, venda de produtos e 

serviços, assinaturas de pessoas físicas e médios e grandes escritórios, financiamentos de 

médias empresas a multinacionais, e até verbas de governos estaduais e federais) mostram 

diversos novos modelos de negócio e gestão, que vão de startups – com intenção de lucro 

declarada – até Casas Coletivas, como é o caso da Mídia Ninja e sua concepção diferente, e 

polêmica, de vida, trabalho, consumo e remuneração. Usamos a expressão “novos modelos de 

negócio” porque todas se diferenciam, mesmo que em partes ou aspectos, da grande mídia 

brasileira, um ponto este que será retomado com ênfase no Capítulo 2 desta tese. 

As mídias se posicionam em direção a um jornalismo interpretativo, em um 

aprofundamento da narrativa – seja horizontal – no “jornalismo de contexto” praticado pelo 

Nexo Jornal, ou vertical (LIMA, 2009) no caso dos mais investigativos, como o The Intercept 

e a Repórter Brasil em narrativas mais livres e autorais, com diferentes modelos narrativos. 

A posição engajada das mídias, que apontamos no caso de quatro delas (Estúdio 

Fluxo, Repórter Brasil, Mídia Ninja e The Intercept Brasil), por vezes resulta em uma atuação 

temática, como é o caso da Repórter Brasil e a defesa dos direitos humanos e combate ao 

trabalho escravo, e nas outras em um posicionamento político e editorial mais amplo, 

                                                 
97  Entrevista gravada com a editora do Nexo Jornal, Olívia Fraga, concedida para a pesquisa no dia 21 de março 

de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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alinhados à democracia e à sociedade. No caso da mídia Ninja, o posicionamento engajado é 

ultrapassado rumo ao midiativismo.  

Nos casos do Congresso em Foco, e do Jota, temos a presença da cobertura temática, 

no primeiro com relação à política e o Congresso Nacional e, no segundo, o universo jurídico. 

No entanto, não temos nestas mídias posicionamentos engajados, como é o caso da Repórter 

Brasil, em que percebemos a posição engajada e a cobertura temática juntas. 

Assim, essas práticas jornalísticas rompem com a pretensão de neutralidade 

jornalística, em uma compreensão do jornalismo enquanto fazer intencionado (CHAPARRO, 

2007), assumindo suas subjetividades, mas com o horizonte da ética e com a referência do 

interesse público sempre na mesa. A Tabela 3 traz uma síntese dessas diferentes posições.  

  

Tabela 3: Síntese dos aspectos em que as mídias se diferenciam 

 
MÍDIAS 

POSIÇÃO 
ENGAJADA 

COBERTURA 
TEMÁTICA 

JORNALISMO 
DE 

PROFUNDIDADE 

USO DE VOZ 
AUTORAL 

Estúdio Fluxo ✓  ✓ ✓ 

Nexo Jornal   ✓  

Repórter 
Brasil 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Mídia Ninja ✓   ✓ 

Jota  ✓ ✓  

Congresso em 
Foco 

 ✓   

The Intercept 
Brasil 

✓   ✓ ✓ 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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1.2 METODOLOGIA APLICADA 

 

Este segundo ponto do primeiro capítulo compreende uma descrição do caminho que 

trilhamos para a construção da pesquisa, e caminho é um bom termo para expressar o que 

originalmente, em grego, a palavra “método” (meta + odós) significa: o caminho por onde 

chegamos aonde queremos ir. Este estudo, como adiantado no ponto 1.1, se orienta por uma 

perspectiva compreensiva dos fenômenos, em uma busca mais orientada para uma 

aproximação do modo como esses fenômenos ocorrem do que propriamente pela busca de sua 

completa explicação (KAUFMANN, 2013). A natureza dos fenômenos em análise é de 

permanente transformação, tanto pelo movimento próprio que é o processo da produção 

jornalística, como pelo ritmo acelerado dessas mudanças no contexto das novas tecnologias. 

Assim, vamos a campo mais com dúvidas de que com certezas, alinhados à perspectiva de que 

o campo “deixe de ser abordado majoritariamente como uma instância de verificação da teoria 

para se tornar o lócus de seu nascedouro, o ponto de partida da problematização teórica 

sugerida pelos fatos” (KAUFMANN, 2013, p.19). 

Assim, o percurso metodológico da pesquisa nos faz lembrar novamente Kaufmann 

(2013, p. 49), quando diz que o modelo ideal, definido por Wright Mills, é o do “artesão 

intelectual” que constrói, ele próprio, sua teoria e seu método. Orientamo-nos, assim, 

necessariamente, por uma perspectiva qualitativa (HAGUETTE, 1987; MINAYO, 1992; 

MARCONI; LAKATOS, 2007), mas mais que isso, por uma abordagem compreensiva 

(KÜNSCH, 2016, 2017; KAUFMANN, 2013), tendo em conta que compreenhendere, em seu 

sentido original, do latim, é “abranger, abraçar ou pegar junto” (KÜNSCH, 2005, p. 46). A 

orientação dos estudos desta natureza compreende, assim, que “saber como e por que as 

coisas acontecem é, muitas vezes, mais útil do que obter precisão sobre o que está ocorrendo” 

(DUARTE, 2006, p. 64). A pesquisa qualitativa busca “analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 

(MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 269).   

Uma postura e uma perspectiva analítica compreensiva por parte do pesquisador, mais 

que um caminho metodológico, significam uma maneira de ver o mundo e de observar os 

fenômenos que nele ocorrem. Uma pretensão mais de mostrar os fenômenos em foco do que 

de demonstrá-los:  
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Menos explicação, mais compreensão, costumamos repetir quase que como 
um mantra ou algo assim. Mais noções, menos conceitos. Menos portanto e 
mais talvez. Mais vírgulas, reticências, interrogações – muitas interrogações 
– do que a ideia de uma certeza e de uma verdade não dialógicas (KÜNSCH, 
2017a, p. 11). 

 
Para Kaufmann, o “pesquisador social toma para si a tarefa de traçar a rota de 

construção de um objeto, do levantamento e da análise de seus dados” (KAUFMANN, 2013, 

p.14). Os fenômenos comunicacionais em foco neste estudo, como mais de uma vez apontado, 

são novos do ponto de vista teórico e, sobretudo, o recorte empírico da pesquisa situa-se no 

momento presente e em permanente movimento. Isso nos coloca não só diante do desafio de 

traçar a rota, mas de revê-la várias vezes. Assim, os procedimentos metodológicos aplicados 

na pesquisa de campo foram sendo construídos, em parte, no próprio campo, e, algumas 

vezes, enquanto os fenômenos ocorrem (SILVA, 2015). Isso nos levou a uma postura 

permanentemente reflexiva com relação aos procedimentos empregados, em uma perspectiva 

de que o objeto escolhe o método, e não o contrário. 

(...) especialmente em pesquisa qualitativa existe uma dimensão 
improvisada, intransferível e em grande parte autoconstruída. Isso torna a 
prática científica um processo de verdadeira bricolagem permanente, uma 
construção in situ no ato mesmo de sua efetivação. (KAUFMANN, 2013, p. 
14). 
 

Tendo em vista esta compreensão teórico-metodológica, organizamos as etapas do 

trabalho em levantamento e estudo bibliográfico e documental, entrevistas em profundidade e 

observação direta (em algum nível, participante) dos fenômenos. Pretendeu-se assim, analisar 

um continuum multimídia, das práticas metajornalísticas dos profissionais em foco à sua 

atuação como produtores de conteúdos em mídias independentes, em um processo articulado, 

compreensivo, e não antagônico. 

 
1.2.1 Referencial teórico  

 
A fundamentação teórica da pesquisa – cujo panorama é mostrado no Quadro 1, 

incluídas as referências às metodologias específicas, apresentadas mais adiante – abrange 

estudos acerca do jornalismo contemporâneo, suas transformações diante dos avanços 

tecnológicos, se valendo de autores, entre outros, como Jean Charron e Jean de Bonville 

(2016), Zélia Leal Adghirni e Fábio Henrique Pereira (2011, 2012),  Steen Steensen (2010), 

C. W. Anderson, Emily Bell (2013) e Clay Shirky (2013); das tecnologias e do jornalismo 

móvel, convergente e em redes, como Henry Jenkins (2014), Manuel Castells (2011, 2013), 

Marcos Palacios (1999, 2004), João Canavilhas (2001, 2010, 2013, 2014, 2017) e Suzana 
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Barbosa (2013)]; da emergência de novas mídias, entre elas a mídia alternativa/independente, 

com autores como Kari Karppinen e Hallvard Moe (2016), Chris Atton (2017), John Downing 

(2010), Elizabeth Lorenzotti (2014), Ivana Bentes (2015), Fábio Malini e Henrique Antoun 

(2013) e Maria Clara Bittencourt (2014)]. 

As principais referências teóricas para pensar a produção da notícia percorrem autores 

conhecidos no campo de estudos de newsmaking, como Miguel Rodrigo Alsina (2009), 

Nelson Traquina (2016, 2011, 2012), Gaye Tuchman (1978), Michael Schudson (1978), 

Mauro Wolf (1995) e Jorge Pedro Sousa (2002), além de Manuel Carlos Chaparro (2003, 

2007, 2014) e sua compreensão teórico-metodológica acerca da pragmática do jornalismo e 

do rastreamento da produção. O pensamento de Zygmunt Bauman (2001, 2007) sobre o que 

ele chama de sociedade líquido-moderna aciona mecanismos de compreensão do mundo 

social, político e econômico onde as mídias digitais independentes nascem e operam.  

Por se tratar de um objeto de estudo recente e atual, como também adiantado, foi feito 

um levantamento e estudo bibliográfico acerca dos estudos já existentes acerca do jornalismo 

independente no Brasil, compreendendo, ainda, os estudos recentes que enfocam as mídias 

selecionadas como universo da pesquisa.  

 
Tabela 4: Panorama dos principais referenciais teóricos 

 
Jornalismo contemporâneo e mudanças 
tecnológicas 

 Jean Charron e Jean de Bonville (2016); 
 Steen Steensen (2010); 
 Zélia Leal Adghirni e Fábio Henrique 

Pereira (2011, 2012); 
 C. W. Anderson, Emily Bell, Clay Shirky 

(2013) 

Tecnologias, jornalismo móvel, convergente e 
em redes 

 Henry Jenkins (2014) 
 Manuel Castells (2011, 2013) 
 Marcos Palacios (1999, 2004) 
 João Canavilhas (2001, 2010, 2013, 2014, 

2017) 
Fernando Firmino da Silva (2008, 2009, 
2013, 2013b, 2015) 

 Suzana Barbosa (2013)      

Emergência de novas mídias, entre elas a mídia 
alternativa/independente 

 Kari Karppinen e Hallvard Moe (2016) 
 Chris Atton (2017) 
 John Downing (2010) 
 Elizabeth Lorenzotti (2014) 
 Ivana Bentes (2015) 
 Fábio Malini e Henrique Antoun (2013) 
 Maria Clara Bittencourt (2014) 
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Produção da notícia/estudos de newsmaking  Miguel Rodrigo Alsina (2009) 
 Nelson Traquina (2016, 2011, 2012) 
 Gaye Tuchman (1972, 1973, 1976, 1978) 
 Michael Schudson (1978) 
 Mauro Wolf (1995) 
 Jorge Pedro Sousa (2002) 
 Manuel Carlos Chaparro (2003, 2007, 

2014) 

Sociedade líquido-moderna  Zygmunt Bauman (2001, 2007) 

Reportagem  Cremilda Medina (1973, 1988) 
 João Canavilhas e Alciane Baccin (2015) 
 Edvaldo Pereira Lima, (2009) 

 

Metodologias aplicadas  Laurence Bardin (1977)  
 Martin W. Bauer (2015) 
 Roque Moraes (1999) 
 Edvaldo Pereira Lima, (2009)  
 Carolina Moura Klautau; Dimas A. Künsch; 

Renata Carraro (2018) 
 Jean-Claude Kaufmann (2013) 
 Cremilda Medina (2005, 2016) 
 Mônica Pegurer Caprino e Priscila Ferreira 

Perazzo (2011) 
 Jorge Duarte (2006) 
 Teresa Maria Frota Haguette (1987) 
 George Gaskell (2015) 
 Maria Cecília de Souza Minayo (1992)  
 Marina de Andrade Marconi e Eva Maria 

Lakatos (2006) 
 Mylène Jaccoud e Robert Mayer, (2008) 
 Künsch  (2000, 2005, 2012, 2014, 2016, 

2017, 2017b) 

  
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.2.2 Análise documental 

 

Todo o percurso da pesquisa foi marcado por um levantamento e análise de 

documentos, disponíveis em fontes diversas da internet e redes sociais, para a caracterização 

dos grupos de mídias independentes, suas histórias e práticas, o que muito ajudou na escolha 

dos entrevistados. Esses documentos encontram-se disponíveis em formatos diversos de 

plataformas – textos, áudios, vídeos ou streaming – e de gêneros – notícias, reportagens, 
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depoimentos, opiniões etc. Faz parte desta tarefa uma verificação atenta dos conteúdos dos 

Portais das mídias na internet, começando por descrevê-los em suas características principais -

- descrição esta realizada em grande parte no ponto anterior deste capítulo.   

 

1.2.3 Análise de conteúdo 

 

Realizamos uma análise dos conteúdos dos Portais das mídias na internet. Em um 

primeiro momento, uma caracterização, descrevendo suas editorias, maneiras de organizar seu 

conteúdo, sua periodicidade e temáticas predominantes na abordagem jornalística, como 

vimos no primeiro ponto deste capítulo.  

A análise de conteúdo aparece também em outro momento do trabalho. No capítulo 3, 

em “Narrativas jornalísticas reconfiguradas”, fazemos uma análise de quatro narrativas de 

quatro diferentes mídias em foco neste trabalho, que consideramos expressivas e 

representativas do jornalismo praticado. As reportagens se enquadram naquilo a que as mídias 

se referem como Especiais, mais analíticas do que as praticadas no cotidiano, chegando a ser 

referidas nas entrevistas que realizamos com os jornalistas. No começo, pretendíamos analisar 

uma reportagem de cada uma das sete mídias de que nos aproximamos, mas isso se mostrou 

até certo ponto inviável, por questão de tempo e porque podia nos desviar um pouco do foco 

principal deste trabalho. E também porque, após a análise da quarta reportagem, consideramos 

possuir material suficiente para um melhor entendimento sobre os modos de fazer jornalismo 

por parte dessas mídias, que é o que nos interessa saber, em primeiro lugar. 

São as seguintes as reportagens selecionadas conforme Tabela 4:  “Vida pública, vias 

privadas e a erosão da intimidade”, do emblemático Programa Córtex, do Estúdio Fluxo; do 

Jornal Nexo, uma cobertura especial sobre Mariana, chamada “Mariana: a gênese da 

tragédia”; “Ruralômetro: medindo a febre ruralista dos deputados”, da Repórter Brasil; e, por 

fim, o especial “Marielle Franco: uma homenagem da Mídia Ninja”, da Mídia Ninja.  O 

jornalismo praticado por essas mídias, como se pode adiantar, busca, em geral, abordagens 

aprofundadas dos fenômenos, em uma prática mais apurada, próxima da reportagem e do que 

se pode chamar de jornalismo interpretativo.98  

 

 
 

                                                 
98 No artigo intitulado “Jornalismo interpretativo e a compreensão como método: o abraço entre o antigo e o  

novo na arte de tecer o presente”, Klautau, Künsch e Carraro (2018), retomam a tradição histórica do jornalismo 

interpretativo, a partir do quadro teórico-metodológico da compreensão como método, e levantam a hipótese de 

que a crise do jornalismo contemporâneo indica a reportagem como grande aposta para tempos de abundante 

informação e pouca compreensão.  
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Tabela 5: Síntese das reportagens e mídias 

Título da reportagem Mídia Créditos Data da publicação 

Vida pública, vias privadas 
e a erosão da intimidade 
Disponível em: 
<http://www.fluxo.net/tud
o/2016/9/7/cortex7-
christian-dunker>. Acesso 
em: 30 jun. 2019. 

Estúdio Fluxo Apresentação: Bruno 
Torturra 
Direção e câmera: 
Susana Jeha 
Câmera e áudio: Maria 
Shirts 
Edição: Susana Jeha e 
Thiago Neves 

 

7 out. 2016 

Mariana: a gênese da 
tragédia 
Disponível em: 
<https://www.nexojornal.c
om.br/especial/2016/11/04
/Mariana-a-gênese-da-
tragédia>. Acesso em: 30 
jun. 2019. 

Nexo Jornal Reportagem: Estêvão 
Bertoni Produção: 
Estêvão Bertoni e 
Murilo Roncolato  
Layout: Rodolfo 
Almeida 
Infográficos: Catarina 
Pignato, Rodolfo 
Almeida e Guilherme 
Falcão 
Desenvolvimento: 
Ariel Tonglet 
Timelapses: Ariel 
Tonglet 

4 nov.2016 

Ruralômetro: medindo a 
febre ruralista dos 
deputados  
Disponível em: 
<https://ruralometro.repor
terbrasil.org.br>. Acesso 
em: 30 jun. 2019. 

Repórter Brasil Edição: Ana Magalhães 
e Ana Aranha 
Reportagem: Ana 
Magalhães, Ana 
Aranha, Daniel 
Camargos, Guilherme 
Zocchio, João Cesar 
Diaz, Piero Locatelli, 
Reinaldo Chaves, Thaís 
Lazzeri E Janes P. 
Souza 
Tratamento de dados: 
Reinaldo Chaves  
Checagem: Keila 
Guimarães 
Consultoria estatística: 
Simone Harnik 
Criação e projeto 

gráfico: 
Fernanda 
Segabinassi e 
Alexandre 
Macedo Costa 

30 jan.2018 

https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://ruralometro.reporterbrasil.org.br/
https://ruralometro.reporterbrasil.org.br/
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Programação: Paulo 
Campos e André Mota  

Marielle Franco: uma 
homenagem da Mídia Ninja 
Disponível em: 
<https://medium.com/mari
elle-franco>. Acesso em: 30 
jun. 2019. 

Mídia Ninja Não traz assinaturas. 
De acordo com a 
entrevista realizada 
com a editora Raíssa 
Galvão (Ver 
Apêndices), de 8 a 9 
pessoas estiveram 
envolvidas. 

Mar. 201999 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para a análise de conteúdo, partimos de referenciais teóricos tradicionalmente 

colocados acerca do método (BARDIN, 1977; BAUER, 2015; MORAES, 1999) e, no tocante 

às reportagens seguimos por um percurso que incorpora ferramentas do próprio jornalismo à 

definição das categorias que o método da análise de conteúdo demanda (LIMA, 2009; 

KLAUTAU; KÜNSCH; CARRARO, 2018), procurando nessa análise específica ressaltar os 

elementos e aspectos técnicos, estéticos e éticos da produção jornalística. Como mostram 

Klautau, Künsch e Carraro (2018, p. 81), “elementos da própria teoria da reportagem nos 

servem de auxílio na tarefa de mostrar, mais que demonstrar, as virtualidades desse gênero 

jornalístico, ontem como hoje, que podem ser potencializadas com os recursos gerados pelas 

tecnologias digitais”. 

Seguimos os passos descritos por Roque de Moraes (1999), a partir da leitura de 

Bardin (1977), como indispensáveis a toda análise de conteúdo: categorização, descrição e 

interpretação. Levando em conta que as mídias independentes em foco produzem para a 

internet – com exceção da Congresso em Foco, que possui uma revista –, estabelecemos as 

seguintes categorias para análise das reportagens selecionadas, conforme tabela 5: a) uso da 

multimidialidade (presença dos elementos multimídias áudio, texto, vídeo e imagens na 

construção narrativa) 100; b) hipertextualidade do texto jornalístico, (narrativa hipertextual, 

com a presença dos elementos multimídias: áudio, texto, vídeo e imagem compondo a 

                                                 
99 A reportagem não tem uma única data definida. Composta por diferentes matérias, foi publicada entre 12 e 18 

de março de 2019. 
100 Dos sete (multimidialidade; hipertextualidade; diversidade de fontes; imersão; engajamento; profundidade; 

voz autoral) marcadores estabelecidos para olhar as narrativas, três (engajamento, profundidade e voz autoral) já 

havíamos utilizados para caracterizar as mídias independentes em foco, de modo geral, no capítulo primeiro. No 

entanto, no caso das mídias o olhar é para um descritivo da mídia e não de uma narrativa em particular. Neste 

caso, novos marcadores são possíveis, sendo que um deles (cobertura temática), não se aplicava já que as 

narrativas necessariamente abordam uma determinada temática e no caso da mídia, o marcador se aplica à 

escolha por uma atuação em determinados temas. 
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narrativa)101; c) diversidade de fontes (quantidade e variedade de vozes e pontos de vista na 

narrativa); d)  imersão (tactilidade somada a interatividade dos conteúdos)102; e) engajamento 

(apresentação de interpretações, conclusões e/ou compreensão do repórter na narrativa, sem 

pretensões de imparcialidade); f) profundidade (conjunto de informações e elementos rumo à 

uma compreensão dos fatos e temáticas da reportagem)103; g) voz autoral (estilo próprio e 

presença do repórter na narrativa).  

Tecemos também considerações acerca do processo de produção da narrativa 

jornalística em análise, com um olhar voltado para o uso dos dispositivos móveis e 

convergentes em suas dinâmicas, a partir das entrevistas realizadas.  

Em nossas análises, optamos por uma descrição de cada narrativa, e os elementos 

categorizadores aparecem, portanto, em sequências diferentes em cada reportagem analisada. 

A interpretação, que a análise de conteúdo propõe, é feita no processo analítico e em 

diferentes momentos de nossa descrição.  

 

                                                 
101 Das pesquisas de Mielniczuk, (2000; 2003), entre outros, decorrem as primeiras noções acerca das gerações 

do jornalismo online no Brasil. A primeira delas ganhou o nome de transpositiva justamente por referir-se à 

transposição do conteúdo produzido para o veículo impresso integralmente para a página na web, sem nenhuma 

adequação do texto para a mídia. “Com o aperfeiçoamento e desenvolvimento da estrutura técnica da Internet”, a 

segunda geração emerge e é chamada pela autora de “metáfora” (Mielniczuk, 2001, p. 2). Nela, ainda se percebe 

o atrelamento ao processo de produção do impresso, no entanto, é dado um passo à frente com a produção de 

conteúdo exclusivo para a mídia e uma tímida exploração ainda que rudimentar do universo hipertextual. Já a 

terceira geração nasce quando elementos potenciais da Internet se  conjugam, fazendo surgir produtos 

jornalísticos multimiáticos e interativos enriquecendo toda a cadeia jornalística. Mielniczuk (2003, p. 9 e 10) 

explica que neste estágio temos “a utilização do hipertexto não apenas como um recurso de organização das 

informações da edição, mas também como uma possibilidade na narrativa jornalística de fatos; - atualização 

contínua no webjornal e não apenas na seção ‘últimas notícias’. Canavilhas e Baccin (2015) explica que “ao 

longo dos anos, os estudos acompanharam o des envolvimento da Web, sendo possível a identificação das quarta 

(BARBOSA, 2008, p. 11-12) e quinta (BARBOSA, 2013) gerações do webjornalismo que seriam, 

respectivamente, o jornalismo de base de dados (servem apenas de sustentação para as práticas jornalísticas, 

desde a pré-produção até a pós-produção) e o paradigma do jornalismo de base de dados (reúne características de 

medialidade, horizontalidade, continuum multimídia, mídias móveis, aplicativos e produtos autóctones).Os 

autores ressaltam, apoiados em Barbosa, que a sistematização em gerações não se refere a processos datados e 

estanques, mas coexistem, convivem simultaneamente num mesmo site jornalístico, portal ou aplicativo de 

notícias.  
102 Canavilhas e Baccin (2015, p.15) explicam que a imersão soma a tactilidade à interatividade dos conteúdos e 

“surge como um elemento recente a ser computado nos formatos de narração no jornalismo em tempos de 

dispositivos móveis, especialmente nos tablets”. Ele diz que imersão, "uma das condições essenciais à 

contextualização no jornalismo", acontece quando a narrativa utiliza as potencialidades da Web e dos 

dispositivos de recepção e “é importante na narrativa digital porque permite transportar o leitor para o espaço 

representado e apreendê-lo sob vários pontos de vista” (CANAVILHAS; BACCIN, 2015, p. 19). 
103 Em tempos de vasta informação e pouca compreensão, a reportagem se fortalece como principal gênero do 

jornalismo interpretativo. Em 1973, Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro já diziam ser “impossível a 

qualquer ser humano acompanhar a evolução dos grandes acontecimentos apenas coletando fatos isolados” 

(1973, p. 17-18). Em um processo de aprofundamento, “através da contemplação de fatos que situam ou 

explicam o fato nuclear, através da pesquisa histórica de antecedentes ou através da  busca do humano 

permanente no acontecimento imediato, a reportagem leva a um quadro interpretativo do fato” (Medina, 1988, p. 

115). Observamos nas narrativas, dois fatores de aprofundamento apontados por Lima (2009), no caso dos livro-

reportagem: um em termos de horizontalização (abordagem extensiva em termos de detalhes) e outro em âmbito 

de verticalização (em busca de implicações, desdobramentos). 
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Tabela 6: Síntese das categorias de análise 

Categorias de Análise Compreensão 

Uso da multimidialidade  presença dos elementos multimídias (áudio, texto, vídeo e imagem) 

Hipertextualidade do texto 
jornalístico 

narrativa hipertextual, com a presença dos elementos multimídias 
compondo a narrativa 

Diversidade de  
fontes 

quantidade e variedade de vozes e pontos de vista na narrativa 

Imersão tactilidade somada a interatividade dos conteúdos; 

Engajamento apresentação de interpretações, conclusões e/ou compreensão do 
repórter na narrativa, sem pretensões de imparcialidade; 

Profundidade conjunto de informações e elementos rumo à uma compreensão 
dos fatos e temáticas da reportagem; 

Voz autoral estilo próprio e presença do jornalista na narrativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

1.2.4 Entrevistas em profundidade  

 

Um dos pontos altos do trabalho são as entrevistas em profundidade com os jornalistas 

das mídias independentes em foco. A escolha dos entrevistados orientou-se pelo critério de se 

ouvir profissionais do jornalismo que exercessem um cargo de responsabilidade editorial e/ou 

fossem fundadores, estando envolvidos a fundo com o processo de criação do veículo 

independente. Também houve, no processo de escolha dos jornalistas a serem entrevistados, 

um olhar para a trajetória profissional dos mesmos, valorizando assim sua experiência e 

passagem por jornais tradicionais, e ou em alguma medida diferentes da mídia independente 

atual. Acreditamos assim estarmos registrando a visão de protagonistas das transformações 

contemporâneas jornalísticas que estão em curso. Inspira e serve de referência para esta 

proposta, a obra de Jean Rossiaud e Ilse Scherer-Warren (2000), A democratização 

Inacabável: as memórias do futuro, que conheci em um curso com a autora, ainda na 

graduação, jovem pesquisadora de iniciação científica. Os autores ouvem personalidades 

atuantes no processo de democratização brasileira em longas entrevistas, que trazem na 

íntegra no livro. 
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Dos oito jornalistas entrevistados (6 mulheres e 2 homens, um de cada mídia 

selecionada, com exceção da Mídia Ninja, onde falamos com 2 jornalistas)104, seis têm 

passagem por grandes jornais brasileiros. Isso pode corroborar nossa hipótese de que a prática 

jornalística nessas mídias está impregnada do que está sendo chamado de metajornalismo, 

como apontam estudos na área.105 A hipótese pode ser formulada do seguinte modo: em 

grande medida, cuja dimensão aproximada a pesquisa se encarregará de levantar, as novas 

práticas jornalísticas são construídas a partir de uma visão ancorada em experiência crítica nas 

mídias tradicionais, favorecendo, assim, nossa busca das conexões entre o velho e o novo no 

jornalismo contemporâneo.  

Todas as entrevistas foram presenciais, sendo realizadas nas cidades de São Paulo, 

Brasília e Rio de Janeiro, com exceção da entrevista com Raíssa Galvão, realizada via Skype. 

Compreendemos que o encontro face a face favorece o aprofundamento, talvez seja 

fundamental para ele. Possibilita que se estabeleça uma relação efetiva, além de ter permitido 

a observação direta (em alguma medida participante) das expressões dos jornalistas, do 

entorno, e das dinâmicas do ambiente de trabalho – quando se deu nesses locais.  

Os ambientes variaram, de acordo com a indicação e preferência dos entrevistados. 

Três conversas se deram nas redações das mídias (Jornal Jota, Repórter Brasil, Mídia Ninja), 

uma no apartamento do jornalista entrevistado, de onde produz hoje para o Estúdio Fluxo 

(Bruno Torturra), duas em um mesmo restaurante, por coincidência (Ana Magalhães, da 

Repórter Brasil, cuja entrevista começou na sede da agência e terminou em um almoço, e 

Tatiana Dias, do site The Intercept Brasil), duas em cafés (Édison Sardinha, do Congresso em 

Foco, e Olívia Fraga, do Nexo Jornal). Os encontros duraram de 1h a 2h30, em um total de 

mais de 10h de conversas gravadas. Temos uma síntese na Tabela 6. 

 

Tabela 7: Relação dos jornalistas e dados das entrevistas  

Jornalistas Entrevistados 

Nome Formação  Mídia Cargo Local da 
Entrevista 

Presencial Duração 

                                                 
104 A entrevista com Marielle Ramires, fundadora da mídia, nos levou à entrevista com a jornalista Raíssa 

Galvão.  Compreendemos que, neste caso, houve um aprofundamento de tipo vertical, de acordo com a 

compreensão de Lima (2009). 
105 Ver artigo publicado pelo jornalista e pesquisador Ivan Satuf, intitulado “O discurso da mídia independente 

como prática metajornalística”.  

Disponível em: <http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/ficheiros/20160706-artigo1.pdf>. Acesso em: 29 

jun. 2019. 

http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/ficheiros/20160706-artigo1.pdf
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Bruno 
Torturra 

Publicidade e 
Propaganda 
incompleto 
parte na ECA-
USP e parte 
pela Escola 
Superior de 
Propaganda e 
Marketing 
(ESPM).  

Estúdio 
Fluxo 

fundador 
e diretor  

São Paulo, 
apartamento 
do jornalista 

sim 2h de 
encontro/ 
1h40 de 
entrevista 

Olívia 
Fraga  

Jornalismo - 
Universidade de 
São Paulo 

Nexo 
Jornal 

editora 
executiva 

São Paulo, 
Café Mestiço, 
da Livraria 
Martins 
Fontes 

sim 1h40 de 
encontro/ 
1h30 de 
entrevista 

Ana 
Magalhães 

Mestrado em 
Ciência Política 
- Universidad 
Autónoma de 
Madrid. 
Jornalismo - 
Pontifícia 
Universidade 
Católica (PUC) 
Minas Gerais. 

Repórter 
Brasil 

coordenadora 
de jornalismo 

São Paulo, 
Repórter 
Brasil e 
restaurante 
Kebab Paris 

sim 2h30 de 
encontro/ 
2h10 de 
entrevista 

Marielle 
Ramires 

Jornalismo -
  Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 

Mídia 
Ninja 

fundadora, 
coordenadora 
das 
articulações 
políticas e de 
redes, membro 
do conselho 
editorial 

Rio de 
Janeiro, Casa 
Coletiva 
Mídia Ninja 

sim 2h20 de 
encontro/ 
2h de 
entrevista 

Raíssa 
Galvão 

Jornalismo 
incompleto na 
Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
(UFMG)  

Mídia 
Ninja 

editora de 
redes sociais e 
de colunistas 

Skype, da 
Casa Ninja de 
Brasília 

não 45min de 
entrevista 

Gabriela 
Guerreiro 

Doutoranda em 
comunicação – 
Universidade de 
Brasília (UnB). 
Jornalismo, 
mesma 
instituição. 

Jota editora 
executiva 

Brasília, 
redação do 
Jota  

sim 1h de 
encontro/ 
45min de 
entrevista 
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Edson 
Sardinha  

Jornalismo - 
Universidade 
Federal de 
Goiás (UFG) 

Congresso 
em Foco 

editor 
executivo 

Brasília, 
Caramella 
Café e 
Confeitaria 

sim 1h15 de 
encontro/ 
1h de 
entrevista 

Tatiana 
Dias 

Jornalismo - 
Faculdade 
Cásper Líbero 

The 
Intercept 
Brasil 

editora 
executiva 

São Paulo, 
restaurante 
Kebab Paris 

sim 45min de 
encontro/ 
45 min de 
entrevista 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fomos a campo para as conversas tendo como âncora a perspectiva da entrevista 

compreensiva, segundo o conceito elaborado por Kaufmann (2013). O autor a coloca em 

outro patamar de importância, quando afirma que “a entrevista compreensiva não é apenas 

uma técnica, mas um método de trabalho diferenciado e com propósitos claros, visando à 

produção teórica a partir dos dados”. O autor reivindica a entrevista enquanto “procedimento 

de maior aproximação entre a produção da teoria e a pesquisa empírica” (KAUFMANN, 

2013, p. 14). Assim, a entrevista compreendida enquanto método vai na “direção de 

recuperarmos o prazer da descoberta e da inovação analítica em cada investigação, em cada 

objeto específico a que nos dediquemos para buscar uma explicação teórica a partir dos dados 

de campo”. (KAUFMANN, 2013, p. 15).  

A escolha dos entrevistados, a elaboração do roteiro norteador da conversa, mas 

sobretudo o próprio diálogo, portanto, dá-se em um processo artesanal, em oposição e crítica a 

um “processo de produção ‘industrial’ de pesquisas sem desenvolvimento teórico e inovação 

analítica sobre novos objetos, temas e problemas”. Sobre isso, Kaufmann diz: “Apesar das 

repetidas tentativas, a entrevista parece resistir à formalização metodológica: na prática, ela se 

mantém fundamentada num conhecimento artesanal, numa arte discreta da bricolagem” 

(KAUFMANN, 2013, p.37). 

Um elemento central dessas entrevistas está nas palavras recolhidas no gravador. 

Procuramos transcrevê-las o máximo de fidelidade possível ao que foi dito e como foi dito. 

Houve, após a transcrição, uma edição do texto que consistiu na retirada do que consideramos 

excedente e desnecessário, como o caso de desvios de foco do assunto ou excessos de 
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explicações, além dos típicos trejeitos da fala oral, sobretudo em ambientes regidos pela 

espontaneidade. Também incluímos notas de rodapé para contextualizar o leitor acerca das 

informações mais específicas e complementar assuntos. Todas as são disponibilizadas na 

íntegra nos Apêndices desta tese, com uma contextualização inicial de cada uma delas. O 

cuidado com a transcrição, a edição necessária e a complementação de informações levam em 

consideração a nossa intenção de fazer dessas entrevistas um conteúdo com um valor em si 

mesmo, para além de seus usos na própria tese: elas podem ser lidas separadamente e, mais, 

ser utilizadas em outras peças, como material de consulta.106 

Aceitamos, assim, as subjetividades em curso, orientados pela compreensão da 

entrevista enquanto “diálogo possível”. Entrevista: o diálogo possível, é título de uma 

conhecida obra de Cremilda Medina sobre a entrevista (2005), lançada em 1986. Nos 

portamos, então, desafiados a não apenas ser “[...] um técnico ou um tecnólogo, mas um 

mediador social, cuja autoria, quando se manifesta por competência, sensibilidade e 

aproximação compreensiva do acontecimento, arma narrativas da contemporaneidade [...]” 

(MEDINA, 2016, p. 20).  

Medina (2005, p. 18-20) distingue as entrevistas em dois grupos: a de 

espetacularização e a de compreensão (aprofundamento). “No fundo, o primeiro resultado é 

sempre uma caricatura das possibilidades humanas do segundo.”  

Na mesma perspectiva, em sua última obra, em que reúne a série de entrevistas que 

realizou com o Papa Francisco, Wolton (2017, p.15) afirma que os encontros foram de 

diálogos. E por que um diálogo?, pergunta. E responde: “Porque ele permite uma abertura 

para o outro, uma argumentação, e a presença do leitor. O diálogo dá seu sentido à 

comunicação humana além da performance e dos limites das técnicas”. Sobre os encontros 

para os diálogos, o autor ressalta: “Não controlamos um encontro: ele se impõe” (WOLTON, 

2017, p.16). Momentos tão ricos em suas convergências quanto em suas diferenças. Sobre 

estes encontros, humanos e dialógicos, Medina escreve: 

[...] quando, em um desses raros momentos, ambos – entrevistado e 
entrevistador – saem ‘alterados’ do encontro, a técnica foi ultrapassada pela 
‘intimidade’ entre o EU e o TU107. Tanto um como outro se modificaram, 

                                                 
106 Isso explica, em parte, o fato de termos mantido a íntegra das entrevistas nos Apêndices. Existe a intenção de 

publicá-las, posteriormente à aprovação da tese, num e-book, que poderá eventualmente ser parte de um site que 

inclua a tese e as entrevistas, além de dados de atualidade sobre o tema, como, por exemplo, novas entrevistas 

com esses ou com outros jornalistas, pesquisadores etc. 
107 Em referência a Martin Buber em Eu e tu, considerada por muitos como a principal obra do autor, cujo cerne 

do pensamento é a tão citada frase: “toda vida verdadeira é encontro”. Em prefácio do tradutor da obra Do 

diálogo e do dialógico, Newton Aquiles von Zuben, Martin Buber explica “Eu só existo na medida em que digo 

Tu ao outro, aceitando-o irrestritamente em sua alteridade, com a totalidade do meu ser, e por ele sou assim 

aceito. O Eu sem o Tu é apenas uma abstração”. Martin Buber, que está na base do conceito de comunicação 
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alguma coisa aconteceu que os perturbou, fez-se luz em certo conceito que 
os perturbou ou comportamento, elucidou-se determinada autocompreensão 
ou compreensão do mundo. Ou seja, realizou-se o Diálogo Possível. 
(MEDINA, 2005, p. 7). 

 
Saímos modificados de nossos encontros de diálogos, podemos afirmar. Nossa 

experiência na área de jornalismo corporativo confirma como isso é verdadeiro em nossas 

práticas cotidianas. Nesse contexto, as considerações de Gaskell (2015, p. 65) acerca do 

emprego das entrevistas em profundidade nos foram de grande valia. Ele diz: 

O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo da 
vida dos respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que 
introduz, então, esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos 
atores em termos mais conceituais e abstratos, muitas vezes em relação a 
outras observações. A entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos 
para o desenvolvimento e a compreensão das relações sociais e sua situação. 
O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 
motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos 
sociais específicos. 

 

Duarte (2006, p. 62-63) também acerca deste método, aponta que “a entrevista em 

profundidade é um recurso metodológico que busca, com base em teorias e pressupostos 

definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, 

selecionada por deter informações que se deseja recolher”. Em uma perspectiva crítica, “nesse 

percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, 

descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer perspectivas”.  

Buscamos a valorização do sujeito narrador, em contato com sua própria 

subjetividade, na construção da narrativa, com sua concepção de mundo e de si. Mesmo os 

sujeitos sendo jovens, estamos buscando sua memória (relação com o passado) pela sua 

narrativa, tendo em vista seu protagonismo nos cenários jornalísticos pesquisados, numa 

perspectiva teórico-metodológica apresentada por Caprino e Perazzo (2011). 

As pesquisadoras nos campos da História e da Comunicação constroem uma 

metodologia para estudos em comunicação a partir da história oral, que denominam narrativas 

orais e histórias de vida. Esse tipo de abordagem metodológica, de acordo com elas, permite 

ao pesquisador ir ao encontro de saberes, linguagens, valores, sociabilidades, tendo condições 

de se aproximar das subjetividades dos sujeitos sociais, bem como de suas formas de ver e 

sentir. 

                                                                                                                                                         
dialógica, é um dos autores estudados pelo grupo de pesquisa Da Compreensão como Método em sua relação 

com o pensamento da compreensão. 
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Assim, a metodologia, envolve memória, enquanto lembrança do sujeito – articulada 

pelo presente na relação com o passado –, e narrativa, que é o ato de contar a história. Para 

elas, o caráter comunicativo da memória está no exercício mental de contar a história, ou seja, 

na construção da narrativa. Ao olhar a narrativa do sujeito, já há uma saída do campo da 

história, uma vez que estamos na comunicação. O olhar está na construção da memória pelo 

sujeito, e não no relato em si.  

Na análise das entrevistas, é interessante ainda a perspectiva apresentada pelas autoras, 

de que ao se cruzar os relatos dos depoentes, há relações que permitem olhar o perfil, a 

identidade. Pode-se, enfim, observar muitas diferenças, mas também muitas semelhanças. 

Esse cruzamento de perspectivas dos sujeitos vai ao encontro dos objetivos dialógico-

compreensivos da pesquisa. 

A compreensão, portanto, é de que o sujeito narrador não é um orador, e que, 
por isso, não necessita convencer o outro. É um narrador que conduz seu 
ouvinte até o centro da história, sendo sua responsabilidade encontrar os fios 
da história, imaginá-la, decidir sobre fatos e dados relevantes. Mais do que 
uma técnica de coleta de informações interativa baseada na consulta direta a 
informantes, a entrevista em profundidade pode ser um rico processo de 
aprendizagem, em que a experiência, visão de mundo e perspicácia do 
entrevistador afloram e colocam-se à disposição das reflexões, conhecimento 
e percepções do entrevistado. E, como propõe Thiollent (1981), o uso de 
entrevistas pode ser imaginativo e crítico, sem que se perca o rigor 
metodológico (DUARTE, 2006, p. 81). 
 

Roteiro norteadores das entrevistas  

Partimos da compreensão de roteiros semi-estruturados de entrevistas. Chamada por 

Duarte (2006) de semiaberta, esse tipo de entrevista tem origem e se orienta por uma matriz, 

um roteiro de questões-guia que abrangem os interesses da pesquisa. 

A lista de questões desse modelo tem origem no problema de pesquisa e 
busca tratar da amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma 
mais aberta possível. Ele conjuga a flexibilidade da questão não estruturada 
com um roteiro de controle. As questões, sua ordem, profundidade, forma de 
apresentação, dependem do entrevistador, mas a partir do conhecimento e 
disposição do entrevistado, da qualidade das respostas, das circunstâncias da 
entrevista (DUARTE, 2006, p. 66). 
 

O autor ressalta que as questões gerais vão dando origem às específicas, conforme o 

desenrolar da entrevista. Em partes, trata-se de um método que se constrói no próprio campo, 

com os sujeitos da pesquisa, mas com a direção do pesquisador. 

O roteiro exige poucas questões, mas que sejam suficientemente amplas para 
serem discutidas em profundidade sem que haja interferências entre elas ou 
redundâncias. A entrevista é conduzida, em grande medida, pelo 
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entrevistado, valorizando seu conhecimento, mas ajustada ao roteiro do 
pesquisador (DUARTE, 2006, p. 66). 
 

Duarte (2006, p. 67) destaca como vantagem desse tipo de entrevista a possibilidade 

de se “criar uma estrutura para comparação de respostas e articulação de resultados, 

auxiliando na sistematização das informações fornecidas por diferentes informantes”. Na 

análise, esta é uma das perspectivas que nos orientam.  

Neste sentido, elaboramos um roteiro norteador, composto por quatro eixos temáticos, 

que davam origem a questões a eles relacionadas. Esse roteiro nos serviu como guia, 

sobretudo para que nenhuma temática central fosse esquecida. Os quatro eixos são: a) vida, 

história, motivações (história profissional/escolhas até chegar à esta mídia; origem do 

projeto/aspectos motivadores da criação da mídia ou ingresso nela); b) a mídia independente 

(processo de criação; estrutura e funcionamento da mídia do ponto de vista do financiamento, 

do ponto de vista político/editorial; o jornalismo pretendido); c) a grande mídia (diferenças e 

semelhanças; alívios e saudades); d) modos de fazer (o dia a dia do jornal; as etapas da 

produção: pauta, apuração, edição, distribuição; dificuldades e prazeres). 

No entanto, as conversas aconteceram em sequências bastante diferentes, conforme a 

relação que se estabelecia com o entrevistado, as circunstâncias da entrevista, as 

especificidades da mídia em que o jornalista trabalhava e sua trajetória profissional, tendo em 

vistas as perspectivas teóricas que nos orientavam, do diálogo compreensivo (KAUFMANN, 

2013) e possível (MEDINA, 2005).  

Durante as conversações, conduzidas por esse roteiro, buscamos um olhar atento, que 

perpassou todo o diálogo acerca: a) do uso das tecnologias; b) das relações humanas; e c) das 

remediações nos processos jornalísticos.108 

1.2.5 Observação direta 

A observação direta (MINAYO, 1992, MARCONI E LAKATOS, 2006) fez parte do 

arsenal metodológico da pesquisa nos encontros, sete presenciais, que tivemos com os 

                                                 
108 Por remediação compreendemos os processos de bricolagens entre o velho e o novo, em dinâmicas de 

rupturas e permanências, próprias de novas práticas midiáticas. Canavilhas (2012, p. 9) explica: “Por remediação 

(remediation) entende-se o processo de renovação de velhos conteúdos efetuado pelos novos meios. Ou seja, os 

novos meios de comunicação renovam (refashion) os conteúdos dos anteriores, permanecendo desta forma uma 

ligação entre novos e velhos meios”. Ele explica que este processo pode ocorrer em diferentes níveis: "no caso 

dos meios digitais, o nível pode variar entre uma melhoria discreta do meio antecessor, mantendo algumas das 

suas características, até remediações mais profundas, em que o novo meio digital ten ta absorver completamente 

o anterior”. 
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jornalistas, sobretudo nos quatro casos em que fomos aos seus territórios. Nesses momentos, a 

observação se deu por meio de nossa participação no ambiente e interação com o jornalista e 

o entorno. Consideramos que em alguma medida, a observação empregada foi participante, 

sobretudo se consideramos que a observação não-participante, no caso específico desta 

pesquisa, poderia caracterizar uma postura passiva, com menos densidade dialógica. 

Nos longos encontros para conversas de uma a duas horas e meia de duração, seja nas 

redações das mídias (foi o caso do Jornal Jota, da Repórter Brasil, e da Casa Ninja no Rio de 

Janeiro), como na casa do jornalista entrevistado (foi o caso do jornalista Bruno Torturra, que 

nos recebeu em seu apartamento, de onde produz hoje para o Estúdio Fluxo), como em 

encontros para almoços (caso das entrevistas com as jornalistas Ana Magalhães, da Repórter 

Brasil e Tatiana Dias, do The Intercept Brasil) ou um bom café (o que ocorreu com o 

jornalista,  Édison Sardinha, do Congresso em Foco e Olívia Fraga, do Nexo Jornal). 

Nesses encontros para diálogos em profundidade, pudemos observar expressões de 

alegria, espanto, preocupação, envolvimento, mal-estar, e para nossa surpresa, momentos de 

reflexão profunda. Instantes em que o profissional parava e pensava, ponderava, reformulava, 

se autoquestionava. E, ao final, por alguns, percebemos um prazer pelo diálogo e certa 

satisfação por ter sido entrevistado. Mais especificamente nos casos de visitas às redações 

pudemos ver ainda as próprias dinâmicas de trabalho em equipe, as interrupções dos 

profissionais – e/ou do WhatsApp – ao entrevistado, o ambiente, fragmentos da rotina.  

Tanto a proposta teórico-metodológica do rastreamento por observação direta 

(CHAPARRO, 2007), como o próprio nome já diz, quanto à do newsmaking, têm como base, 

em grande medida, a observação. As teorias do newsmaking, e muitos estudos nesta proposta 

teórica (SILVA, 2013), fazem referência ou mesmo optam pela observação participante, em 

uma perspectiva etnográfica. Sobre isso, Wolf (1995) afirma que na fase da observação, da 

presença do investigador no local, é importante que o olhar esteja sempre ligado às hipóteses 

de pesquisa “seja orientada segundo pressupostos teóricos precisos e não indiferenciada e 

casual”. O autor coloca dois limites que contribuem para o fracasso da observação: “por um 

lado, a insignificância e a ausência de um plano de pesquisa, por outro, e inversamente, a 

imposição de uma seleção rígida do material observável” (WOLF, 1995, p. 167). 

O autor observa, ainda, que o investigador pode se portar, no entanto, de modo mais 

passivo, com pouca interação, ou de forma mais participativa e integrada, como foi nossa 

opção. Para Minayo (1992, 1994), Marconi e Lakatos (2006), a observação participante 

ocorre com o contato direto entre o pesquisador e os fenômenos e sujeitos, propiciando a 

coleta de dados em determinado grupo, como a cultura jornalística. Embora o pesquisador não 
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compartilhe da execução das experiências, não participe das ações, ele partilha de sua 

presença em campo e está próximo o suficiente para absorver os objetos de sua pesquisa.  

As evidências observacionais são, em geral, úteis para fornecer informações adicionais 

sobre o tópico que está sendo estudado. Se o estudo de caso for sobre uma nova tecnologia, 

por exemplo, observar essa tecnologia no ambiente de trabalho prestará uma ajuda 

inestimável para se compreender seus limites e problemas (YIN, 2005, p.121). 

Jaccoud e Mayer (2008) apontam que a observação se firmou como uma condição 

primeira da construção do saber nas ciências sociais, assim como nas ciências puras, por um 

processo de relação e distanciamento entre o sujeito e objeto. 

De modo geral, a observação dos fenômenos, qualquer que seja a sua 
natureza, constitui o núcleo de todo procedimento científico. Os fundadores 
das ciências sociais e, mais precisamente, os fundadores da sociologia, 
fizeram da observação o critério fundamental do conhecimento, com os fatos 
sociais tornando-se, nos primórdios do desenvolvimento dos métodos nas 
ciências sociais, os ‘sujeitos de observação’ (JACCOUD; MAYER, 2008, p. 
254). 

 
A observação, enquanto procedimento de pesquisa qualitativa, diz respeito a uma 

técnica direta, a atividade daquele que observa pessoalmente e de maneira prolongada 

situações e comportamentos que interessam conhecer, consideram os autores. Trata-se de um 

procedimento que tem como objeto de estudo ações coletivas e processos sociais “que podem 

ser em parte apreendidos por meio de interações diretas, cuja significação cabe não 

negligenciar, não é determinada previamente” (JACCOUD; MAYER, 2008, p. 253). 

Jorge (2013, p. 185), em pesquisa acerca de mutações no jornalismo com o qual 

conviveu por três dias na redação do UOL e cinco dias na do Clarín, optou pela “observação 

dos corpos de redatores em pleno trabalho de produzir notícias para disponibilizar na 

internet”. A autora considera que a descrição da redação: 

1. demonstra como a organização funciona, ou seja, o ambiente de trabalho; 
2. dá pistas sobre a cultura dos jornalistas; 3. apresenta a rotina da redação, 
ao longo de um acontecimento inesperado – as decisões rápidas, a marcha do 
tempo, o entrosamento da equipe, a hierarquia – ou num dia comum; 4. 
explicita as tarefas, do ponto de vista dos jornalistas e como eles interpretam 
suas atividades. Para eles, é também uma oportunidade de falar, refletir e até 
desabafar, quando se permitem confidências; 5. mostra um momento de 
transição na adaptação das empresas ao cenário tecnológico. É possível 
apontar tendências (JORGE, 2013, p. 198-199). 
 

Assim, em uma compreensão da observação direta, sob a perspectiva de uma 

participação do pesquisador no processo (em maior ou menor medida) como metodologia 

fundamental para captarmos informações e elementos acerca dos modos de fazer das mídias 

em análise, optamos por encontros presenciais com todos os entrevistados e quando possível, 
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nos ambientes das redações. Esses encontros de observação, em composição com as análises 

documentais que fizemos acerca das histórias das mídias – para conhecê-las e caracterizá-las 

– e com as entrevistas em profundidade, nos possibilitou uma melhor compreensão dos 

dinâmicos fenômenos em análise.  
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Capítulo 2 

MODOS DE PENSAR 

 
 

 
 

 
 

 

Depois de iniciarmos nossa viagem ao universo das mídias independentes 

digitais, tendo como ponto de partida uma primeira aproximação a cada uma das mídias 

eleitas para nosso estudo no primeiro capítulo, além de explicitarmos o caminho que 

percorremos para esta busca compreensiva, vamos, neste segundo capítulo, lançar 

nossos olhares para o contexto em que se dão os fenômenos em foco.  

Chamamos “Modos de pensar” esta parte do trabalho – o segundo capítulo da 

tese – em que fazemos um estudo sobre as “Tecnologias e mudanças no jornalismo”, no 

primeiro ponto, com as novas e diversas mídias que emergem nesse cenário. Em um 

momento inicial nos dedicamos a investigar as tecnologias no contexto social 

contemporâneo e suas implicações no universo da cultura, seguindo para as 

transformações estruturais por que passa o jornalismo. No contexto de mutações no 

jornalismo, por vezes apontadas como crise, abrimos espaço na sequência para tratar 

ainda de temas como o da mobilidade, da convergência e da produção em redes sociais, 

que configuram aspectos próprios dessas novas dinâmicas.  

Neste cenário jornalístico em transformação, sobretudo como resultado das 

novas tecnologias, o fenômeno da emergência de novas e diferentes mídias é tratado no 

segundo ponto do capítulo, “Novas e diferentes mídias”. Neste ambiente de diversas 

mídias alternativas às mídias que estamos chamando de tradicionais, ou industriais 

(MEDINA, 1978; COSTA, 2006, 2014), dirigimos nosso olhar para as mídias 

independentes, que elegemos para o estudo, em uma discussão compreensiva sobre o 

próprio termo que busca nomear o fenômeno emergente, assim como os aspectos 

metajornalísticos e identitários que permeiam a atuação dos jornalistas.  

 

2.1 TECNOLOGIAS E MUDANÇAS NO JORNALISMO 

2.1.1 Uma sociedade conectada 
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Os consideráveis e expressivos avanços tecnológicos, as novas tecnologias da 

comunicação, com novos e onipresentes dispositivos midiáticos, emergidos nas últimas 

décadas, têm acarretado transformações por toda a vida social contemporânea, desde as 

dinâmicas pessoais, até as variadas áreas do conhecimento, incluindo a forma com que 

os trabalhos são pensados e executados – das técnicas pontuais até as sofisticadas 

engrenagens macroestruturais.  

São novas formas de interagir que reconfiguram as dinâmicas do viver. Isto já 

está colocado, de forma exaustiva e quase unânime, inclusive na área da comunicação 

de modo geral, e do jornalismo, em particular, ainda que possam ser vários e diferentes 

os enfoques e as vertentes de análise. As mudanças tecnológicas, no entanto, enquanto 

tais, podem ser consideradas algo dado na sociedade contemporânea, já nem merecendo 

mais, em muitos casos, o qualificativo de novas, ainda que, como dissemos, possam ser 

múltiplas e diferentes as leituras sobre o seu real alcance e os seus significados. 

Não é tarefa fácil compreender esses fenômenos. Tampouco circunscrevê-los e 

dimensioná-los, mesmo quando se recorta para o estudo um aspecto específico da 

realidade. A respeito da imprecisão e dificuldade de lidar com as questões relacionadas 

às tecnologias, Jesús Martín-Barbero, em entrevista a Maria Immacolata Vassalo de 

Lopes (2009, p. 147), manifestava, já dez anos atrás, a dificuldade que é entender o que 

o próprio termo tecnologia indica – e nada indica que essa dificuldade tenha se tornado 

menor de lá para cá: 

Hoje em dia aparecem duas palavras potentes: tecnologia e 
globalização. O que significa tecnologia? Milhares de coisas. Quando 
dizíamos “novas tecnologias”, estávamos falando de satélites, de 
parabólicas, do início da eletrônica, mas sabíamos do que estávamos 
falando. Hoje, dizer tecnologia é dizer demasiadas coisas, mas com 
uma concepção que continua sendo ainda mais radicalmente 
instrumental, pois que instrumento estratégico do mercado. Mas pode-
se notar que as próprias palavras foram implodidas. Noto que se há 
uma palavra com um campo semântico muito impreciso, nebuloso, 
confuso, é tecnologia. Já não significa mencionar os meios que 
usamos, pois quando alguém dizia “meios” sabia o que estava 
nomeando. Hoje, quando dizemos tecnologia, não sabemos muito bem 
o que estamos nomeando. 
 

Jesús Martín-Barbero chamava a atenção, naquele contexto, para a expansão do 

uso dos telefones celulares em seu país de residência, a Colômbia, alcançando quase 

75% da população, o que significa que se está falando também de uma grande porção 

dos que têm menos posses. O principal teórico da teoria das mediações mencionava que, 
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por vezes, pensamos que demorariam séculos para toda essa gente estar conectada, mas 

ela já está conectada, e com uma enorme criatividade, porque isso permite novas formas 

de comunicação familiar e cultural. 

Martín-Barbero, na contramão de uma concepção instrumental de tecnologia, “à 

direita e à esquerda”, amplia os significados do termo, para abranger um vasto universo 

social, político e cultural, o que faz da tecnologia algo muito mais amplo que apenas 

ferramenta, projetando a discussão para o campo da produção de conhecimento, que 

envolve o tema da epistemologia: 

Quando dizemos tecnologia, o que estamos nomeando não é somente 
uma coisa, mas um âmbito extremamente potente, tanto de linguagens 
como de ações, tanto de dinâmicas sociais, políticas e culturais, 
quanto de interrogações sobre o que significa o social hoje. Assim, 
quando passamos ao campo das interrogações, é que realmente 
explode a epistemologia, porque ainda há muita concepção 
instrumental – à direita e à esquerda – para falar das novas tecnologias  
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 148). 
 

De acordo com dados da 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de 

Tecnologia da Informação nas Empresas1, do Centro de Tecnologia de Informação 

Aplicada da FGV-EAES, de abril de 2019, existem cerca de 230 milhões de 

smartphones ativos no Brasil. Ivan Satuf (2016) entende que a penetração das 

tecnologias e dispositivos móveis na vida social atingiu tamanha saturação que 

provocou um inconsciente “desaparecimento” desses aparelhos no tecido social, sua 

efetiva incorporação e consequente banalização – o que, poderíamos acrescentar, ocorre 

com toda inovação tecnológica. A invisibilidade, no entanto, esconde um paradoxo, 

segundo o autor: 

Devido à utilização intensiva dos telefones móveis nas diversas 
atividades das esferas privada e pública, a tecnologia se incorpora às 
práticas cotidianas de forma tão natural que deixa de ser percebida 
tanto pelos utilizadores quanto por aqueles que ocupam o mesmo 
ambiente físico. De acordo com esta visão, as sociedades 
contemporâneas estariam diante de uma situação paradoxal em que os 
aparelhos móveis tendem a se tornar invisíveis devido à banalização 
do uso, porém, ao mesmo tempo, são agentes centrais na coordenação 
das mais variadas atividades (profissionais, recreativas, educativas, 
etc.) (SATUF, 2016, p. 9). 
 

Neste contexto, Martín-Barbero (2006) de novo chamando a atenção para o 

lugar da cultura na sociedade, considera que esse lugar está sendo transformado 

radicalmente por dois processos, a saber, “a revitalização das identidades e a revolução 

                                                 
1 Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2019fgvciappt_2019.pdf> Acesso em: 

17 jul. 2019. 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2019fgvciappt_2019.pdf
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das tecnicidades”. Sobre a centralidade das questões tecnológicas na configuração de 

“um novo modo de relação entre os processos simbólicos”, isto é, na produção cultural, 

o autor afirma: 

[...] o que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não 
é tanto uma quantidade inusitada de novas máquinas, mas, sim, um 
novo modo de relação entre os processos simbólicos – que constituem 
o cultural – e as formas de produção e distribuição dos bens e 
serviços: um novo modo de produzir, confusamente associado a um 
novo modo de comunicar, transforma o conhecimento numa força 
produtiva direta (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 54). 
  

Assim, quando a mediação tecnológica, fugindo a uma visão instrumental, 

alcança o campo das relações humanas e sociais e se deixa entender como capaz de 

reconfigurar o lugar da cultura, passa a “expressar-se, condensar-se e converter-se em 

estrutural: a tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas sim, a novos modos 

de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e escritas” (MARTÍN-BARBERO, 

2006, p. 54). 

Essa revolução de tecnicidades, no caso das dinâmicas jornalísticas que estamos 

a observar, com mediações tecnológicas convertendo-se em estruturais e não apenas 

instrumentais, nos leva a pensar, na esteira da sugestão dada por Martín-Barbero, na 

mudança e revitalização da própria identidade do jornalista, como argumentamos em 

mais de um momento desta pesquisa. Mais que um grupo profissional, jornalistas de 

mídias independentes parecem encontrar em suas práticas uma dimensão identitária do 

ofício, com referenciais de liberdade e relevância social.  

Voltando para o contexto de sociedade conectada, Erick Felinto (2006, p. 2), 

numa perspectiva crítica, afirma que o termo cibercultura parece evocar muito mais uma 

névoa de ideias, uma intuição a respeito de um contexto cultural do que uma definição 

precisa, o que conversa com os dois pontos centrais do argumento de Martín-Barbero a 

respeito das tecnologias, tanto no que diz respeito à falta de clareza sobre o que 

tecnologia é, quanto sobre os seus significados para a cultura. Felinto afirma que há que 

se reconhecer o “fato que não há domínio da vida contemporânea que não esteja, de 

certo modo, embebecido na experiência tecnológica”. E faz referência a Erick Davis, 

quando este diz que “[...] toda cultura é, desde sempre, uma tecnocultura” (apud 

FELINTO, 2006, p. 2). No entanto, afirma o autor: 

A cibercultura parece ser aquela esfera da experiência contemporânea 
na qual o componente tecnológico passa a ser pensado, 
reflexivamente, como o fator central determinante das vivências 
sociais, das sensorialidades e das elaborações estéticas. Em outras 
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palavras, mais que uma tecnocultura, a cibercultura representa um 
momento em que a tecnologia se coloca como questão essencial para 
toda a sociedade em todos os seus aspectos, dentro e fora da academia 
(FELINTO, 2006, p. 3). 
 

O autor prossegue, evidenciando que a experiência tecnológica tem sido um 

tema recorrente para todas as sociedades ocidentais desde pelo menos a Revolução 

Industrial. Dessa forma, com ênfase na tecnologia comunicacional, o surgimento dos 

meios de massa coloca o tema da comunicação como central desde meados da década 

de 1940. “Pode-se pensar que os pensadores da cibercultura não fazem muito mais que 

reeditar as posições teóricas representadas por teóricos como Adorno e Mcluhan” 

(FELINTO, 2006, p. 3), num ambiente, como ele expressa, de fascínio com os meios de 

comunicação. 

A miniaturização das tecnologias de comunicação, bem como sua 
crescente mobilidade, presentes em aparatos como telefones celulares, 
palmtops e notebooks tornaram a comunicação mediada um fenômeno 
tão ubíquo que já não é mais possível escapar do mandado da 
comunicação (FELINTO, 2006, p. 03). 
 

A passagem do paradigma analógico para o digital marca, de forma ontológica, a 

cibercultura em relação aos períodos precedentes, em um processo de “informatização” 

do mundo – uma visão na qual toda a natureza, incluindo a subjetiva, pode ser 

compreendida como padrões informacionais passíveis de digitalização em sistemas 

computacionais. O digitalismo, portanto, constitui o instrumento unificador da visão de 

mundo cibercultural (FELINTO, 2006, p. 4).  

Diante do caráter difuso da cibercultura, Felinto (2006) “arrisca” (como ele 

mesmo diz) buscar o conceito de imaginário, argumentando que este pode contribuir 

para uma compreensão acerca das formas de sociabilidade, representações sociais e 

estéticas que o termo cibercultura produz. 

Imaginário tecnológico é uma espécie de força social que projeta 
sobre a tecnologia determinadas imagens, expectativas e 
representações coletivas. A cibercultura poderia, assim, ser definida 
como um imaginário tecnológico fecundado a partir do paradigma (e 
visão de mundo) digital. [...] O imaginário tecnológico compreende, 
portanto, os processos por meio dos quais características, projetos e 
sonhos de determinadas época e sociedade se plasmam em aparatos 
materiais, bem como o impacto que esses aparatos ensejam, uma vez 
convertidos em realidades do cotidiano, na imaginação coletiva da 
cultura no seio da qual foram concebidos (FELINTO, 2006, p. 6). 
 

Ainda para Felinto (2006, p. 8), a cibercultura pode ser entendida como uma 

ficção social, para a qual colaboram até mesmo as teorias da cibercultura, ressaltando a 
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importância das ficções para a vida social. Ele considera que há muito pouco de 

científico e tecnológico nos discursos da tecnocultura contemporânea. “Pelo contrário, 

em seu cerne encontra-se o que poderíamos definir como um impulso religioso ou 

metafísico”. Ele reconhece nos discursos da cibercultura um desejo religioso de 

transcendência, em que a tecnologia se apresenta como uma espécie de magia, como 

propulsora de uma mítica comunicação total. “Não resta dúvida que a cibercultura se 

constitui em uma espécie de religião informática na qual os termos communicare e 

religare se encontram intimamente conectados” (FELINTO, 2006, p. 8). 

Esse imaginário de transcendência por meio da tecnologia, de superação de 

velhas práticas e predomínio de novas e melhores, mais eficazes, por processos mais 

tecnificados, não nos parece encontrar conexão direta com o que vimos observando nas 

novas práticas (e usamos novas no sentido mesmo de atuais) nas mídias independentes 

digitais que acompanhamos. Essas jovens mídias (também no sentido de sua atualidade 

e juventude) renovam suas práticas e narrativas, em dinâmicas que mudam por vezes 

preservando aspectos técnicos, estéticos e éticos importantes e consolidados. Essa 

constatação, nos parece, não desqualifica toda a discussão possível, e importante, sobre 

as tecnologias digitais em suas múltiplas relações com temas como o dos mitos, das 

religiões e dos arquétipos humanos, temas esses com os quais não nos ocupamos 

diretamente no âmbito desta pesquisa.2 

Com o objetivo de questionar os slogans generalistas que permeiam as 

discussões acerca das mídias digitais, levantando suas controvérsias, Alex Primo (2013) 

chama a atenção para os aspectos da cultura, como na reflexão de Henry Jenkins, em 

Cultura da convergência. O que importa são os aspectos culturais que decorrem da 

aproximação entre audiências e as grandes instituições midiáticas e a circulação de tais 

produções entre diferentes meios de comunicação. Diz o autor: 

Posições maniqueístas não são suficientes para a compreensão da 
estrutura midiática contemporânea e dos processos comunicacionais 
envolvidos. Ora, o atual cenário midiático já não permite análises 
fundamentadas em polarizações como indústria versus audiência, 
celebridades versus fãs, produtos culturais massivos (maus) versus 
produção independente (boa e autêntica). Tais oposições escondem as 
inter-relações da estrutura midiática contemporânea no seio da 
cibercultura. O que demanda são investigações que possam 
reconhecer o todo complexo, que ultrapassem as fáceis e sedutoras 
posições essencialistas (PRIMO, 2013, p. 15). 
 

                                                 
2 Em “Os deuses voltam à cena: ciberespaço, razão e delírio”, Dimas A. Küns ch (2009) discute essas 

dimensões, sobretudo a dimensão mítica desses fenômenos, no contexto das tecnologias digitais.  
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Primo reconhece que a cibercultura transformou substancialmente a vida social e 

que já não é possível pensá-la sem as mediações digitais. Mesmo as perspectivas mais 

utópicas de transformação, “geram movimento e dão sentido e inspiração a indivíduos e 

grupos”, ele diz. “Mesmo que o alvo da destruição radical da comunicação de massa 

não tenha sido atingido – e nada indica que isso ocorrerá tão cedo – a estrutura midiática 

contemporânea revela avanços significativos” (PRIMO, 2013, p. 16). 

O processo de democratização e ampliação do acesso às mídias digitais 

potencializou a participação do receptor, ampliou as possibilidades de expressão e 

participação na produção e distribuição de conteúdos. No entanto, conforme sublinha o 

autor: 

Não apenas os movimentos sociais souberam utilizar as novas mídias 
para fins comunitários, comunicacionais e de resistência, como 
também o próprio mercado percebeu que poderia incorporar a 
colaboração online em suas estratégias informacionais, promocionais 
e de venda. As grandes empresas jornalísticas adotaram em seus 
periódicos online funções colaborativas aprendidas com os sites de 
jornalismo participativo (PRIMO, 2013, p. 17). 
 

Ou seja, os processos colaborativos na internet servem a propósitos de ações 

políticas transformadoras, mas também a sedutoras campanhas de marketing. E a 

etiqueta free não significa que nenhum pagamento esteja sendo feito. Primo (2013, p. 

18) explica que há diversas formas de lucratividade com serviços gratuitos na web: 

Enquanto para alguns esses novos modelos de negócio exploram 
consumidores ludibriados e vendem a produção gratuita dos 
interagentes, para outros é essa justamente a forma justa de circulação 
de riquezas. [...] o conhecimento e a colaboração tomaram o palco 
central, antes ocupado pela fábrica. 
 

A emergência de novas falas e de novos produtores, bem como a ampliação da 

liberdade de expressão e democratização dos meios não implodiram o capitalismo, mas 

estão transformando-o com base em seu próprio interior. “Não se trata da derrocada da 

força popular, nem da vitória definitiva do capital multinacional. Ao que tudo indica, as 

fronteiras entre o que antes era visto como pólos que se negavam vêm sendo de fato 

borradas” (PRIMO, 2013, p. 19).  

O autor alerta, no contexto das novas tecnologias de comunicação e revisão de 

perspectivas e conceitos, para a importância de se olhar o que chama de condições de 

recepção, “condições de interação”. “É preciso investigar-se as interações, as 

associações, e não simplesmente os recursos das tecnologias” (PRIMO, 2013, p. 26). 

Para ele o contraste entre a comunicação de massa e as novas mídias só pode ser 
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compreendido se os movimentos de interação “forem estudados em todas as suas 

dimensões e, de preferência, enquanto eles ocorrem”, de modo a observar “como os 

interagentes envolvidos negociam suas posições de produção e recepção e como elas se 

alternam” (PRIMO, 2013, p. 27). Supera-se, desse modo, a perspectiva dicotômica da 

comunicação, que coloca em polos opostos a emissão e a recepção, comprometendo “a 

compreensão do processo midiático enquanto complexidade não redutível ou 

particionável” (PRIMO, 2013, p. 30). 

  

2.1.2 Transformações no jornalismo 
 

No que diz respeito ao jornalismo, as fronteiras da recepção e da produção das 

notícias parecem de fato borradas, se pensarmos a perspectiva da comunicação que 

tradicionalmente delimitou produtores e receptores, tanto do ponto de vista teórico 

quanto profissional, posicionando-os em lugares por vezes até mesmo antagônicos. C.W 

Anderson, Clay Shirky e Emily Bell apontavam, em 2013, nos Estados Unidos, em 

“Jornalismo pós-industrial: adaptação aos novos tempos”, produzido pelo Tow Center 

for Digital Journalism, da Columbia Journalism School, que o efeito mais disruptivo da 

internet é a superdistribuição. “Agora que muitos levam no bolso câmeras de vídeo 

conectadas a redes, uma quantidade cada vez maior de informação visual vem dos 

próprios cidadãos”, que produzem, interagem e distribuem conteúdos multimídia 

(ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2013, p. 38). O tempo vem consolidando a percepção 

dos autores.  

No campo da comunicação, a linha de estudos de recepção vive uma revisão de 

perspectivas, de nomenclaturas, tendo em vista o momento de transição do estatuto do 

receptor, que vem se tornando cada vez mais produtor, um receptor produtor de 

conteúdo. Críticas vêm sendo apresentadas com relação ao alcance dos estudos de 

recepção para atender à complexidade dos processos comunicacionais contemporâneos, 

tendo em vista a “emergência de um novo ‘sujeito comunicante’ no contexto da 

convergência entre digitalização e mundialização” (PROULX, 2014, p. 85). O autor 

indaga: “[...] o que estão se tornando os estudos de recepção em tempos de web social e 

em tempos de um crescimento da comunicação entre pares em detrimento da 

comunicação de massa?” (PROULX, 2014, p. 90). E descreve o contexto atual: 

Um desmantelamento das fronteiras entre a vida privada e a vida 
pública. [...] nós nos vemos diante de uma multiplicidade de fontes de 
telas numa confusão de gêneros sobre o que é publicidade, o que é 
informação pública, o que é comunicação, numa convergência entre o 



95 
 

conteúdo das antigas mídias e os novos dispositivos interativos 
digitais, que nos permitem remixar antigas mídias com elementos de 
criação inovadora (PROULX, 2014, p. 90). 
 

Vivemos em meio a uma multiplicidade de telas, agora interativas, do celular ao 

computador. “Estamos diante de uma hibridação dos nossos modos de difusão, 

distribuição e de comunicação”. E o teórico questiona: 

Os estudos de recepção têm futuro? Estamos assistindo a uma espécie 
de esgotamento dos estudos de recepção em sua forma convencional, 
seja em reação aos trabalhos sobre a decodificação, seja sobre a 
etnografia. Há outro limite dos estudos de recepção clássicos que diz 
respeito ao fato de talvez serem muito dependentes de modelos 
teóricos da comunicação que foram canônicos, com emissor, 
mensagem e receptor. Por definição, se falamos em recepção, é 
porque postulamos estes pólos. Talvez haja necessidade de superar 
epistemologicamente essa visão do modelo teórico da comunicação 
(PROULX, 2014, p. 90). 
 

Para o autor, estamos em um cenário de fusão do pólo da produção e o pólo da 

recepção, em que há a figura dos usuários produtores, que ele chama de “interatores”, 

que mais que nunca criam sua própria experiência e cultura midiática. Ele ressalta que 

os estudos neste universo devem privilegiar as perspectivas que abordem o que os 

usuários fazem com os conteúdos na vida cotidiana e pública, indo além do interesse 

pelo modo como os indivíduos interagem com estes conteúdos; a observação do que 

chama de “dupla articulação”, a junção de modelos de análise da tradição dos estudos 

de uso com modelos de análise da tradição de estudos de recepção, articulando o 

aspecto material ao simbólico e as perspectivas que desconstruam as categorias de 

público e também as de recepção, na busca de abordagens híbridas, com várias tradições 

de estudos, em especial, os de política (PROULX, 2014, p. 91). 

O fenômeno leitor-autor, a participação cada vez mais efetiva dos – como eram 

chamados antes – públicos/audiências/massas/receptores/consumidores/sujeitos como 

produtores de conteúdos de várias naturezas, potencializado pelos avanços tecnológicos 

em especial a internet, embaralha os processos e práticas que envolvem os âmbitos 

tradicionais da produção e da recepção. Nilda Jacks (2015, p. 244) ressalta que o 

fenômeno se torna ainda mais complexo se pensarmos que os conteúdos das novas e 

velhas mídias convivem, se tornam híbridos, “reconfigurando a relação entre as 

tecnologias, indústria, mercados, gêneros e público” e se pensarmos no aspecto cultural 

da convergência: “Hoje a recepção não é um processo de mão única em se tratando do 
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fluxo de participação e mesmo de produção de conteúdo, o que, aliás, em outros 

aspectos como a produção simbólica, nunca foi” (JACKS, 2015, p. 247). 

Usando a metáfora “da agulha ao chip” para descrever o desenvolvimento das 

teorias da comunicação, Jacks (2015) observa que elas começaram com foco nos meios 

massivos e hoje “tematizam as profundas mudanças sociais e culturais, as quais devem 

ser centrais na busca da compreensão dos fenômenos comunicacionais e culturais pelos 

quais passa a humanidade, cada vez mais perpassados pela imbricação entre as esferas 

midiáticas” (JACKS, 2015, p. 244). 

Esses borrões de fronteiras, para além do fascínio e dos prováveis exageros de 

um lado e de outro dos fenômenos, geram uma dificuldade cada vez maior de 

compreensão não só de quem é o jornalista, mas do que é o próprio jornalismo. Nelson 

Traquina (2011) afirma que no início do século XXI, com o jornalismo começando a 

sofrer os impactos do que chama de “cibermídia”, por um lado, uma significativa 

literatura começou a tomar posições categóricas e catastróficas sobre o futuro do 

jornalismo, e, por outro, alguns autores seguiram uma perspectiva mais otimista, de 

considerar até mesmo que o contexto das cibermídias reforçaria o papel do jornalista 

nas sociedades contemporâneas (TRAQUINA, 2011, p. 51). 

A posição do autor, no entanto, é de que ainda é cedo para tirar conclusões a 

respeito do futuro do jornalismo, e que é necessário ainda olharmos para trás, 

acentuadamente acerca das explicações que foram dadas à clássica pergunta do campo 

jornalístico, “por que as notícias são como são?” 

A medida que entramos no novo milênio, a contínua expansão do 
poder do jornalismo parece evidente enquanto as organizações 
noticiosas tornam-se parte integrante dos crescentes conglomerados 
megamídia que estendem o seu alcance a todos os cantos do globo. O 
desafio de compreender o impacto alargado do cibermídia no 
jornalismo e sua repercussão na sociedade, os debates cada vez mais 
frequentes e apaixonados sobre o papel do jornalismo na sociedade, a 
necessidade aparentemente sempre crescente de notícias por parte de 
uma indústria voraz, de jornalistas sedentos de furos e de públicos que 
querem consumir as notícias para acompanhar os tempos e/ou 
alimentarem apetite insaciável por entretenimento, todos servem para 
exacerbar o já urgente imperativo de estudar o jornalismo 
(TRAQUINA, 2011, p. 64). 
 

No que diz respeito às transformações no jornalismo, o autor lembra que elas 

sempre foram, e ainda são, impulsionadas pelas novas tecnologias. Traquina (2011, p. 

126) cita Stephens, para quem “um conhecimento histórico do jornalismo ensina que, 

do tambor aos satélites, esta atividade foi sempre profundamente transformada pelas 
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inovações tecnológicas”. E cita também Mcnair (apud TRAQUINA, 2011, p. 126), que 

escreve: 

De novo, no início do século XXI, as inovações tecnológicas, em 
particular, a rede transglobal de computadores interligados conhecida 
como a internet, marcam as práticas jornalísticas, acelerando ainda 
mais a velocidade dos processos de produção das notícias, corroendo 
as barreiras do tempo e do espaço, globalizando as notícias e as 
audiências, criando novos canais de acesso aos membros da 
comunidade profissional. 
  

No diagnóstico de Anderson, Bell e Shirky (2013), a indústria do jornalismo do 

século XX não se sustenta na contemporaneidade. Conforme o estudo, a essência do 

jornalismo continua, mas a forma de praticá-lo não, pois os valores, as rotinas e os 

modelos de negócios não são os mesmos. Para os autores, a grande questão da imprensa 

contemporânea está na transição para o jornalismo pós-industrial – termo que descreve a 

relação imbricada entre imprensa, tecnologia e novas formas de participação social – e 

na sua necessária adaptação ao tempo presente (ANDERSON; BELL; SHIRKY; 2013). 

Deste mesmo princípio partilha Caio Túlio Costa (2014) no estudo “Um modelo 

de negócio para o jornalismo digital”, que é fruto de uma temporada na Columbia 

University Graduate School of Journalism, em Nova York, a mesma dos autores 

supracitados. O autor diz que os jornais devem abraçar a tecnologia, as redes sociais e 

os serviços de valor adicionado se não quiserem morrer. Ele parte “da constatação de 

uma disrupção” na indústria jornalística e “sugere uma modelagem capaz de garantir 

produção jornalística de qualidade, independência e vigilância crítica dos poderes” 

(COSTA, 2014, p. 53). No que tange ao ambiente econômico, segundo Costa, é possível 

construir um modelo de negócio digital rentável combinando: 

[...] receitas de três operações distintas: as da publicidade (nas suas 
diversas acepções, mas fundada numa ampla rede que lhe dê escala e 
capacidade de trabalhar CPMs à altura de um conteúdo premium), as 
da venda e/ou assinatura de conteúdos digitais e as receitas de serviços 
de valor agregado (incluídas as comissões pela venda de produtos e de 
serviços de terceiros) (COSTA, 2014 p. 110-111). 
 

No estudo, o autor trata ainda da tensão geracional entre nativos analógicos, 

nativos digitais e analógicos digitais, apontando que esses três tipos de figura “estão na 

base da confusão que a indústria do jornalismo enfrenta ante as mudanças tecnológicas 

e comportamentais que viraram seu negócio de ponta-cabeça” (COSTA, 2014, p. 60), 

uns tendo valores e instituições solidificadas e outros moldando-os conforme as 
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situações se apresentam “como os líquidos se ajustam e tomam a forma de seus 

receptáculos, conforme defende Zygmunt Bauman” (COSTA, 2014, p. 60). 

Costa descreve os nativos analógicos como os que eram adultos nos anos 1990. 

“Os nativos analógicos são pessoas experientes, grande parte é versada na crítica. Ao 

buscar informação na internet, os nativos analógicos preferem as fontes conhecidas, as 

quais conquistaram credibilidade no mundo analógico” (COSTA, 2014, p. 58). Já os 

nativos digitais possuem uma relação intuitiva com a internet e com as multitelas. 

“Consideram-se protagonistas na internet. [...] eles sempre estão à vontade na rede [...] 

sempre atualizados em relação ao que acontece no mundo digital” (COSTA, 2014, p. 

59). A terceira figura do polo de tensão entre gerações seria a do analógico digital que, 

conforme o autor, “é aquele ser nascido analógico, mas com os olhos, os ouvidos e a 

cabeça voltados para o mundo digital”, fazendo de tudo para se adaptar ao novo mundo. 

“Muitas vezes, no entanto, seu olho não consegue ir além do aceitar o mundo digital, 

mas sem compreendê-lo na sua totalidade. Isso não o impede de tentar acertar no mundo 

digital” (COSTA, 2014, p. 59). 

Fábio Pereira e Zélia Leal Adghirni (2011) consideram que o jornalismo 

contemporâneo passa por mudanças profundas, em diferentes aspectos, e estão a 

acarretar transformações radicais – consideradas por eles estruturais – na forma como 

ele é praticado hoje, e, sobretudo, como se prevê, no futuro. O cenário dessas 

transformações é marcado por “novas formas de produção da notícia, processos de 

convergência e a crise da empresa jornalística enquanto modelo de negócios” 

(PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 39). 

Pressionado pelas novas tecnologias, pelo crescimento de setores de 
comunicação organizacional e de jornalismo de entretenimento, pela 
participação ativa do público e pela democratização das formas de 
acesso ao espaço público midiático, o jornalista profissional parece 
vivenciar um momento de indefinição (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, 
p. 39). 
 

Fábio Pereira, Dione Moura e Zélia Leal Adghirni (2012) ressaltam que o 

jornalismo, compreendido como prática social, se dá em condições sociais, históricas e 

tecnológicas específicas, e que, portanto, constitui um “espaço constantemente 

reconstruído”. Como prática social, o jornalismo resulta, então “[...] de uma relação 

dialética que indivíduos, grupos e organizações estabelecem entre si no plano simbólico 

(das ‘palavras’) e no plano concreto da vida social (das ‘coisas’) ”. Assim, assinalam 

que “as análises sobre os processos de constituição, conservação e mudança do 
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jornalismo devem estar centradas em observações simultâneas da produção jornalística 

e nos discursos produzidos sobre essa atividade”, em uma perspectiva sociocêntrica, já 

que a produção jornalística é resultado de interações sociais (PEREIRA; MOURA; 

ADGHIRNI, 2012, p. 9). 

Historicamente, a palavra jornalismo tem sido utilizada para descrever 
práticas distintas, definidas a partir de relações específicas 
estabelecidas com a sociedade. As diferentes formas de apropriação 
dessa prática em contextos locais e nacionais nos autorizam acreditar 
na existência de vários ‘jornalismos’, que convivem e interagem com 
os espaços sociais nos quais estão imersos (PEREIRA; MOURA; 
ADGHIRNI, 2012, p. 9). 
 

Outro aspecto importante a ser considerado ao se estudar o jornalismo, para os 

autores, é a centralidade da mídia na construção de sentidos sociais. O relato jornalístico 

atua como “mecanismo de construção social da realidade”, da “constituição de 

horizontes de referência sobre o mundo, provocando efeitos de realidade” (2012, p. 10). 

Em uma obra publicada pela Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação do Brasil (Compós), lançada em 2011, organizada entre 

outros pelo orientador desta tese, Dimas A. Künsch, e intitulada Jornalismo 

contemporâneo: figurações, impasses e perspectivas, pesquisadores da área refletiram 

acerca do contexto de mudanças no jornalismo. Já na apresentação, assinada pelos 

organizadores, eles consideram: 

Não é possível determinar com segurança absoluta se os dilemas com 
os quais o jornalismo se defronta atualmente configuram ou não uma 
crise. E, se há uma crise, não está claro qual o seu alcance. Trata-se da 
crise do jornalismo como um todo? De um determinado modelo 
normativo de jornalismo? De um conjunto de normas e procedimentos 
umbilicalmente relacionados a determinados suportes tecnológicos? 
(SILVA; KÜNSCH; BERGER; ALBUQUERQUE, 2011, p. 8). 
 

As dúvidas parecem muitas. Esse sentimento de indefinição acerca do 

jornalismo é compartilhado por outros autores. Pereira e Adghirni (2011) citam 

Elizabeth Bird como exemplo de um “oscilar entre a excitação provocada pelo potencial 

democratizante das novas tecnologias e a sensação de que o jornalismo tradicional se 

encontra em um momento de crise. Crise de valores, crise de identidade, crise 

financeira”. Neste contexto, os autores assinalam: 

A abrangência dessas inovações e a diversidade de posições sobre o 
caráter e as consequências dessas transformações sugerem a 
necessidade de se aprofundar a reflexão e a pesquisa acadêmica sobre 
o assunto. Se falamos em mudanças suficientemente radicais para 
afetar as estruturas que delimitam o jornalismo, precisamos questionar 
alguns pressupostos teóricos (e certamente ideológicos) que 
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usualmente aplicamos nos estudos sobre a prática jornalística. 
Estamos em um momento de identificar, portanto, em que sentido o 
jornalismo se transforma (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 39). 
 

Para se discutir transformações no jornalismo, os autores afirmam que é 

necessário escapar de dois simplismos recorrentes, quando se trata de se estudar a 

atividade, assim como outros fenômenos sociais igualmente “atravessados por uma 

tensão permanente entre ordem e dispersão, entre estabilidade e mudança” (PEREIRA; 

ADGHIRNI, 2011, p. 39). São eles: 

1) a adoção, sem questionamento, do discurso de ‘crise’, recorrente na 
história da atividade jornalística (FERENCZI, 1993) e que muitas 
vezes é emitido pelo próprio grupo profissional como uma forma de 
autolegitimação; 2) a crença em uma natureza imutável do jornalismo, 
como se parte dessa atividade fosse imune a inovações de ordem 
estrutural. 
 

As práticas podem sofrer mudanças, que vão desde invenções pontuais a 

transformações de grande porte. Para que uma mudança seja considerada estrutural, é 

preciso “que ela seja suficientemente abrangente e profunda para alterar radicalmente o 

modo como determinada atividade é praticada e simbolicamente reconhecida/definida 

pelos atores”. Ou seja, uma mudança estrutural difere e se opõe às mudanças 

conjunturais e também às microinvenções que afetam pontos específicos de uma prática 

social (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 42).3  

Fazendo referência a Howard Saul Becker (1982) e Jean Charron e Jean 

Bonville (2004), Pereira e Adghirni (2011) afirmam que é preciso distinguir entre duas 

ordens de transformações que eventualmente incidem sobre uma mesma prática social: 

“[...] as alterações gradativas – e nem sempre perceptíveis – que afetam cotidianamente 

parte das atividades que integram uma prática social dos momentos em que os 

diferentes atores sociais vivenciam verdadeiras ‘revoluções paradigmáticas’” 

(PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 42). Essas revoluções, conforme sublinhado por 

Charron e Bonville (apud PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 43) são “[...] como 

momentos em que valores e práticas, tidos como essenciais ao exercício dessa atividade, 

passam por um momento de crise. Constata-se, nesse caso, um nível elevado de 

incongruência entre diferentes categorias de objetivos e de regras pertinentes a um 

modelo”. 

                                                 
3 Esta discussão faz ecoar a obra A estrutura das revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, de 1962. A 

publicação estabelece um marco na sociologia do conhecimento, popularizando os termos paradigma e 

mudança de paradigma, entre outros. 
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Steen Steensen (2010) considera que os fatores que moldam as dinâmicas do 

jornalismo e o papel dos jornalistas em uma era digital são: 

Convergência em macro (agrupamento de empresas de mídia) e meso 
[meio] níveis (criação de redações multimídia). Concorrência de 
novos mercados e mudanças nas condições econômicas. 
Embaralhamento das demarcações entre o jornalismo e outras 
profissões. Enfraquecimento dos sindicatos. Novas condições para a 
liberdade de expressão e informação. Distâncias embaçadas entre 
espaços privados e públicos, meios de comunicação de massa e meios 
de comunicação privados. Direitos de propriedade intelectual sob 
pressão. Normas e padrões éticos sob pressão. Posse de novas 
tecnologias. Emergência de novos estilos e gêneros (STEENSEN, 
2010, p. 178-179, tradução nossa). 
 

Sobre este contexto de crise no jornalismo, e da multiplicidade de formatos e 

dispositivos de consumo de notícia, Nilda Jacks e Anna Paula Knewitz (2011) 

constatam em seus estudos, que não há uma escala progressiva de superação dos 

suportes e plataformas. 

O ecossistema comunicativo é dinamicamente construído à medida 
que rupturas e continuidades entram em negociação no cotidiano dos 
usuários da mídia. Isso significa que quando novas formas de 
produção, armazenamento e transmissão de informações são 
integradas à vida social, as vigentes práticas de recepção e consumo 
midiático não são necessariamente banidas, mas passam por rearranjos 
e têm seus delineamentos redefinidos (KNEWITZ; JACKS, 2011, p. 
205). 
 

As autoras consideram que temos hoje, no que chamam de paisagem midiática, 

em que estão presentes novas e velhas formas de se fazer e de se ler jornalismo. Para 

elas, as práticas dos leitores vêm sendo reformuladas e reordenadas, não só em 

exclusões ou substituições, “mas principalmente na inclusão de conceitos e ações, 

gerando uma rearticulação entre velhos e novos ritos” (KNEWITZ E JACKS, 2011, p. 

206). Na pesquisa realizada por elas, a leitura do jornal impresso e do webjornal 

“convivem, complementam-se e, aos poucos, ganham significações próprias e 

constantemente renovadas”. Knewitz e Jacks (2011, p. 206) trazem a palavra de Martín-

Barbero acerca deste contexto: 

[Os gêneros e os meios] são hoje lugar de complexas tramas de 
resíduos e inovações, de anacronias e modernidades, de assimetrias 
comunicativas que envolvem, da parte dos produtores, sofisticadas 
‘estratégias de antecipação’ e, da parte dos espectadores, a ativação de 
novas e velhas competências de leitura. 
 

Essas rearticulações, complementações e renovações entre o velho e o novo, 

descritas por Martín-Barbero como “complexa trama de resíduos e inovações”, parecem 
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estar presentes não só nos novos modelos de leitura, mas também nos novos formatos 

de organização e da produção jornalística nas organizações. O movimento de mudança e 

permanência diz respeito a uma espécie de “tensão entre ordem e dispersão, entre 

continuidade e descontinuidade que aparece como constitutiva da prática jornalística” 

(PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 39). 

Três eixos são apontados por Pereira e Adghirni (2011) como principais para a 

análise das mudanças estruturais no jornalismo: 1. mudanças estruturais na produção da 

notícia, 2. mudanças estruturais no perfil do jornalista, e 3. as novas relações com os 

públicos. Nesta pesquisa, nos situamos prioritariamente no primeiro eixo, com um olhar 

para os processos de produção da notícia em mídias independentes.  

No que diz respeito às mudanças nos processos de produção e apresentação da 

notícia, Pereira e Adghirni (2011, p. 45) as relacionam “à possibilidade de acesso a 

informações por meio de bases de dados, à convergência de mídias e de redações e à 

proliferação de mídias institucionais e de ferramentas de autopublicação”. 

O desenvolvimento e a popularização de ferramentas tecnológicas e 
de mecanismos cada vez mais acessíveis de conexão com a internet, 
bem como a difusão de uma ideologia libertária associada às novas 
tecnologias (FLICHY, 1999), têm levado a novas formas de 
participação do público na produção jornalística. E também a uma 
flexibilização das fronteiras entre produtores e audiência no âmbito do 
processo comunicacional (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 51). 
 

E os autores ainda apontam três ordens de mudanças nos processos de produção 

da informação jornalística: “a) a aceleração dos fluxos de produção e disponibilização 

da notícia; b) a proliferação de plataformas para a disponibilização de conteúdo 

multimídia; c) as alterações nos processos de coleta de informação (“newsgathering”) e 

das relações com as fontes” (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 45). 

Na discussão, que perpassa estas nossas linhas desde o começo do capítulo, 

acerca das mudanças e de uma crise no jornalismo, se ela existe, a sua dimensão, 

profundidade, consequências etc., muito frequentemente não se considera que há uma 

maneira de se falar da crise que traz à tona o sentido original, grego, de crise (krisis), 

que é o de separar, distinguir, sem a carga negativa, que em geral aparece no discurso 

ordinário sobre ela.4 Künsch (2000, p. 32 e 35), escreve: “Crise: fim e começo. Crise: 

                                                 
4 O Dicionário de Filosofia organizado por Sérgio Biagi Gregório traz a seguinte compreensão: “Do 

grego krisis, do mesmo étimo do verbo krino, separar, depurar, como se faz com o ouro, do grego krysos, 

onde está presente a raiz do sânscrito kri ou kir, limpar, cujos indícios estão também em crisol e 

acrisolar. O Dicionário Etimológico de Antenor Nascentes dá também os significados de momento 

decisivo, separação e julgamento. Há consenso entre diversos outros pesquisadores de que a crise leva à 
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angústia e esperança, angústia-esperança. A denúncia do velho e o anúncio do novo”. O 

autor aponta para o aspecto dual de toda crise, chamando-a de “fantasma desse nosso 

mundo - anjo exterminador, num sentido; mensageiro de boas-notícias, noutro”, que nos 

assombra de quando em quando.  

No entendimento do que chamamos de método da compreensão – nos estudos do 

grupo de pesquisa “Da compreensão como método” –, o termo crise evoca tanto um 

polo negativo (pois toda crise significa mudança, que geralmente gera sofrimento, 

desestabilização, angústias), quanto um polo positivo, que representa uma tomada de 

consciência, uma leitura do tempo, das conjunturas, dos contextos: mudar faz bem, 

pode-se afirmar. Toda mudança, enfim, representa algo como a coragem de abandonar o 

mundo comum e se aventurar na jornada do herói (CAMPBELL, 2005). Neste sentido, 

a crise chama para um avanço da consciência sobre as práticas, os modelos, os 

paradigmas. Künsch (2000, p. 49) considera que, compreensivamente, é urgente 

“escapar à armadilha determinista, aos encantos das explicações fáceis, aos jogos de 

causa e efeito precisos e controláveis”. 

Quando distantes dessa compreensão – muitas vezes sob o rolo compressor do 

negativismo que costuma vir associado à palavra “crítica’ –, é comum que nos portemos 

como verdadeiras carpideiras, chorando o tempo todo, no campo da Comunicação 

inclusive, como se fosse a dor da perda do defunto (KUNSCH, 2014).5 Tanto faz se sob 

o efeito de uma visão apocalíptica, com foco nas consequências negativas, ou integrada, 

num fascínio pela tecnologia pretensamente redentora (como expõe Erick Felinto, 

2006), considera Künsch. É aconselhável proceder a uma desobstrução do olhar, para 

ver o que está acontecendo, o fenômeno que se mostra.  

Compreender o que está acontecendo é a condição si ne qua non, o pressuposto 

do avanço, no cenário contemporâneo de transformações no jornalismo. Esta é a 

perspectiva que mobiliza a crítica, a pesquisa, que nos move neste estudo. Olhamos para 

a crise sem negar sua dimensão negativa, ou de angústia e sofrimento, mas certos de que 

há fortes razões para dizer, conforme a pesquisa vem revelando, que o lado positivo 

evoca a esperança num avanço da consciência e nas práticas que a ela se vinculam. 

                                                                                                                                               
ruptura com o estado anterior. O novo rumo pode ser de melhora ou piora, tanto em medicina como em 

sociologia, onde o vocábulo é muito usado”. Disponível em: 

<https://sites.google.com/view/sbgdicionariodefilosofia/p%C3%A1gina-inicial>. Acesso 10 jul. 2019. 
5 Kunsch trata do que denomina uma postura de “carpideiras” nos textos “Chiquita Bacana ‘só faz o que 

manda seu coração’”, da obra Atravessagem: reflexos e reflexões na memória de um repórter (MEDINA, 

2014); e em “A comunicação e suas teorias: pensar com, ou de como pensar compreensivamente”, de 

2012 (KÜNSCH, 2012). 

 

https://sites.google.com/view/sbgdicionariodefilosofia/p%C3%A1gina-inicial
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 Vale citar, como exemplo, que em meio a este contexto de crise, que preferimos 

chamar de transformações, uma mídia com ideais de independência, o The Intercept – 

cujo ramo brasileiro, a The Intercept Brasil, é uma das mídias digitais independentes 

que compõem o nosso objeto de estudo –, desponta no cenário mundial, dando 

sequência ao caso Edward Snowden que projetou os jornalistas americanos Glenn 

Greenwald e Laura Poitras. O jornal britânico The Guardian ganhou seu primeiro 

prêmio Pulitzer com o trabalho dos jornalistas que publicaram os documentos vazados 

por Edward Snowden, ex-agente da Agência Nacional de Segurança (NSA). O furo, 

compartilhado inicialmente com o The Washington Post, é considerado uma das 

notícias mais importantes dos últimos anos e consolidou a influência do The Guardian 

no setor midiático norte-americano. De acordo com o júri, a reportagem “ajudou os 

cidadãos a entenderem como as revelações se encaixam no âmbito da segurança 

nacional”, e a contribuição do britânico The Guardian “provocou, graças a uma 

investigação agressiva, um debate acerca da relação entre o Governo e os cidadãos em 

assuntos de segurança e privacidade”. O Pulitzer não premiava trabalhos jornalísticos 

com base em vazamento de informações desde as reportagens sobre os chamados Papéis 

do Pentágono, em 1971.6 

A versão brasileira do The Intercept, com sua série de reportagens sobre a 

Operação Lava Jato (de que tratamos no capítulo 1), tem mobilizado a discussão no país 

sobre o lugar, o espaço, a função social política e democrática do jornalismo na 

atualidade. 

 

2.1.3 Jornalismo convergente, móvel e em redes 

 

Falamos de um contexto de mudanças no jornalismo, consideradas estruturais, 

impulsionadas sobretudo por aspectos tecnológicos. Neste cenário, do ponto de vista da 

produção jornalística, que é o que escolhemos enfocar, a questão da convergência e da 

mobilidade, tendo em vista a miniaturização e multimidialidade de dispositivos, ocupa 

um lugar central na pesquisa. 

O jornalismo digital, como praticado na atualidade, é marcado pela comunicação 

convergente (do ponto de vista técnico e cultural), que acentua a mobilidade (com os 

telefones que ficaram móveis e, mais ainda, com os recursos multimídia no potente 

dispositivo moderno chamado smartphone) com novas possibilidades de leitura 

                                                 
6 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/14/sociedad/1397504895_355193.html>. 

Acesso em: 11 jul. 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/14/sociedad/1397504895_355193.html
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(leitores/interatores móveis) e novas dinâmicas para o jornalista. Isso em contextos de 

redes (do ponto de vista da rede mundial de computadores, das redes sociais e da 

produção em redes). Temos, assim, uma produção a partir de dispositivos móveis para 

ser distribuída por dispositivos móveis, para leitura em dispositivos móveis. 

 Com a convergência, a mobilidade se intensifica. A mobilidade, no que diz 

respeito ao nosso estudo, se aplica ainda, no caso das mídias independentes, ao fato de 

elas estarem em movimento no sentido de que são recentes e dinâmicas, muitas não 

possuem redação fixa e funcionam em redes, e na maioria das vezes propõem um tipo 

de cobertura que rompe com a linearidade das coberturas realizadas pelas mídias 

tradicionais, como iremos ver em maior profundidade com o avançar da análise 

empírica, no terceiro capítulo. Sobretudo, no que diz respeito à cobertura de eventos e 

acontecimentos em tempo real, a cobertura dessas mídias vai a campo em uma 

perspectiva de transmitir os fenômenos, e não somente os captar ou registrar.  

Stephen Quinn (2002, p.139) aponta dois aspectos-chave da tecnologia móvel no 

universo do jornalismo. “O primeiro visa as ferramentas para ajudar os repórteres a 

passarem mais tempo em campo. O segundo considera a distribuição de conteúdo para 

os dispositivos móveis”. No primeiro caso, expõe o autor, temos a redação virtual, com 

os jornalistas “menos presos às suas mesas na redação”, o que significa que, 

potencialmente, “serão hábeis para trabalhar mais em equipe tendo em vista que a 

tecnologia permitirá a realização de alguns dos trabalhos necessários para sincronizar as 

pessoas no campo”. Já no segundo, “a distribuição móvel deverá ser um futuro para a 

distribuição da informação e da notícia” (QUINN, 2002, p. 139). 

Esse futuro já é presente. Aliás, o texto citado no parágrafo anterior foi escrito 

mais de uma década e meia atrás. As mídias independentes, redes colaborativas de 

mídia em todo o mundo exploraram essa distribuição móvel em movimentos de grande 

impacto e repercussão social, como mostra Manuel Castells (2018), ainda que se 

discutam a nomenclatura do tipo de conteúdo que esses grupos produzem.  

Importante estudioso do webjornalismo (termo que adota), João Canavilhas diz 

que ele se dá em condições particulares que o distinguem do que se faz em outros 

meios. “Com base na convergência entre texto, som e imagem em movimento, o 

webjornalismo pode explorar todas as potencialidades que a internet oferece, 

oferecendo um produto completamente novo: a webnotícia” (CANAVILHAS, 2001, p. 

01). 
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O conceito de convergência midiática aparece nos estudos de jornalismo digital, 

da web notícia, fundamentalmente enquanto um fenômeno possibilitado pela internet e a 

sua característica de multimidialidade. “As primeiras análises teóricas sobre a 

convergência na mídia, formuladas há quase três décadas, identificaram no elemento 

tecnológico o principal fator desencadeante desse fenômeno” (SALAVERRÍA; 

GARCÍA AVILÉS; 2008, p. 33, tradução nossa). Henry Jenkins é considerado um dos 

primeiros e um dos principais autores a tratar a convergência em um sentido 

multidimensional, com enfoque para o seu aspecto cultural e superação da dimensão 

tecnológica, focada em um dispositivo, noção que ele chama de “caixa preta”, já em 

2001, no artigo “Convergence? i Diverge”, da revista MIT Technology Review.7 A obra 

Cultura da convergência viria a ser lançada em 2006, nos Estados Unidos. 

Retomaremos esta dimensão da cultura adiante, ainda neste ponto do capítulo 2, com 

Jenkins e outros autores. 

O jornalismo, com seus processos e suas narrativas, passa então a se orientar 

pela característica potencializadora da web: a hipertextualidade (PALÁCIOS, 2004). 

Neste cenário hipertextual, os recursos de áudio (da velha mídia rádio), de vídeo (da 

velha mídia TV), de texto (da velha mídia jornal impresso) e de imagens (do 

fotojornalismo e das velhas mídias jornais e revistas) podem ser utilizados nos 

processos e nas narrativas jornalísticas, de maneira convergente, multimídia. De acordo 

com Canavilhas (2014, p. 2), as características do webjornalismo são hipertextualidade, 

multimidialidade, interatividade, memória, instantaneidade, personalização e 

ubiquidade. 

Essas características são apontadas por vários autores, com poucas variações, 

desde os primeiros estudos sobre jornalismo online. No Brasil, por Marcos Palácios 

(1999), que ressalta que as características do jornalismo online não surgem com a 

internet, mas são potencializadas por ela, em um ambiente que agora permite uma 

convergência de mídias. E ressalta ainda a importância de “que se estabeleça uma 

premissa básica que afaste qualquer tentação de se considerar que a Internet, ou outros 

                                                 
7 No texto de Jenkins, ele afirma que “considerem este artigo uma cartilha sobre a convergência real da 

mídia, porque ela está prestes a transformar nossa cultura tão profundamente quanto a Renascença”. O 

autor afirma: “O que é essa conversa sobre ‘convergência de mídia’, essa ideia idiota  de que todas as 

mídias se fundirão em uma só e receberemos todas as notícias e entretenimento em uma caixa? Poucos 

termos contemporâneos geram mais buzz e menos mel. [...] A convergência de mídia é um processo 

contínuo, ocorrendo em várias intersecções de tecnologias de mídia, indústrias, conteúdo e audiências; 

não é um estado final. Nunca haverá uma caixa preta controlando todas as mídias” (JENKINS, 2001, p. 1, 

tradução nossa). Disponível em: <https://www.technologyreview.com/s/401042/convergence-i-diverge/>. 

Acesso em: 13 jul. 2019. 

https://www.technologyreview.com/s/401042/convergence-i-diverge/
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suportes telemáticos, estejam a se constituir em oposição e em um movimento de 

superação dos formatos mediáticos anteriores” (PALÁCIOS, 2004, p. 4). 

Para Canavilhas (2010), o webjornalismo, é um “fenômeno que, em pouco mais 

de uma década, ganhou um espaço próprio no campo das ciências da comunicação”. A 

esse cenário, dá o nome de “novo ecossistema midiático”, no qual as pessoas teriam a 

internet como sua principal fonte de informação e nos seus dispositivos móveis a 

principal forma de acesso à internet. Com a terminologia “ecossistema midiático”, 

Canavilhas (2010) transpõe conceitos oriundos da biologia ecológica para o campo das 

mídias. Para isso, ele propõe que os fatores bióticos correspondem ao estudo das 

características dos próprios meios, mas também das relações intermidiáticas, a que 

poderíamos chamar fatores midiáticos. E os fatores abióticos, que são mais complexos, 

são divididos em dois grandes grupos: contextuais e tecnoambientais. 

No que diz respeito ao campo dos fatores intermidiáticos, além da designação de 

remediação, em que a internet influencia as mídias já existentes, fazendo com que elas 

se renovem, Canavilhas (2010, p. 5) fala também em uma espécie de remediação 

inversa que teria contribuído para o início do processo de convergência. Segundo ele, 

trata-se da migração dos meios tradicionais para a web, atenuando fronteiras e dando 

início a um processo de convergência “que torna cada vez mais difícil distinguir onde 

acaba um meio e começa outro”. O autor afirma que “a imprensa ganhou distribuição 

global imediata, uma característica da rádio e da televisão [...]; a rádio ganhou imagem, 

característica típica da televisão; a televisão ganhou novos níveis de interação típicos da 

Internet”. A remediação, explica, se dá em medida semelhante, “em que os novos meios 

melhoram os meios anteriores, mas estes passam igualmente por um processo de 

transformação que os aproxima dos modelos comunicacionais do novo meio”. 

Para Suzana Barbosa (2013), a cultura contemporânea em si é a da 

convergência, na medida em que ela “modifica as relações não apenas entre tecnologias 

existentes, mas entre indústrias, mercados, gêneros, audiências e consumo dos meios. 

[...] a convergência promove a reconfiguração dos meios, o redesenho da sua estética e 

da sua economia” (BARBOSA, 2013, p. 35). Nesse contexto, o jornalismo vive em um 

momento de interseção com as mídias móveis, que é de atuação conjunta, integrada, 

entre os meios, “marcado pela horizontalidade nos fluxos de produção, edição, e 

distribuição dos conteúdos, o que resulta num continuum multimídia de cariz dinâmico” 

(BARBOSA, 2013, p. 33). A autora prossegue, afirmando que: 
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Com isso, já não se tem uma oposição entre meios antigos/tradicionais 
e os news media. Sendo assim, medialidade explica melhor esse 
panorama, quebrando a retórica do ‘novo’ e, acrescentamos, 
dissipando a equivocada ideia de concorrência entre meios que 
compõem um mesmo grupo jornalístico multimídia (BARBOSA, 
2013, p. 34). 
 

A noção de “continuum multimídia”, apresentada por Barbosa (2013) – uma 

noção que assumimos nesta pesquisa, como apontado já na introdução e, depois, no 

primeiro capítulo da tese –, diz respeito a uma nova fase na produção, edição e 

distribuição de conteúdos calcada na horizontalidade e, principalmente, nos dispositivos 

móveis de modo a vislumbrar uma quinta geração para o jornalismo praticado em redes 

digitais em um cenário multiplataforma nas empresas jornalísticas. Neste sentido, a 

autora também identificou que, em algum nível, estaria ocorrendo uma “transposição 

2.0” porque a produção para tablets estaria quebrando a transposição vinda do impresso, 

sendo que agora ocorre o contrário: primeiro se produz para tablet e depois se distribui 

para outras plataformas (web e impresso). O conceito abrange aspectos relacionados aos 

desenvolvimentos tecnológicos, à absorção de novos procedimentos para realizar os 

processos e rotinas de produção do jornalismo, como também os avanços já 

empreendidos nos estudos para o melhor entendimento do fenômeno da convergência 

jornalística, suas particularidades, consequências e também divergências. Ademais, 

continuum multimídia compõe um dos traços característicos para o que se depreende 

como novo estágio de evolução para o jornalismo em redes digitais (BARBOSA, 2013, 

p. 38). 

Das pesquisas de Mielniczuk, (2001; 2003), entre outros, decorrem as primeiras 

noções acerca das gerações do jornalismo online no Brasil. A primeira delas ganhou o 

nome de “transpositiva” justamente por referir-se à transposição do conteúdo produzido 

para o veículo impresso integralmente para a página na web, sem nenhuma adequação 

do texto para a mídia. “Com o aperfeiçoamento e desenvolvimento da estrutura técnica 

da Internet”, a segunda geração emerge e é chamada pela autora de “metáfora” 

(Mielniczuk, 2001, p. 2). Nela, ainda se percebe o atrelamento ao processo de produção 

do impresso, no entanto, é dado um passo à frente com a produção de conteúdo 

exclusivo para a mídia e uma tímida exploração ainda que rudimentar do universo 

hipertextual. Já a terceira geração nasce quando elementos potenciais da Internet se 

conjugam, fazendo surgir produtos jornalísticos multimidiáticos e interativos, 

enriquecendo toda a cadeia jornalística. Mielniczuk (2003, p. 9 e 10) explica que neste 
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estágio temos “a utilização do hipertexto não apenas como um recurso de organização 

das informações da edição, mas também como uma possibilidade na narrativa 

jornalística de fatos; – atualização contínua no webjornal e não apenas na seção ‘últimas 

notícias’”. Canavilhas e Baccin (2015) consideram que Barbosa apontou, com o passar 

dos anos, a quarta (BARBOSA, 2008, p. 11-12) e quinta (BARBOSA, 2013) gerações 

do webjornalismo, que seriam, respectivamente, o jornalismo de base de dados (servem 

apenas de sustentação para as práticas jornalísticas, desde a pré-produção até a pós-

produção) e o paradigma do jornalismo de base de dados (reúne características de 

medialidade, horizontalidade, continuum multimídia, mídias móveis, aplicativos e 

produtos autóctones). Os autores ressaltam, apoiados em Barbosa, que a sistematização 

em gerações não se refere a processos datados e estanques, mas coexistem, convivem 

simultaneamente num mesmo site jornalístico, portal ou aplicativo de notícias.  

O conceito de convergência tende a ser visto como fluido e polissêmico na 

literatura, possuindo múltiplas dimensões, da técnica até a cultural. Fernando Firmino 

da Silva (2013b), acerca da reconfiguração das rotinas produtivas em grandes jornais, 

diz que: 

o processo de convergência nas redações aparece com nomenclaturas 
as mais diversas como ‘jornalismo integrado’ (SALAVERRÍA; 
NEGREDO, 2008), ‘jornalismo multimídia’ (DEUZE, 2004), 
‘jornalismo cross media’ (ERDAL, 2009), ‘jornalismo convergente’ 
(SALAVERRÍA; AVILÉS, 2008) ‘multiplataforma’ (PUIJK, 2008) ou 
‘narrativas transmidiáticas’ (JENKINS, 2006), entre outros 
significados distintos que aparecem na literatura (SILVA, 2013b, p. 
102). 
 

“Além da nova estrutura física, que implica a reorganização do espaço e as 

posições dos jornalistas na redação, a convergência das redações implica uma mudança 

de mentalidade em diferentes níveis da produção jornalística” (SALAVERRÍA; 

AVILÉS; 2008, p. 39, tradução nossa). Charo Sádaba et al. (2008, p. 13, tradução 

nossa), faz referência a uma explicação de “convergência jornalística” de Salaverría, 

García Avilés e Masip, de 2006, que os autores consideram que ilumina conceitual e 

terminologicamente o tema. 

A convergência jornalística é um processo multidimensional que, 
beneficiada pela implementação generalizada de tecnologias digitais 
de telecomunicações, afeta ao âmbito tecnológico, empresarial, 
profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando uma 
integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens 
anteriormente separadas, de forma que os jornalistas elaboram 
conteúdos que são distribuídos via múltiplas plataformas, 
considerando as linguagens específicas de cada uma. 



110 
 

 

Sádaba et al. (2008) aponta que não existe um conceito único muito menos 

unânime de convergência, tanto na literatura acadêmica (com definições mais 

sistêmicas, mais amplas e multidimensionais) quanto no mundo profissional (com 

definições mais reducionistas e limitadas a aspectos logísticos, e sobre os 

funcionamentos dos processos). No jornalismo se dá em quatro dimensões principais: 

tecnológica, empresarial, profissional e de conteúdo. 

[...] o conceito de “convergência jornalística” refere-se a um processo 
de integração de modos de comunicação tradicionalmente separados 
que afeta as empresas, tecnologias, profissionais e audiência em todas 
as fases de produção, distribuição e consumo de conteúdos de 
qualquer tipo. Este processo acarreta profundas implicações para as 
estratégias empresariais, as mudanças tecnológicas, a elaboração e 
distribuição de conteúdos em distintas plataformas, no perfil 
profissional dos jornalistas e nas formas de acesso a conteúdos 
(SÁDABA et al., 2008, p. 12, tradução nossa). 
 

O tecnológico diz respeito à capacidade das infraestruturas de redes digitais de 

trafegar dados; o empresarial indica as criações de alianças, fusões de empresas ou 

aquisição de outras; o aspecto de convergência profissional refere-se às estratégias de 

aproveitar os materiais informativos para os diversos meios, as cooperações entre 

redações a criação de redações multimídia e a polivalência dos jornalistas que produzem 

para vários suportes; e a convergência de conteúdos empreende uma modificação dos 

conteúdos, de modo a personalizá- los, com modelos narrativos diferentes, multimídia, 

buscando interação com os públicos. 

Dentro deste contexto de convergência, como mostrou Castells (2011), tem 

importância não somente a internet, que alavancou a convergência midiática, mas 

também ganha relevância a comunicação móvel, os aparatos tecnológicos – celulares, 

smartphones, câmeras e gravadores digitais, tablets e similares, dentre outros – que 

dependem da world wide web para funcionar. 

A internet já transformou a televisão. Os adolescentes entrevistados 
por pesquisadores do Annenberg Center for the Digital Future da 
University of Southern California (USC) nem entendem o conceito de 
assistir a televisão no horário determinado por outra pessoa. Eles 
assistem a programas inteiros de televisão na tela de seu computador 
e, cada vez mais, em dispositivos portáteis. Portanto, a televisão 
continua sendo o principal meio de comunicação de massa, por 
enquanto, mas sua difusão e seu formato estão sendo transformados à 
medida que sua recepção vai se tornando individualizada 
(CASTELLS, 2011, p. 11). 
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Barbosa (2013, p. 42) reforça essa premissa, com base no uso das mídias 

móveis, que segundo ela, “especialmente smartphones e tablets, são os novos agentes 

que reconfiguram a produção, a publicação, a distribuição, a circulação, a recirculação, 

o consumo e a recepção de conteúdos jornalísticos em multiplataformas”, alterando 

assim a forma de consumir, a exemplo dos jovens da pesquisa da USC. 

O aspecto cultural da convergência, como chamamos a atenção páginas atrás, é 

enfocado por Henry Jenkins, em Cultura da convergência (JENKINS, 2009), em uma 

compreensão da convergência midiática enquanto fenômeno social e cultural, um modo 

de vida. O autor se diz contra a ideia de convergência em uma dimensão apenas 

tecnológica. Mais que isso, “a convergência representa uma transformação cultural, à 

medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 2009, p. 30).  

O autor afirma que “a convergência também ocorre quando as pessoas assumem 

o controle das mídias” (JENKINS, 2009, p. 45). Novo paradigma do processo 

comunicacional, na cultura de convergência, velhas e novas mídias se cruzam, as mídias 

tradicionais, corporativas, independentes, interagem, em processos de troca e compõem 

o cenário comunicacional e ou jornalístico. Produtores e receptores interagem, de 

maneiras imprevisíveis. Jenkins (2009, p. 27) descreve a convergência como: 

Fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, a 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca de experiência de entretenimento que 
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 
dependendo de quem está falando (JENKINS, 2009, p. 29). 
 

Muito além de uma mudança tecnológica, a convergência representa uma 

mudança no modo como encaramos nossas relações com as mídias, tendo implicações 

no modo como aprendemos, trabalhamos, participamos do processo político e nos 

relacionamos com as outras pessoas. Como indica Jenkins, estamos vendo a emergência 

de um novo paradigma, que afetará profundamente nossas relações sociais, políticas e 

culturais. Mesmo a velha mídia está́ se tornando mais rápida, mais transparente e mais 

interativa. 

A convergência não depende de qualquer mecanismo de distribuição 
específico. A convergência representa uma mudança de paradigma – 
um deslocamento de conteúdo midiático específico em direção a um 
conteúdo que flui por vários canais, em relação a uma elevada 
interdependência de sistemas de comunicação, em direção a múltiplos 
modos de acesso a conteúdos midiáticos e em direção a relações cada 
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vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima para baixo, e 

da cultura participativa, de baixo para cima (JENKINS, 2009, p. 

310). 
 

Ao defender que a velha mídia ou mídia corporativa não é substituída por novas 

mídias, e que, portanto, esse fenômeno de confluência entre ambas na construção de 

uma cultura no ciberespaço constitui a cultura da convergência das mídias, Jenkins 

(2009) avalia que, mais do que a tecnologia em si, o jornalismo presente nas redes 

advém, sobretudo, da mudança que acontece na mente das pessoas: “A convergência 

não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A 

convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 

interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p. 30). Ainda segundo esse autor, 

“entretenimento não é a única coisa que flui pelos múltiplos suportes midiáticos. Nossas 

vidas, relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de 

mídia. Ser amante, mãe ou professor ocorre em suportes múltiplos” (JENKINS, 2009, p. 

43). 

Na mídia tradicional, Silva (2013b) mostra que a convergência na produção 

jornalística tem início no processo de criação das redações integradas, unindo locais 

distantes fisicamente em escalas midiáticas e, até, geográficas. Ele afirma ainda que, do 

conceito de convergência, passamos para os modelos que as organizações adotam para 

lidar com a questão das multiplataformas, o que tem resultado em redações ditas 

integradas. Em sua tese de doutorado sobre o tema, ele argumenta: 

Na descrição da convergência do modelo de redação integrada, o grau 
de multitarefa aparece como requisito com os níveis se relacionando 
com a apuração, produção e distribuição dialogando diretamente com 
o jornalismo móvel digital. Logo, o somatório desses níveis 
implementados conduzem (sic) para um complexo mapa de práticas e 
de possibilidades que a convergência abre em termos de 
relacionamento entre as plataformas, os níveis de multitarefa, as 
estratégias e o comportamento da estrutura física (SILVA, 2013, p. 
72). 
 

Vale assinalar que a convergência na prática das mídias independentes incorpora 

a divergência, tendo em vista sua própria natureza, de confronto e oposição maior ou 

menor às práticas tradicionais da grande mídia. Denis Renó e Andressa Kikuti 

Dancosky (2014) apontam este outro aspecto da nova ecologia dos meios, a divergência, 

no caso das práticas das mídias independentes, em particular a Mídia Ninja. Eles 

consideram que há convergência, já que as informações chegam de todos os lados e por 

múltiplas telas, e “divergência, no momento em que as próprias testemunhas dos fatos 



113 
 

realizam a difusão dos mesmos, tornando-se independentes dos tradicionais meios de 

comunicação” (RENÓ; DANCOSKY, 2014, p. 175). Eles apontam que a “diversidade 

de opinião agora é difundida com igualdade de poder a ponto de conseguir pautar os 

tradicionais meios de comunicação, ou desmenti-los”. O que aconteceu várias vezes 

durante as coberturas dos protestos no Brasil em 2013, “quando emissoras de televisão 

mostravam um pequeno retrato de uma ampla história, ‘enquadrando’ apenas o que era 

de interesse do grupo” (RENÓ; DANCOSKY, 2014, p. 180). 

As redes colaborativas nos processos da produção dos conteúdos são ainda mais 

intensificadas nas mídias independentes que estão descentralizadas e experimentam 

novas formas de trabalho e modelos narrativos. As redes estão imbricadas no contexto 

contemporâneo social de diversas formas, relacionadas, sobretudo, ao processo de 

globalização. A sociedade em redes, designada por Castells (2013) como a dinâmica 

social atual, é formada por um conjunto de nós interconectados, que se inter-relacionam. 

Possibilitada pelo surgimento das tecnologias de informação, as redes têm, ainda, uma 

segunda compreensão, relacionada à world wide web8 a internet, uma “tecnologia 

básica que permite a comunicação em todas as dimensões. Portanto, como a 

comunicação é a essência da vida social, econômica e política, a Internet é essencial e 

continuará sendo” (CASTELLS, 2018, online). Uma terceira compreensão advinda do 

termo redes contemporâneas é constituída pelas redes sociais. Segundo Castells, “mais 

fortes do que nunca em todos os países”, elas “são o modo privilegiado da comunicação 

em massa na sociedade” (CASTELLS, 2018, online).9 

Raquel Recuero (2006, p. 26) diz que “uma rede social é definida como um 

conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e 

suas conexões (interações ou laços sociais)”, da mesma forma, as redes sociais na 

internet, especificamente, “são constituídas de representações dos atores sociais e de 

suas conexões. Essas representações são, geralmente, individualizadas e personalizadas” 

(RECUERO; 2009, p. 2). Portanto, as três dimensões das redes contemporâneas atuais 

aqui compreendidas, em sociedades, na internet e nas redes sociais na internet, dialogam 

entre si e se retroalimentam, de modo aberto, dinâmico e flexível.  

                                                 
8 Em tradução literal do inglês, rede mundial de computadores, que é o programa de  browser que permite 

a navegação que hoje praticamos. 
9 Trechos de falas de Manuel Castells à Revista Istoé, em 2018. Disponível em: 

<https://istoe.com.br/a-democracia-esta-se-autodestruindo-pela-corrupcao/>. Acesso 24 jul. 2019. 

 

https://istoe.com.br/a-democracia-esta-se-autodestruindo-pela-corrupcao/
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2.2 NOVAS E DIFERENTES MÍDIAS  

 

2.2.1 Nova paisagem midiática 

 

A grande mídia brasileira tardou a ingressar no ambiente digital e custa a lidar 

bem com o cenário multiplataforma. “As empresas jornalísticas têm de mudar seu jeito 

de ser. A velha fórmula se esgarçou. Vale apenas e ainda para o produto impresso. Não 

funciona para o produto digital”, avalia Caio Túlio Costa (2014, p. 54). Em estudo que 

se propõe a apresentar um caminho para os negócios jornalísticos digitais, o autor 

afirma que esta indústria precisa se reinventar no mundo digital, “sem perder sua 

capacidade de investigar e produzir um jornalismo independente, abrangente e crítico 

em relação aos centros de poder” (COSTA, 2014, p. 58). Ele diz que a indústria do 

jornalismo, em todo o mundo, seja por problemas geracionais, de negócios ou de 

competência, levou muito tempo pra entender o momento disruptivo, com o digital.10 O 

autor afirma que nos Estados Unidos, com cerca de 30% a menos de empregos nos 

jornais em uma década, chega-se a apontar a disrupção como tão profunda, a ponto de 

ameaçar o futuro da própria democracia. 

Enquanto a grande mídia brasileira patinava para a apropriação desse ambiente 

digital , com suas novas possibilidades de negócios e de produção, novos atores sociais 

surgiam com diversas iniciativas de mídias jornalísticas nesse cenário, cujo elemento 

mais disruptivo, como aponta o estudo “Jornalismo Pós-Industrial: adaptação aos novos 

tempos” (ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2013) já citado por nós no item anterior deste 

capítulo – considerado por Costa (2014, p.63) como o “mais abrangente já realizado 

sobre a nova realidade do jornalismo” –, é o de combinar “modelos de meios e de 

comunicação num único canal”, dando fim ao jornalismo industrial. 

A pesquisadora Roseli Figaro (2018, p.17) acredita que “a crise do modelo de 

empresa jornalística, a destituição de postos de trabalho e a reestruturação dos processos 

produtivos colocam em cheque (desarranjam) o futuro do exercício da profissão de 

jornalista e o jornalismo como o conhecemos”. A autora considera o que denomina 

“arranjos de trabalho de jornalistas” a face reveladora neste contexto econômico e 

político.  

 

                                                 
10Costa (2014) explica que o a palavra disruptivo, que vem do latim, significa despedaçar, romper, 

destruir e tem sido amplamente usada no ambiente digital para definir a interrupção do curs o de algum 

processo em tempos de permanentes mudanças tecnológicas.  
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Como forma de sobrevivência na profissão, como alternativa para a 
realização profissional e cidadã que os grandes conglomerados de 
mídia não podem oferecer, profissionais do jornalismo organizam-se, 
formam coletivos, associações, pequenas empresas e outras formas 
criativas de organização para poderem trabalhar (FIGARO, 2018, p. 
18). 
 

As oportunidades de trabalho para os jornalistas nas empresas tradicionais de 

mídia estão cada vez mais escassas, o que leva esses profissionais a uma migração para 

blogs, redes sociais e toda a forma de mídias alternativas, de acordo com estudo de 

Cláudia do Carmo Nonato Lima (2015), integrante do Centro de Pesquisa em 

Comunicação e Trabalho (CPCT) da Universidade de São Paulo (USP), coordenado por 

Figaro. Para ela, além da possibilidade de trabalho, nesses novos ambientes, talvez seja 

possível uma prática jornalística mais livre do mercado publicitário e das hierarquias e 

posições políticas da grande mídia. A importância dessas novas mídias já é amplamente 

reconhecida. Como afirma Figaro, “a experiência desses arranjos está sendo observada 

por inúmeros instituições de diferentes perfis: universidades, fundações, bancos, 

conglomerados de mídia, porque todos sabemos do potencial que eles têm em relação ao 

que se projeta para o futuro do trabalho no jornalismo” (FIGARO, 2018, p. 15).  

Essas novas e diferentes mídias, que emergem, em particular no ambiente 

midiático brasileiro, não são de fácil enquadramento classificatório e/ou denominativo, 

como no caso do ambiente digital em que elas emergem, que apontamos no item 

anterior. Aqui, definições estão longe de ajudar muito. A expressão arranjo produtivo é 

utilizada por Figaro (2018) como uma maneira que ela encontrou para denominar essas 

mídias. Em pesquisa publicada recentemente, tendo como ponto de partida o Mapa de 

Mídia Independente da Agência Pública (mencionado no primeiro capítulo desta tese), 

Figaro afirma que optou por se referir a essas jovens mídias como arranjos econômicos 

alternativos às corporações de mídia.  

A noção de arranjos econômicos, segundo a autora, se aproxima da noção do que 

a literatura da área econômica chama de arranjos produtivos locais (APL), tendo em 

vista que, com a diminuição de postos de trabalhos, as pessoas buscam arranjar-se em 

outros grupos para exercer suas atividades profissionais de forma autônoma. Figaro, faz 

referência a Wilson Suzigan, na tradição dos estudos italianos, onde os arranjos 

econômicos podem ser definidos como “aglomerações produtivas cujas articulações 

entre agentes locais não são suficientemente desenvolvidas para caracterizá-los como 
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sistemas” (apud FIGARO, 2018, p.19). A partir de um deslocamento dessas 

perspectivas, a autora destaca: 

a possibilidade de que micros e pequenas empresas, organizações não 
governamentais, organizações da sociedade civil, coletivos e outros 
grupos de trabalhadores da comunicação e do jornalismo possam 
representar efetiva alternativa de trabalho e de produção de um serviço 
de qualidade por seus vínculos e compromissos com a democratização 
dos meios de comunicação e com a sociedade (FIGARO, 2018, p. 20). 
 

Em um trabalho que investiga 70 novas mídias na Grande São Paulo, no que diz 

respeito às relações de comunicação e as condições de produção, desses arranjos 

produtivos, a autora destaca:  

[...] os novos arranjos econômicos do trabalho do jornalista podem se 
configurar, na região da Grande São Paulo, em uma rede de troca de 
experiências, apoios e solidariedade em prol da produção de um 
serviço fundamental para a democracia em nossa sociedade. Podem, 
com isso, comprovar que o jornalismo está para além das estruturas e 
lógicas dos grandes conglomerados de mídia (FIGARO, p. 19). 
 

Há, no entanto, novas e diferentes mídias no próprio mapeamento de mídia 

independente no Brasil realizado pela Agência Pública e utilizado pelo estudo de 

Figaro, que nascem, por exemplo, numa cultura de startups. É o caso das mídias Jota e 

Nexo Jornal (que compõem o corpus de nossa análise neste estudo). São novos modelos 

de negócios digitais, que empregam predominantemente jornalistas, muitos com 

expertise em mídias tradicionais, por vezes com produção de conteúdos em áreas 

específicas, ou ainda inovando nos formatos e abordagens narrativas. Estas mídias – 

embora se circunscrevam no contexto acima descrito –, em um olhar mais aproximado, 

não parecem vindas de um processo de improviso, desarranjo, nem tampouco um lugar 

para onde jornalistas migram por conta de falta de opções de trabalho. Pelo contrário. 

Olívia Fraga, editora executiva do Nexo Jornal, afirmou em entrevista para esta 

pesquisa,11 que a jovem empresa, criada em 2010, recebe currículos de pessoas se 

oferecendo para começar a trabalhar sem remuneração inicial. São currículos de 

profissionais que optariam por trabalhar lá por uma identificação com o projeto editorial 

e com a empresa, e não necessariamente por falta de emprego em mídias tradicionais.  

De acordo com a lógica da cultura global de startups, Daniela Bertocchi, 

considera que o jornalismo, nessa cultura, representa um tipo de jornalismo 

empreendedor pós-industrial, e “se destaca por adotar uma visão sistêmica da 

                                                 
11 Entrevista gravada com a editora do Nexo Jornal, Olívia Fraga, concedida para a pesquisa no dia 21 de 

março de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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comunicação que ultrapassa a monotonia das empresas informativas tradicionais”. Essas 

iniciativas procuram “inaugurar um modelo singular, inédito e visionário de negócio, 

promovendo rupturas em suas diversas camadas: equipes, estratégias, processos, 

formatos narrativos, audiências e tecnologias” (BERTOCCHI, 2017, p. 112). Ela 

explica a diferença deste tipo de mídia: 

Ou seja, sem ser mais um galho novo na mesma árvore, criar uma 
startup de jornalismo não significa “sair da redação” e abrir um 
negócio de jornalismo digital (ou se tornar freelancer) como forma de 
sustento alternativo diante da falta de empregos nas empresas de mídia 
tradicionais. Para além disso, as startups de jornalismo são empresas 
que desbravam uma trilha inovadora (e de alto risco) para resolver 
problemas reais da sociedade. Precisam se adaptar velozmente ao 
longo da jornada para concretizar tal inovação, isso antes mesmo de 
gerar lucros (BERTOCCHI, 2017, p.113). 
 

A pesquisadora considera que, no Brasil, este tipo de jornalismo está em “um 

estágio experimental de caráter probatório”. Nele, pequenas empresas são criadas com o 

“espírito e cultura de startups, sem passar pelas três fases comuns às startups globais. 

“[...] não necessariamente apresentam modelo com potencial inovador; dificilmente 

recebem investimentos agressivos para escalar de forma global; e, por consequência, 

ainda não inauguram de fato um novo mercado informativo” (BERTOCCHI, 2017, p. 

113).  

Francisco Sant’anna (2009), jornalista do Senado Federal, em seu doutoramento 

em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), cunhou a expressão mídia das 

fontes, para fazer referências às novas e diversas mídias brasileiras com origem em 

assessorias de imprensa. São novos atores que se diferenciam das tradicionais mídias. 

Novos veículos informativos são ofertados ao público por organizações profissionais, 

sociais, e, inclusive, por segmentos do Poder Público. São mídias mantidas e 

administradas por atores sociais que, até então, se limitavam a desempenhar o papel de 

fontes de informações.  

Igrejas, sindicatos, partidos, organizações e setores do poder público, que antes 

brigavam por um espaço nos veículos tradicionais, na busca de interferências no espaço 

público e nas dinâmicas políticas, partiram, por si só para a criação de suas próprias 

mídias. Foram construir outras formas de falar com os seus públicos, sem 

intermediários, em busca de visibilidade pública, interferência no processo de 

construção da notícia e na formatação do imaginário coletivo, que só é possível, se a 

organização estiver inserida no espaço midiático. O autor afirma que a “sociedade 

brasileira conta atualmente com uma diversidade midiática pouco conhecida em outros 
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cantos do planeta”. Para ilustrar isso, Sant’Anna aponta como exemplos, mídias do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do Exército, da Justiça da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, de Assembléias Legislativas estaduais. E ainda várias 

outras no campo das entidades de classe, universidades públicas, privadas, e 

movimentos socias diversos. Isso sem falar da estrutura midiática dos segmentos 

religiosos. A Igreja Universal do Reino de Deus, conforme traz o autor, possui o 

semanário de maior tiragem do país. Em 2004, a Folha Universal tinha uma tiragem de 

1,728 milhão de exemplares por edição semanal, maior que, por exemplo, a Folha de S. 

Paulo (SANT’ANNA, 2005, p. 4). 

Manuel Carlos Chaparro (2003) reconhece as profundas transformações vividas 

pelo jornalismo, notadamente marcadas pelos avanços tecnológicos, em um processo 

que descreve como revolucionário, chamado por ele de profissionalização das fontes, ou 

revolução das fontes.12 Este fenômeno brasileiro (mais marcante nos processos 

jornalísticos dos últimos vinte anos) diz respeito à presença de jornalistas profissionais 

nas fontes, lugar tradicionalmente desprestigiado nos processos jornalísticos, quase 

ausente nos dicionários e manuais da área. O Brasil, sempre de acordo com o autor, 

começou a implementar, “[...] em 1980, a ruptura entre a assessoria de imprensa e suas 

raízes de relações públicas, criando e consolidando uma experiência de assessoria de 

imprensa jornalística única no mundo” (CHAPARRO, 2003, p. 47). De sujeito passivo, 

à espera de serem acionadas pelos jornalistas, as fontes se capacitaram – com a presença 

dos jornalistas – para interferir na pauta da grande mídia, e mais que isso, para falar por 

suas mídias próprias ao seu público de forma direta. São agora novos falantes, sujeitos 

institucionalizados, na disputa de espaços no debate público, ampliando a oferta de 

mídias e de pontos de vista. 

As fontes deixaram de ser pessoas que detinham ou retinham 
informações. Passaram a ser instituições produtoras ostensivas dos 
conteúdos da atualidade – fatos, falas, saberes, produtos e serviços 
com atributos de notícia. Pensam, agem e dizem pelo o que noticiam, 
exercitando aptidões que lhes garante espaço próprio nos processos 

                                                 
12 Chaparro (2014, p. 56-57) afirma que é preciso atualizar o conceito de fonte: “No final da década de 

50, quando comecei a ser repórter, ensinaram-me a chamar de fonte as pessoas que tinham as informações 

que me interessavam. Continuam a ser isso, fontes de suprimento de informações que interessam aos 

repórteres. Mas aquelas eram fontes passivas, defensivas. Precisavam ser conquistadas, quando n ão 

agredidas, para que dissessem o que sabiam. As coisas mudaram. As fontes tornaram-se entidades 

organizadas, interessadas e preponderantes, mesmo quando não aparecem. Agem politicamente, de 

preferência nas reportagens de denúncia, nas quais, com frequência, para o púbico, as informações 

decisivas têm origem anônima”. 
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jornalísticos, nos quais agem como agentes geradores de notícias, 
reportagens, entrevistas e até artigos (CHAPARRO, 2003, p. 49). 
 

Com interface com o primeiro eixo de mudanças apontadas por Pereira e 

Adghirni (2011), na produção jornalística, Chaparro (2003) afirma que vivemos em uma 

dinâmica de produção ostensiva e descentralizada de conteúdo. As mídias tradicionais, 

marcadas pela estrutura de monopólio no Brasil, deixam de ser as fundamentais 

produtoras de notícias e fontes de informação. Com a convergência das mídias e a 

emergência da web, setores marginais, pessoas e jovens passam a ganhar formas de 

manifestação de seus fazeres e dizeres, ampliando e democratizando a produção e o 

consumo de informação.  

Essa qualificação das fontes como produtoras de conteúdos jornalísticos faz 

parte desse mundo novo com experimentações vitoriosas de democracia, civismo, 

mercado e tecnologia, em misturas que dinamizaram uma lógica universal de 

competição sustentada em informação. Neste contexto, diz o autor, noticiar tornou-se a 

forma mais eficaz de agir e interferir na realidade. “Nos rumos da democracia, o mundo 

mudou, institucionalizou-se, bem como os interesses, as ações, as próprias pessoas. 

Globalizaram-se os processos, as emoções e, sobretudo, os fluxos e circuitos da 

informação” (CHAPARRO, 2003, p. 33).  

Como se percebe, várias destas novas iniciativas de mídias digitais (alternativas 

à mídia tradicional), como se vê no próprio Mapa do Jornalismo Independente realizado 

pela Agência Pública, surgem de experiências em mídias das fontes, conforme 

perspectivas apresentadas por Sant’Anna (2005) e Chaparro (2009), ou em movimentos 

culturais e sociais e suas experiências e buscas em se comunicar com os seus públicos e 

com a sociedade. A experiência da Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e 

Ação), uma das mídias independentes mais expressivas no cenário brasileiro, que 

abordamos nesta pesquisa, mostra essa relação. Como vimos no primeiro capítulo, os 

Ninjas nasceram dentro do movimento cultural Coletivo Fora do Eixo, e da sua 

experiência em assessoria musical “iniciada em 2005 por produtores e artistas de 

estados brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo, inicialmente focada no intercâmbio 

solidário de atrações musicais e conhecimento sobre produção de eventos” 

(LORENZOTTI, 2014, p. 7). Inicialmente enquanto comunicação do Fora do Eixo, os 

Ninjas eram agora “um grupo de comunicação amplo e descentralizado, a fim de 

explorar as possibilidades de cobertura, discussão, repercussão, remuneração e da 

radical liberdade de expressão que a rede oferece” (LORENZOTTI, 2014, p. 5). 
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Uma nova paisagem midiática se apresenta, no contexto contemporâneo de 

sociedade conectada, com profundas transformações no jornalismo e suas dinâmicas de 

feitura (convergentes, móveis e em redes), que imbricam novas práticas e processos 

(como no caso do envolvimento das fontes que borram as fronteiras e demarcações de 

onde e por quem o jornalismo é produzido), com a emergência de novas e diferentes 

mídias na disputa por interferência na esfera pública (HABERMAS, 2014).  

Neste contexto pós-industrial, são diversas as novas mídias e as suas 

denominações: mídias das fontes (com origem em práticas de assessorias de 

comunicação e/ou imprensa e comunicação organizacional), que criam seus próprios 

veículos e experiências para falar aos seus públicos e a sociedade (SANT’ANNA, 2009; 

CHAPARRO, 2003, 2004); novos arranjos produtivos (FIGARO, 2018); startups/novos 

modelos de negócio (BERTOCCHI, 2017); mídias alternativas e/ou independentes 

(KARPPINEN; MOE 2016; ATTON, 2001; SATUF, 2016). Dentro deste grupo temos 

ainda os midiativistas/midialivristas (LORENZOTTI, 2014; BENTES, 2015; MALINI, 

ANTOUN, 2013), entre muitos outros tipos de mídia e compreensões, denominações, 

existentes e possíveis.  

Sobre a ideia de mídias independentes, onde se situa propriamente o nosso 

trabalho no universo empírico de mídias que analisamos, voltaremos um pouco mais 

adiante, ainda neste capítulo. Trata-se, enfim, como tem vindo ficando claro no 

transcorrer deste trabalho, de modelos híbridos, por vezes difíceis de caracterizar (que 

cabem em mais de uma das perspectivas denominativas expostas), que mesclam 

aspectos de experiências do campo profissional jornalístico, do publicitário e das 

relações públicas com práticas das áreas da tecnologia da informação, da inteligência de 

dados. E com diferentes perspectivas políticas e editoriais.  

 

2.2.2 A busca por espaço e interferência no debate público 

 

Todas essas experiências se circunscrevem, como não poderia ser diferente, em 

um cenário de disputa – sobretudo no Brasil e seu contexto de monopólio de mídia – no 

campo jornalístico (BOURDIEU, 2019) e no espaço da esfera pública (HABERMAS, 

2014). Bourdieu define campo como o espaço onde as relações entre os indivíduos, 

grupos e estruturas sociais ocorrem dentro de uma estrutura dinâmica regida por leis 

próprias e sujeita a disputas de poder. Nas palavras do autor, “a estrutura do campo é 

um estado da relação de poder entre os agentes ou as instituições engajadas na luta ou, 
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se preferir, da distribuição do capital específico que, acumulado no curso das lutas 

anteriores, orienta as estratégias ulteriores” (BOURDIEU, 2019, p. 110). 

Apoiado na concepção de Bourdieu (2019) de campo como um espaço 

estruturado de forças sociais, em conflitos e negociações, Nelson Traquina (2013. p. 20) 

explica que “a aparição de um grupo de profissionais implica a aparição de um campo 

específico e diferenciado de relações competitivas” e que isso “significa autonomia 

porque a especialização significa autoridade”. Segundo Traquina (2013. p. 19), temos 

na modernidade, a “emergência de diferentes ‘campos’”. O jornalístico, de acordo com 

o autor, ganhou forma acentuada com o capitalismo e os processos decorrentes dele, 

entre eles, a industrialização e a urbanização. “As notícias tornaram-se simultaneamente 

um gênero e um serviço; o jornalismo tornou-se um negócio e um elo vital na teoria 

democrática; e os jornalistas ficaram empenhados num processo de profissionalização 

que procurava mais autonomia e estatuto social” (TRAQUINA, 2013. p. 20).  

No campo jornalístico se dão as disputas por espaço material e simbólico, para a 

interferência na esfera pública, dela considerando a ambivalência expressa por 

Habermas (2014). Em Mudança estrutural da esfera pública (do alemão Strukturwandel 

der Öffentlichkeit, publicado em 1962), o autor expressa que a esfera pública surgiu 

como um espaço de discussão e crítica que, no entanto, foi dominado pelos meios de 

comunicação de massa e pelo poder, tornando-se um espaço de manipulação da busca 

por legitimidade.  

Traquina (2016), referindo-se à importância do jornalismo nas sociedades, 

afirma que, por um lado, a atividade jornalística determina que temas estarão na agenda 

de preocupações da opinião pública13, e, por outro, define o significado dos 

                                                 
13 Há na fala de Traquina uma referência direta à hipótese do agenda-setting. Embora a ideia de que o os 

meios de comunicação influenciem os temas de conversação pública seja muito antiga, foi com o estudo 

de McCombs e Shaw (1972) que a hipótese se tornou distinta, conforme Martin o (2014). Ele aponta que 

os estudiosos mediram a influência da exibição do filme The day after, que tratava das consequências de 

uma guerra nuclear. Antes delas o público pouco se preocupava com o tema e, depois, da exibição o tema 

estava em primeiro lugar na lista de preocupações. Assim, de acordo com Martino, a ideia do Agenda-

Setting aponta que “os meios de comunicação determinam os assuntos discutidos pelas pessoas”, ou 

ainda, ”prevê que os temas da agenda da mídia definem a agenda pública”. Para dar fo rça à hipótese, 

Martino cita pesquisa do Centro de Estudos de Ética na Comunicação, sobre um escândalo envolvendo 

precatórios emitidos por um ex-prefeito de São Paulo. A pesquisa, que teve sua participação, revelou que, 

das 402 pessoas entrevistadas, a totalidade já havia ouvido falar de precatórios e que 100% delas tomaram 

conhecimento do tema pela mídia. Constatou-se também que quase 100% delas já haviam falado do 

assunto com alguém. “No entanto, foi introduzida uma nova variável: se todas as pessoas tinh am ouvido 

falar de precatórios e estavam conversando sobre o tema, era de se prever um índice considerável de 

compreensão. Perguntou-se então se as pessoas sabiam o que eram precatórios” (2014, p. 210) e 90% dos 

entrevistados disseram que sim, mas quando foi pedido que eles definissem o termo, apenas dois 

acertaram, “mostrando que durante alguns dias, a cidade inteira conversou sobre um assunto sem ter a 

mínima ideia do que estava falando” (2014, p. 210) 
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acontecimentos e interpretações e formas de compreendê-los, “numa luta simbólica de 

vital interesse” (TRAQUINA, 2016, p. 29).  

Por um lado, a luta apontada por Traquina (2016), a princípio, se dá por um 

espaço, por um estar na pauta, por um existir material, de fato, na agenda do debate 

público. Por outro lado, essa disputa está além da dimensão concreta e objetiva, dando 

lugar à dimensão simbólica apontada pelo autor. Espaço das significações, das crenças, 

dos sentidos sociais e coletivos. 

A digitalização do jornalismo, as novas capacidades que a internet 
oferece aos jornalistas na obtenção de dados e de acesso à informação, 
a proliferação de canais e a explosão de locais de comunicação e de 
informação, nomeadamente os milhares de sites no ciberespaço, a 
nova e potencialmente revolucionária dinâmica da interatividade, em 
particular entre jornalistas e fontes e jornalistas e público, as novas 
oportunidades de acesso aos jornalistas para as vozes alternativas da 
sociedade são fatores que apontam para a debilitação do controle 
político dos mídia noticiosos e para a existência dum campo 
jornalístico que é cada vez mais uma arena disputada entre todos os 
membros da sociedade (TRAQUINA, 2011, p. 126). 
 

Esse campo jornalístico como arena de disputa, por diversas mídias e vozes em 

um espaço não mais tomado pelas mídias tradicionais (monopolizadas por grupos 

econômicos e políticos), é uma realidade no cenário da comunicação jornalística no 

Brasil, contexto em que Fábio Malini (2014) afirma que temos uma “nova Grande 

Mídia”14. Isso fica claro no contexto que expomos, de emergência de novas e diferentes 

mídias. Assim, temos, como descrito por Traquina (2011), uma disputa de um espaço no 

cenário da informação jornalística, que é físico, de estar presente, e é simbólico, na 

busca de uma interferência no imaginário social e no debate público. 

Contexto social de uma “lógica universal de competição, sustentada em 

informação”, como apontou Chaparro (2003), temos hoje uma tempestade de sujeitos 

sociais organizados discursivamente. Muitos falantes, em discursos organizados, 

representando segmentos sociais dos mais diversos. Neste panorama de disputa, as 

ações discursivas, não materiais, de significado dos acontecimentos, são de vital 

                                                 
14 O estudo de Fabio Malini, “A nova GRANDE MÍDIA: a ecologia midialivrista brasileira no 

Facebook”, trata de um experimento divulgado por Malini, em 2014, no qual ele cria uma fanpage no 

Facebook para interagir com sites que se destacam no relato dos protestos brasileiros e seleciona 300 

canais do Facebook que divulgam informações midialivristas. Tudo isso, para conseguir visualizar o que 

ele chama de “a quase integralidade da nova Grande Mídia”. Para Malini, “essa Grande Mídia chegou 

para se antagonizar com grande parte dos setores dos veículos de comunicaçã o de massa, mas, 

principalmente, para construir uma narrativa de dentro das manifestações, disputando o passado com as 

narrativas tradicionais da imprensa”. Disponível em:  

<http://www.labic.net/cartografia/a-nova-grande-midia-a-ecologia-midialivrista-brasileira-no-facebook/>. 

Acesso em: 24 de jun. 2019. 
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importância, como defende Traquina (2011). Estamos em um mundo globalizado, 

interconectado, onde, cada vez mais, os sentidos superam a materialidade. O valor, o 

impacto, as interferências, se dão mais pelos significados do que pelo que são de fato.  

Assim, a credibilidade e a confiança surgem nesse terreno como os valores mais 

fortes e preponderantes nas dinâmicas sociais, mesmo com tantas mutações. As novas e 

diferentes mídias que emergem no Brasil e que se posicionam como produtores de 

conteúdos jornalísticos estão nessa busca por interferência na esfera pública, por meio 

da busca de leitores (já que a maioria conta, pelo menos em parte, com a sua 

contribuição financeira), e, mais que de sua atenção, de sua confiança (LISBOA; 

BENETTI, 2015). As mídias independentes estão disputando o campo da produção da 

notícia com a mídia tradicional, em processos, como o atual, com o The Intercept Brasil 

e a operação Lava Jata (que tratamos no primeiro capítulo), se colocando no centro do 

debate social e político sobre a produção da notícia na esfera pública.15  

Sobre essa disputa, com relação à Mídia Ninja, Cláudia Rodrigues e Aline 

Baroni (2018, p. 610), ancorando-se nos conceitos de Bourdieu, afirmam que o coletivo 

“disputa a produção do discurso do verdadeiro com a mídia hegemônica e também 

busca legitimar-se como uma mídia detentora de poder simbólico, que termina por 

também disputar o capital econômico”, embora os estudos sobre o midiativismo, como 

os de Ivana Bentes (2015), defendam que “o midialivrismo-ativismo presta-se mais aos 

afetos e menos a uma disputa de sentido e ‘verdade’”.  

 

2.2.3 Independência, liberdade e ativismo 
 

Um grupo específico chama a atenção no contexto da multiplicidade de mídias 

digitais, a mídia independente. Denominação que escolhemos usar neste trabalho, e que 

merece algum aprofundamento, a mídia independente configura um território de 

transformação e busca, e não de definições e certezas, já pelo movimento próprio que é 

o processo da produção jornalística nesses novos ambientes. Mas há também o ritmo 

acelerado das mudanças tecnológicas das próprias plataformas e dispositivos em que 

                                                 
15 Vale fazer referência a uma nota de esclarecimento emitida pelo The Intercept, chamada de correção e 

lida por Willian Bonner ao vivo durante o Jornal Nacional da Rede Globo, no dia 25 de julho de 2019, 

quando o The Intercept afirma que ao contrário do que publicado pelo jornal, a mídia nunca havia negado 

que a fonte anônima, no caso da série de reportagens sobre a operação Lava Jato, fosse hackers. “Nunca 

negamos porque não comentamos assuntos relacionados  à fonte, exatamente como nos garante o princípio  

de sigilo que consta na Constituição federal”, dizia a nota. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/07/25/jn-esclarece-informacao-sobre-

intercept.ghtml>. Acesso em: 28 jul. 2019. 
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essa produção jornalística opera, num ambiente que pode ser talvez mais bem 

compreendido com aquilo que propõe Henry Jenkins, em seu Cultura da convergência, 

como vimos na primeira parte deste segundo capítulo. 

A denominação mídia independente evoca uma névoa de possibilidades, como 

temos aos poucos visto ao adentrar um pouco os territórios das mídias eleitas para este 

estudo, que abarca e é usada em auto-referência por iniciativas de mídia digitais as mais 

diversas – das midiativistas, como a Mídia Ninja, até às novas iniciativas de 

organizações mais do mundo das chamadas startups, a exemplo do Jota. A expressão dá 

nome ainda ao mapeamento realizado pela Agência Pública – uma das referências em 

jornalismo investigativo e independente no Brasil –, que expusemos no capítulo 

primeiro, levantamento que engloba mídias diversas, quando nos aproximamos de seus 

territórios.  

Nas novas mídias que emergem no cenário midiático brasileiro, “a preocupação 

com uma separação da lógica mainstream parece ser a essência das iniciativas que 

atuam hoje em paralelo ao jornalismo tradicional”, afirmam Evandro de Assis, Leonel 

Camasão, Mariana Silva e Rogério Christofoletti (2017, p. 12). A primeira característica 

que se percebe neste universo de novas mídias é a sua diferença ou até mesmo 

contraposição, em alguma medida ou aspecto, ao jornalismo industrial. “Ao declarar 

independência – do controle estatal, das forças de mercado ou das convenções do 

mainstream – as organizações e os atores da mídia buscam reforçar sua legitimidade e 

credibilidade aos olhos do público, dos colegas e dos legisladores” (KARPPINEN; 

MOE, 2016, p. 105, tradução nossa). 

Dênis de Moraes (2013, p.107-108) considera que, em geral, a tarefa da 

comunicação contra-hegemônica é a de “reivindicar o pluralismo e o valor das histórias 

e culturas e motivar-nos à reflexão sobre o mundo vivido”. Com o horizonte do desafio 

ético, esta comunicação contra-hegemônica se faz ver nos projetos editoriais de 

agências independentes no Brasil e na América Latina, em contraposição “às diretivas 

adotadas por agências transnacionais (Reuters, Associated Press, EFE, France Press), 

cuja produção globalizada responde por parte substancial do fluxo mundial de 

informações e lhes assegura lucratividade excepcional [...]”, com agendas convenientes 

aos países desenvolvidos, onde estão suas sedes. Já em um lado oposto, diz o autor, 

estão as agências alternativas, que “inserem-se entre os segmentos da sociedade civil 

que reclamam um sistema de comunicação pluralista, opondo-se à centralização das 

informações em torno de um número reduzido de corporações e dinastias familiares”. 
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Isso significa, segundo Moraes, (2013, p.109), compreender a comunicação como bem 

comum e direito humano, sem apropriações e distorções que favoreçam interesses 

particulares. 

No entanto, o conceito de “jornalismo independente” nos remete a um universo 

mais amplo ainda, indo desde a compreensão de independência como um utópico 

horizonte, inalcançável na prática, mas necessária na caminhada, como é próprio da 

ideia de utopia, até noções mais alinhadas à independência enquanto valor inegociável 

na prática jornalística.  

É certo que a independência no jornalismo diz respeito a valores e referências 

inerentes ao jornalismo, que devem orientar sua prática, nas mídias independentes como 

em quaisquer outras. Uma atuação jornalística independente é premissa para o bom 

jornalismo, numa referência à liberdade editorial, autonomia sem a qual o jornalista não 

pode trabalhar de maneira a atender aos interesses públicos, do jornalismo enquanto 

credível, que apresenta uma verdade justificada (LISBOA; BENETTI, 2015), ainda que 

um “produto à venda” (MEDINA, 1986). Vale aqui lembrar Traquina (2012), quando 

diz que o jornalismo sempre se desenvolveu entre a ideologia que o define enquanto um 

serviço público e o fato de ser um negócio rentável. Karppinen e Moe (2016) afirmam 

que a independência diz respeito à autonomia, autogoverno ou o direito de uma 

instituição de criar suas próprias regras e administrar seu próprio negócio. 

Em termos gerais, a independência refere-se à ausência de controle 
externo. Independência significa liberdade da influência de outros, 
mas também descreve a capacidade de um indivíduo ou instituição 
tomar decisões e agir de acordo com sua própria lógica. Como 
princípio normativo, a independência pode ser debatida em diferentes 
níveis e vinculada a uma variedade de estruturas e discursos. No nível 
da teoria social geral, a independência pode ser rastreada até a 
diferenciação funcional da sociedade moderna de várias esferas ou 
campos da vida social, discutida em trabalhos sociológicos clássicos 
de Weber a Bourdieu. Em tais contextos, a independência diz respeito 
à autonomia; autogoverno ou o direito de uma instituição de criar suas 
próprias regras e administrar seu próprio negócio (KARPPINEN; 
MOE, 2016, p. 106, tradução nossa). 
 

É parte, portanto, da natureza do jornalismo, como ressalta a editora executiva 

do The Intercept Brasil, Tatiana Dias, em entrevista para esta pesquisa16, quando afirma 

que a questão da independência não diz respeito somente às mídias ditas independentes, 

mas também à grande mídia e a todo o campo do jornalismo. “O cabo de guerra sobre 

                                                 
16 Entrevista gravada com a editora do The Intercept Brasil, Tatiana Dias, concedida para a pesquisa no 

dia 31 de maio de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 



126 
 

os significados da independência da mídia é pelo menos tão antigo quanto a idéia de 

liberdade de imprensa” (KARPPINEN; MOE, 2016, p. 105, tradução nossa). 

O significado da independência da mídia como um valor normativo 
depende claramente do contexto em que ela é usada. Muitos dos 
discursos e conotações estabelecidos em torno do termo podem, 
portanto, ser rastreados até contextos históricos e culturais específicos, 
nos quais as organizações de mídia utilizaram intencionalmente a 
noção para legitimar sua posição. Em países com uma imprensa 
politicamente alinhada, por exemplo, as tentativas dos partidos 
políticos de declarar independência das afiliações políticas partidárias 
históricas podem ser vistas como parte de uma estratégia para ampliar 
seus leitores de segmentos políticos específicos para um público de 
massa (ver Hallin e Mancini, 2004, p. 26-27). Da mesma forma, 
outros tipos de interpretações de independência das organizações de 
mídia estão sempre vinculadas a suas próprias estratégias de distinção 
(KARPPINEN; MOE, 2016, p. 107, tradução nossa). 
 

Assis, Camasão, Silva e Christofoletti (2017, p. 6), em uma compreensão do 

conceito como relacional, dizem, na mesma direção que “[...] a independência no 

jornalismo pode ter diferentes significados em distintos contextos, ou ainda, ser 

apropriada em nome de determinados interesses”. Os autores apontam a dimensão de 

idealização impregnada na busca da independência, que consideramos ora soar como 

utopia que mobiliza a atuação jornalística, ora como um slogan comercial. Eles 

consideram: 

Se a independência jornalística for compreendida como imunidade 
total a influências externas, o conceito fica restrito a uma idealização 
normativa. Por outro lado, se admitida a existência de diferentes 
intensidades e naturezas de influências, e o pesquisador estiver 
interessado em compreender a capacidade de um indivíduo ou 
instituição de tomar decisões e agir conforme sua própria lógica 
(KARPPINEN e MOE, 2016), abrem-se múltiplas possibilidades de 
avanço na compreensão das dependências do jornalismo (ASSIS; 
CAMASÃO; SILVA; CHRISTOFOLETTI; 2017, p. 13). 
 

Levantamos estas questões e problemáticas acerca do conceito de mídia 

independente e sobre a independência enquanto um valor para o jornalismo, 

reconhecendo o seu valor para a pesquisa. No entanto, ao estudarmos as organizações 

de mídia selecionadas, não é nossa proposta observar, na perspectiva apontada pelos 

autores, “as intensidades e naturezas de influências”, ou seja, a independência, em suas 

práticas. Nosso olhar está nas dinâmicas produtivas, certamente atravessadas por essas 

questões, que apareceram e que provocamos nas oito longas entrevistas que fizemos 

para esta tese (na íntegra nos apêndices), já que buscamos também um registro da visão 

de seus protagonistas. Em suma, sempre sob a ótica de uma aproximação compreensiva 
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aos fenômenos, além de a independência jornalística em várias de suas acepções não 

constituir o foco deste trabalho, a última coisa a buscar nesta pesquisa seria um conceito 

(fechado), uma definição, uma explicação que se pretendesse definitiva para a questão. 

Não entramos nessa discussão, embora ela apareça, e também não adotamos, 

portanto, uma postura que pretenda conceituar, explicar ou mesmo encontrar uma 

definição para mídia independente. Novamente, estamos aqui assumindo a denominação 

à luz dos princípios do método da compreensão, buscando mostrar, mais que 

demonstrar, como este universo de mídia contemporânea brasileira se apresenta e se 

move. Trata-se, como temos vindo assinalando, de fenômenos midiáticos complexos, 

com uma rede de forças e aspectos multidimensionais atuando sobre eles.17 

Usamos então a denominação mídias independentes para nos referirmos a um 

universo de novas organizações de mídias digitais que vêm emergindo no Brasil, nas 

redes (internet) e em redes (mídias sociais e processos colaborativos), em um momento 

e modelo de jornalismo pós-industrial, com um conjunto de fatores e dinâmicas que as 

caracterizam e em alguma medida as diferenciam das mídias tradicionais e suas práticas 

midiáticas (mesmo com relação aos veículos tradicionais que migraram ou que surgiram 

na internet). Suas práticas produtivas constituem o foco principal desta pesquisa. A 

denominação vai ao encontro da forma com que elas mesmas se autodenominam ou se 

apropriam da expressão. Nossa opção por essa denominação é consciente de sua 

incompletude, de seus limites, e do uso recorrente que a expressão vem tendo no 

contemporâneo, o que leva, na maioria das vezes, a um esvaziamento ou a uma 

polissemia, nem sempre saudável, de sentidos.  

No capítulo primeiro deste trabalho, na descrição que fizemos do nosso percurso 

metodológico de seleção de mídias independentes para análise, trouxemos detalhes das 

características dessas mídias. Vale aqui retomar brevemente que, além do aspecto de 

redes acima referido, elas ainda se posicionam como produtoras de conteúdos 

jornalísticos e seus profissionais, como jornalistas; produzem um jornalismo que se 

diferencia, em alguma medida e/ou aspecto (político, econômico ou social, entre 

outros), do jornalismo da grande mídia; declaram-se independentes, ou possuem como 

                                                 
17 Chaparro evoca Edgar Morin quando fala das complexidades do jornalismo, onde o autor francês, em O 

problema epistemológico da complexidade, se refere às complexidades como “imbricação de ações, 

interações, retroações” e diz que “nem o espírito humano nem um computador extremamente potente 

poderiam medir, ou mesmo discernir, os elementos e os processos desta teia emaranhada” (apud 

CHAPARRAO, ano, p. 49). A ideia de rede de forças atuando sobre um fenômeno, e não de causas e 

efeitos, simplesmente, é uma contribuição de Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro para o estudo do 

jornalismo interpretativo. Com origem em Nietzsche, essa ideia aparece em A arte de tecer o presente; 

jornalismo interpretativo, lançada pelos autores em 1973 (MEDINA; LEANDRO, 1973). 
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perspectiva editorial o jornalismo independente; adotam formas colaborativas e ou 

alternativas para seu financiamento e formas diferentes de gestão da organização. 

Além disso, essas mídias apresentam, por vezes, sob o ponto de vista editorial ou 

de sua cobertura jornalística, um posicionamento engajado, alinhado a temáticas caras à 

sociedade, como direitos humanos, meio ambiente, democracia etc. Em sua maioria, 

produzem um jornalismo interpretativo (LIMA, 2009; MEDINA 1988; CANAVILHAS; 

BACCIN, 2015), em uma perspectiva mais aprofundada e por vezes de caráter mais 

autoral em suas narrativas hipertextuais.  

Dênis de Moraes (2013, p. 133), no estudo já mencionado sobre agências 

alternativas na América Latina (oito delas brasileiras), apresenta percepções que 

dialogam com as nossas – algumas já apresentadas e outras que ficarão mais claras 

adiante, na reprodução de outros trechos das entrevistas com os jornalistas e na análise 

das narrativas das mídias independentes que pesquisamos.18 Ele entende que essas 

mídias virtuais contribuem para a “construção de um jornalismo em bases ético-

políticas mais coerentes e evoluídas”. E descreve que elas: 

[...] na essência, diversificam as fontes e óticas interpretativas; 
incluem outras vozes sociais, agendas e seleções temáticas; atualizam 
processos de produção jornalística em rede; e optam por textos mais 
longos com análises, colunas de opinião e contextualização, às vezes 
ilustradas ou complementadas por charges, infográficos, fotos, 
arquivos sonoros e vídeos (MORAES, 2013, 133). 
 

Isso tudo em um contexto de vários obstáculos enfrentados por essas mídias, que 

o autor também denomina alternativas, a se destacar a dificuldade de financiamento e 

sustentabilidade dos projetos, além da busca por atingir um público maior, fortalecer a 

articulação entre si, intensificar relacionamento com os leitores e conquistar apoio 

governamental. 

Muitas são, de fato, as possibilidades de denominação e compreensão conceitual 

desses novos produtores de conteúdos jornalísticos digitais. Renata Parente (2014, p. 2) 

afirma que a dificuldade em denominar essas “expressões comunicacionais” se dá pela 

“dificuldade de caracterizar o que é alternativo em meio à circulação de uma variedade 

de formatos híbridos possibilitados pelas novas tecnologias”. Nessa multiplicidade de 

                                                 
18 As oito mídias brasileiras que compõem o estudo são: Adital (<http://www.adital.com.br/>), Agência 

Nacional das Favelas (<http://www.anf.org.br/>), Brasil de Fato (<http://www.brasildefato.com.br/>), 

Carta Maior (<http://www.cartamaior.com.br/>), Diário da Liberdade 

(<http://www.diarioliberdade.org/>), Pátria Latina (<http://www.patrialatina.com.br/>), Pulsar Brasil 

(<http://www.brasil.agenciapulsar.org/>) eRadioagência NP (<http://www.radioagencianp.com.br/>) 

(MORAES, 2013, p. 143). 
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denominações para as novas mídias que vemos emergir, os termos mais comuns e 

recorrentemente utilizados são os de mídia alternativa e mídia independente.  

Célia Amorim (2007) apresenta uma análise histórica do uso da expressão mídia 

alternativa pelos estudiosos no Brasil. A autora demonstra que, originalmente, a 

denominação está ligada a uma reação de profissionais de imprensa e grupos de 

intelectuais à censura do período ditatorial brasileiro e à condescendência que os 

grandes conglomerados da época demonstravam para com os ditadores. Naquele 

contexto, a mídia alternativa era posta como uma reação ao jornalismo das grandes 

corporações e à hegemonia do poder econômico na comunicação. Por isso, a mídia 

alternativa está bem próxima do campo político, sendo, nas décadas de 1960, 1970 e 

1980, ligada prioritariamente, a movimentos políticos de esquerda.  

Sobre o contexto atual do jornalismo alternativo no Brasil, num movimento que 

leva em conta distâncias e aproximações com o passado, Geilson Silva (2016, p. 3) 

observa, com relação às novas mídias: 

[...] uma tendência que se destaca é a proximidade aos movimentos 
sociais, manifesta inclusive na adoção do modelo de coletivos como 
forma de organização em alguns destes grupos. Um levantamento 
preliminar das propostas de experiências recentes indica o apoio a um 
conjunto de bandeiras, valores e compromissos éticos específicos do 
nosso tempo. Entre eles: direitos humanos, direito à cidade, 
pluralidade, igualdade de gênero, questão racial brasileira, 
democratização da mídia, empoderamento feminino, midialivrismo, 
postura contra-hegemônica ou anticapitalista e crítica à globalização. 
 

Renata Parente (2014, p. 2), no entanto, destaca a compreensão da denominação 

mídia alternativa em uma perspectiva mais ampla, e com aplicabilidade nos cenários 

contemporâneos de mídia no Brasil. “Seria, então, a partir desse ponto de vista, 

inadequado apontar como ‘alternativas’ publicações que se revelam em pleno século 

XXI? ”, pergunta a autora. E responde que acredita que não, ao ressaltar que, “no 

entanto, [...] os novos contextos demandam novas práticas e, por isso, faz-se necessário 

ter a clareza que o ‘alternativo’, na contemporaneidade, ganha contornos diferenciados 

dos observados em décadas passadas”. 

Os conceitos mídia alternativa e mídia independente são frequentemente 

relacionados, ou mesmo confundidos, no cenário de ampla oferta de mídias. Downing 

(2010) traz ainda outras denominações, além destas, para essas novas mídias – como 

mídia participativa, mídia tática, mídia dos movimentos sociais, mídia da comunidade, 

mídia dos cidadãos, mídia do terceiro setor e mídia de contrainformação –, e diz que 

todas elas possuem seus prós e contras. Para o autor: 
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O termo mídia alternativa é uma designação completamente insossa, 
já que tudo é uma alternativa para alguma coisa, embora do ponto de 
vista de Chris Atton (2001), a própria imprecisão do termo nos ajuda a 
reconhecer como a prática cultural cotidiana é impregnada por uma 
variedade extraordinária de formas de mídia alternativa (DOWNING, 
2010, p. 52). 
 

Segundo Chris Atton (2001), a mídia alternativa não estaria relacionada somente 

ao conteúdo, tampouco com seus temas de interesse, mas, sim, com a forma e 

linguagem em que esse conteúdo é divulgado e no contexto de como a comunicação é 

construída. 

Ela tem potencial para oferecer ainda mais do que “interpretação”; 
elas fornecem aos leitores acesso a experiências vivas de outros 
leitores (ativistas) e, ocasionalmente, os oferece como parte de uma 
rede de projetos socioculturais e sociopolíticos. A mídia alternativa 
pode fornecer narrativas poderosas de resistência para os contra-
públicos que são escritas por esses mesmos contra-públicos (ATTON, 
2001, p. 153, tradução nossa). 
 

Com a possibilidade de participação de novas vozes, Atton (2001) aponta que as 

mídias alternativas, ao contrário dos meios de comunicação de massa, não limitam o 

acesso do público. Enquanto na mídia tradicional o leitor pode, por exemplo, enviar 

cartas aos editores, na mídia alternativa, em um ethos democrático e participativo, 

“onde os leitores são muitas vezes capazes de contribuírem com artigos e participam da 

tomada de decisões editoriais, até mesmo se tornando editores”. Ao oferecer suas 

páginas aos leitores e ativistas, a mídia alternativa “suscita ativamente essa participação 

por sua própria construção, oferecendo-a em lugar de espetáculo; identidade em vez de 

mera representação” (ATTON, 2001, p. 155, tradução nossa). Cabe anotar que a grande 

mídia vem se adaptando desde uns anos, respondendo positivamente à crítica 

apresentada por Caio Túlio Costa (2006, 2014), assumindo, sob a sua ótica e na linha de 

seus interesses, cada vez mais as potencialidades trazidas pelas tecnologias digitais e de 

redes. Assim, por exemplo, no item referente à participação das audiências, não é mais 

possível hoje não se abrir de algum modo à interação. A mídia velha brasileira, apesar 

de ter tardado a entrar no digital, vem sendo ágil recentemente nos processos 

adaptativos, como, por exemplo, na caça aos cliques, promovida hoje em formas novas 

e atuais de promoção da indústria do entretenimento. 
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Quanto ao conceito de mídia independente, Downing (2010) aponta que é o 

“preferido por Herman e Chomsky para denominar a mídia de notícias não corporativa, 

não estatal e não religiosa” (DOWNING, 2010, p. 52).19 

O termo tem uma motivação fundamentalmente retórica, em especial 
para contestar a alegação frequente de que a mídia de notícias em 
países com políticas capitalistas liberais, principalmente nos Estados 
Unidos, trabalharia com total liberdade e independência. Por enquanto 
tudo bem; no entanto, os novos vieses implícitos no uso do termo por 
Herman e Chomsky embargam toda uma coleção de termos de mídia e 
expressões culturais fundamentais nessa área, termos que não têm 
diretamente nada em comum com notícias ou jornalismo. 
 

Dentro desse contexto de referências, Downing (2010, p. 54) reconhece que a 

definição “dessas mídias está condenada a ser muito mais difícil que a definição de 

mídia convencional, cujas formas, estruturas e gêneros organizacionais são, em 

comparação, realmente bem mais restritos”. Não surpreenderia, ele afirma, que as 

definições que ele acaba de mencionar “se sobreponham em alguns pontos, e sejam 

sempre insuficientes. É uma reflexão direta dessas formas de mídias 

antropologicamente polimorfas”.  

Fugimos, como é possível reiterar, da condenação da dificuldade de definição do 

que seja a mídia independente, apontada por Downing (2010), já que as definições se 

sobrepõem e são insuficientes, por nossa escolha por uma abordagem compreensiva dos 

fenômenos. Pretendemos manter viva essa tensão entre o justo desejo de definir e 

explicar as coisas e o método da compreensão, que prefere a compreensão à explicação, 

a noção ao conceito, um campo semântico pertinente e inteligível a uma verdade 

entendida como ponto final (KUNSCH, 2012; 2016). 

Nesse cenário de investigações e diferentes formas de enfocar as mídias 

independentes, parte dos pesquisadores acentua fortemente em suas análises o lado da 

liberdade, da contestação, da produção ativista e colaborativa da notícia por parte de 

coletivos no confronto com a chamada mídia tradicional, a grande mídia, ou mídia 

industrial. Dentro desta perspectiva, destacam-se os estudos de midiativismo e 

midialivrismo. Trata-se de um enfoque fincado na ideia de engajamento político e de 

crítica social, que observamos e valorizamos, sem, no entanto, reduzir o fenômeno das 

                                                 
19 Edward Samuel Herman foi um economista americano, estudioso de mídia  e crítico social, 

frequentemente associado a Noam Chomsky, um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, 

comentarista e ativista político norte-americano, ainda vivo. Herman é mais conhecido por sua crítica de 

mídia, em particular seu modelo de propaganda desenvolvido em conjunto com Chomsky. No livro A 

manipulação do público, publicado em 1988, , Herman e Chomsky (1988) abordam este tema com 

profundidade, apresentando seu modelo de propaganda dos meios de comunicação, documentado com 

numerosos estudos de caso. 
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mídias independentes a essa perspectiva de análise. É comum, por exemplo, uma 

abordagem com um tanto de fascínio com relação ao ano de 2013, e os movimentos 

sociais, culturais e midiáticos que o marcaram, com perspectivas que acentuam o caráter 

revolucionário do fenômeno, sem, no entanto, buscar compreendê-lo, no sentido de 

integrá-lo, sob outros aspectos, mais complexos.  

Ivan Satuf (2016, p.7) ressalta que as as mudanças tecnológicas e sociais 

contemporâneas trazem novas questões “sobre o amplo fenômeno da mídia 

independente, com conseqüências importantes sobre as práticas jornalísticas no século 

XXI”. Numa nova onda de experimentações, no “complexo cenário sociotécnico” atual, 

temos nestas mídias novas experimentações, com as tecnologias móveis de 

comunicação, indispensáveis à consolidação do midialivrismo. “O conceito vem sendo 

empregado para caracterizar a interseção do jornalismo com o ciberativismo no século 

XXI”, afirma o autor, em referência a Fábio Malini e Henrique Antoun. 

Os midialivristas, de acordo com Satuf (2016), têm a inclusão e a cidadania no 

centro do debate sobre a comunicação para o desenvolvimento social e partem, portanto, 

do pressuposto de que a comunicação é, sobretudo, um campo de batalhas, onde os 

grupos minoritários disputam espaço. 

O midialivrismo ciberativista reúne experiências singulares de 
construção de dispositivos digitais, tecnologias e processos 
compartilhados de comunicação, a partir de um processo de 
colaboração social em rede e de tecnologias informáticas, cujo 
principal resultado é a produção de um mundo sem intermediários da 
cultura, baseada na produção livre e incessante do comum, sem 
quaisquer níveis de hierarquia que reproduza exclusivamente a 
dinâmica de comunicação um-todos (MALINI; ANTOUN, 2013, 

p.21-22). 
 

O espectro da mídia independente é ampliado e potencializado pelo uso das 

novas tecnologias e aparatos da comunicação digital, culminando em um processo 

chamado por Satuf (2016) de empoderamento, apoiando-se em Castells (2013). Essas 

tecnologias, quase onipresentes nos contextos sociais, facilitam o que Satuf (2016) 

classifica como “jornalismo peer-to-peer”, noção de jornalismo em que “a rigidez do 

centro irradiador de informação, modelo consagrado no sistema de comunicação 

broadcast, dá lugar à fluidez de formações rizomáticas” (SATUF, 2016, p. 11). Nesse 

modelo, em uma compreensão geográfica, os pontos distribuídos pelo globo podem ser 

acionados instantaneamente em rede, conforme as demandas. “A ideia de “peer-to-peer” 

(ou “P2P” no jargão da informática) aplicada ao jornalismo está ancorada numa 
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concepção mais horizontal e aberta da comunicação potencializada pelo uso de 

telefones móveis e smartphones interconectados” (SATUF, 2016, p. 11). 

No jornalismo peer-to-peer, as informações percebidas como 
relevantes pelos integrantes de um grupo ganham o tratamento típico 
de notícia e circulam por redes de cooperação que são formadas mais 
por afinidade ideológica do que por estruturas corporativas 
previamente estabelecidas (SATUF, 2016, p. 11). 
 

Esse processo de “empoderamento”, a partir das tecnologias, também é apontado 

por Lorenzotti (2014), em estudo sobre a atuação da Mídia Ninja no Brasil, quando 

afirma que o celular é uma arma na atuação do coletivo. A autora considera que há 

muito para ser escrito e debatido sobre o coletivo, sobre o midialivrismo, “termo novo 

ainda não encontrado nos dicionários”. A autora classifica midiativismo como “o 

ativismo político baseado no uso das novas tecnologias de informação e comunicação” e 

midialivrismo, como “a formação pela mídia; ativismo na mídia [...] refere-se a 

cidadãos multimídia, que atuam em iniciativas inspiradas na dinâmica do 

compartilhamento e na construção da cultura do comum: internet, fanzines 

comunitários, rádioscomunitárias e etc.” (LORENZOTTI, 2014, p. 122). De acordo com 

ela, os midialivristas: 

[...] costumam autodenominar-se comunicadores independentes. Do 
modelo analógico, ligado à lógica do líder de opinião, o mediador, 
emitindo do centro para a periferia – a mídia de massa – passa-se ao 
digital – a massa de mídias, a construção colaborativa de narrativas e 
conteúdos feitos por muitos atores que resulta em uma pluralidade de 
pontos de vista [...] (LORENZOTTI, 2014, p. 5). 
 

Para ela, os midialivristas praticam algo próximo do que conhecemos por 

jornalismo, mas do seu jeito, que é um novo jeito de fazer. E afirma que alguns 

especialistas consideram reducionista qualificar o que fazem os midialivristas de 

jornalismo, enquanto outros julgam o contrário. “Eles, os midialivristas, são um dos 

signos do jornalismo do século 21” (LORENZOTTI, 2014, p. 6).  

Já Bentes (2015, p. 18) cunha o termo mídia-multidão para se referir ao 

midiativista, o ativista das mídias livres. Ela considera que a expressão mídia 

independente não é suficiente para “descrever esses diferentes modelos e experiências, 

quando tudo se comunica e somos co-dependentes uns dos outros”. E explica que a 

“ecologia midiativista e esse outro jornalismo só existem porque emergiu uma miríade 

de mídias e coletivos em todo o Brasil e no mundo. Uma ruidocracia propriamente 

contemporânea”.  
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A autora afirma estar interessada, para além dos limites conceituais (de que os 

conceitos clássicos de jornalismo não dão conta), na “emergência desse campo aberto e 

desconfigurado de experiências muito heterogêneas e díspares de midialivrismo e 

midiativismo que emergiram nas redes sociais, assim como essas conversação e 

interconexão incessantes”. Ela usa o conceito de multidão em contraposição à 

compreensão de multidão como massa amorfa e irracional, ou conceito de povo, mas 

em consonância com “sinergia e cooperação entre singularidades, entre diferentes” 

(BENTES, 2015, p. 13). Diferente do jornalista das mídias tradicionais e corporativas, o 

midialivrista não está em um contexto social, por exemplo, numa manifestação pública, 

“apenas para fazer o registro (ou reportar) dentro de uma relação de trabalho. Ele é um 

corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de mobilizar e organizar, 

expressar, essa multidão” (BENTES, 2015, p. 14).  

Ela explica (2015, p.13) que “não se trata de se ‘informar’ no sentido 

jornalístico, mas efetivamente experimentar uma prática dialógica, em que a 

conversação entre muitos cria pensamento”. Uma experiência que altera 

ontologicamente o jornalismo como prática de poder, escondido sob o manto do 

informar, diz a autora. No midiativismo há um “deslocamento da comunicação para a 

sua função expressiva e de invenção, nessa conversação de muitos com muitos”. 

Na mesma perspectiva, Malini e Antoun (2013, p. 23) consideram o 

midialivrista o “hacker das narrativas”, “que produz, continuamente, narrativas sobre 

acontecimentos sociais que destoam das visões editadas pelos jornais, canais de TV, 

emissoras de rádio e grandes conglomerados de comunicação”. Para os autores, os 

midialivristas são “uma monstruosidade comunicacional”, de fato:  

[...] sujeitos aparelhados e interfaceados (em sites, blogs e perfis em 
redes sociais, etc.) que buscam, fora do modus operandi dos veículos 
de massa, produzir uma comunicação em rede que faz alimentar novos 
gostos, novas agendas informativas e novos públicos, alargando assim 
o espaço público midiático, porque consegue hackear a atenção de 
narrativas que antes se concentravam no circuitão de mídia. O 
midialivrismo é tipicamente a manifestação de uma monstruosidade 
comunicacional: são desenvolvidos por uma ‘pessoa qualquer’ ou por 
pequenos ‘coletivos’ que, por produzir intensa diferença nos modos 
típicos de narração da mídia de massa sobre os acontecimentos, logo 
se alçam como pequenas celebridades de nicho, tendo, deste modo, de 
arcar com uma dupla dificuldade: produzir diferença e evitar, 
constantemente, a captura espetacular de sua forma de vida (MALINI; 
ANTOUN, 2013, p. 24). 
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Eles diferem dos jornalistas tradicionais, na visão do autor, inclusive, na relação 

vital com essa nova forma de produzir conteúdo. “A nova mídia não é um meio de vida, 

como eram os velhos locais de trabalho e as antigas profissões”, afirma Malini e Antoun 

(2013, p. 146). Ela é um meio para viver, em que o tempo do trabalho não se contrapõe 

ao tempo de vida. Os autores também trabalham com o conceito de mídia-multidão, 

como a “possibilidade de incluir o público na produção desse pós-jornalismo”. E 

também assumem que o conceito de multidão pode ser usado “[...] para entender como 

pode haver sinergia e cooperação entre singularidades, entre diferentes, e distinguir 

multidão cooperante de uma massa amorfa e irracional ou do conceito de povo” 

(MALINI; ANTOUN, 2013, p. 14-15). 

Maria Clara Bittencourt (2014), por seu lado, ressalta o aspecto da convergência 

midiática, que possibilita o que chama de espalhamento. Para além da dimensão técnica, 

“a convergência agrega a atuação de indivíduos que, munidos das mais diversas 

tecnologias, ressignificam modos de produção e consumo, consequentemente 

reestruturando o fluxo de circulação de conteúdos midiáticos” (BITTENCOURT, 2014, 

p. 78). Assim, a ideia de “mídia de espalhamento” apresentada por Jenkins, Ford e 

Green (2014), Bittencourt (2014, p. 78) a assume “para pensar as mudanças 

estabelecidas através de usos e apropriações de tecnologias digitais que vêm alterando 

processos de produção, circulação e consumo pautados pela convergência”. Trata-se de 

“uma mudança de um modelo baseado na distribuição para um modelo baseado na 

circulação, onde os consumidores têm papel mais participativo, criando, compartilhando 

e remixando conteúdos”. A convergência pelo empoderamento tecnológico é, assim, um 

pressuposto dessa noção de espalhamento, tanto em sua dimensão técnica quanto social 

e cultural, em função das práticas de interação e compartilhamento (BITTENCOURT, 

2014, p. 78). 

Cláudia Rodrigues e Aline Baroni, buscando apoio em Bourdieu, falam em um 

“alargamento do campo” jornalístico, que “permitiu a entrada em cena de um sem-

número de atores que possuem ou não formação profissional em jornalismo”, e que, por 

não partilharem de um ethos da profissão, “põem em xeque o paradigma do jornalismo 

informativo” (RODRIGUES; BARONI, 2018, 593). Elas apontam, nas práticas 

midiativistas-livristas, no caso específico da Mídia Ninja, um “afrouxamento dos 

códigos deontológicos do jornalismo. [...]” com matrizes do campo jornalístico como 

imparcialidade e neutralidade sendo refutadas nas suas práticas e discursos 

(RODRIGUES; BARONI, 2018, 611). 
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Para as autoras, o “engajamento político do coletivo surge como um paradoxo, 

uma vez que termina por minimizar o seu potencial de desconstrução dos discursos da 

mídia hegemônica” (RODRIGUES; BARONI, 2018, p. 595). Elas apontam que a 

parceria com veículos e coletivos (citam a Carta Capital e Jornalistas Livres) ajuda a 

Mídia Ninja a “suprir o déficit de produção de conteúdo imposto pela prioridade dada às 

tarefas que são meramente ativistas e acabam por comprometer a extensão da 

cobertura”.20 Assim, a mídia se distancia “da missão de reportar, atribuída ao jornalismo 

clássico, e aproxima-se da contracomunicação evocada pelo jornalismo alternativo” 

(RODRIGUES; BARONI, 2018, p. 611-612). 

As percepções das autoras estão em consonância com os apontamentos do 

jornalista Bruno Torturra, em entrevista para esta pesquisa, quando opina que o projeto 

político da Mídia Ninja termina por sobressair-se ao seu projeto editorial, em uma 

dinâmica que compromete a prática jornalística. Ele diz que, por vezes, a motivação de 

ir pra rua, quando “[...] suas ideias não estão abertas ao mesmo ataque que você está 

oferecendo ao seu adversário” gera um descompromisso, “com os fatos que você vê e 

não consegue reportar”. Ele afirma, ainda, que viu isso acontecer. “O abandono do 

espírito crítico dentro do próprio campo”.21  

Não que a mídia não seja importante, diz Bruno, que não seja relevante, “tenha 

função e cumpra um papel dentro do ambiente midiático”. No entanto, ele considera que 

“a Mídia Ninja tem hoje mais uma estética de reportagem do que uma ética de 

reportagem”. Ecos dessa percepção se fazem ouvir na análise de uma narrativa da 

Mídia, que fazemos no capítulo 3, em uma produção mais próxima de um Especial que 

homenageia Marielle que de uma reportagem, rumo a um aprofundamento acerca do 

tema.22  

                                                 
20 Uma das parcerias realizadas pela Mídia Ninja foi com os Jornalistas Livres e o Brasil de Fato, na 

cobertura da caravana “Lula pelo Brasil”. O resultado dessa parceria foi publicado no dia 6 de setembro 

de 2017, no site dos Jornalistas Livres. Disponível em 

<https://jornalistaslivres.org/lula-tomou-um-banho-de-povo/>. Acesso 2 ago. 2019. E, a mesma versão, 

com fotos diferentes, no perfil da Mídia Ninja no Medium. Disponível em 

<https://medium.com/@MidiaNINJA/lula-tomou-um-banho-de-povo-66a7283da792>. Acesso 2 ago. 

2019. Com a Carta Capital, a Mídia Ninja trabalha, por exemplo, compartilhando imagens em 

publicações, como em 23 de junho de 2019, na reportagem “O que esperar da 1ª Parada do Orgulho 

LGBT+ pós-Bolsonaro”. Disponível em 

<https://www.cartacapital.com.br/diversidade/o-que-esperar-da-1-parada-do-orgulho-lgbt-pos-

bolsonaro/>. Acesso 2 ago. 2019. 
21 Entrevista gravada com o fundador do Estúdio Fluxo, Bruno Torturra, concedida para a pesquisa no dia 

30 de novembro de 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
22 Marielle Franco, vereadora do PSOL, foi executada no dia 14 de março de 2018, junto com Anderson 

Gomes, que dirigia o carro em que estava no centro do Rio de Janeiro. Marielle era mulher negra, mãe, da 

região da Maré, defensora dos Direitos Humanos, socióloga e mestre em Administração Pública.  

https://jornalistaslivres.org/lula-tomou-um-banho-de-povo/
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/o-que-esperar-da-1-parada-do-orgulho-lgbt-pos-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/diversidade/o-que-esperar-da-1-parada-do-orgulho-lgbt-pos-bolsonaro/
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2.2.4 Metajornalismo e identidade 

 

Introduzindo este novo assunto, vamos observar primeiro que percorremos um 

caminho pelas mídias que estamos chamando de independentes com uma aproximação 

descritiva do universo das sete mídias brasileiras escolhidas para enfoque, no primeiro 

capítulo, e por uma aproximação reflexivo conceitual, neste segundo capítulo, com uma 

passagem pelas mídias independentes, radicalizadas nas experiências dos modelos 

midialivristas/midiativistas, todas elas alternativas aos modelos tradicionais de mídia. 

Nesse percurso, percebemos em maior ou menor medida o grau de envolvimento dos 

jornalistas – já nos apropriando dos achados das entrevistas que realizamos – com as 

mídias e processos jornalísticos em que atuam. Esse envolvimento pode ser visto ou 

intuído tanto em sua postura crítica, em suas práticas que chamamos de 

metajornalísticas, quanto em sua identificação com as organizações que estão inseridos. 

Não à toa, em nossa rápida passagem pelo território do midiativismo/midialivrismo, 

ouvimos que o fenômeno, mais que apenas com a produção de notícia, tem a ver com 

modos de conceber e organizar a própria vida (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 146).  

Ivan Satuf (2016, p. 8) afirma que no panorama midiático brasileiro, que revela 

“expansão em projetos jornalísticos de cariz independente com utilização intensa de 

tecnologias móveis e plataformas digitais”, muito do trabalho dessas mídias é “repensar 

o jornalismo feito pelas grandes corporações – seja de maneira aberta em artigos, pautas 

ou editoriais, ou de modo indireto por meio da demarcação do que acreditam ser um 

bom jornalismo”. 

[...] a observação pormenorizada dos textos, fotos e vídeos produzidos 
por grupos que se autodenominam coletivos de “mídia independente” 
permite constatar que parte significativa do discurso é endereçado ao 
interior do próprio campo jornalístico sob a forma de críticas aos 
meios de comunicação tradicionais. Tais críticas abordam questões 
práticas relacionadas às rotinas de produção da notícia executadas por 
repórteres e editores profissionais, bem como as decisões editoriais 
sob orientação dos executivos que controlam os conglomerados do 

setor (SATUF, 2016, p. 8). 

 
Nesse caminho de reinvenção jornalística das mídias independentes é comum, 

como apontamos e como expressa Satuf (2016), uma prática que se faz sobre a base da 

crítica mais ou menos forte ao próprio ao jornalismo, na atuação dos jornalistas que em 

mais de um caso chegam a essas mídias ou participam de sua criação depois de uma 

longa atuação nas mídias tradicionais. O âmbito da perspectiva crítica com relação ao 
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jornalismo não se dá, no entanto, como supúnhamos, somente com relação às mídias 

tradicionais. Se mostra às vezes presente nas falas dos jornalistas entrevistados em 

críticas que tecem ao próprio campo da mídia independente e às próprias ações 

jornalísticas (autocrítica), bem como aos veículos em que atuam. Temos aí, no campo 

de disputa por interferência na esfera pública, uma atuação marcada pela necessidade de 

reinvenção, de busca por novos modelos e experiências, e pela intenção de fazer melhor 

que as mídias tradicionais, valorizando o compromisso com os públicos. Que a resposta 

a esses imensos desafios não está dada, não bastando as boas intenções, nem precisasse 

talvez ser apontado. Mas, ao ser apontado, traz à tona o campo de complexidade e de 

conflitos que o próprio alternativo/independente/não- industrial/não-massivo encerra. 

Esta postura crítica se reflete, também, no engajamento temático de algumas 

mídias (caso da Repórter Brasil, que se ocupa desde a sua origem com o combate ao 

trabalho escravo no Brasil), e de seu compromisso com causas e/ou ideários (caso do 

The Intercept e a defesa da democracia e da Mídia Ninja, que se posiciona, conforme 

informações de seu site, como um jornalismo de ação em defesa do “interesse público, a 

diversidade cultural e o direito à informação, visibilizando pautas de comunicação, 

causas identitárias, cultura, meio ambiente, juventude e outras que dialogam com os 

desafios do século XXI)”. Estamos falando de uma prática orientada por uma visão 

crítica, ou, mesmo, no caso dos veículos que se posicionam como startups, de uma 

necessidade de reinvenção (caso do Jornal Nexo e sua proposta de produção de um 

jornalismo de contexto e suas inovações na forma de apresentar os conteúdos), ou 

atuação voltada a áreas e públicos específicos (caso da startup Jota, que busca se 

diferenciar tanto no modelo de gestão, quanto nas dinâmicas de trabalho, e ainda na 

origem direcionada a, segundo os seus criadores, cobrir uma lacuna existente com 

relação à atuação jornalística da mídia tradicional nas decisões e instâncias Judiciárias 

de Brasília; e do Congresso em Foco, que também nasce direcionado a uma cobertura 

diferenciada da Câmara e Senado).  

Chris Atton (2001, p. 155, tradução nossa) destaca o caráter participativo 

presente nas mídias alternativas/independentes, uma vez que se colocam de modo a 

interagir mais com seus públicos. O autor considera que esse processo de construção 

mais colaborativo dá espaço “em lugar de espetáculo; identidade em vez de mera 

representação”. Esse caráter mais participativo e interativo apontado pelo autor aparece 

também nas relações de trabalho dos jornalistas nas mídias independentes, que relatam 

dinâmicas mais fluídas e horizontais nos processos produtivos, além de mais espaço e 
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possibilidade de um jornalismo em profundidade, com novas temporalidades e mais voz 

autoral. Sempre em termos ideais, pode-se observar que isso permite que o jornalista se 

sinta representado pelo jornalismo que pratica e que se identifique com a mídia em que 

atua e seus ideários e proposta editorial.  

Compreendemos essa dimensão subjetiva, a que estamos dando o nome de 

envolvimento, em distintos graus e de distintas maneiras, dos jornalistas das mídias 

independentes – expressa a) na postura crítica e práticas metajornalísticas; b) no 

proclamado compromisso com ideários humanistas e solidários e/ou com o desejo de 

práticas inovadoras; c) na valorização de dinâmicas de trabalho mais horizontais e mais 

profundas e autorais – como elementos que compõem uma dimensão identitária desses 

profissionais. Mais que revelar um perfil profissional, digamos, de natureza mais 

técnica, (PEREIRA; COUTINHO; MAIA; MOURA, 2013) em nossa visão, os aspectos 

elencados revelam como esses jornalistas se percebem e compreendem a si e ao mundo. 

O que não quer dizer que não enfrentem rotinas difíceis e complexas que os colocam 

muitas vezes diante de grandes contradições frente ao compromisso editorial que 

expressam, por vezes pelo próprio envolvimento com seus nobres ideários. 

Cláudia Rodrigues e Leonel Aguiar (2016, p. 6) chamam a atenção para a 

questão da precarização profissional “que passa pelas novas condições de trabalho que 

reconfiguram o mercado – em parte resultado das mudanças estruturais introduzidas 

pelas novas tecnologias”, com o crescimento do desemprego e redução de profissionais 

nas redações, cada vez mais integradas e com jornalistas “polivalentes”. No 

entendimento dos autores, com o qual concordamos, “os novos atores do campo 

jornalístico – como o jornalista blogueiro, o jornalista amador ou o webjornalista – 

contribuem para ampliar e reconfigurar a noção de identidade profissional no 

jornalismo”. Os jornalistas atuantes nas mídias independentes não parecem escapar 

desse destino, embora apresentem aspectos identitários próprios, mais amplos e com 

forte carga subjetiva, como temos defendido.  

Isabel Travancas (2011), – no clássico O mundo dos jornalistas, cuja primeira 

edição é de 1993 –, ao discutir a identidade profissional do jornalista, traz a afirmação 

de Bourdieu de que “os jornalistas têm óculos especiais com os quais veem o mundo”, e 

afirma que, apesar de não estar segura sob os óculos, este grupo profissional possui um 

modo próprio de ver e estar no mundo. “Com certeza sua visão de mundo e sua 

compreensão da sociedade em que se inserem estão diretamente ligadas à sua vivência 

profissional. É esse ser jornalista não como essência, mas como forma de estar no 
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mundo que os distingue”. Em qualquer lugar do mundo, diz a autora, antropóloga e 

jornalista. 

Travancas, a partir de pesquisa etnográfica realizada com jornalistas da imprensa 

no início da década de 1990, em que busca pensar como se constitui a identidade do 

jornalista e em que ela se ancora, diz ter tido claro,  

[...] o quanto a profissão é um elemento importante na vida deles, 
definindo suas trajetórias e delineando uma identidade particular para 
esses indivíduos. A meu ver, os jornalistas estabelecem uma relação 
bastante específica com sua ocupação, o que não ocorre com outros 
profissionais. [...]. Para muitos, esse laço de envolvimento com a 
profissão será definido como uma paixão pelo trabalho e será 
condição sine qua non para sua efetiva realização. Em outras palavras, 
fica difícil perceber-se como jornalista sem o estabelecimento desse 
vínculo (TRAVANCAS, 2011, p. 15,16). 
 

Em contextos de tantas mudanças no jornalismo, este aspecto estruturante da 

identidade a partir do ofício, no caso do jornalista das mídias independentes, parece se 

acentuar. No bojo da independência, e das características próprias destas mídias, 

expressas ainda mais intensamente pelas mídias livres e ativistas, o envolvimento dos 

jornalistas ultrapassa o âmbito profissional, numa imbricação com suas próprias vidas, 

na “dimensão do prazer”, expressão usada por Travancas (2011). 

Adesão significaria, portanto, um envolvimento da profissão na vida 
da pessoa, de tal forma que levaria a uma sujeição de outros aspectos 
da vida. Ocasionaria uma visão de mundo particular, sem que um 
sentimento emocional fosse condição essencial. Essa adesão envolve 
uma questão subjetiva da relação do jornalista com o trabalho e que 
não deve ser compreendida apenas pelo número de horas em que ele 
se ocupa dela (TRAVANCAS, 2011, p.81). 
 

Essa forma muito própria de estar no mundo, no caso dos jornalistas das mídias 

independentes que entrevistamos – todos em posições de editores e/ou fundadores das 

mídias –, fica bastante clara, tanto em suas falas quanto em um olhar sobre suas 

trajetórias, construídas em um percurso de escolhas, que os levou até onde estão. 

“Demorei mas cheguei, hein, gente. 38 anos. Aqui é meu lugar”, nos diz em entrevista a 

jornalista Ana Magalhães, da Repórter Brasil.23 O jornalista Bruno Torturra, ao olhar 

sua passagem pela Mídia Ninja, pondera, com relação ao caráter ativista do coletivo e 

suas implicações no jornalismo: “Hoje eu tenho mais dificuldade de dizer que o que a 

Mídia Ninja faz é jornalismo, do que naquela época [2013 em entrevista para o 

Programa Roda Viva], que eu afirmava com todas as minhas letras. Eu saí porque eu 

                                                 
23 Entrevista gravada da editora da Repórter Brasil, Ana Magalhães, concedida para a pesquisa no dia 5 de 

fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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não achava que era tão mais jornalismo assim”. Em uma dinâmica em que o ativismo se 

sobrepõe ao jornalismo, e em que se tornara mais uma liderança política que um editor, 

Bruno afirma que pensou na época em que deixou o coletivo: “não é o processo que eu 

quero fazer parte. [...] O processo que essas pessoas querem executar não é o meu. E aí 

eu montei o Fluxo”. 

Um novo modo de existir, aponta Olívia Fraga, editora executiva do Nexo. “E 

acho que isso para todo mundo que trabalha com jornalismo foi muito tentador fazer 

essa mudança, se houvesse campo para todo mundo fazer a migração. Um outro 

problema né. A gente tem só São Paulo empregando tanta gente nova assim”, ressalta a 

editora do jornal Nexo, que nos contou que a mídia é cobiçada por jovens profissionais 

que aceitam começar lá “de graça”, o que ela considera bastante triste. 

No caso da Mídia Ninja, Rodrigues e Baroni (2018, p. 607) afirmam que os 

Ninjas demonstram crer tanto no midiativismo quanto em um novo modo de vida. Isso 

fica claro na relação do Fora do Eixo e suas casas coletivas e a Mídia Ninja. “Na visão 

dos integrantes, a vida coletiva intensifica a lealdade aos compromissos” 

(RODRIGUES; BARONI, 2018, p. 607). Bentes (2015, p. 18) aponta que o que financia 

esse “novo jornalismo ou midiativismo” é a vida de cada um, já que as atividades 

“excedem e rompem a relação trabalhista”. Ela diz ainda, que se trata de “cooperação 

entre cérebros, a transferência de conhecimentos e a produção entre pares, a cooperação 

livre, a gestão compartilhada com a comunidade de produtores de conteúdos”, em 

alternativa a um modelo fordista. A jornalista Marielle Ramires, da Mídia Ninja, em 

entrevista para esta pesquisa, expressa que “fugiu da alienação do trabalho. Essa coisa 

de pegar, ir pra uma coisa, vender seu tempo livre de trabalho”.24  

Isso fica evidente, ainda, na fala de Raíssa Galvão, editora do coletivo, que 

descreve uma vida imbricada com o trabalho, em um processo que chamou de 

dedicação exclusiva. “A gente não tem um trabalho que eu vou ficar só oito horas e vou 

embora. Como a gente vive nas casas coletivas, também está se dedicando o tempo 

inteiro pra isso, pensando nisso, pensando em projetos. Enfim, como avançar nisso 

tudo”, afirma. A reunião de pauta, por exemplo, é constante. “A gente faz algumas 

reuniões, mas no geral ela é constante. O tempo inteiro é uma reunião de pauta”. 25 

                                                 
24 Entrevista gravada com a editora da Mídia Ninja, Marielle Ramires, concedida para a pesquisa no dia 

23 de março de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
25 Entrevista gravada com a editora das redes sociais e da rede de colunistas da Mídia Ninja, Raíssa 

Galvão, concedida para a pesquisa no dia 11 de maio de 2019. A entrevista na íntegra encontra -se 

transcrita nos Apêndices desta tese. 
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Mas, como estamos vendo, não é só no caso da Mídia Ninja, com sua postura 

ativista, que uma relação profunda com o trabalho pode ser observada. A editora do 

Nexo, Olívia Fraga, mais uma vez, fala que o jornal tem um diferencial, um apelo. 

“Quando ele surgiu, ele falou muito alto ao coração dos jornalistas que estavam na 

imprensa tradicional”. Isso porque, explica ela, a mídia nasce para ser financiada com 

recursos próprios, mais assinatura, sem anúncio. “Eu lembro quando surgiu, que uma 

galera do Estadão já não estava mais no Estadão, estava morando fora. E uma galera foi 

contratada. ‘Ah, a gente tá indo porque a gente acredita que pode ser um futuro’”. 

Nessa perspectiva apontada, de um acentuado envolvimento com o trabalho e 

com um conjunto de características próprias das mídias independentes, entre elas seus 

ideários e compromissos, as práticas jornalísticas da maioria das mídias independentes 

que nos aproximamos, rechaçam alguns valores e diretrizes jornalísticas tradicionais, 

com clareza da importância e buscando construir e preservar a credibilidade e confiança 

do leitor. 

Silvia Lisboa e Marcia Benetti (2015) pontuam que o cenário contemporâneo do 

jornalismo em redes problematiza ainda mais as questões de credibilidade e confiança 

entre os sujeitos sociais. No entanto, apesar da pluralidade de interesses, de pontos de 

vistas e de questões sociais, os valores verdade e justificação continuam centrais na 

discussão acerca da atividade e de sua razão de ser e existir. 

[...] o jornalismo se torna um conhecimento quando o sujeito qualifica 
o que antes era apenas uma mera crença, passando a tomar o discurso 
jornalístico como confiável, já que este discurso demonstra de forma 
justificada que diz a verdade ou que buscou, por meio de seus 
procedimentos técnicos e profissionais, chegar à verdade. A crença 
simples passa a ser uma crença verdadeira e justificada, ou seja, um 
conhecimento (LISBOA; BENETTI, 2015, p. 22). 
 

Numa compreensão do jornalismo como uma crença verdadeira e justificada, 

Lisboa e Benetti, (2015, p.12) ressaltam “a necessidade de presunção da credibilidade 

para que o jornalismo seja um conhecimento específico, e não outra coisa qualquer”. E 

perguntam: “Como, então, o sujeito pode presumir que o jornalismo é credível? Pela 

confiança de que o discurso jornalístico diz a verdade”. As autoras afirmam que o 

ofício, para se tornar um conhecimento, deve atender às condições da crença, da 

verdade e da justificação. “Basicamente, o sujeito deve crer que o jornalismo diz a 

verdade, e esta verdade deve estar justificada em seu próprio discurso” (LISBOA; 

BENETTI, 2015, p. 11). Sem isso, para as autoras, não existe a formação do 

conhecimento jornalístico. Sendo o jornalismo uma prática social, de natureza coletiva e 
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discursiva, sua relação com os leitores forma um ethos, uma presunção de credibilidade, 

que é anterior ao ato de enunciação. 

Muniz Sodré e Raquel Paiva (2011, p. 22) trazem que em nossa modernidade há 

um pacto de credibilidade firmado entre os públicos e a imprensa. “A ela caberia 

garantir não apenas a livre expressão, mas também a publicização da verdade oculta nos 

desvãos do Poder”. A imprensa seria, assim, explicam os autores, a antítese do boato. 

Por isso, a imprensa se investe modernamente do direito moral de 
narrar, inerente a toda e qualquer testemunha de um fato. Testemunho 
em grego clássico, é histor – daí, história. Acreditamos numa história 
porque foi testemunhada, senão diretamente ao menos por uma 
mediação confiável, a cargo do jornalismo (SODRÉ; PAIVA, 2011, p. 
22). 
 

Nesta perspectiva, os autores consideram acerca do jornalismo e da verdade que 

“[...] não está ali em jogo nenhuma demonstração lógico-filosófica da verdade, e sim 

um pacto de credibilidade que, como toda convenção, institui as suas próprias regras de 

aceitação do pactuado” (SODRÉ; PAIVA, 2011, p. 23).  

Na busca por este pacto de credibilidade, elo de confiança com seus públicos, no 

universo de mídias que abordamos – a exceção dos modelos mais próximos à cultura de 

startup (Nexo Jornal e Jota), percebemos uma prática que rompe com valores próprios 

da tradição da cultura jornalística como neutralidade e imparcialidade – como apontou 

Rodrigues e Baroni (2018) com relação à Mídia Ninja, na busca de credibilidade e 

confiança, procurando produzir relatos verazes.  

Por isso criticam a ideia de neutralidade e a ideia de imparcialidade – porque são 

entendidas como mascaramento de uma tomada de partido, de uma parcialidade, de uma 

mídia que, de fato, tem lado, que na maioria das vezes é o lado do poder político e 

econômico. A crítica à neutralidade e à imparcialidade, e mesmo à objetividade, 

(expressas em produções autorais e interpretativas) não deve igualmente ser entendida 

no sentido ontológico, da coisa em si, e, sim, numa prática de jornalismo que, no fundo, 

nada tem de neutro e imparcial. Uma opção de vida. 
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Capítulo 3 

MODOS DE FAZER 

 
 

 
 

 
 

 
Último capítulo do trabalho, este terceiro momento está dividido em três pontos. No 

primeiro, abordamos a produção da notícia jornalística, com teorias como as do newsmaking e 

do gatekeeper, chegando a um olhar que revisita essas perspectivas tradicionais em tempos de 

processos e rotinas produtivas fluidas, convergentes e móveis, em contextos de modernidade 

líquida. Assim, começamos com a apresentação das perspectivas teóricas que nos auxiliam 

para uma compreensão acerca dos processos produtivos jornalísticos nas mídias 

independentes contemporâneas. 

Em um segundo ponto, apresentamos e discutimos percepções e práticas jornalísticas 

dos oito jornalistas entrevistados para a pesquisa, de sete expressivas mídias independentes 

brasileiras, organizadas em seis tópicos temáticos: a) Metajornalismo e a questão da 

independência; b) Engajamento e uso da voz autoral; c) Estruturas recompostas, ganhos e 

perdas; d) Mobilidade, convergência e trabalho em redes e) Relações horizontalizadas e novos 

produtores; e f) Novas temporalidades, mais aprofundamento. Os tópicos representam as 

principais temáticas que emergiram das entrevistas em profundidade com os jornalistas, em 

sintonia ainda com as categorias de análise que utilizamos na caracterização das mídias das 

quais eles fazem parte e com as categorias de análise empregadas nas análises das narrativas 

que eles produzem.1 A discussões apresentadas sintetizam as perspectivas dos entrevistados 

sobre os temas centrais do trabalho, sob nossa mediação. 

                                                 
1 Para a caracterização das sete mídias independentes brasileiras enfocadas nesta pesquisa, levamos em conta, 

além dos fatores que as aproximam, algumas categorias para pensar aspectos em que elas se diferenciam 

(apresentados no capítulo 1): a) posição engajada; b) cobertura temática; c) jornalismo de profundidade; e d) uso 

de voz autoral. Já na análise das narrativas, por conta do olhar focado na reportagem em particular, como se verá 

adiante (no terceiro ponto deste capítulo terceiro), as categorias foram outras sete: a) uso da multimidialidade 

(presença dos elementos multimídias áudio, texto, vídeo e imagens); b) hipertextualidade do texto jornalístico 

(narrativa hipertextual, com a presença dos elementos multimídias: áudio, texto, vídeo e imagem compondo a 

narrativa); c) diversidade de fontes (quantidade e variedade de vozes e pontos de vista na narrativa); d) 

profundidade (conjunto de informações e elementos rumo a uma compreensão dos fatos e temáticas da 

reportagem); e) imersão (tactilidade somada a interatividade dos conteúdos); f) engajamento (apresentação de 

interpretações, conclusões e/ou compreensão do repórter na narrativa, sem pretensões de imparcialidade); e g) 

voz autoral (estilo próprio e autoralidade).   
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 Em um último momento, no terceiro tópico do capítulo, apresentamos quatro 

narrativas de quatro diferentes mídias que compõem o universo de pesquisa, a título de 

ilustrar o resultado das práticas jornalísticas que estudamos. Em uma descrição analítica de 

cada uma delas, tecemos ainda considerações sobre aspectos de sua produção, além de 

apontamentos dos jornalistas sobre elas, quando possível, a partir das entrevistas. Findamos 

esta última parte do terceiro capítulo ressaltando aspectos que apontam reconfigurações nas 

narrativas em profundidade analisadas. 

 

3.1 A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA JORNALÍSTICA 

 

As questões relativas aos modos de fazer jornalismo em mídias independentes digitais 

levantam como aspecto central a temática das rotinas de produção das notícias e suas 

transformações nos contextos contemporâneos de convergência, mobilidade e produção para 

diferentes plataformas e dispositivos. Assim, diante das mutações diversas que assistimos no 

jornalismo, optamos por enfatizar os processos, os modos de fazer, com um olhar para os 

percursos e ferramentas adotados para se construir as narrativas contemporâneas nestas jovens 

(no sentido mesmo etário, já que são bem recentes) mídias digitais. Nelson Traquina (2016) 

considera que saber o modo como as notícias são produzidas é a chave para compreender o 

que significam. “Como o jornalismo produz conhecimento é uma das questões epistêmicas 

cruciais para a compreensão da sua natureza”, afirmam Silvia Lisboa e Marcia Benetti (2015, 

p. 22), ao defenderem que, para o jornalismo, as condições da verdade e da justificação são os 

pilares de sua credibilidade.  

Fábio Henrique Pereira, Thaís de Mendonça Jorge e Zélia Leal Adghirni (2008, p. 

239-240) apontam que os estudos sobre a produção do jornalismo digital, apesar da 

diversidade de objetos e cenários de pesquisa, estão ancorados sob três perspectivas teóricas, 

todas elas com base nos estudos de sociologia do jornalismo e do newsmaking: “[...] as rotinas 

e o modo de produção; a cultura profissional e os jornalistas em seu local de trabalho; e o 

produto jornalístico – as notícias”. Este trabalho, e o rumo que ele tomou, pelo fluxo da 

própria pesquisa, confirma a constatação dos autores. Partimos de um olhar sobre os modos 

de fazer, nos vimos imersos nas narrativas e levados a um olhar sobre elas (que apresentamos 

no terceiro ponto deste capítulo) e as entrevistas dos jornalistas acerca de suas trajetórias, de 

suas rotinas e do próprio jornalismo apontaram para um vínculo identitário em suas escolhas 

pelas mídias independentes. 
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3.1.1 O newsmaking e a produção da notícia 

 

A principal teoria acerca dos modos rotinizados de se produzir jornalismo é a que 

chamamos de newsmaking. Relativamente nova no campo jornalístico, a teoria do 

newsmaking compreende a notícia como uma construção social da realidade a partir da 

imbricação de vários elementos, entre eles: noticiabilidade, valores-notícia, constrangimentos 

organizacionais, construção da audiência e rotinas de produção. Dessa forma, a preparação da 

pauta, a escolha das fontes, a apuração, a redação e até a circulação da notícia são etapas do 

processo de produção noticiosa que envolve também escolhas pessoais, direcionamentos e 

pressões organizacionais. Entre seus principais pensadores e organizadores estão Mauro Wolf 

(1995), Nelson Traquina (2011, 2012 e 2016) e Miquel Alsina (2009), além de Gaye 

Tuchman (1972, 1973, 1976, 1978), socióloga americana cujos estudos são abordados nas 

obras dos três autores citados.  

As questões centrais para se edificar uma teoria da notícia (ou do jornalismo) seriam 

“por que é que as notícias são como são e por que é que temos as notícias que temos?” e 

“como circula a notícia, como é consumida e que efeitos gera?”, de acordo com Jorge Pedro 

Sousa (2002, p. 1). Apoiando-se nos autores acima referenciados, ele considera que “já existe 

matéria-prima suficiente” para tal e, para responder às questões, delimita duas grandes áreas 

centrais da teoria do jornalismo: “a da produção da notícia; e a da circulação e consumo da 

notícia, ou seja, dos efeitos da notícia” (SOUSA, 2002, p. 2). 

Uma teoria científica do jornalismo deve procurar integrar diversos 
fenômenos do campo jornalístico, enfatizando o resultado do processo de 
produção jornalística – a notícia. Assim, uma teoria do jornalismo deve 
explicar a notícia e seus efeitos, qualquer que seja a notícia, o que remete 
para o caráter de universalidade da ciência. Deve ainda prever como 
qualquer notícia será construída e quais os efeitos genéricos que gerará 
(ainda que estes dependam de cada receptor), pois outra das marcas do 
conhecimento científico é a predição. 
 

O autor considera que a teoria do jornalismo deve ser vista, de forma essencial, como 

uma teoria da notícia, já que ela “é o resultado pretendido do processo jornalístico de 

produção de informação”. E prossegue, explicando que, “dito por outras palavras, a notícia é 

o fenômeno que deve ser explicado e previsto pela teoria do jornalismo e, portanto, qualquer 

teoria do jornalismo deve esforçar-se por delimitar o conceito de notícia” (SOUSA, 2002, p. 

2). Em relação à descrição da notícia, o autor coloca duas dimensões, uma tática e uma 

estratégica. A tática considera esgotar-se na concepção dos gêneros jornalísticos. A 

estratégica, no entanto, compreende a notícia como todo o enunciado jornalístico. “Esta opção 
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é aquela que interessa à teoria do jornalismo enquanto teoria que procura explicar as formas e 

conteúdos do produto jornalístico” (SOUSA, 2002, p. 2). E apresenta uma definição: 

[...] notícia é um artefato linguístico que representa determinados aspectos da 
realidade, resulta de um processo de construção onde interagem fatores de 
natureza pessoal, social, ideológica, histórica e do meio físico e tecnológico, 
é difundida por meios jornalísticos e comporta informações com sentido 
compreensível num determinado momento histórico e num determinado 
meio sociocultural, embora a atribuição última de sentido dependa do 
consumidor da notícia (SOUSA, 2002, p. 3). 
 

O nascimento da notícia, segundo o autor, está na interação dos sentidos humanos, da 

realidade percebida, com a mente em seu esforço para compreensão dessa realidade e as 

linguagens que traduzem e embasam esse esforço cognoscitivo. “As notícias ocupam-se com 

as aparências dos fenômenos que ocorrem na realidade social e com as relações que 

aparentemente estes fenômenos estabelecem entre si”. Não espelham a realidade, diz o autor, 

contrariando a teoria do espelho, que trataremos adiante “porque as limitações dos seres 

humanos e as insuficiências da linguagem o impedem. Por isso, as notícias contentam-se em 

representar parcelas da realidade, independente da vontade do jornalista, da sua intenção de 

verdade e de factualidade” (SOUSA, 2002, p. 3). 

Uma representação indiciática, diz. Dá indícios da realidade a que se refere, embora 

por vezes se aproxime bastante do real, sendo bastante icônica, em alguns contextos e 

momentos sociais. E, ao mesmo tempo, dá indícios das circunstâncias de sua produção. “Ou 

seja, entre notícia, realidade e circunstâncias de produção há um vínculo de contiguidade” 

(SOUSA, 2002, p. 3). Exploramos esses vínculos ao olharmos as narrativas das mídias 

independentes e vendo de fato nelas indícios da produção, por vezes confirmados nas falas 

dos jornalistas nas entrevistas.  

Na teoria do jornalismo apresentada pelo autor, os fatores que interferem na produção 

jornalística são de natureza pessoal, social, ideológica, histórica e do meio físico tecnológico. 

A determinação desses fatores é possível, para ele, pela própria natureza indiciática da notícia, 

que revela as circunstâncias da sua produção. Assim, consideramos esses fatores na 

construção das categorias/aspectos que orientam o nosso olhar para as mídias e suas 

narrativas, assim como na montagem do roteiro semi-estruturado para as entrevistas com os 

jornalistas.  

Bem próxima à ideia de representação indiciática defendida por Sousa está o conceito 

do paradigma construtivista do qual o newsmaking é parte.2 Traquina faz referência a Carey e 

                                                 
2 Sobre o paradigma construtivista, Traquina (2001) traz as principais semelhanças entre as teorias estruturalista 

e etnoconstrucionista que compõem os estudos do newsmaking. Segundo o autor, para ambas, as notícias são o 
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explica que, para o paradigma construtivista, as notícias, embora deem indícios do real,  

“registram as formas literárias e as narrativas utilizadas para enquadrar o acontecimento”. A 

técnica da pirâmide invertida, por exemplo, assim como todo o processo de edição, de acordo 

com Carey, “são alguns dos exemplos de como a notícia, dando vida ao acontecimento, 

constrói o acontecimento e constrói a realidade” (apud TRAQUINA, 2012, p. 175 e 176). 

Uma perspectiva construtivista, segundo Felipe Pena (2010 p. 129), “enfatiza o caráter 

convencional das notícias”, o que nos permite admitir que “elas informam e têm referência na 

realidade” e que também ajudam a construir tal realidade, tendo “uma lógica interna de 

constituição que influencia todo o processo de construção”. Sérgio Luiz Gadini (2007) aponta 

uma concepção complementar da abordagem construtivista. Para o autor, ela pensa a vida 

social como processos de estabelecimento de sentidos e valores orientadores das ações e das 

percepções humanas. 

Tal concepção implica em compreender que a realidade é sempre resultante 
de uma ação social e, portanto, histórica e cultural, ainda que – como bem 
ressaltaram Berger e Luckmann (1987) – os indivíduos tendam a apreendê-la 
como uma facticidade exterior e anterior à sua própria experiência; o que 
não autoriza uma reificação da realidade, uma vez que a relação dialética 
entre institucionalização e legitimação – os dois principais graus da 
objetivação – evidenciam, em definitivo, a realidade como construção 
(GADINI, 2007, p. 79). 
 

Gadini acrescenta outros fatores que determinam como a realidade é constituída nas 

sociedades contemporâneas complexas, como uma “multiplicidade de discursos e interesses, 

por padrões de comportamentos socialmente definidos e aceitos, por variadas formas de 

interação que ganham visibilidade e forma por meio de dispositivos técnicos; dentre os quais 

se destacam os de comunicação” (GADINI, 2007, p. 80). Partindo do pressuposto de que tal 

visão balançou a ideia de objetividade, imparcialidade e isenção total do jornalista, uma vez 

que esse profissional está inserido em um determinado contexto social, entre outras coisas, 

Traquina (2016, p. 234) defende que “os jornalistas não são simplesmente observadores 

passivos, mas participantes ativos no processo de construção da realidade. E as notícias não 

podem ser vistas como emergindo naturalmente dos acontecimentos do mundo real”. Na 

                                                                                                                                                         
resultado de processos complexos de interação social entre os jornalistas e as fontes de informação; os jornalistas  

e a sociedade; os membros da comunidade profissional, dentro e fora da sua organização. Ele explica ainda que, 

uma e outra, “defendem a perspectiva de que o neófito se integra por um processo de osmose não só numa 

organização, mas numa comunidade profissional, sendo assim teorias transorganizacionais” (TRAQUINA, p.86). 

Sobre suas diferenças, ele diz que uma forma de entendê-las melhor é apontar que a teoria estruturalista é mais 

“orientada para as fontes”, e a teoria etnoconstrucionista é mais “orientada para os jornalistas” (TRAQUINA, p. 

115). Ainda conforme ele, outra distinção entre elas é o fato de a teoria estruturalista privilegiar o papel dos 

valores-notícia e a teoria etnoconstrucionista privilegiar o papel das práticas profissionais e as rotinas criadas 

para levar a cabo o processo de produção das notícias (TRAQUINA, 2001, p. 116), como os estudos de 

Tuchman, por exemplo.  
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teoria do newsmaking, as opiniões dos jornalistas, junto com a linha editorial do veículo, 

decidem o que será notícia e quanta importância ela terá. Segundo Traquina (2016, p. 235), 

“as decisões tomadas pelo jornalista no processo de produção de notícias (newsmaking) só 

podem ser entendidas inserindo o jornalista no seu contexto mais imediato – o da organização 

para a qual ele ou ela trabalham”. 

Caio Túlio Costa (2009) fala do jornalismo enquanto representação da representação e 

discute a dimensão ética que perpassa a questão, já que o jornalista sempre em suas produções 

traz representações advindas não somente de si próprio. “Nunca, em nenhuma circunstância, o 

comunicador vai realizar uma pura representação ou uma representação pura”, diz o autor. 

Sempre estará reproduzindo visões de outros (no caso das fontes sempre necessárias nos 

processos jornalísticos) – “sem contar a presença de todos os outros que formaram a sua 

própria visão de mundo” (inclusive nos casos em que o jornalista testemunha um fato). “Ela, a 

comunicação, não será nunca a pura representação, nem simples representação, mas sim a 

representação da representação – com toda complexa rede de problemas decorrentes dessas 

infinitas possibilidades de interpretação e olhares em relação à própria representação”. 

COSTA, 2009. p. 38-39). 

Mauro Wolf ressalta que os estudos de newsmaking mostraram este aspecto “claro e 

incontroverso”: “a rede de fontes que os órgãos de informação estabelecem como instrumento 

essencial para o seu funcionamento, reflecte, por um lado, a estrutura social e de poder 

existente, e por outro, organiza-se a partir das exigências dos procedimentos produtivos” 

(WOLF, 1995, p. 200). Segundo o autor, a abordagem do newsmaking se articula, 

principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional dos jornalistas e a organização 

do trabalho e dos processos produtivos. O newsmaking é, portanto, a rotina produtiva de uma 

redação, que envolve o profissional e a organização, ou seja, um estudo acerca da produção de 

informação. 

[...] pode dizer-se que as análises sobre newsmaking descrevem o trabalho 
comunicativo dos emissores como um processo dentro do qual ‘há de tudo’ 
(rotinas viscosas, distorções intrínsecas, estereótipos funcionais, precedentes 
sedimentados, etc.). Baseando-se na etnografia dos mass media, essas 
análises articulam e individualizam empiricamente os numerosos níveis de 
construção dos textos informativos de massa. Isto é, esses estudos 
representam uma primeira tentativa, a nível empírico, para descrever as 
práticas comunicativas que geram as formas textuais recebidas pelos 
destinatários (WOLF, 1995, p. 226). 
 

Ao referir-se ao newsmaking, o pesquisador observa que se trata de uma abordagem 

“constituída pelos estudos que analisam a lógica dos processos pelos quais a comunicação de 



150 
 

massa é produzida e o tipo de organização do trabalho dentro da qual se efetua a ‘construção’ 

das mensagens” (WOLF, 1995, p. 161). Ele diz ainda que são três as “fases principais da 

produção informativa quotidiana, ou seja, aquelas que podem encontrar-se em todos os órgãos 

de comunicação e que mais incidem na qualidade da informação”: a recolha, a seleção e a 

apresentação. “Cada uma delas dá lugar a routines articuladas e a processos de trabalho, dos 

quais só alguns aspectos são tratados”. Estas três serão consideradas no trabalho em campo 

(WOLF, 1995, p. 195).  

Traquina (2016, p. 40) aponta que, “ao existirem, as notícias são ‘acontecimentos’ que 

produzem um novo estado das coisas”. Como parte constituinte do jornalismo, o autor define 

que elas “são resultado de um processo de produção, definido como a percepção, seleção e 

transformação de uma matéria-prima (os acontecimentos) num produto (as notícias)” 

(TRAQUINA, 2016, p. 236). 

As notícias acontecem na conjuntura dos acontecimentos e textos. Enquanto 
o acontecimento cria a notícia (porque as notícias estão centradas no 
referente), a notícia também cria o acontecimento (porque é um produto 
elaborado que não pode deixar de refletir diversos aspectos do próprio 
processo de produção). Assim, as notícias registram os constrangimentos 
organizacionais que condicionam o processo produtivo, bem como as rotinas 
criadas para controlar a anarquia inerente à atividade jornalística, devido à 
dupla natureza da matéria-prima do trabalho jornalístico, isto é, os 
acontecimentos podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar 
(TRAQUINA, 2016, p. 192). 
 

Sousa (2002) aponta, com base em Michael Schudson (que ele considera como origem 

das primeiras pistas para a construção de uma teoria unificada do jornalismo, na perspectiva 

do processo de produção da informação),3 que uma compreensão das notícias deve considerar 

conjuntamente os aspectos de: ação pessoal, ação social e ação cultural. Sousa (2002, p. 7) 

afirma que é possível dizer que em uma coisa os estudiosos do jornalismo estão de acordo: 

“[...] fatores de natureza pessoal, social (organizacional e extra organizacional), ideológica e 

cultural enformam e constrangem as notícias. Uma teoria unificada do jornalismo tem de 

partir desse patrimônio comum de conhecimento científico sobre jornalismo”. Assim, na 

busca de uma” teoria breve, clara e se possível matemática”, o autor afirma:  

A notícia é o resultado da interação simultaneamente histórica e presente de 
forças de matriz pessoal, social (organizacional e extra organizacional), 
ideológica, cultural, do meio físico e dos dispositivos tecnológicos, tendo 
efeitos cognitivos, afetivos e comportamentais sobre as pessoas, o que por 
sua vez produz efeitos de mudança ou permanência e de formação de 

                                                 
3 Michael Schudson é professor de jornalismo da Columbia Journalism School. Autor de se te livros e co-editor 

de três outros sobre a história e sociologia da mídia americana, publicidade, cultura popular, Watergate e 

memória cultural. Ele é especialista em áreas como história do jornalismo, sociologia da mídia, comunicação 

política e cultura pública. 
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referências sobre as sociedades, as culturas e as civilizações (SOUSA, 2002, 
p. 10). 
 

Importante pesquisadora da teoria, a socióloga Gaye Tuchman (1973) associa o 

processo de produção da notícia a uma rotina industrial, com procedimentos internos e limites 

organizacionais. Em um de seus estudos, ela conclui que os jornalistas trabalham sob a 

pressão da hora do fechamento e, diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, os canais 

organizam-se de forma a impor ordem no tempo e no espaço. Desta forma, ao se propor a 

retratar a realidade, a notícia também interfere nela. Alsina (2009) apresenta definição de 

Tuchman para o conceito de notícia: 

 
A notícia não reflete a sociedade, mas ajuda a constituí-la com um fenômeno 
social compartilhado, já que no processo da descoberta de um 
acontecimento, a notícia define e conforma esse acontecimento [...] A notícia 
está definindo e redefinindo, constituindo e reconstituindo permanentemente 
fenômenos sociais (TUCHMAN, apud ALSINA, 2009, p. 299).  

 
Segundo Alfredo Vizeu (2007, p. 231), Tuchman considera que “o conhecimento de 

formas rotineiras de processar diferentes tipos de fatos permite aos repórteres trabalharem 

com maior eficácia”. Denominados pela autora de “rituais estratégicos”, tais procedimentos 

também garantem proteção contra erros e críticas. Ele complementa apontando que, para 

Tuchman, “a notícia não pode ser caracterizada como uma imagem deformada da realidade, 

mas como um marco que constrói diariamente o mundo social”. 

Importa notarmos, no entanto, que essa rotinização implica em uma certa 

previsibilidade para o jornalista ao escolher quem contatar e como abordar um fato e que isso 

acarreta efeitos negativos, entre eles, o de os jornalistas servirem ao interesse das fontes em 

detrimento do interesse do público. “Na procura de processos rotineiros, os jornalistas e a 

própria classe jornalística acabaram por se tornar dependentes daqueles, o que acarreta 

consequências negativas ao estabelecer-se uma interdependência entre os jornalistas e as suas 

fontes, na sua maioria políticos” (FERNANDES, 2011, p.27). 

Devemos destacar ainda que, de acordo com Vizeu (2007, p. 232), Tuchman “ trabalha 

na perspectiva da chamada frame analysis de Goffman.4 Para essa corrente, a realidade social 

é um produto do consenso sustentado pelo jogo das interações e das negociações entre 

parceiros sociais”, reforçando que, do ponto de vista dela, “as notícias devem ser interpretadas 

como resultados de acordos – implícitos ou explícitos”. Já Fernando Firmino da Silva (2013, 

                                                 
4 Cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor canadense. Em Frame analysis: an essay on the organization 

of experience, Goffman (1972) tenta explicar como quadros conceituais – maneiras de organizar a experiência – 

estruturam a percepção do indivíduo da sociedade.  
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p. 88) considera que os estudos de Tuchman também são importantes por apontarem que os 

jornalistas não são apenas selecionadores e combinadores de informações, mas, em vez disso, 

produtores de notícias dentro de um contexto organizacional e de um enquadramento social.  

3.1.2 O novo gatekeeper 

A visão do jornalista como selecionador é trazida pelo paradigma do gatekeeping.  

Vizeu (2000) nos conta que “o primeiro questionamento que surge para pôr em causa a 

afirmação dominante no campo jornalístico, de que as notícias são como são porque a 

realidade assim as determina, é do gatekeeping” (VIZEU, 2000, p. 78). Por essa perspectiva, 

que mira o papel do jornalista, o processo de produção da informação é tido como uma série 

de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por diversos gates (portões) que são áreas 

de decisão em relação às quais o jornalista (gatekeeper) tem de decidir se vai escolher uma 

notícia ou não (TRAQUINA, 2012, p. 152). 

Ela surgiu com a publicação do estudo “O gatekeeper: uma análise de caso na seleção 

de notícias”, de David Manning White, por volta de 1950, como informa Traquina (2016).  

Após observar a atividade de um jornalista – de meia-idade e larga experiência profissional –, 

que tinha como missão selecionar as notícias que seriam publicadas entre as centenas de 

despachos de agências, White concluiu que “Mr Gates”, como chamou o jornalista em 

questão, fazia suas escolhas com base em juízos de valor próprios. Assim, para ser publicada, 

a informação teria que passar por portões, em outras palavras, por filtros subjetivos e 

arbitrários do jornalista. Assim, no gatekeeper, as notícias são produto das pessoas e dos seus 

valores e intenções.  

O gatekeeping contrariou a concepção da teoria do espelho, que tem sua base na ideia 

de que o jornalismo reflete a realidade, sendo o jornalista um mediador desinteressado e a 

imprensa, o espelho do real. Traquina (2001, p. 64) aponta dois momentos históricos que 

fizeram essa teoria ser dominante ao menos nos países ocidentais: o primeiro, conforme ele, 

surge em meados do século XIX com o jornalismo de informação – que separava fatos e 

opiniões. A ideia ganhou defesa entre as agências noticiosas e ainda hoje tem seu lugar. O 

segundo momento, aponta Traquina, ocorre entre os anos 1920 e 1930 com o surgimento do 

conceito de objetividade. Ele cita Schudson, quando este diz que, “com a ideologia de 

objetividade, os jornalistas substituíram a fé simples nos fatos por uma fidelidade às regras e 

procedimentos criados para um mundo no qual até os fatos eram postos em dúvida” (apud 

TRAQUINA 2001, p 67).  Pena (2010, p. 126) complementa, observando que a criação de  

regras de narração e procedimentos profissionais para dar rigor científico ao trabalho dos 
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veículos e evitar a subjetividade foi o que deu força à teoria no período da década de 1920. 

 Um passo à frente em relação à teoria do espelho, por evidenciar o papel do jornalista 

no processo noticioso, o gatekeeping encontrou limitações na Teoria Organizacional. Partindo 

da premissa que o jornalismo é um negócio e que o contexto profissional-organizativo-

burocrático é determinante para as escolhas do jornalista, a teoria organizacional aponta para 

o fato de que as normas editoriais são mais importantes que os valores individuais, sendo que 

o jornalista se adapta à política editorial da organização para ter recompensas e evitar 

punições. Se, na pesquisa de White, a centralidade está nas decisões individuais dos 

gatekeepers, na organizacional, que tem como criador Warren Breed,5 o foco está na 

socialização de regras implícitas no ambiente profissional (TRAQUINA 2016). Fernandes 

(2011, p. 8) mostra que, de acordo com Traquina, os fatores que promovem a relação de 

conformismo do jornalista com a política editorial da empresa são “a autoridade institucional 

e as sanções; os sentimentos de obrigação e de estima para com os superiores; aspirações de 

mobilidade; a ausência de grupos de lealdade em conflito; o prazer da atividade e as notícias 

como valor”. 

Assim, conforme essa visão, as notícias são o resultado de vários processos de 

interação social dentro da empresa jornalística. Traquina (2001, p. 88) critica a teoria 

organizacional lembrando justamente isso. Para ele, ela “ignora os processos de interação 

social que ocorrem para além da empresa”. Ele também faz críticas ao gatekeeping, 

pontuando que “o gatekeeper analisa as notícias apenas a partir de quem as produz: o 

jornalista”. O autor diz que, ao privilegiar apenas o indivíduo, ela é uma teoria “que situa ao 

nível da pessoa jornalista, individualizando uma função que tem uma dimensão burocrática 

inserida numa organização” (TRAQUINA, 2012, p. 153). O gatekeeping, também conhecido 

como teoria da ação pessoal, foi perdendo prestígio quando estudos posteriores a ele 

mostraram que “as decisões do gatekeeper estavam mais influenciadas por critérios 

profissionais ligados às rotinas de produção da notícia e à eficiência e velocidade do que uma 

avaliação individual de noticiabilidade”, aponta Pena (2010, p. 134). Alsina (2009, p. 216) 

considera que a principal crítica diz respeito à compreensão, como fases isoladas, do 

procedimento de seleção e da elaboração de notícias, que devem ser entendidas “como o 

                                                 
5 Sociólogo estadunidense, Warren Breed é considerado o pai da Teoria Organizacional. Em seu artigo 

“Controle social na redação: uma análise funcional”, de 1955, ele sugere que  o jornalista se conforma mais com 

as normas editoriais da organização jornalística do que com suas crenças pessoais. In: TRAQUINA, Nelson. 

Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Vega Editora, 2016. 
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resultado da interação de vários agentes: as fontes de informação, o público e o jornalista 

como membro de uma organização que impõe uma modalidade de produção”. 

As críticas ao gatekeeping são acertadas e, na atualidade, a teoria também está sendo 

colocada em xeque pelo surgimento de um público ativo, que nasceu junto com as imensas 

possibilidades de interatividade na internet. Chamado por Axel Burns (2014) de 

“gatewatching”, esse público é ninguém menos que o cidadão comum que agora tem 

relevante papel na curadoria e construção da notícia. Conforme o autor: 

 
Esses usuários ativos podem atualmente compartilhar com outros aquilo que 
observam enquanto estão observando, através de uma ampla gama de 
plataformas, variando das ferramentas colaborativas para marcar livros, 
passando pelos blogs pessoais e coletivos até os sites da mídia social, e de lá 
encontrar e conectar com outros usuários com interesse em temas 
semelhantes (BURNS, 2014, p. 229). 
 

De acordo com Burns (2014), a prática de encontrar, compartilhar, comentar e 

divulgar informações por esses usuários culmina em um modelo de “curadoria colaborativa 

das notícias” da qual resultam “formas de cobertura noticiosa que são tão abrangentes como 

aquelas conseguidas pela indústria jornalística”. Diante desse cenário, a nosso juízo altamente 

otimista, ele sugere o gatekeeping, na sua forma clássica, como uma necessidade prática para 

o contexto das mídias de massa: 

Os jornais impressos e os noticiários na rádio e na televisão nunca poderiam 
oferecer mais que uma seleção redigida com muito aperto das notícias do 
dia; as avaliações de quais eram as matérias mais importantes para o 
conhecimento das audiências (isto é, quais eram as matérias que poderiam 
ser comprimidas para caber no espaço total disponível para conteúdo 
noticioso na publicação ou na transmissão pela rádio ou TV) tinham que ser 
feitas (BURNS, 2014, p. 226). 
 

Como gatewatcher, o jornalista hoje não só rejeita ou aprova notícias para caber no 

impresso ou no telejornal. Com todas as alterações trazidas pelo ambiente social e 

tecnológico, esse profissional passa a ser mais um organizador e direcionador qualificado dos 

conteúdos que circulam nos diferentes meios de comunicação. Assim, é preciso aceitar que “o 

papel dos jornalistas como gatekeepers das informações, e o posicionamento da mídia 

noticiosa [...] como os espaços centrais para a cobertura e o envolvimento com as notícias” 

não é mais domínio do jornalismo (Burns, 2014, p. 243). O autor ressalta que o jornalismo se 

tornou uma atividade que não ocorre mais em isolamento – “pelo contrário, tem que ser feito à 

vista dos, e em cooperação e até em colaboração com os usuários das notícias”. Adriana 

Barsotti (2014, p.242) também trata do tema, considerando que “não cabe mais 

exclusivamente ao jornalista decidir o que será notícia e tampouco legislar sobre o seu caráter 
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irrevogável”. No ambiente digital, onde interagem jornalistas, leitores e fontes, “no qual a 

palavra é franqueada a todos, a hierarquia é flexibilizada. Os gates ou filtros, portanto, ficam 

mais maleáveis e suscetíveis às escolhas não só dos jornalistas, mas também do público”. A 

análise nos faz crer que o gatekeeper não desapareceu, no entanto, seu papel está desdobrado, 

dobradiço e complexificado e este é um grande desafio profissional nas dimensões técnica e 

ética.  

3.1.3 A ação jornalística e o rastreamento da produção 

A nossa posição é a de olhar a produção jornalística nas mídias independentes digitais 

compreendendo estas práticas de maneira articulada, com origem na própria crítica do 

jornalista à mídia tradicional e consequente escolha pela atuação na mídia independente, em 

uma compreensão de continnum jornalístico (BARBOSA, 2013). 

O newsmaking, como vimos, diz que para se produzir notícias é necessária a 

organização do trabalho jornalístico. Essa metodologia se dá, sobretudo, pela observação dos 

fatos influenciadores da produção de notícias, como descreve Wolf (1995, p. 167), com a 

presença do pesquisador no ambiente que é objeto de estudo, tanto pela observação 

sistemática quanto por conversas e entrevistas com os jornalistas, em um processo não casual, 

mas articulado aos objetivos de pesquisa. Dois fatores podem comprometer o êxito do 

processo, diz o autor, “a insignificância e a ausência de um plano de pesquisa, [...] e 

inversamente, a imposição de uma seleção rígida do material observável”. O observador pode 

portar-se de modo “passivo, que reduz ao mínimo as interacções com os indivíduos 

analisados, até uma atitude mais participativa e integrada”.  

Em síntese, o newsmaking compreende “as decisões tomadas pelo jornalista no 

processo de produção de notícias” (TRAQUINA, 2016, p. 235). Sobre essas decisões, ou seja, 

partindo da atuação do jornalista, Manuel Carlos Chaparro construiu uma teoria da ação 

jornalística, levando em conta três inquietações. São elas: 

1) Como se manifestam, se escondem ou se simulam os propósitos que 
motivam e as intenções que controlam as mensagens jornalísticas? 2) Que 
interesses estão conectados a tais propósitos e que princípios éticos inspiram 
as intenções ordenadoras da ação jornalística? 3) Que influência a explicação 
ou não-explicação das intenções exerce na vontade do leitor, no que se refere 
à decisão de ler ou não ler, aceitar ou rejeitar a mensagem? (CHAPARRO, 
2007, p.21). 
 

O resultado é uma proposta teórico-metodológica com base nas ciências da linguagem 

– pela vertente da pragmática, que compreende o jornalismo como um fazer intencionado, e o 

jornalista e sua prática, uma ação social. “Jornalismo é um processo social de ações 
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conscientes, controladas ou controláveis – portanto, fazeres combinados com intenções” 

(CHAPARRO, 2007, p. 33). 

Partilhamos desta compreensão de Chaparro, que integra as subjetividades em curso 

no fazer jornalístico. “Não há como ser objetivo no exercício criativo de escolher ângulos, 

enfoques e relevâncias” (CHAPARRO, 2007, p. 13). No entanto, o desafio da ética está posto, 

na dimensão da intenção, já que ela é “a liga que funda Ética, Técnica e Estética, tríade 

solidária e inseparável das ações jornalísticas” (CHAPARRO, 2007, p. 21). 

Sem intenção não é possível agregar, no fazer criativo do jornalismo, a ética, 
a técnica e a estética, tríade inseparável dos processos complexos de 
comunicação. Sem o controle consciente sobre os fazeres, o jornalismo não 
se concretiza nem como ação social nem como criação cultural 
(CHAPARRO, 2007, p. 144). 
 

 O autor considera que o jornalismo e o jornalista não precisam negar ou temer a 

questão dos interesses. O jornalismo se move e se ocupa de interesses sociais diversos. “O 

interesse pode ser considerado, portanto, o atributo de definição do jornalismo. Só é notícia o 

relato que projeta interesses, desperta interesses ou responde a interesses” (CHAPARRO, 

2007, p. 147). O autor coloca como horizonte de conduta da ação jornalística o interesse 

público: 

Aliás, nunca é demais lembrar que a atividade jornalística deve ser avaliada 
e avalizada pelas razões do interesse público, parâmetro gerador dos critérios 
jornalísticos de valoração da informação. E, quanto mais vigorosos forem os 
atributos de relevância social da informação, maior será a dimensão do 
interesse público atendido (CHAPARRO, 2007, p. 146). 

 
Situamo-nos em concordância com as compreensões teóricas do autor, sucintamente 

apresentadas, acerca do jornalismo e sua práxis, ao circunscrever o nosso objeto de estudo, o 

jornalismo independente e suas práticas, no contexto de atores sociais conscientes dos 

interesses sociais em curso, com a dimensão de sua prática carregada de intencionalidade.  

Essa ação jornalística, no caso dos jornalistas das mídias independentes, consciente da 

dimensão da intencionalidade, fica clara quando observamos os seus contextos editoriais, com 

posicionamentos claros à ideários como defesa da democracia e dos direitos humanos, com o 

desafio da ética do interesse público. 

A partir dessa compreensão do jornalismo, Chaparro (2007) propõe um método de 

análise descrito por ele como rastreamento. De acordo com o autor, esse rastreamento consiste 

no “registro descritivo dos fazeres jornalísticos obtido em alguns casos por meio da 

observação direta dos diversos momentos da produção, em outros, pela dissecação crítica da 
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reportagem publicada, com a recuperação, por meio de entrevistas, das interveniências dos 

diversos protagonistas e agentes da ação” (CHAPARRO, 2007, p. 40).  

São, assim, dois tipos de rastreamento: rastreamento por observação direta dos fazeres 

e rastreamento por dissecação – reconstituição da reportagem publicada. No primeiro tipo, o 

pesquisador inicia a verificação na reunião de pauta, com a escolha da reportagem a ser 

acompanhada, seguindo o trabalho do repórter na rua, fazendo suas próprias anotações para 

comparação com o texto a ser publicado. No segundo, o trabalho consiste na decomposição 

do texto nas suas partes e interveniências e reconstrução do percurso da ação e coleta de 

depoimentos dos jornalistas e fontes envolvidas na produção para comparação com o texto 

publicado (CHAPARRO, 2007, p. 41).  

Em linhas gerais, diríamos que o rastreamento consiste no ato de investigar os 

processos e os progressos daquilo que se deseja compreender, por meio de critérios 

específicos. O próprio autor aponta que é grande a contribuição da metodologia às suas 

reflexões teóricas e ao entendimento crítico da atividade jornalística no Brasil, muito embora 

ele assinale a resistência encontrada por editores, pauteiros e repórteres ao rastreamento. Essa 

mesma resistência também encontramos nas mídias independentes, como apontamos no 

primeiro capítulo ao descrevermos, no item metodologia aplicada, nosso percurso de 

aproximação às mídias. Isso não permitiu que acompanhássemos as rotinas produtivas ou o 

acompanhamento da feitura reportagens como gostaríamos. Sobre isso, nas considerações 

finais, arriscamos alguns apontamentos para o futuro. 

Por outro lado, há muito da metodologia de Chaparro, como da perspectiva teórico 

metodológica do newsmaking em nossa pesquisa, nas observações de fragmentos das rotinas e 

dos ambientes nos encontros para diálogos que tivemos nas redações de algumas mídias, nas 

entrevistas em profundidade e ainda na dissecação dos textos, que fizemos no último tópico 

do terceiro capítulo, com a análise de algumas narrativas.  

 

 

3.1.4 Processos e rotinas produtivas em tempos líquidos  

 

O fazer jornalístico como tratado pelos autores citados, na perspectiva teórica do 

newsmaking, têm sua origem centrada na produção impressa e televisiva antes das 

transformações sociais e tecnológicas vivenciadas nos dias atuais, circunscrevendo-se dentro 

de uma organização jornalística precisa, delimitada, fixa. Isabel Travancas (2011, p. 16) diz 
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que a empresa jornalística é o local de trabalho do jornalista, inclusive localizando e 

caracterizando a relevância dessa empresa no espaço urbano: 

O espaço em que o jornal se situa no bairro é muito mais amplo do que o 
ocupado por seu prédio. Ao redor do edifício, em geral grande, mas não 
necessariamente de vários andares, há muitas pessoas ligadas à empresa, 
carros da redação, office boys que transitam e alguns bares ou botequins 
sempre movimentados. O jornal ocupa lugar de destaque na região, 
localizando-se na maioria das vezes no centro da cidade. Em alguns casos, 
uma rua não é logo identificada por seu nome, mas sim pelo do jornal nela 
situado (TRAVANCAS, 2011, p. 20). 

 
A autora utiliza “a ideia de separação entre casa e rua”, por exemplo, para descrever o 

dia a dia de um repórter de um jornal impresso. “Subordinada à regras próprias, a redação é a 

área de atuação do jornalista. Seus funcionários estão divididos hierarquicamente, cada qual 

com uma função preestabelecida.” 

Para o jornalista, a redação é o centro vivo do jornal, ou melhor, seu coração 
que bate e pulsa. É uma comparação pertinente na medida em que é o espaço 
que funciona 24 horas por dia e no qual se encontra a razão de ser do jornal: 
a produção da informação. Pois se a notícia se encontra na rua, sua 
elaboração se faz na redação (TRAVANCAS, 2011, p. 20). 
 

Pode-se dizer que os estudos acercas da produção da informação se circunscrevem no 

universo de organizações com marcadores precisos e bem delimitados: o ambiente de trabalho 

do jornalista – repórteres, redatores, fotógrafo, diagramador, subeditor, editor, chefe de 

reportagem, pauteiro, radioescuta, editor-chefe ou diretor de redação, editorialista –, suas 

rotinas, suas relações hierárquicas. Assim, estudar os modos de produção e de trabalho era 

algo mais preciso, em uma dinâmica um tanto estruturada, como descreve Travancas no 

estudo realizado na primeira metade da década de 1990. 

Em uma primeira aproximação ao termo rotina, se nota a referência àquilo que é 

habitual, seguido ou trilhado sempre da mesma maneira, maquinal ou inconsciente, que resiste 

a mudanças. Uma conservação da sequência, cronologia de como determinadas atividades 

devem ser executadas, de acordo com o Dicionário Michaelis.6 Travancas, com um olhar 

antropológico, descreve a rotina de repórteres, da chegada ao local onde se faz o jornalismo, a 

redação, até sua saída, ao final do expediente. Ela começa pelo ligar do computador, 

checagem de mensagens e recados, da pauta do dia, leitura dos jornais do dia, apuração por 

telefone, saídas da redação, relações com colegas e fontes, até o fechamento da edição e o 

chope do final do dia. Traços de um tempo hoje quase inexistente, como veremos, a 

recordação vale a pena: 

                                                 
6 Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/rotina/<. Acesso 

em: 12 ago. 2019. 
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Embora funcione 24 horas por dia, a redação tem seus momentos de pique. 
Em torno das sete da manhã, há poucas pessoas na sala. Ali se encontram o 
chefe de reportagem, o pauteiro, alguns contínuos e os primeiros repórteres 
da manhã que começam a chegar, sem falar nos que trabalharam de 
madrugada. Por volta das 10 horas, o movimento já é grande e o barulho, 
intenso. Entre 11 e 16 horas, o período é de calmaria – os repórteres estão na 
rua e os redatores ainda não chegaram. Depois das 16 e até as 20 ou 20h30, o 
movimento vai não só aumentando como se intensificando, e a ansiedade 
cresce: veem-se várias pessoas correndo de um lado para o outro, ouvem-se 
gritos aflitos, motivados pela tensão. Está próxima a hora de fechamento do 
jornal, que não espera ninguém – é o deadline (linha da morte), ou seja, 
prazo fatal. Neste momento os telefones tocam intensamente e muitas vezes 
não são atendidos. [...] Passado este clímax, aos poucos a redação vai se 
esvaziando, silenciando e, por volta das dez da noite ela já está com mais da 
metade dos terminais desocupados (TRAVANCAS, 2011, p. 35). 

 

Nesta perspectiva de uma rotina de algum modo estruturada, as etapas do processo de 

produção cotidiana da notícia descritas por Wolf (1995, p. 195) – a recolha, a seleção e a 

apresentação –, estavam mais facilmente demarcadas. Na mesma perspectiva, a compreensão 

de Tuchman (1973), que associa o processo de produção da notícia a uma rotina industrial, 

com procedimentos internos e limites organizacionais, parece um pouco distantes do que seria 

hoje a dinâmica dos grandes jornais, mais ainda a das mídias independentes digitais. 

Como exemplo, a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 13 junho de 2019, 

contou com a cobertura dos grandes jornais, veículos especializados e mídias diversas, já que 

na pauta estava um tema polêmico: o enquadramento da homofobia e transfobia no crime de 

racismo.7 Tentemos imaginar o modus operandi do jornalista, a partir do relato da rotina de 

alguém do Jornal Jota feito pela editora executiva Gabriela Guerreiro, que entrevistamos 

presencialmente, em visita à redação da mídia em Brasília.8 O repórter que cobriu o debate, 

munido de um bloquinho, caneta (que ainda se porta, mas não necessariamente se usa) e um 

bom smartphone de uso pessoal (com conta paga pela empresa no final do mês), repassa 

informações “minuto a minuto” a um editor que as envia, via alerta, a leitores pagantes do site 

(conforme nichos de interesse). Com as mesmas informações, o jornalista já redige a matéria 

                                                 
7 A discussão sobre criminalização da homofobia teve início no Supremo em fevereiro de 2019. Após seis 

sessões de julgamento, no dia 13 de junho de 2019, os ministros decidiram, por 8 votos a 3, enquadrar a 

homofobia e transfobia no crime de racismo. Além disso, 10 dos 11 ministros reconheceram a omissão do 

Congresso Nacional em criar lei específica sobre o tema. Ao fixar a tese, no entanto, o STF ressalvou que a 

liberdade religiosa está garantida, desde que não configure dis curso de ódio. Com essa decisão, a homofobia e a 

transfobia devem ser enquadradas no artigo 20 da Lei 7.716/1989, que tipifica os crimes de preconceito de raça 

ou de cor.   
8Sobre o tema, o Jota publicou a matéria “STF reconhece omissão do Congresso e enquadra homotransfobia no 

crime de racismo”, publicada em 13 de junho de 2019, de autoria da repórter Hyndara Freitas. Disponível 

em:<https://www.jota.info/stf/do-supremo/por-maioria-stf-enquadra-homofobia-transfobia-crime-racismo-

13062019>. O tema foi tratado também no Facebook do veículo, que gerou 15 compartilhamentos e 124 

comentários. No Instagram não foram publicados posts sobre a decisão, mas há publicações sobre o início do 

julgamento do tema, em fevereiro de 2019. Acesso em: 12 ago. 2019. 

https://www.jota.info/stf/do-supremo/por-maioria-stf-enquadra-homofobia-transfobia-crime-racismo-13062019
https://www.jota.info/stf/do-supremo/por-maioria-stf-enquadra-homofobia-transfobia-crime-racismo-13062019
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que, com rapidez, é postada, por ele ou por outra pessoa, sem depender de seu retorno físico à 

redação. Antes disso, já sabendo de sua pauta, o repórter parte de casa direto para o Plenário 

do STF, sem perder tempo indo até a redação – com conversas para sua atualização via 

aplicativos como WhatsApp –, de “Uber” (logado na conta da empresa, como alternativa para 

excluir os gastos com carro institucional e motorista).9 

A cena parece corriqueira no cenário atual (exceto pela aparição do bloquinho, coisa 

antiga da profissão que está ficando obsoleta diante dos superpoderes dos smartphones), no 

entanto, ela descreve um fazer jornalístico ainda novo e que está em curso na startup Jota. 

Como conta Gabriela, aquela passada na redação (também coisa antiga do ofício) não é 

prática entre os jornalistas da casa. “Não é como uma redação tradicional, que o repórter está 

lá, sai, vai para uma pauta, volta, senta, bate a matéria, o editor que já está do lado dele, do 

lado do editor já está o que bota na home”, ressalta ela ao desenhar o dia a dia do Jornal.  

Também doutoranda na área de Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), a 

editora comenta, sempre na entrevista concedida para esta pesquisa, que considera que hoje 

abordagens etnográficas como a do newsmaking, de acompanhamento de rotina, captariam 

não mais que pequenos fragmentos das coisas. “Pra você acompanhar a nossa rotina, por 

exemplo, se você vier se sentar aqui na nossa redação, você vai acompanhar só um pedacinho 

do que a gente faz”, explica ela, já que os processos estão descentralizados, em movimento, e 

em redes de colaboração. 

Primeiro, tem um repórter que tá na ponta, que você tem que acompanhar o 
trabalho dele de reportagem, aí depois ele manda a informação por exemplo 
para um alerta, que já cai na mão do editor do alerta. Você teria que sentar 
do lado do editor do alerta para ver como ele está mandando aquela 
informação. Aí daqui a pouco eu vou escrever uma matéria para o site, aí 

quem publica para o site é outro (informação verbal).10 
 

Gabriela explica que, no caso de uma redação tradicional (que frequentou durante 10 

anos), “onde está todo mundo junto e que está um do lado do outro nessa engenharia”, esse 

acompanhamento é mais possível, menos complexo. “Mas no caso assim dessas novas 

empresas como o Jota, em que cada um está num lugar e a gente, para economia de tempo 

                                                 
9 Roberto Chiachiri, encarregado da Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, em relato pessoal, conta que 

achou muito interessante uma das coisas que viu acontecer durante a realização da Conferência Mundial do 

Clima (COP 21), em 2015: “Estávamos em Paris para cobertura do COP 21 e, na Place de la République, onde se 

concentram todas as mídias, os jornalistas fazem transmissão dali porque é um marco de Paris, e no meio das 

transmissões de emissoras de vários países chega um rapaz de bicicleta, com características de países nórdicos, 

loiro, alto, montou seu aparelho, levantou as anteninhas e fez sua transmissão para o seu país ” (Informação 

verbal). 
10  Entrevista gravada com a editora do Jota, Gabriela Guerreiro, concedida para a pesquisa no dia 07 de 

fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese.  
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mesmo e dinheiro, não precisa ficar se deslocando de onde você está para a redação”, a 

dinâmica, reflete ela, poderia variar entre passar dias no local, ou acompanhando um 

determinado repórter. 

 Com o contexto da comunicação convergente (do ponto de vista técnico e cultural), 

móvel (do ponto de vista das plataformas e aplicativos da comunicação móvel e do jornalista 

que produz em movimento) e em redes (do ponto de vista da rede mundial de computadores, 

das redes sociais digitais e da produção em redes), o jornalista está mais em movimento do 

que nunca. Não que tenha um dia sido imóvel, como vimos nos processos descritos por 

Travancas (2011). Vale aqui lembrar as críticas ao jornalismo online – que começou a ser 

feito no Brasil no final da década de 1990 –, e a cultura da atualização contínua, própria desse 

meio, que acabou por intensificar a figura do jornalista sentado.11 Ou seja, aquele que apura 

superficialmente, ou que, no limite, não apura.   

 Mas a mobilidade no jornalismo se restringia quase que à coleta, com o retorno do 

jornalista à redação para a produção da notícia. No contexto contemporâneo, com as 

plataformas e dispositivos da comunicação móvel e, portanto, o fim da demarcação do 

território de trabalho, a produção e difusão dos conteúdos pelo jornalista acontece em diversos 

locais e momentos do processo produtivo, como observa William John Thomas Mitchell, 

pesquisador que tem a influência da mídia como centro de seus estudos: 

Um outro efeito, particularmente poderoso e em combinação com todos 
estes, é a emergência da mobilidade dos produtores e consumidores de 
informação. Nós podemos baixar da rede para dispositivos móveis sem fio o 
que quisermos e na hora que quisermos. Da mesma forma, podemos subir 
produtos que criamos enquanto estamos em movimento, em deslocamento. É 
uma mudança em relação à idéia de trabalho em lugar fixo (MITCHELL, 
2003, p. 84, tradução nossa). 
 

Assim, as etapas dos processos produtivos, antes mais demarcadas, estão imbricadas, 

contínuas e desterritorializadas. O local de trabalho do jornalista em um contexto de 

mobilidade e convergência se configura primeiro nas redes (sociais e digitais) e depois nos 

espaços físicos. Os aplicativos de conversa como Telegram e WhatsApp são locais de trabalho 

destes novos produtores, muito mais que um endereço físico, como percebemos nas 

entrevistas com jornalistas de novas mídias digitais.  

                                                 
11 Erik Neveu (apud Pereira, 2004, p. 96) explica que o termo é utilizado para designar “[ . . . ] um jornalismo 

mais orientado ao tratamento (formatação dos textos de outros jornalistas, gênero editorial ou comentário) de 

uma informação que não é coletada pelo próprio jornalista”. Pereira (2004, p. 96) diz que “o journaliste assis se 

contrapõe ao journaliste debout ou o ‘jornalista de pé’ que se dedica à coleta de informações por meio do contato 

direto com as fontes”.  
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A transmissão de acontecimentos ao vivo – via rede sociais ou serviços de streaming, 

talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos das mudanças do jornalismo contemporâneo, 

mais precisamente, do modo de se fazer notícia. Antes, para noticiar um fato os veículos 

enviavam seus repórteres a um determinado local e, de lá, saíam eles com suas anotações e/ou 

gravações (analógicas e depois digitais) direto para a redação. No caso da TV, equipes 

compostas por pelo menos duas pessoas – o repórter, o cinegrafista e em alguns casos, um 

ajudante – que com um aparato técnico de câmera, tripé, microfone e rebatedor, se 

deslocavam em carros de reportagem, montavam toda essa estrutura, produziam a reportagem, 

desmontavam a estrutura, e depois se deslocavam de volta à redação. E em ambos os casos, 

era ali que as notícias ganhavam corpo. Ali se definia em quantas linhas ou quantos minutos o 

tema seria tratado, qual enfoque ele teria, qual título surtiria mais impacto. Isso, depois de as 

pautas já terem sido definidas previamente na redação. Hoje, as notícias são dadas das ruas, 

em um processo difuso entre o fazer e o transmitir, em uma revisão do próprio conceito de 

notícia, de periodicidade e do próprio jornalismo.  

Tal realidade evoca a metáfora da liquidez, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman.12 

Diferentemente dos sólidos, os líquidos não se mantêm estáveis, eles, conforme bem 

desenhado no prefácio da obra Modernidade líquida, “fluem, escorrem, esvaem-se, 

respingam, transbordam, vazam, inundam” (BAUMAN, 2001, p. 8), como as formas sociais 

da contemporaneidade. Ele usa a metáfora da “modernidade líquida” para caracterizar o 

momento presente, e aponta: 

Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem 
seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para 
a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e 
a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, 
assim como a sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou 
permanecer muito tempo (BAUMAN,  2007, p. 7). 
 

                                                 
12 Com uma produção literária extensa, Zygmunt Bauman se consolidou como um dos ma iores pensadores da 

atualidade. Tem mais de quarenta obras publicadas no Brasil pela editora Zahar. Ficou conhecido por suas 

análises do consumismo pós-moderno e das ligações entre modernidade e holocausto. Recebeu os prêmios 

Amalfi (1989), por sua obra Modernidade e holocausto), e Adorno (1998), pelo conjunto de sua obra. Em 

entrevista à revista Isto é, em 2010, ele explicou o que caracteriza a “modernidade líquida”, termo que é título de 

um dos seus livros. Segundo ele, “líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na 

verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual estágio ‘líquido’ da modernidade, 

os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada – ou seja, o impulso de 

transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis – não dá ao fluxo uma oportunidade 

de abrandar, nem o tempo necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior 

expectativa de vida.” Veja em: 

<https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/>. Acesso em: 

12 ago. 2019.  

https://istoe.com.br/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR+/


163 
 

Assim, a modernidade líquida se refere ao conjunto de relações e dinâmicas que se 

apresentam no tempo presente e que se diferenciam daquelas estabelecidas durante o período 

que Bauman chama de modernidade sólida, quando, segundo ele, havia fixidez nas relações 

sociais entre sujeitos e instituições. 

A passagem da fase sólida para a líquida evidencia que as instituições sociais, que 

limitam as escolhas individuais e asseguram a repetição de rotinas e padrões, não mantêm sua 

forma, pois se dissolvem muito mais rápido que o tempo necessário para moldá-las e 

estabelecê-las (BAUMAN, 2007, p. 7). Nas palavras dele, “as rotinas antigas e aparentemente 

eternas começaram a se desintegrar; os hábitos antigos e convenções começaram a mostrar 

sua idade e os rituais, sua debilidade” (BAUMAN, 2007, p. 100). 

 O jornalismo, em nossa visão a partir dos estudos que estamos fazendo, experimenta 

dessa liquidez no ambiente corporativo, uma vez que, poderíamos dizer, as instituições 

jornalísticas estão em processo de liquefação: entre outras razões, não possuem a legitimidade 

de outrora, não detém mais o monopólio da emissão – já que repórter, fonte e leitor se 

alternam na coprodução de conteúdo de múltiplos formatos –, não têm controle acerca das 

formas de interação e participação de seus públicos.  

O fazer jornalístico e a atuação do jornalista também não se fixam mais em uma rotina 

definida. As reuniões de pauta acontecem todos os dias (ou até a todo momento) por meio de 

aplicativos de mensagens; o repórter apura e elabora a pauta do local onde o fato está 

acontecendo; ele mesmo pode subir a matéria (já editada por ele ou um editor que se encontra 

em outro local, cidade ou país) para o site; ele pode atualizá-la em tempo real. Há ainda a 

possibilidade de cobrir um tema assistindo uma transmissão pela internet e ao mesmo tempo, 

por meio de um chat, entrevistar as fontes que debatem sobre o assunto. De fato, essa não é 

uma realidade em todos os veículos jornalísticos atuais. Alguns deles ainda mantém suas 

rotinas como as desenhadas por Travancas (2011), em especial os jornais diários, mas como 

demonstrou os estudos de Fernando Firmino da Silva (2013, 2015), as dinâmicas mesmo nos 

jornais tradicionais já sofrem a pressão da modernidade líquida.  

Com a internet e suas implicações no jornalismo, novos estudos surgem para elucidar 

as dinâmicas jornalísticas após a emergência do online. Os estudos empíricos sobre o 

newsmaking, entre o final de 1990 e 2000, já mostravam transformações nas rotinas 

jornalísticas. Encontramos em Silva (2015, 2013, 2009, 2008) um resumo exploratório dessas 

transformações e indicações das principais alterações pelas quais passa o jornalismo. Em sua 

tese de doutorado, intitulada Jornalismo móvel digital: uso das tecnologias móveis digitais e a 

reconfiguração das rotinas de produção da reportagem de campo, Silva (2013, p. 323) que 
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acompanhou processos produtivos nas redações dos jornais A Tarde Online de Salvador, 

Extra Online do Rio de Janeiro, JC Online do Recife, termina por sistematizar aspectos de 

reconfiguração da reportagem de campo com a entrada das tecnologias móveis: “a) 

multitarefa/acúmulo de funções; b) atualização contínua do campo; c) velocidade/tempo real; 

d) trabalho para multiplataformas; e) streaming de dados f) interações mediadas virtualmente 

entre repórteres e editores”.  

Publicada em 2008 nos Estados Unidos, a obra Making online news: ethnography of 

news media production, organizada por Chris Paterson e David Domingo (2008), escrita por 

autores do grupo de trabalho Análise de Produção Mediática da IAMCR (International 

Association for Media and Communication Research), é uma referência importante dessa 

revisão teórica dos estudos acerca da produção da notícia. Carla Baptista (2012, p. 213), em 

resenha do livro, diz considerar que a obra deve marcar os estudos futuros assim como “hoje 

têm, para nós, os trabalhos iniciados na década de 70 do século XX por sociólogos e 

antropólogos como G. Geertz, H. Ganz, T. Gitlin, P. Golding, P. Schlesinger, G.Tuchman e 

outros, cuja vontade de saber quem são os jornalistas e como decidem e agem nos legou 

conceitos tão estruturantes para as teorias do jornalismo”. 

Com pesquisas realizadas em diferentes redações digitais na Irlanda, Argentina, 

Alemanha, Estados Unidos, Catalunha, China e Bélgica, a obra é organizada em três grandes 

eixos: o primeiro é dedicado às novas mídias, o segundo, às rotinas produtivas, e o terceiro, às 

discussões acerca de práticas que podem reinventar o jornalismo. Os autores partilham, afirma 

Paterson (2008, p. 1, tradução nossa) da perspectiva de que nossa “realidade compartilhada é 

cada vez mais moldada pelas práticas de produção dos profissionais de mídia online e que é 

impossível compreender a natureza dessa realidade sem chegar ao cerne do processo de 

fabricação e da cultura compartilhada dos fabricantes”. 

Já na apresentação, assinada por Nora Paul (2008, p. 2, tradução nossa), a autora faz 

referência ao estudo clássico de Tuchman (1978),  Making news: a study in the construction 

of reality, afirmando que o título da obra em questão é em sua homenagem (Making online 

news),  já que “sem essas primeiras investigações etnográficas da produção de notícias, nosso 

entendimento do jornalismo estaria limitado ao pouco que podemos colher da observação do 

conteúdo das notícias, ou do que os jornalistas dizem que fazem”.  

Paterson (2008) aponta para uma distância entre os ideais partilhados pela comunidade 

dos jornalistas online e as suas práticas, considerando que as abordagens metodológicas 

etnográficas são as mais apropriadas para compreender a prática da produção jornalística 

nessas mídias e sua cultura, assim como a de seus jornalistas. O autor entende que a 
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metodologia da etnografia foi abandonada demasiadamente cedo, por estudos que se 

“concentraram mais em conteúdo, perfis profissionais e atitudes e audiências do que nas 

rotinas e contextos de produção”. A etnografia é um caminho para “contrariar as abordagens 

tecnologicamente deterministas por trás de muitos estudos de notícias on-line. A pesquisa não 

pode mais dar como certo que a Internet mudará o jornalismo de forma imediata e dramática” 

(PATERSON, 2008, p. 1, tradução nossa).  

Em referência às rotinas produtivas das redações online, o autor expressa que os 

prazos desapareceram, “geralmente com implicações negativas para a qualidade das notícias”; 

apesar das múltiplas potencialidades do online, “isso parece ter tido pouco impacto sobre a 

extensão da convergência entre a produção de mídia antiga e nova, nem sobre a divisão 

sociocultural entre jornalistas de mídia antiga e de nova mídia – que permanece profunda”. 

Essa divisão, diz o autor, muitas vezes, “parece ser um status de segunda classe para os 

profissionais de mídia on-line, o que é surpreendente, dada a maturidade do campo”. Em sua 

visão, “há muito pouca indicação de que o jornalismo on-line seja inerentemente melhor 

jornalismo por todo seu potencial interativo” (2008, p. 6, tradução nossa).  

 Em um artigo sobre produção de notícias on-line publicadas desde 2000, Eugenia 

Mitchelstein e Pablo Boczkowski (que realiza um abrangente projeto etnográfico sobre as 

salas de notícias dos EUA) tratam do impacto das redes e configurações digitais sobre a 

atividade jornalística, sobre o cinema, sobre a música e sobre a televisão, e apontam que: 

Quatro aspectos das mudanças nas práticas jornalísticas atraíram a maior 
parte da atenção da pesquisa acadêmica sobre notícias online: modificações 
no fluxo de trabalho editorial, alterações nas práticas de coleta de notícias, 
aceleração dos padrões temporais de produção de conteúdo e a convergência 
de impressão, transmissão, e operações online (MITCHELSTEIN; 

BOCZKOWSKI, 2009, p. 568, tradução nossa). 
 

Zélia Leal Adghirni salientando, em artigo de 2014 (p. 1), sobre valores-notícia e 

credibilidade jornalística no jornalismo online, sustenta que o sentido tradicional da produção 

noticiosa foi invertido pela abundância de informações, em fluxo contínuo, que “hoje o 

produto é distribuído antes de ser inteiramente fabricado” e que essa fabricação frenética tem 

como resultado leitores confusos e alienados. 

A obsessão pela velocidade na difusão das notícias não é um fato recente. 
Desde a invenção da rotativa, em 1850, quando os jornais passaram a ser 
produzidos em larga escala, a velocidade tem sido a marca do jornalismo.  
Mas a velocidade em tempos de webjornalismo tornou-se uma obsessão e 
um fim em si mesmo. O importante é divulgar em tempo real, ou em fluxo 

contínuo, todos os fatos na medida em que estes acontecem (ADGHIRNI, 
2004, p. 1). 
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Regressando ao estudo de Silva (2013, p. 316), aplicado à três redações tradicionais, 

os resultados explicitam a “reconfiguração da rotina de produção, não necessariamente no 

interior da redação enquanto espaço de trabalho (apesar de termos identificado também 

influência do processo), mas sim no deslocamento da produção para o campo”. O autor 

observa também “uma ruptura nos padrões de rotina tradicionais devido ao acúmulo de 

funções agregadas e ao trabalho voltado para mais de uma plataforma midiática” (SILVA, 

2013, p. 316), e vai além ao destacar que até mesmo os critérios de noticiabilidade estão 

sendo reconfigurados, ponto que Adghirni, em 2004, já havia demonstrado:  

Se aceitarmos o conceito de noticiabilidade como o conjunto de elementos 
através dos quais um veículo controla e gere a quantidade e o tipo de 
acontecimentos entre os quais seleciona as notícias (Wolf, 1999; 175), a 
pergunta que se coloca na produção do jornalismo online é como definir os 
valores-notícias prioritários para preencher os sites noticiosos em tempo 

real? (ADGHIRNI, 2004. p. 3). 
 

 A resposta para a pergunta da autora, segundo ela mesma, é que, “entre os valores-

notícias, impera o valor do imediatismo sobre os demais (ADGHIRNI, 2004, p. 13).  

No caso do nosso estudo, com foco em mídias independentes, essa delimitação de 

campo e redação, muito presente como vimos no estudo de Travancas (2011), está pouco 

demarcada, sendo impossível falar em um “interior da redação”. Nos tradicionais formatos de 

mídia, frente às novas tecnologias convergentes e móveis, vemos mudanças nas rotinas 

produtivas, com o jornalista que produz narrativas para diversas plataformas e aplicativos. 

Isso muda as rotinas produtivas, mais móveis e produzindo em campo, mas conserva suas 

estruturas organizacionais, e em grande medida o trabalho presencial e de todos juntos numa 

redação que permanece como o local trabalho do jornalista. Já nas mídias independentes, a 

mobilidade está presente nas rotinas produtivas, mas reinventou ainda o local de trabalho do 

jornalista, que se configura primeiro nas redes e depois nos espaços físicos. Os aplicativos de 

conversa como Telegram e WhatsApp são locais de trabalho destes novos produtores, muito 

mais que um endereço físico. 

As três fases principais da produção informativa, apontadas por Wolf (1995), a 

recolha, a seleção e a apresentação, estão imbricadas, sem fronteiras delimitadas, e fluídas, ou 

seja, não lineares e desobedecendo a uma ordem cronológica processual. David Renaut, em 

artigo de 2013, (p. 36) em que discute a convergência tecnológica e o novo jornalista, com 

relação às fases apontadas por Wolf (1995), afirma que “o que se vê hoje, porém, é que esses 

conceitos, muitas vezes, são atropelados pelos princípios da urgência e velocidade que pautam 

os sites noticiosos e de serviços na corrida desesperada para vencer a concorrência”. No 
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entanto, as etapas apresentadas por Wolf (1995) parecem diluídas não só pela velocidade 

imposta à produção, mas a própria incorporação, nos processos, dos novos aparatos e 

dispositivos da comunicação. Isso fica claro no relato de uma jornalista, quando ela nos diz 

que a pauta é construída ao passo da produção, com idas e vindas via WhatsApp. “Existe um 

canal, a gente vai usando o WhatsApp e tal, eles meio que vão cantando a pauta, ‘aconteceu 

isso, eu posso tocar essa pauta hoje?’, ‘Beleza, como que você vai abordar’, ‘ah, a minha 

entrada é essa…’”, descreve Olívia Fraga, do Nexo Jornal. 

Neste novo tempo, de eterno presente, diz Muniz Sodré (2010, p. 127), “a produção 

ilimitada de acontecimentos dá lugar a uma imediatez que, impossibilitando a consciência de 

representar os fenômenos dentro de uma duração (portanto, dentro da espessura temporal), 

abole efetivamente o tempo”. 

Acontece que as tecnologias avançadas da comunicação e a velocidade de 
circulação das informações produzem outra temporalidade, que se vem 
chamando de “tempo real”. De fato, num mundo posto em rede técnica, 
modifica-se profundamente a experiência habitual do tempo: virtualmente 
conectado a todos os outros, cada indivíduo pode ser alcançado sem demora, 
nem período marcado, por qualquer um. Isto é precisamente o tempo real, ou 
seja, a abolição dos prazos pelos dispositivos técnicos integrados em nossa 
ambiência cotidiana (SODRÉ, 2014, p. 127). 

 
Muniz Sodré (2014, p. 130) ressalta que, nesse ambiente, é mais que necessária a 

pesquisa e a experimentação rumo a um “jornalismo relacional, interativo com a realidade 

atual e em benefício da agregação de valor humano à ordem social”. O  jornalismo, quando 

voltou sua atenção para propostas específicas, “conseguiu dar uma guinada na direção de algo 

novo”, como é o caso do “jornalismo investigativo, o jornalismo gonzo, o new journalism, o 

civic journalism, a partir dos Estados Unidos, principalmente, mas com reflexos nas 

coberturas em todo o mundo”. No contemporâneo, aponta o autor, “parte-se visivelmente em 

direção a uma proposta de jornalismo voltado para a produção de um modelo inclusivo, de 

comunicação interativa e reflexiva. Basta olhar para espaços de página maiores que buscam 

dar voz ao leitor”. 

Essa urgência e imperativo da velocidade está presente também no caso das mídias 

independentes, ficando especialmente clara nas ações midiativistas e das coberturas de 

acontecimentos em tempo real, como no caso dos live-streaming, muitas vezes feitos 

enquanto os eventos ocorrem, do interior das manifestações. No entanto, rompendo em partes 

com a fragmentação consequente da urgência da atualização contínua (rumo às 

experimentações apontadas por Sodré), essas transmissões ininterruptas imprimem uma outra 
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estética da notícia, em processos pouco ou não editados em uma proposta de profundidade e 

não de hard news, gênero que impera no jornalismo em tempo real.  

No caso das mídias independentes, mesmo aquelas que produzem jornalismo diário 

(como o Nexo, o Jota e o Congresso em Foco), estas se posicionam de maneira diferente com 

relação ao imperativo do tempo real, experimentando novas temporalidades e relacionamentos 

com a questão do furo jornalístico e a atualização contínua. O Nexo, com sua proposta de 

jornalismo de contexto, parece não estar interessado em dar em primeira mão, mas sim em 

apresentar uma narrativa diferenciada sobre o acontecimento. Na manhã do dia 21 de março 

de 2019, em que entrevistamos a editora do jornal, Olívia Fraga, em um café na avenida 

Paulista, a jornalista chegou perguntando se tínhamos visto que o ex-presidente Michel Temer 

havia sido preso há pouco. Não tínhamos visto, ainda.  Checamos por volta das 12h, e o Nexo 

Jornal não tinha dado nada ainda sobre a prisão do ex-presidente, embora Olívia nos tivesse 

dito que em um caso como este, eles saem com o noticioso primeiro, depois com uma 

produção mais explicativa. “Tem muita coisa acontecendo. Como essa coisa do Temer. Entrar 

com a explicação, não. Vou entrar com o fato primeiro”, disse (informação verbal)13.  

Todas as mídias que consideramos que se dispõem a produzir o que estamos 

chamando de jornalismo em profundidade (Estúdio Fluxo, Nexo Jornal, Repórter Brasil, Jota 

e The Intercept Brasil) se relacionam de modo diferente com o imperativo do tempo real 

apontado por Sodré e por Silva em seus estudos, revendo assim critérios de noticiabilidade.  

Gabriela Guerreiro, do Jota, afirma que o nascimento da pauta muda quando 

comparado à mídia tradicional. “A gente não se pauta, necessariamente, por assuntos que a 

mídia tradicional está se pautando. A gente às vezes está cobrindo coisas que a grande 

imprensa não está”. Ela explica que no Congresso, por exemplo, acompanham o dia a dia das 

votações, “mas a gente não faz matéria para o site de tudo que está acontecendo no 

Congresso. A gente tem um foco bem específico. Tem umas questões, às vezes, de interesse 

de assinantes nossos, específicos que a gente acompanha” (informação verbal). 

Como mostrou os relatos de Gabriela que trouxemos – algo que veremos em mais 

profundidade no próximo tópico deste mesmo capítulo na fala dos demais jornalistas –, a 

produção em tempos de convergência midiática e mobilidade, se desenha em rotinas mais 

fluídas, com novos desenhos territoriais, imbricando processos da feitura jornalística ora bem 

delimitados (pauta, apuração, edição, publicação) – com a intensificação de dinâmicas 

colaborativas e relações mais horizontais, no caso das mídias independentes que 

                                                 
13 Entrevista gravada com a editora do Nexo Jornal, Olívia Fraga, concedida para a  pesquisa no dia 21 de março 

de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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investigamos. Na corrida – por vezes desesperada – por vencer a “concorrência” não é só a 

velocidade que ganha ou que atropela e revê as dinâmicas do fazer. 
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3.2 PERCEPÇÕES E PRÁTICAS REVISTAS: A VISÃO DE 

PROTAGONISTAS 

  

Neste ponto da tese, tendo já olhado para as mídias independentes sob distintas 

perspectivas, e depois de uma primeira aproximação a cada um dos veículos objetos desta 

pesquisa, apresentamos a visão dos entrevistados acerca das práticas jornalísticas 

contemporâneas. Procuramos abordar as mudanças nas dinâmicas do fazer jornalístico, num 

movimento de contraposição do velho e do que se está chamando aqui de novo. 

Consideramos, também, desse modo, a trajetória dos entrevistados e suas críticas ao 

jornalismo e a seus processos, voltando ao mesmo tempo o olhar para a sua própria atuação. 

Vale aqui retomar, como explicitado no primeiro capítulo quando tratamos do 

percurso metodológico, que consideramos as entrevistas como um dos pontos altos deste 

trabalho. A escolha dos entrevistados, a elaboração do roteiro norteador da conversa e, 

sobretudo, o próprio diálogo, portanto, se dão em um processo artesanal, em oposição e crítica 

a um processo de tipo “industrial” (KAUFMANN, 2013). A centralidade está nas palavras 

dos entrevistados, com sua subjetividade, tendo como orientação uma compreensão da 

entrevista enquanto diálogo possível (MEDINA, 2005). 

Como já se sabe, buscamos ouvir profissionais do jornalismo que exercessem um 

cargo de responsabilidade editorial e/ou que fossem fundadores de algum desses veículos, 

estando envolvidos, portanto, a fundo com o processo de criação e produção do veículo 

independente de que cada um deles faz parte. Valorizamos sua experiência e passagem por 

jornais tradicionais, ou em alguma medida diferentes da mídia independente atual. Dos 8 

jornalistas entrevistados (6 mulheres e 2 homens, um de cada mídia selecionada, com exceção 

da Mídia Ninja, caso em que falamos com 2 jornalistas),14 6 têm passagem por grandes jornais 

brasileiros. 

Partimos da compreensão de roteiros semi-estruturados de entrevista, com base em um 

roteiro norteador, composto por 4 eixos temáticos: a) vida, história, motivações; b) a mídia 

independente; c) a grande mídia; d) modos de fazer, que se desenrolam em outras questões 

durante a conversação, em “ordens” diversas, com cada entrevistado.  Em partes, trata-se de 

                                                 
14 A entrevista com a jornalista Marielle Ramires, fundadora da Mídia Ninja, nos levou à entrevista com Raíssa 

Galvão, uma jornalista mais jovem que nos foi indicada para, segundo Marielle, descrever com mais domínio as 

dinâmicas produtivas do grupo atualmente. Compreendemos que houve neste caso um aprofundamento vertical, 

de acordo com a compreensão de Lima (2009), que descreve, no caso dos livro -reportagem, dois modos básicos 

de aprofundamento. Um de horizontalização (abordagem extensiva em termos de detalhes) e outro de 

verticalização (em busca de implicações, desdobramentos). 
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um método que se constrói no próprio campo, com os sujeitos, mas com a direção do 

pesquisador. Conduzidos por esse roteiro, buscamos um olhar atento, que perpassou todo o 

diálogo, aos aspectos a) do uso de tecnologias; b) das relações humanas; e c) das remediações 

nos processos jornalísticos. As entrevistas foram todas transcritas integralmente, tendo sido 

mantida a fidelidade ao que foi dito e como foi dito, com mínima edição.15 Todas as 

entrevistas, também como já se sabe, estão disponibilizadas na íntegra nos apêndices da tese, 

com uma contextualização inicial de cada uma delas e um breve perfil do entrevistado.  

Com base em um estudo atento de todo esse material, produzimos este segundo item 

do terceiro capítulo, que é organizado em seis tópicos: 1) metajornalismo e independência; 2) 

engajamento e uso da voz autoral; 3) estruturas recompostas, ganhos e perdas; 4) mobilidade, 

convergência e trabalho em redes; 5) relações horizontalizadas e novos produtores, e 6) Novas 

temporalidades, mais aprofundamento. Esse farto compilado apresenta as falas que 

consideramos principais acerca de cada um desses temas, cruzadas com as nossas 

ponderações acerca da proximidade e das diferenças entre elas, a partir de nossa mediação. As 

falas extraídas das entrevistas aparecem nos tópicos temáticos de maneira de algum modo 

aleatória, com base em nossa percepção sobre quais delas poderiam parecer mais expressivas 

e interessantes acerca de cada assunto em discussão.  

A Tabela 6 (que já trouxemos na metodologia) traz a relação dos jornalistas com quem 

conversamos presencialmente, em encontros que duraram de 45h minutos a duas horas (à 

exceção da entrevista com Raíssa Galvão, feita por Skype), dos veículos independentes em 

eles atuam (na ordem com que abordamos as mídias), a formação de cada um deles e os 

cargos que ocupam, além de informações adicionais sobre local, data e duração de cada 

entrevista. 

 

Tabela 7: Relação dos jornalistas e dados das entrevistas 
  

Jornalistas Entrevistados 

Nome Formação  Mídia Cargo Local da 
Entrevista 

Data Duração 

Bruno 
Torturra 

Publicidade e 
Propaganda 
incompleto 

Estúdio 
Fluxo 

fundador e  
diretor  

São Paulo, 
apartamento 
do jornalista 

30/12
/2018  

2h de 
encontro/ 
1h40 de 

                                                 
15 Por edição mínima entende-se a opção por manter aquilo que resulta como a intenção do falante em meio, 

muitas vezes, a repetições e a eventuais deslizes gramaticais no ato da própria fala, sem no entanto trair o 

registro oral de cada uma dessas falas.  
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parte na ECA-
USP e parte 
pela Escola 
Superior de 
Propaganda e 
Marketing 
(ESPM)  

entrevista 

Olívia 
Fraga  

Jornalismo - 
Universidade 
de São Paulo 

Nexo 
Jornal 

editora 
executiva 

São Paulo, Café 
Mestiço, da 
Livraria Martins 
Fontes 

 
21/03
/2019 

1h40 de 
encontro/ 
1h30 de 
entrevista 

Ana 
Magalhães 

Mestrado em 
Ciência Política 
- Universidad 
Autónoma de 
Madrid. 
Jornalismo - 
Pontifícia 
Universidade 
Católica (PUC) 
Minas Gerais 

Repórter 
Brasil 

coordenador
a de 
jornalismo 

São Paulo, 
Repórter Brasil 
e restaurante 
Kebab Paris 

05/02
/2019 

2h30 de 
encontro/ 
2h10 de 
entrevista 

Marielle 
Ramires 

Jornalismo -  
Universidade 
Federal de 
Mato Grosso 

Mídia 
Ninja 

fundadora, 
coordenador
a das 
articulações 
políticas e de 
redes, 
membro do 
conselho 
editorial 

Rio de Janeiro, 
Casa Coletiva 
Mídia Ninja 

23/03
/2019 

2h20 de 
encontro/ 2h 
de entrevista 

Raíssa 
Galvão 

Jornalismo 
incompleto na 
Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 
(UFMG)  

Mídia 
Ninja 

editora de 
redes sociais 
e de 
colunistas 

Skype, da Casa 
Ninja de 
Brasília 

11/03
/2019 

45min de 
entrevista 

Gabriela 
Guerreiro 

Doutoranda 
em 
comunicação- 
Universidade 
de Brasília 
(UnB). 
Jornalismo, 
mesma 
instituição. 

Jota editora 
executiva 

Brasília, 
redação do 
Jota 

7/2/2
019 

1h de 
encontro/ 
45min de 
entrevista 
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Edson 
Sardinha  

Jornalismo - 
Universidade 
Federal de 
Goiás (UFG) 

Congress
o em 
Foco 

editor 
executivo 

Brasília, 
Caramella Café 
e Confeitaria 

7/2/2
019 

1h15 de 
encontro/ 1h 
de entrevista 

Tatiana 
Dias 

Jornalismo - 
Faculdade 
Cásper Líbero 

The 
Intercept 
Brasil 

editora 
executiva 

São Paulo, 
restaurante 
Kebab Paris 

31/03
/2019 

45min de 
encontro/ 45 
min de 
entrevista 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2.1 Metajornalismo e independência 

 

Dos oito jornalistas entrevistados, sete possuem passagem pela grande mídia 

brasileira. A única que não possui, a mais jovem, Raíssa Galvão, escolheu de cara o trabalho 

na Mídia Ninja, rompendo inclusive com a formação universitária para dedicação total ao 

coletivo. A maioria dos entrevistados reconhece o trabalho na mídia tradicional como um 

espaço de aprendizagem, tendo em conta aspectos como o aperfeiçoamento das práticas 

cotidianas, a riqueza na relação com outros profissionais e o contato com as fontes. Há em 

suas falas uma evidente valorização dessa experiência.  

Bruno Torturra, que esteve à frente da Mídia Ninja na sua origem e primeiros anos, 

partindo depois para a criação do Estúdio Fluxo, fala sobre isso quando relata que sente falta 

do trabalho em equipe nas mídias tradicionais, onde esteve por muitos anos: 

Eu sou suspeito pra falar, porque não fiz faculdade de jornalismo. Então, 
tudo que aprendi de jornalismo, e depois aprendi por minha conta, foi 
trocando com pessoas que sabiam mais do que eu. E que, em geral, são os 
diretores, são os editores, são as pessoas que pegam seu trabalho pra falar: 
“Ó, isso aqui não tá bom”. [...] Então, assim, eu sinto falta desse processo, 
profundamente.16 
 

Torturra afirma que hoje em dia muito jovem profissional vive, em geral, “uma cultura 

muito focada mais no elogio do que na crítica. Então todo mundo é um gênio com 20 anos de 

idade, já sai escrevendo opinião e tal. O que não é o ideal”. Ele desafia as novas iniciativas de 

mídia a se inovarem preservando os aspectos positivos da mídia industrial e se libertando dos 

erros e limites nela existentes: 

                                                 
16 Entrevista gravada com o fundador do Estúdio Fluxo, Bruno Torturra, concedida para a pesquisa no dia 30 de 

novembro de 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices  desta tese. Todas as falas deste e 

dos demais entrevistados que aparecem nesta seção do trabalho foram retiradas das entrevistas que se encontram 

nos apêndices, sem exceção. 
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E acho que são poucos casos, aqui e ali, que eu identifico..., eu ainda não vi 
no Brasil alguém colocar esse ovo de Colombo de pé, que é recriar o 
processo de forma inovadora, sem os vícios, sem as hierarquias 
desnecessárias, sem o abuso, sem a pentelhação, sem o bullying, sem uma 
série de outras coisas que estavam sempre colocadas numa redação antiga. 
Mas recriar uma dinâmica de aprendizado real e de ambiente criativo real 
nessas novas formas de produção. 
 

Essa valorização fica clara também na fala da jornalista Olívia Fraga, editora do Nexo 

Jornal, quando ela relata que: 

A galera toda veio com uma bagagem de impresso. Eu acho que tinha o 
núcleo duro do Nexo, das pessoas que estão desde o começo, era uma galera 
da Folha, o Conrado17. Tinha o pessoal que eu conheci lá no Estadão 
também. E o núcleo de dados, que é a ponta de lança do Nexo: o jornalismo 
de dados. Que também se oferece como um puta recurso, um diferencial. 
 

A experiência advinda das mídias tradicionais, com um aspecto inovador, o núcleo de 

dados, parece a combinação em que a mídia independente aposta. As novas iniciativas de 

mídias nascem querendo fazer diferente do que está sendo feito, na opinião de Olívia. “Eu 

acho que o pessoal que nasce no digital, nasce realmente com outras propostas. Às vezes é na 

captação de recursos para fazer o projeto vingar. Às vezes é na questão ‘vamos ser muito mais 

claros, politicamente’”. Ela considera que vivemos um momento “politicamente rico, cheio de 

nuances e cheio de histórias para contar”. 

Eu acho que o digital [...] nasce com essa vontade de se diferenciar da mídia 
tradicional. [...] A imprensa no Brasil é um pouco sui generis, porque todos 
os projetos estão na mão de famílias. Dos grandes conglomerados de mídia. 
Então, você pega tudo no contrapé, a galera querendo deixar de investir. E 
está todo mundo investindo em mídias não tradicionais. Aí você tem o baque 
da Abril, as grandes dívidas que ninguém paga da IstoÉ, do Estadão e da 
Folha. Mas, enfim, o digital mais recente, que tem esses projetos que você 
falou,18 eles têm a vantagem de se apresentar como novos no momento em 
que tudo está mudando, em que o próprio jornalismo impresso não sabe para 
onde correr e também está precisando de readequações. A mídia impressa 
não conseguiu nem fazer vídeo direito, que é uma coisa que está aí há 60 
anos. E todo mundo entrou muito tarde no digital. 
 

A fala da entrevistada nos remete ao fenômeno, apontado por Bauman (2001, 2007), 

da liquidez das instituições contemporâneas. Imersas em um ambiente de constante mutação, 

elas precisam se adequar rapidamente aos novos tempos e apostam na adoção de recursos 

tecnológicos dos mais avançados. Ocorre que, mais do que renovar equipamentos, é preciso 

                                                 
17 Conrado Corsalette é cofundador e editor chefe no Nexo Jornal. Jornalista, ele foi editor de Política do 

Estadão, editor-adjunto de Cotidiano da Folha, repórter nos dois jornais e também no Agora SP. 
18 Falamos de projetos como a Agência Pública e o próprio Nexo, e citamos o Mapa da Mídia Independente no 

Brasil, feito pela Agência Pública em 2016. 
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renovar as práticas. Torturra também fala sobre as múltiplas possibilidades de inovação nesse 

cenário contemporâneo de jornalismo digital frente às novas tecnologias: 

Eu sigo insistindo. Esse meu telefone aqui, ó [aponta para o próprio 
aparelho], esse daqui, gente [aponta para o celular na mesa lateral ao sofá], 
tem duas lentes boas, filma em 4K, estabiliza, tem mais asa do que qualquer 
câmera de filme que eu já vi na minha vida inteira. Fotografa no escuro, faz 
transmissões ao vivo imediatamente, passa despercebido em qualquer 
situação pública. Isso só o telefone. Microfones, hoje, com 500 reais você 
monta um esquema de áudio que cinco anos atrás custava R$ 5 mil e há 15 
anos custava R$ 30 mil. No YouTube, hoje, você posta coisas em alta 
resolução, quase em 4K, ainda não, mas daqui a pouco, sim. Você nem 
precisa, porque seu olho não vê em 4K. 
 

Além da capacidade de processamento das máquinas, ele chama a atenção para a 

globalização dos interesses em pauta e assuntos de “lugares remotos que nunca despertaram 

interesse” e de como a mídia tradicional é engessada para novas temáticas, formas de 

abordagem e modos de apresentação dos conteúdos. 

[...] de onde eu acho que a gente também não está observando bem, que é da 
mídia industrial. Não tem condição de fazer isso pela taxonomia dela, que é 
a forma como ela separa o mundo em pautas, que a gente tem a liberdade de 
separar de outras formas, de procurar brechas de onde elas estão. Que é o 
seguinte: como é que você organiza o mundo de uma outra forma para 
traduzir ele pra fora? Esse campo está aberto completamente. 
 

Torturra entende que o cenário brasileiro dá margem para uma outra prática 

jornalística, uma vez que o país “é a caricatura dos problemas do capitalismo, dos problemas 

raciais, das desigualdades, de todas as formas de expressão cultural, de gênero [...]”, entre 

outros. “O Brasil é uma fronteira aberta a essa exploração justamente pela concentração da 

mídia, pelo fato de a gente não ter uma mídia diversa e pra falar bem dela, porque no fundo 

ela é medíocre”. Concentrada, a mídia brasileira tradicional não explora questões como essas, 

tendo a mídia independente a missão de fazê-lo, com menos amarras e também com menos 

recursos. “Uma pessoa criativa com disposição, com relativamente pouco recurso”, e liberta 

das amarras da redação tradicional ou da formação acadêmica, “tem prêmios para ganhar no 

mundo inteiro”.  

Torturra considera que Brasil “é a caricatura dos problemas do capitalismo”, onde 

estão os conflitos e desigualdades mais importantes do mundo, de meio ambiente, de 

problemas raciais, de gênero, problemas urbanos, problemas rurais, de todas as formas de 

expressão cultural. “É só fazer. Não é fácil, mas é a grande vantagem. Quando só tínhamos 

redações, você tinha que galgar um espaço enorme dentro delas para talvez, com muita sorte, 

o editor te dar esse voto de confiança” e um escasso recurso.  Com as novas tecnologias e a 

consequente queda no custo da produção, somada à criatividade de “se virar de algum jeito”, 
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tudo é mais possível, avalia o jornalista. Falta é descobrir e aperfeiçoar maneiras de se 

financiar esse jornalismo direto com o público, “que eu acho que é onde a chave 

necessariamente está”. 

Gabriela Guerreiro, editora executiva do Jota, com mais de 10 anos de trabalho na 

Folha de S.Paulo, conta que a equipe da mídia, como um todo, também tem origem na mídia 

tradicional, o que os leva a ter que se adaptar a uma nova mídia e, consequentemente, a seus 

novos formatos: 

E eu e todo mundo aqui a gente tá aprendendo no dia a dia, porque é novo 
também. Porque todo mundo que tá aqui, 90% veio de mídia tradicional. 
Acho que 99%. [...] Então é um desafio pra gente também aprender esse 
novo formato. Porque às vezes a sua tendência é “eu quero cobrir a pauta do 
dia”. Mas você pensa assim, isso não é de interesse do Jota, não é meu foco, 
meu foco é outro. Então você tem que treinar esse novo olhar, que não 

necessariamente você tinha. 
 

Em suas falas, portanto, os entrevistados reconhecem e valorizam a experiência no 

ambiente da mídia tradicional, e apontam possibilidades para as novas iniciativas de mídia 

não só frente às novas tecnologias, mas também com relação ao cenário da mídia no Brasil e 

ao jornalismo praticado. Dessas experiências que os jornalistas viveram por longos períodos, 

incluindo cargos e funções diversas na grande mídia, parece emergir o ponto de vista crítico 

com relação ao jornalismo de modo geral, e da mídia tradicional com seu modelo industrial, 

em particular. Falta de agilidade para produzir, em função de dinâmicas pouco ágeis, e falta 

de espaço para produções mais aprofundadas são críticas recorrentes, presentes em várias 

falas.  

Olívia Fraga, apesar do premiado e reconhecido jornalismo de contexto do jornal 

Nexo, lança críticas ao próprio trabalho. Ela considera que é preciso produzir mais 

reportagens, com conteúdos mais profundos e investigativos. E o Nexo acaba produzindo 

materiais que se “desdobram em vários textos”. Mas que “não é uma reportagem” considera a 

jornalista. “É uma reportagem, mas não é uma reportagem. A reportagem, reportagem, que 

apura, apura, apura, ouve um lado, ouve o outro, isso é raro”. Com um foco em notícia, 

contexto e dados, a produção de reportagens termina por ser esporádica ou “grandes 

apurações que são formatadas como especial”, explica. 

[...] pra dar o passo seguinte a gente tem que fazer jornalismo. E jornalismo 
é investigação. Jornalismo gasta-se dinheiro. A investigação gasta dinheiro 
porque é o tempo e, às vezes tem um fotógrafo. Então assim, essa virada 
acho que tá no ar. Talvez aconteça até naturalmente. 

 
Essa postura crítica e a vivência na grande mídia dão em parte origem ao desejo e à 

busca por novas experiências e formatos de trabalho e de produção jornalística, no caso, as 
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diversas mídias independentes. No que diz respeito às críticas ao trabalho nesses ambientes 

tradicionais, elas vão desde a falta de agilidade para produzir, por esbarrar nas hierarquias das 

empresas jornalísticas, até a falta de espaço para produções mais aprofundadas, o que veremos 

em falas diversas em mais de um ponto ainda neste capítulo.  

Edson Sardinha, que é editor-executivo do Congresso em Foco e recebeu vários 

prêmios por sua atuação no veículo, diz, sobre a escolha por trabalhar em uma mídia 

independente, que ela está impregnada de um certo idealismo, de identificação com o projeto: 

É essa coisa de você sentir que está fazendo um trabalho relevante para a 
sociedade, que às vezes você se sente ator naquilo. Quando você está num 
grande veículo você é só mais uma engrenagenzinha. Acho que tem um 
pouco de idealismo assim, sabe, de você acreditar naquilo ali e fazer alguma 
coisa. De ter aquilo como um trabalho e não como um emprego. (informação 
verbal).19 
 

A jornalista Marielle Ramires, membro do conselho editorial da Mídia Ninja (também 

coordenadora das articulações políticas e de redes), uma mídia independente ativista, é 

enfática ao dar caráter de movimento social à mídia independente, em sua dimensão política, 

com narrativas construídas, por exemplo, de dentro de manifestações. Ela lembra que as 

mídias livres se expandem e fortalecem nos governos Lula. “Éramos um movimento de 

cultura, mas sempre entendemos a comunicação como um dos três eixos que eles eram 

estruturantes naquilo que estávamos fazendo, afinal, éramos todos comunicadores.” Ela 

lembra das várias conferências de mídias livres que foram realizadas no período, “inclusive, 

com várias organizações, ʽIntervozesʼ, ʽJuntosʼ”.20  

Na contramão da cultura do “do it yourself”, “a gente veio com a perspectiva do 

vamos fazer juntos, não do faça você mesmo”. No jornalismo, as mídias livres, se apossando 

desse lugar, já que não se tem espaço na mídia, decidem: “Vamos fazer nós mesmos, vamos 

criar nossas mídias”. Ela relata que foi assim com o Fora do Eixo: “Não tínhamos a nossa 

mídia, então a gente cria. A gente queria construir uma estrutura, uma cadeia produtiva, 

solidária, cultural e que desse visibilidade a esses artistas do Brasil profundo, que não tinham 

espaço nos grandes eixos, ou seja, não tinham espaço no Rio - São Paulo”.  

Bruno Torturra considera que a mídia independente “é uma mídia que nasce da própria 

crítica à mídia”. Com relação ao termo independente, ele considera que acaba por significar 

                                                 
19 Entrevista gravada com o editor do Congresso em Foco, Edson Sardinha, concedida para a pesquisa no dia 7 

de fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
20 Entrevista gravada com a editora da Mídia Ninja, Marielle Ramires, concedida para a pesquisa no dia 23 de 

março de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese 



178 
 

aquilo que as pessoas querem que ele signifique. “Não acho que seja um termo que dá para 

martelar ele. Mas que é um jornalismo que não visa ou que não se vê como empresa”.  

No seu caso, ele se considera independente por não dever “satisfações ideológicas a 

ninguém”. Mas observa que “isso deveria ser quase que, se não um princípio, pelo menos um 

objetivo de qualquer pessoa que é jornalista”. No entanto, no Brasil, segundo ele, o termo 

“tem uma definição meio diferente, mas vem muito de uma posição antagônica quase à mídia 

comercial”. Para ele, a independência diz respeito à natureza do jornalismo. “Ou é 

independente, ou não é jornalismo”.  Independente quer dizer “não fazer parte de um dos 

pouquíssimos grupos de comunicação. Das famílias, por exemplo. Independente dos Marinho, 

dos Frias”. 

Há um tempo a Caros Amigos era independente. E é uma editora, com 
redação, com reportagem, como é que é independente? Porque ela não tinha 
uma linha editorial igual a das famílias. Até que isso foi mudando, e com a 
explosão dos equipamentos novos, com a internet, que a estética e a forma 
de produção tomou o protagonismo de independência realmente essa. 
 

O jornalista diz que o termo independente tem carecido de sentido no contemporâneo, 

pois foi ficando esvaziado de significados. Mas Torturra não se incomoda com o emprego 

desse termo para definir o tipo de jornalismo que pratica. “Prefiro ser chamado de jornalista 

independente de que jornalista industrial, da grande mídia”. Ele diz preferir o nome 

“jornalismo experimental” para o que faz, em função de uma liberdade que pratica, no 

formato, na pauta e no conteúdo. “Acho que a independência talvez seja a independência de  

um formalismo, na forma de produção. Meu caso é mais experimental, talvez seja um certo 

tipo de independência mesmo. Independência da forma, inclusive”. E questiona a ênfase dada, 

por vezes com exagero, ao aspecto financeiro como uma das principais marcas da 

independência. 

Da publicidade talvez, mas nem todos os que se dizem independentes são 
financiados de maneira tão alternativa assim. A Fórum, por exemplo, ela se 
diz independente e um veículo de grande alcance, com anunciantes, com 
funcionários. A Pública, super independente, tida como um case muito legal 
de jornalismo independente, ela é financiada quase que exclusivamente por 
grandes fundações, que é um tipo de patrocínio e é mais importante que o 
anunciante da Folha de S. Paulo. A Folha tem muitos anunciantes, 
assinatura, tem festival, tem mil formas de financiar. A Pública, se Ford ou a 
Open Society não financiarem mais, acabou. Então, como é que você é 
independente? 
 

Já Ana Magalhães, editora executiva da Repórter Brasil, afirma que o máximo da 

independência é ser 100% patrocinado pelos leitores. “Porque aí, de fato, você não tem rabo 

preso com ninguém. Podem falar ‘ah, você tem o rabo preso com o seu leitor’. Bom, o meu 
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leitor me financia porque ele gosta do que eu faço. Ou do olhar que eu tenho. [...] Isso é o 

sonho de qualquer veículo [...]”. No caso da mídia esta ainda não é a realidade, “mas eu acho 

que a gente está caminhando para isso. E eu espero que os leitores comecem a entender que 

eles vão precisar financiar, sim”. Sobre o financiamento nos dias atuais, Ana explica: 

A Repórter Brasil, 98% da agência de jornalismo [...] vem de financiamento 
internacional. Provavelmente, os meus financiadores foram pro Nexo. 
Alguns são os mesmos da Pública. Enfim. Tem gente que já me trombou nos 
bares e falou assim “Você é uma vendida para a Fundação Ford”. E eu falo 
“Amigo, você sabe como é a minha relação com a Ford? A Fundação Ford 
financia uma parte da Repórter Brasil”. Agora, eu quero entrar nesse detalhe 
técnico que pode ser interessante vocês entenderem. O financiamento dessas 
instituições, ele está vinculado a um projeto. E dentro desse projeto, você 
está um pouco preso ali. [...] Mas o financiador não interfere jamais em 
como exatamente o que você vai publicar, como vai publicar, quando e 

porquê. Entende? (informação verbal).21 

 
Na parceria que se estabelece entre a mídia e o financiador, há um processo de 

confiança plena, explica Ana. “Nunca, nunca eu tive que pedir autorização para publicar. 

Jamais, qualquer um dos nossos vários financiadores interferiram no nosso trabalho para dizer 

isso não pode, ou você publicou isso e eu fiquei chateado, despublica”. E então considera que 

a palavra independente se aplica ao caso da agência.  “Então eu continuo achando que cabe a 

palavra independente sim. A Repórter Brasil é independente”.  

Já no caso do Jota, Gabriela ressalta o fato de não terem propaganda (anunciantes), 

mas sim assinaturas, além de contratos esporádicos, de parcerias, como no caso do Google e a 

parceria que foi feita, sobre liberdade de expressão: 

O Google injetava alguns recursos pra gente publicar matéria sobre liberdade 
de expressão, naquele tema. Mas não tem nada a ver com o Google, assim. O 
Google não pauta a gente, porque é um tema que a empresa quer ver 
discutido, e aí ela fecha um contrato e fala “vamos fazer cinco matérias por 
mês sobre esse tema liberdade de expressão”. 
 

Mas a jornalista ressalta que não há, nesses casos, nenhuma interferência editorial. 

“Nenhuma orientação editorial. E isso é assim, em qualquer contrato que a gente fecha o 

ponto um é: a gente decide as pautas, a gente derruba as pautas, a gente que edita o que a 

gente vai e não vai fazer”.  

Olívia, do jornal Nexo, enxerga quais são os diferenciais dessa nova mídia que nasce 

independente. Ela considera que “vale, talvez, como trunfo, essa cara nova e a captação de 

recursos. É você não depender dos bancos para investir. É um modelo novo que cada um cria 

                                                 
21 Entrevista gravada com a editora da Repórter Brasil, Ana Magalhães, concedida para a pesquisa no dia 5 de 

fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta Tese. 
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de um jeito”. Para a jornalista, o Nexo surge com um diferencial: “Acho que tem um apelo 

quando ele surgiu, ele falou muito alto ao coração dos jornalistas que estavam na imprensa 

tradicional, porque ele fala: ‘a gente vai se financiar com uma grana própria, mais assinatura’. 

Não têm anúncio”. E diz se lembrar que, na época, “uma galera do Estadão já não estava mais 

no Estadão, estava morando fora. E uma galera foi contratada. “Ah, a gente tá indo porque a 

gente acredita que pode ser um futuro”. Olívia acredita que o termo independente é muito 

relevante no contexto atual, em um processo que chama de “desenvolver a confiança” do 

leitor com o veículo. “O independente tem sua razão de ser e eu acho que agora mais do que 

nunca. Na questão da confiança, desenvolver a confiança. Ninguém vai dar, eu não vou dar 

um nó na notícia para colocar ela de pé. Se ela não tá valendo, não vai sair”. E diz que, assim, 

“o Nexo tem uma mega responsabilidade nesse assunto”.  

Edson Sardinha enfatiza o fato de não “dependerem de governo”. E ressalta que, na 

discussão sobre mídia independente, é necessário discernir “de qual mídia independente a 

gente tá falando. Porque tem alguns veículos que se auto-declaram independentes, mas que 

são muito alinhados, ou à esquerda ou à direita”.  E sublinha que se considera independente 

do ponto de vista ideológico, uma vez que cobrem sobretudo política e o Congresso Nacional, 

sem alinhamento partidário. 

Se for do ponto de vista ideológico, elas [algumas mídias ditas 
independentes] não teriam essa independência. E isso também foi sempre 
uma coisa que de certo modo dificultou até o crescimento do site do ponto 
de vista financeiro, digamos assim. Porque, por exemplo, a gente tinha nos 
governos do PT, havia-se uma concentração de recursos nos grandes 
veículos e naqueles veículos entre aspas independentes mas que alinhados ao 
governo. 247, Diário do Centro do Mundo, Carta Capital, entre outros. E a 
gente nunca foi identificado por isso. Pelo governo a gente não era visto 
como um veículo exatamente de esquerda. (informação verbal).22 
 

Tatiana Dias, editora sênior do The Intercept Brasil, considera a mídia na qual trabalha 

independente. Mas ressalta a importância de se pensar a independência em relação a quê. 

Inclusive, a própria mídia tradicional não pode ser tratada como um bloco homogêneo, ela 

pode representar múltiplas vozes e se mostrar por vezes independente. A editora dá o exemplo 

de sua experiência, de vivenciar independência em diversos tipos de mídia, inclusive nos 

grandes grupos midiáticos brasileiros: 

[...] os veículos maiores que eu trabalhei, Estadão e Editora Globo, Abril. 
Em todos eles eu tive certa independência. Eu tive sorte de cair em lugares 
que eram bacanas. Todas as redações que eu trabalhei, dificilmente, eu 
nunca fui tolhida. Fiquei quatro anos no Estadão, e eu posso dizer que eu 

                                                 
22 Entrevista gravada com o editor do Congresso em Foco, Edson Sardinha, concedida para a pesquisa no dia 07 

de fevereiro de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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escrevi sobre tudo que eu quis, assim. Chegou um ponto que eu tinha um 
blog que eu praticamente defendia pirataria no Estadão e ninguém nunca 
falou nada. Todo mundo deixava eu falar o que eu pensava, o que eu 
defendia, que era a flexibilização dos direitos autorais e beleza assim. 
Ninguém nunca reclamou. Eu tive sorte assim, de uma certa maneira. Eu não 
posso dizer que fui controlada, ou que tinha um controle sobre os jornalistas, 
por isso que eu falo que as redações são muito plurais, no geral. São muito 
grandes. Não é um navio que vira e todo mundo vai. É um organismo vivo. 
As pessoas discordam lá dentro. Tem que tomar cuidado em falar que eles 
não são independentes, porque tem, tem gente nadando contra a corrente lá 
dentro.23 

 
“Acho que não existe ninguém que é completamente independente de tudo. Você 

sempre vai ser comprometido com alguma coisa, com sua linha editorial, seu financiador, vai 

ser comprometido com seus patrocinadores, com seus anunciantes”, ela continua. Em sua fala 

se percebe um forte questionamento acerca do significado da independência dessas mídias e 

sobre a importância de um alinhamento com o interesse público. 

Acho que não existe uma independência. Não existe independência 
financeira pra começar. Nós temos uma independência financeira porque nós 
somos financiados por um fundo americano que financia projetos de mídia, e 
a gente tá querendo ser mais independente ainda porque a gente tá buscando 
financiamento coletivo, e tá rolando. Ainda não sustenta tudo, mas a gente 
tem campanha constante para tentar fazer com que o público financie. Isso 
não nos faz totalmente independentes, porque a gente tem esse 
comprometimento com o público. As pessoas estão pagando então a gente 
tem que entregar coisas que o público seja instigado a continuar financiando 
assim. A gente tem esse compromisso com o interesse público, eu acho. 
(informação verbal). 
 

A fala da entrevistada levanta duas questões muito importantes na discussão sobre o 

jornalismo independente contemporâneo, que é a leitura idealizada da independência 

enquanto “ausência de controle” e a “vontade do público”, e não o interesse público como 

referência para o trabalho do jornalista. O conceito, por vezes, é usado mais como um slogan 

e acaba ficando exaurido de significado. Ela problematiza: 

[...] quando surgiu a primeira leva de blogs independentes nos anos 2000, na 
primeira metade assim, blogs de esquerda, blogs que chamavam a mídia de 
“pig”, o partido da imprensa golpista. Eles eram independentes? Depende do 
jeito que você olha. Eles recebiam um monte de dinheiro do governo. Eles, 
com certeza, apresentavam um outro olhar pras coisas, mas eles eram 
independentes? Depende. Dependendo de onde você olha, a Folha era mais 
independente que eles naquela época né. Então eu acho que o conceito de 
dependência é bem relativo. Acho que hoje em dia é isso, você não consegue 
pensar independência se não pensar no modelo que sustenta, que banca o 
fazer. Isso é fundamental. Tem que pensar em quem vai bancar o projeto. 

                                                 
23 Entrevista gravada com a editora do The Intercept Brasil, Tatiana Dias, concedida para a pesquisa no dia 31 

de maio de 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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Quem vai bancar o projeto e as interferências possíveis do patrocinador. Uma 

interferência editorial que, em casos como os apontados por Gabriela, no Jota com o Google, 

e por Ana, da Repórter Brasil, com seus fundos de financiamento, pode ser nenhuma. Banca 

porque acredita, se sente alinhado e representado, enquanto durar, defendem as jornalistas.  

 

3.2.2 Engajamento e uso da voz autoral 

 

O termo engajamento aparece em dois marcadores (categorias de análise) desta 

pesquisa. No primeiro grupo de marcadores, diz respeito àqueles que criamos para uma 

descrição que caracteriza as mídias, em um processo que apontou semelhanças e diferenças 

no universo de mídias que abordamos. Voltamos ao engajamento, agora enquanto um aspecto 

a ser observado em uma análise de algumas narrativas das mídias em foco. Ou seja, o 

engajamento aparece, em alguns casos, no posicionamento ou postura assumida pela 

organização jornalística, digamos, em sua linha editorial, e também na sua produção. 

Consideramos que quatro das sete mídias enfocadas (Estúdio Fluxo, Repórter Brasil, 

Mídia Ninja e The Intercept Brasil) possuem um posicionamento dito engajado, que estamos 

compreendendo como um envolvimento, um posicionamento político (em sua dimensão 

macro-social), que se reflete na adoção de uma determinada linha editorial, em defesa de 

valores e pontos de vistas que vão desde a defesa do interesse público e dos direitos humanos 

até a causas específicas, como o combate ao trabalho escravo. A questão é complexa, já que 

bate de frente com valores consolidados para o jornalismo, como neutralidade e 

imparcialidade, defendidos pelo modelo de jornalismo americano, que é o que mais se 

difundiu no Brasil (SILVA, 1985).   

Olívia Fraga, entrevistada do Nexo Jornal, sobre o fato de a mídia em que trabalha não 

adotar esse engajamento em seu jornalismo, afirma: 

Eu lembro que eu ouvi isso muito, de que o Nexo é isentão. Porque a gente 
já tava com essa ideia. Em algum momento isso deve ter sido usado pela 
firma para falar dele, dizendo o que é ser o isentão. Então, assim, eu acho 
que tem um problema nos jornalismos mais combativos, em alguns projetos, 
eu falo um pouco de leitora, assim. [...]. Um jornalismo muitíssimo 
panfletário, ninguém ganha. Ele pode fazer uma mega investigação, um 
esquema de transporte urbano, pode. Ele pode sair com o grande furo da 
temporada. Mas ele tá batendo mais em Chico do que no Francisco. Você só 
tem essa perspectiva no temporal, só sabe disso quando acompanha. 
 

Esse posicionamento isento, muito debatido na literatura jornalística, também é ponto 

de discussão dos profissionais que atuam nas mídias independentes engajadas. Tatiana Dias, 

que já trabalhou no Nexo, diz: “Está muito preocupado em evitar dar bandeira editorial. 
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Manter uma suposta neutralidade. Que não tem né. Mas eles tentam manter essa 

neutralidade.” 

Sem citar um veículo específico, Marielle, da Mídia Ninja, também questiona a 

isenção da mídia tradicional, dizendo que é falsa, e critica o que ela chama de “jornalismo 

pasteurizado”, aquele que publica as falas oficiais. A Mídia Ninja “tem lado”, ela diz: 

Nós temos hoje grandes articulistas, que inclusive vieram do jornalismo 
tradicional e que vão dizer, gente o papel do jornalista não é só ouvir um 
lado e ouvir o outro. Mas tem de estar ali analisando, trazendo leituras de 
mundo, para você conseguir apresentar múltiplas perspectivas pro seu leitor 
[...] Uma novidade nossa é apresentar de modo muito claro que temos lado. 
A gente tem lado e é o lado daqueles que estão fazendo a luta social, que 
estão lutando por direito no Brasil, que estão nas ruas, que estão ocupando 
espaços que são improdutivos, como o MST, o MTST. 
 

Em sua essência, a Mídia Ninja é uma mídia engajada e ativista, e seus membros 

assumem confortavelmente esta perspectiva. “A gente não vive em busca do furo [...]”, 

explica Marielle, acrescentando que as mídias independentes buscam dar voz aos “que não 

têm espaço nos grandes veículos para apresentar a sua perspectiva de mundo”.  

Ana Magalhães, da Repórter Brasil, uma mídia que adota um posicionamento 

engajado e combativo com relação aos direitos humanos e, em particular, o combate ao 

trabalho escravo, deixa claro: “A gente tem um lado. E é um lado do mais frágil. Isso é muito 

claro, a gente não nega isso. E aí eu não quero entrar na discussão se é parcial ou imparcial. 

Não me importa essa discussão. Ela não interessa”. E esse lado, diz Ana, é o dos mais fracos. 

O que não quer dizer que não se olha e nem se escuta também os mais fortes, mas sempre a 

partir do ponto de vista da opção editorial assumida pelo veículo. “A Repórter Brasil foi 

aberta para olhar para os mais fracos.” 

A missão da Repórter Brasil é denunciar as violações dos direitos humanos. 
Se eu to denunciando a violação dos direitos humanos, eu to com um olhar 
muito claro e direto sobre as partes mais frágeis que estão sofrendo violações 
dos direitos humanos. E quem sofre violações de direitos humanos não são 
os grandes empresários. É o trabalhador rural, o trabalhador do campo, são 
as comunidades indígenas, os quilombolas. Então eu trabalho para essas 
pessoas. 
 

Para Ana, a postura é engajada, mas não militante. Na prática jornalística existe uma 

preocupação com a postura do repórter e a narrativa que ele constrói. É preciso estar atento 

para não errar a mão, não subir “um tom a mais”. E ela exemplifica: 

Outro dia um repórter nosso, eu pedi para ele fazer uma thread24 no Twitter. 
Era uma thread sobre… Eu falhei também. Eu acho que todo mundo falhou. 

                                                 
24 A palavra thread, em tradução literal do inglês, pode significar fio ou linha. Thread no Twitter, no linguajar 

contemporâneo, significa fazer várias publicações em série, nessa rede social, para contar uma história, explicar 
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Depois que a gente publicou eu pensei “hum, eu acho que isso tá um tom a 
mais”. A gente costuma falar que é um tom a mais. [...] Mas eu não te diria 
que o que a gente tá fazendo é uma militância. Não é. Se fosse uma 
militância seria “um absurdo, a MRV não pode abrir um canal de televisão”. 
Isso é militância, mas a gente nunca fala isso. Mas o tom do post tá um 
pouco irônico. Eu não gostei daquilo. [...] Agora, eu acho que às vezes, já 
aconteceu vez ou outra de eu achar que tem um tom a mais. Acho que a 
gente pode entrar num tom mais técnico e menos interpretativo, digamos. 
Menos irônico. Mas aconteceu poucas vezes. Eu tenho ficado um pouco 
mais atenta, desde o post do thread, desde esse thread eu tenho ficado muito 
mais atenta. 
 

Bruno Torturra é personagem importante nessa discussão sobre postura engajada das 

mídias independentes. A começar pelo questionamento que sempre enfrentou, especialmente 

no início da Mídia Ninja, sobre se o que praticavam era jornalismo, tendo em vista a postura 

mais que engajada, mais ativista do coletivo, além dos novos métodos para prática de suas 

dissidentes narrativas. 

Acho que, no geral, quem dizia que não era [jornalismo], que me 
perguntava, em dúvida, nunca me dizia o que ele achava que o jornalismo 
era. Às vezes dizia o que não era. Mas, no geral, era algo que hoje me parece 
como que ressentido. E eu acho que muito tem a ver com uma identificação, 
às vezes, correta do ataque que a gente representava a uma mídia que era 
muito protegida por si mesma. Eles tinham o monopólio narrativo do Brasil. 
Do que uma cobertura de rua era. Do que atingir milhões de pessoas era. Do 
que falar na internet ou na TV. E a gente quebrou esse monopólio. 
 

No contexto das grandes coberturas da Mídia Ninja em 2013, com grande repercussão, 

batendo por vezes a mídia tradicional, Bruno diz que mais que audiência, eles representaram 

uma quebra estética e também ética. Não no sentido ético do que é honesto do que é 

desonesto, no sentido ético mais profundo, que é a escolha da razão pela qual você faz uma 

coisa”. E isso, para ele, “desmontou uma identidade do jornalista industrial, e ele se sentiu 

muito ofendido. Eu acho que é muito parecido com alguém em 1976 falar que punk não era 

rock, ou em 1964 falar que os Beatles não faziam música”. 

No entanto, o jornalista considera que hoje é bem mais crítico com o que fazia naquela 

época, apesar de ainda estar convencido de que o que fazia era jornalismo, sim. “Acho que 

jornalismo ele é uma ética, não é uma estética. Ele não é uma forma de fazer as coisas. É um 

compromisso que você tem, um método. E o compromisso que você tem consigo mesmo e 

depois com as pessoas que você fala”. 

                                                                                                                                                         
algo ou algum fenômeno, tendo em vista que a quantidade de caracteres de um único tuíte, 280 atualmente, não 

são suficientes para isso. 
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Torturra, no entanto, faz a crítica ao que entende ser um excesso de envolvimento dos 

jornalistas com um determinado ideário, o que, segundo ele, acaba por comprometer a sua 

atuação: 

As paixões vão dominando tudo. Então o que aconteceu, na minha opinião, 
com a Mídia Ninja, hoje, por exemplo, eu tenho mais dificuldade de dizer 
que o que a Mídia Ninja faz é jornalismo, do que naquela época, que eu 
afirmava com todas as minhas letras. Eu saí porque eu não achava que era 
tão mais jornalismo assim. Não que não seja relevante, importante, tenha 
função e cumpra um papel dentro do ambiente midiático. 
 

Ele considera que o grande plano que tinha para a Mídia Ninja não se realizou, de fato. 

“Porque quem se alistou para fazer a Mídia Ninja, quem veio com tudo para fazer a Mídia 

Ninja não foram os repórteres, velhos e jovens. Foram os ativistas e militantes que tinham 

antes de um compromisso ético, tinham uma agenda ideológica mesmo”. Uma agenda que 

não era partidária, não era fechada, mas que era uma agenda, em que a disputa se dava, não 

meramente em torno “do que a imprensa é”, mas de “narrativas”, um termo que ele 

"comprou" na época, mas que rejeita hoje em alguma medida, ou pelo menos questiona um 

pouco mais. Por vezes, a motivação de ir à rua é tamanha, que termina por se assumir uma 

postura em que “você não tá em cheque, suas ideias não estão abertas ao mesmo ataque que 

você está oferecendo ao seu adversário”. E aí, “em geral você se descompromissa com os 

fatos que você vê e não consegue reportar”.  

Ao mesmo tempo que considera a importância de uma posição ideológica assumida, 

Torturra ressalta que isso não pode vir acompanhado do abandono de um espírito crítico: 

Então eu acho que a objetividade no mundo do comunicador, vem de uma 
transparência muito clara de quem você é e do que você pensa. E todo 
mundo que me vê sabe que eu sou de esquerda. Ninguém tem dúvida disso. 
Mas pra eu manter minha credibilidade sendo alguém de esquerda, eu 
preciso ser especialmente atento às críticas que a esquerda precisa receber. 
Porque se eu não for, eu sou só um porta-voz de uma narrativa. E não um 
construtor de uma sociedade mais crítica. Essa autocrítica tem que ser 
introjetada, ela não é um editorial. Ela é parte da cobertura. 

 
“Acho que a Mídia Ninja tem hoje mais uma estética de reportagem do que uma ética 

de reportagem. E eu acho isso complicado para eu seguir dentro desse espírito” diz o 

jornalista, referindo-se ao contexto de sua saída do coletivo e posterior fundação do Estúdio 

Fluxo. E então relata uma conversa, que para ele foi definitiva, em um cenário de problemas, 

mas sem brigas ou rompimentos traumáticos: 

[...] lembro de uma conversa que eu tive com o Capilé25 por telefone. Eu 
estava muito preocupado, foi um Deus nos acusa. Denúncias e a imprensa 

                                                 
25 Pablo Capilé é um dos fundadores e uma liderança atual da Mídia Ninja.  



186 
 

me detonando. Morreu gente. Me acusando. Coisas terríveis mesmo. Aí eu 
conversei com o Capilé pelo telefone, e eu assim “Cara, a gente vai ter que 
mudar esse esquema, não dá para escrever um negócio desse, isso é 
impossível de publicar, não tem como”, e ele falou “Não, mas tem que…”. 
Aí eu falei “Capilé, eu sou jornalista. Isso não é jornalismo”. [...] Ele me 
respondeu “você não é mais jornalista”. Ele falou naturalmente assim, “você 
não é mais jornalista, Bruno. Você é uma liderança política agora”. Eu 
primeiro dei risada e falei assim “mas quem disse que eu quero?”. O que eu 
achei mais interessante é que depois eu dei razão a ele. Eu falei “nossa, não 
percebi”. Mas nos últimos meses a minha função era mais de uma liderança 
política de um processo de articulação civil com o jornalismo como força, 
mas o meu trabalho ali não era garantir o jornalismo ou pautar pessoas, ou 
editar textos, vídeos, ou inventar pautas. O meu trabalho ali era de 
articulação política, eram as forças interessadas, era o espaço das pessoas, 
quem eram meus rivais, quem eram meus aliados, o tipo de agenda que eu 
tinha social. E isso caiu uma ficha muito grande. 
 

Essa posição engajada por parte das mídias independentes (que vimos ocorrer nos 

casos do Estúdio Fluxo, Repórter Brasil, Mídia Ninja e The Intercept Brasil) se mostra fértil 

na produção de narrativas mais autorais, mais fluidas e com novos formatos de abordar e 

apresentar os conteúdos. A descrição de caracterização das mídias no primeiro capítulo nos 

ajuda a perceber essa relação, já que os marcadores “posição engajada” e “voz autoral” 

aparecem nos casos dessas quatro mídias. Esses formatos narrativos estão mais claros no 

terceiro ponto deste capítulo 3, mais adiante, onde apresentamos uma análise de quatro 

reportagens, de quatro mídias diferentes (três das que acabamos de apontar, à exceção do The 

Intercep Brasil, que não entrou na análise de conteúdo já que a entrevista com a jornalista da 

mídia ocorreu já nas vésperas de fecharmos a pesquisa de campo).  

A jornalista Ana Magalhães, da Repórter Brasil, inclusive, se especializou em 

jornalismo literário. Ela explica que “jornalismo literário, ele é todo baseado no jornalismo 

autoral. E eu particularmente tenho um olhar muito cuidadoso pra isso”. Ela afirma que 

geralmente incentiva os repórteres a ser mais autorais em seus textos, com foco na qualidade 

do texto. “Então eu deixo os meus repórteres fluírem, voarem, se eles quiserem voar. Eu corto 

excessos”. E exemplifica: 

Tem um texto que nós publicamos no dia 26 de dezembro, do que está por 
trás do assassinato de dois líderes do MST na Paraíba26, depois vocês dão 
uma lida nesse texto. É um texto que a repórter me entregou um texto super 
autoral, floreado e poético. Eu adorei, eu achei que tinha excessos, eu cortei 
um pouco. Mas você vai ver que na edição final continua havendo um estilo 
dela muito forte, de um texto mais autoral e poético mesmo. 
 

                                                 
26 Reportagem “O que há por trás dos dois assassinatos de líderes do MST na Paraíba?”, de 26 de dezembro de 

2018. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/12/o-que-ha-por-tras-dos-dois-assassinatos-de-lideres-

do-mst-na-paraiba>. Acesso em: 10 ago. 2019. 
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Tatiana Dias, do The Intercept Brasil, diz que são muito criteriosos na escolha das 

pautas e buscam na produção “dar de um jeito que só a gente daria, pra gente se diferenciar 

mesmo. Mais autoral”, sem medo de colocar o que pensam no texto. 

A gente sabe que a gente é opinativo, mas por isso mesmo a gente toma 
cuidado redobrado com a apuração, nossa apuração é super criteriosa. A 
gente faz checagem interna das coisas. Porque a gente sabe que cada texto 
nosso é super opinativo. E a gente quer que a pessoa leia e não tenha como 
ela refutar. Então a gente faz esse exercício de fazer uma checagem interna 
antes de publicar pra saber que quando for pro ar o negócio se sustenta. E 
isso, no meio do caminho, a gente derruba muita pauta. 
 

Outro aspecto que a editora ressalta é a busca por um texto acessível, universal, além 

da importância de um olhar multimídia e multiplataforma nessa busca, de modo a “fazer com 

que o cara que acabou de sair do Ensino Médio consiga entender e se importe por aquele 

assunto que a gente tá falando. Por mais que seja chato, a gente quer deixar menos chato”, diz 

Tatiana. Ela ressalta, ainda, que se importam muito com ilustrações. “Nunca, na verdade, 

dificilmente, é o texto só. A gente tenta empacotar a história de um jeito diferente pra chegar 

em diferentes lugares, todas elas. Mesmo as menores. A gente quer chegar no cara que tá nos 

stories do Instagram, a gente quer chegar no cara que tá no Twitter. A gente quer chegar no 

cara das newsletters.” 

 

3.2.3 Estruturas recompostas, ganhos e perdas 

  
As dinâmicas de trabalho nas mídias independentes apresentam mudanças profundas 

quando comparadas às mídias tradicionais, no que diz respeito à estrutura organizacional e de 

trabalho. As novas mídias, mesmo as mais estruturadas, não contam com o suporte físico e 

financeiro das grandes redações. Motorista para levar para uma cobertura, equipe para 

produção de um itinerário, telefone celular da redação, mais de um jornalista para uma mesma 

pauta, suporte jurídico forte, são exemplos citados pelos jornalistas de coisas de que “sentem 

falta”, com relação ao trabalho nas “velhas mídias”. A principal diferença, considerada em 

geral negativa, diz respeito a esse suporte estrutural que a grande mídia dava ao trabalho do 

jornalista. Olívia relembra: 

A principal saudade é porque eles tinham grana né. Eu não sei também se essa grana 

não era uma ilusão. Porque na verdade era a galera vendendo dívida. Quem estava 

financiando era banco. Tem uma estrutura de, por exemplo, o motorista, o fotógrafo, uma 

coisa que eu sinto saudade, a gente tem acesso a alguns bancos de imagens, mas eu não tenho 

um fotógrafo no Nexo.  
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Uma estrutura organizacional mais enxuta é a realidade das mídias independentes de 

que nos aproximamos. “Aqueles velhos custos, você abriu mão. O custo do papel, a infra que 

você tem num jornal mastodôntico: motorista, luz, nada disso.” A editora executiva do Nexo, 

inclusive, aponta excessos das grandes mídias como falhas: 

[...] você vê que o jornal perdeu muito dinheiro por falta de planejamento. 
Eu me lembro de cobrir determinados eventos pelo Estadão, tinha uma 
pessoal do impresso, uma da rádio, uma do vídeo, uma do online, quatro 
motoristas, mais os fotógrafos. Não tinha uma conversa. A Abril também 
sofreu um pouco em relação a isso. [...] mesmo depois da internet eles não 
mudaram. 
 

Gabriela Guerreiro, editora executiva do Jota, startup de jornalismo que em Brasília 

funciona em um coworking, explica que todos possuem um perfil próprio e um da empresa no 

aplicativo Uber (cuja conta já vai direto para a empresa), que usam para se locomover quando 

estão em serviço. Os repórteres recebem um notebook, mas, os celulares, cada um usa o seu, e 

a empresa reembolsa as ligações feitas a trabalho.  “E é mais uma economia, você não precisa 

comprar um aparelho celular para cada pessoa ou fazer uma linha corporativa.” 

Se a gente precisa de deslocamento, Uber. É tudo assim, não tem nem como 
numa estrutura pequena como a nossa, a gente ter carro, com motorista que 
nem os jornais têm. Então é assim, se precisou, pega Uber. E assim a gente 
vai resolvendo. Alguns, a maioria, pega o carro, por exemplo quem vai pro 
Congresso, vai pro Congresso, fica o dia todo, estaciona, pega o carro e volta 
de noite, nem passa por aqui. 
 

A editora lembra que, quando trabalhava na Folha de S.Paulo, o jornal fornecia um 

celular, e ela ficava com um telefone pessoal e um profissional, o que dificultava as coisas, 

pois muitas vezes a fonte ligava fora de hora e o celular estava na redação. “Então eu não 

acho tão ruim”. 

Eu falo pro pessoal, tem vantagem nisso também. Dá mais trabalho porque 
todo mês você tem que calcular, mandar sua conta de celular e pedir 
reembolso daquele valor referente às ligações que você fez a trabalho. Mas é 
toda essa nova mentalidade de administrar uma empresa, no caso 
jornalística, que é diferente um pouco da forma, do formato tradicional, dá 
uma certa economia. Por isso a gente se chama de startup também, por conta 
dessa nova forma de você trabalhar. 
 

Torturra trabalha com poucas pessoas, com a produção do Estúdio Fluxo bastante 

centrada em si mesmo. “Meu caso é mais experimental, talvez seja um certo tipo de 

independência mesmo. Independência da forma, inclusive.” Não que ele defenda esse 

formato, que ele descreve como difícil e solitário. “É muito difícil. Especialmente difícil, 

porque você sente falta de equipe, que eu acho que é uma coisa bem importante. A imprensa, 
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nós estamos perdendo isso a passos largos”. Ele sente “muita falta” de trabalhar como 

jornalista em uma redação.  E esmiúça essa falta que sente: 

[...] Primeiro, reunião de pauta. Reunião de pauta para mim é uma das coisas 
mais incríveis que tem e eu era especialmente feliz, era bom ir nas reuniões 
de pauta. Eu trabalhei em revista, nunca trabalhei em redação de diário. Em 
revista é especialmente legal, porque você tem o mês inteiro para fazer, você 
tem várias reuniões, cria junto com designer, fotógrafo, com fotógrafos 
diferentes, com designers diferentes. Você vai para a rua cada vez… às 
vezes com o parceiro que você tem, às vezes com um parceiro diferente. 
Outra. O ambiente é criativo. E aí eu não sei dizer exatamente onde está a 
coisa. As pessoas… Você vê se sua pauta é boa na hora que você solta ela na 
reunião. Alguém lembra que já leu uma coisa parecida não sei onde e traz 
uma referência que você não tinha. 
 

Torturra também rememora as amizades que se formam, assim como os elos de 

confiança que se criam, além do fato de poder fazer jornalismo sem se preocupar com a 

gestão, nem com o financeiro. Bruno chega a dizer que sente “extrema falta” quando afirma 

que “você recebe pra fazer uma série de coisas que no fundo você pagaria para fazer”. 

O salário não é nada mal. Mesmo que se não fosse bom, jornalista ele tem 
uma coisa, no bom e no mal sentido, é um bicho mimado. Porque a gente 
gosta da coisa interessante, a gente não gosta da coisa chata. E fazer dinheiro 
é chato, se preocupar com isso é muito chato. Então, tem uma equipe só para 
se preocupar com isso, mesmo que o salário não seja lá essas coisas. 
 

Sobre as perdas em relação à mídia tradicional, Ana Magalhães, da Repórter Brasil, 

relata que sente falta da estrutura organizacional e do suporte dado, por exemplo, na produção 

de viagens para grandes reportagens. “É muito lindo eu poder ligar pra uma pessoa. Eu amaria 

ligar para uma pessoa e falar ‘Ju, eu to mandando três pessoas para Brumadinho agora. Me 

ajuda na produção?’. Eu amaria.” Ela atualmente trabalha praticamente só com jornalistas na 

Repórter Brasil. “Numa grande redação você acaba trabalhando com mais gente”, o que é 

uma coisa muito boa, afirma.  “Eu morro de saudades do departamento de arte da Folha.”. 

Ana trabalha com um designer freelancer, que “já está muito bem sintonizado. Então pra mim 

é muito mais barato. E olha que a gente paga ele bem. Não é um cara barato”. A próxima 

contratação deve ser de um editor, segundo Ana. “Algumas coisas assim são muito fáceis de 

terceirizar. Um designer é muito fácil. Um cinegrafista também não vale a pena a gente ter 

fixo, porque nem sempre a gente vai ter um trabalho.” 

Equipes que podem ser consideradas pequenas são realidade na maioria das mídias 

analisadas. Gabriela Guerreiro, do Jota, diz que tem uma equipe relativamente pequena. Eu já 

nem acho que esteja tão pequena assim, “em relação ao que já foi. Está crescendo 

devagarzinho” (cerca de 30 profissionais, na data da entrevista). E ela descreve um pouco a 

equipe, também predominantemente de jornalistas, com designer terceirizado: 
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[...] todo mundo é jornalista, mas existe uma equipe que é a área de vendas, 
que é a área que fica captando novos clientes. [...] A gente tem um jornalista 
que é especialista nos dados que eu falei que mexe nisso. Mas essa parte de 
editar, quando é um trabalho que precisa de designer gráfico a gente 
terceiriza, a gente ainda não tem. É um dos nossos objetivos é ter um 
designer específico que possa botar mais bonitinho no site. Tem a Paty e a 
Vanessa que ficam fora. A Paty já é jornalista, trabalhou na Folha e ela se 
especializou nessa coisa de tecnologia. Então ela resolve todos os pepinos do 
site, essas coisas, criar área, desenvolver, tudo ela faz, mas ela é jornalista 
que acabou se especializando nisso. Então acaba que todo mundo tem 
interface com o jornalismo. 
 

Também sem a presença de designer na equipe e trabalhando com freelancer, Sardinha 

considera que isso limita o trabalho. “Na verdade, é uma estrutura muito enxuta, mas varia 

muito o número de pessoas. Quando o site começou, eram só jornalistas. [...] Não tinha 

ninguém cuidando do financeiro, uma pessoa específica cuidando do comercial. Para gerir.” 

Hoje já contam com profissionais para a gestão e finanças, e uma equipe de cerca de cinco 

jornalistas. 

Nossa equipe sempre foi pequena e sempre teve essa característica. A gente 
tem que fazer de tudo. De tudo mesmo, desde pensar a pauta, apurar fontes, 
publicar, ir até lá [..] Mas tem hora que você não consegue ver tudo que vai 
entrar no site. Além de editar eu tenho que escrever também. Aí outro colega 
está publicando. Muitas vezes é ‘vai lá. Publica. [...] não tem condições de 
parar ali para olhar o material dele. Então é uma equipe que todo mundo tem 
que se virar, tem que aprender a saber se auto-editar também. Muitas vezes 
você se auto-edita. [...] Mas assim, nunca foi uma estrutura muito 
profissional, digamos assim. Um acabamento. É uma coisa meio feito ali por 
nós. Meio que na garra mesmo. 
 

Essas recomposições de estruturas, que geram “perdas” com relação ao que os 

jornalistas vivenciavam nas mídias tradicionais, acaba também por proporcionar ganhos. Os 

pontos positivos dizem respeito a processos mais dinâmicos para produção e aprovação de 

projetos, mais interação com os pares, rotinas mais ágeis e menos enrijecidas.  A respeito da 

nova configuração da redação e de pessoas, Olívia Fraga, do Nexo Jornal, diz que nunca tinha 

trabalhado com tanta facilidade de chegar no outro e sugerir algo ou ouvi-lo. “Isso é muito 

bacana. Na mídia tradicional talvez você tivesse essas pessoas, mas elas não estavam 

integradas [...] ou passava por uma instância superior. E aí, para chegar na pessoa é mais lento 

[...] as pessoas batem muita cabeça.” No cotidiano, a conversa era mais truncada e levava-se 

mais tempo para aprovação, em um processo que Olívia descreve como “travado”. “Essa 

conversa era bizarra. Eu não aguentava mais ter reunião. Pra quê? Para eles falarem que não 

vai dar tempo? Pra pedir mais dois meses?” 

Tatiana Dias, do The Intercept Brasil, fala na mesma direção: 
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Acho que eles têm bons momentos, os jornais. A Folha, por exemplo, tem 
uma vantagem porque ela é grande. Tem repórter especializados em áreas, 
que trazem furos e coisas específicas de algumas áreas. O Estadão também 
tem uma equipe de dados super legal, que faz umas análises de dados super 
interessantes. Só que são projetos que são demorados. 

 

E faz uma interessante e bela analogia para explicar o que falamos: “Acho que a gente 

é mais como se fosse um avião pequeno, a gente consegue manobrar muito mais rápido. Uma 

redação grande é um Boeing que demora, lentona”. Como avião pequeno, a mídia 

independente consegue “virar a direção muito mais rápido”. Ela considera ainda que, no caso 

do The Intercept Brasil, erra-se mais, porque arrisca-se muito mais. “É dinâmico, a gente 

acompanha as redes, acompanha debate público, tenta conversar nas redes.” E eventualmente 

erram. “Acho que esse risco faz a gente crescer. Fazemos as pessoas lembrarem mais da 

gente, e com isso, fazemos coisas mais grandiosas e mais memoráveis.” 

O desejo de ser um avião, uma organização pequena parece presente na maioria das 

mídias e surgiu na fala de alguns jornalistas que ouvimos. “A gente percebe que nunca mais 

vai ter uma redação grande [...] porque ele [fundador e diretor Silvio Costa] considera isso 

inviável. [...] ele acha que não se sustenta financeiramente.” Isso porque, com a ampliação da 

equipe e dos custos, a rentabilidade, mesmo ampliada, vai embora. “Você não vai ter esse 

retorno, nunca tem esse retorno, então você vai sempre estar enxugando gelo. A não ser que 

você tenha o financiador forte por trás.”  

Também numa perspectiva de não crescer muito, no caso do Jornal Nexo, a editora 

explica: 

[...] ela (Paula Miraglia, uma das donas) repete muito que a gente não quer 
crescer, a gente tem a estrutura ideal. Eu acho que ela ainda pensa assim. 
Agora, tem uma hora que teu custo tá aumentando, quem vai pagar essa 
conta? Tem que continuar relevante, tem mais gente fazendo o que você faz. 
Mas ela tem essa percepção que ela não quer crescer muito em termos de 
estrutura. 
 

Quando dizemos durante a entrevista que, mesmo uma mídia dita pequena, em tempos 

de internet e multiplataformas, para além da questão da estrutura, pode pretender atingir um 

público mais amplo, a entrevistada, que já trabalhou em editorias de gastronomia, responde: 

“O Nexo tem uma característica normalzinha, menor, meio de petit comité”. 

Entre ganhos e perdas, em meio a tantas mudanças que recompõem as dinâmicas da 

profissão, algumas coisas permanecem. “Tem semana que você chega exausto e fala ‘porra, 

saco, trabalho é trabalho’. O homem não foi feito pro trabalho. Mas depois termina uma outra 

semana e você fala ‘não, entregamos um bom trabalho’”, reflete Olívia, que sentencia: “Então 

assim, tem as mesmas alegrias, dores e delícias de um jornal”. 



192 
 

3.2.4 Mobilidade, convergência e trabalho em redes  

 

As mudanças nas estruturas organizacional e de trabalho estão em interface com as 

novas tecnologias convergentes, que favorecem a mobilidade do jornalista (que produz para 

dispositivos também móveis) e o trabalho em redes de colaboração. As equipes não estão 

necessariamente em um mesmo local, mas interconectadas, em rotinas mais fluidas, não-

lineares, menos enrijecidas.   

Ir direto para o local da cobertura sem passar na redação, fazer um home office quando 

tem um problema com a babá e cumprir plantão sem estar na redação são situações relatadas. 

No Jota, Gabriela Guerreiro explica que não há um aprisionamento territorial, ainda que 

existam escritórios físicos em Brasília e São Paulo. “Aqui em Brasília somos acho que uns 19, 

entre repórteres e editores. Em São Paulo acho que é um pouco menos. E aí tem os sócios [...] 

um que fica em Brasília, dois nos Estados Unidos, estão fazendo MIT (Massachusetts 

Institute of Technology).” 

A gente não se preocupa tanto com a presença física do repórter. Não preciso 
de manhã mandar “onde você está?”. Não, eu já sei. Sei das pautas dele, ele 
também. Cada um sabe das suas responsabilidades. Então a gente até ganha 
tempo com isso né. Até para a pessoa é mais fácil. Ela já sai de casa, vai 
direto fazer o órgão. 

 

Gabriela considera uma vantagem com relação à mídia tradicional. A gente brinca, a 

gente pode trabalhar de qualquer lugar, desde que esteja com computador.” Ela relata que a 

sala em que conversávamos, com Jota escrito a caneta no vidro, funciona mais como um 

apoio, uma vez que “os repórteres já ficam na rua naturalmente”. No dia a dia, ela relata que 

usam o Hangout do Google o dia todo. “O problema é esse também, todo dia tem muita 

reunião via computador ou celular. O pessoal brinca que eu passo o dia em reunião. Porque tá 

todo mundo espalhado e às vezes são funções que estão interligadas.”  

O jornalista pode até não “bater o ponto” no escritório físico, mas tem que aparecer no 

principal ponto de encontro e território produtivo: os chats virtuais, via aplicativos como o 

WhatsApp e Telegram. Esses ambientes de trocas, aplicativos multiplataforma de mensagens 

instantâneas e chamadas de voz para smartphones – que permitem enviar e receber mensagens 

de texto, imagens, vídeos e documentos em PDF, de forma gratuita por meio de uma conexão 

com a internet –, permeiam as dinâmicas de trabalho. Raíssa Galvão, editora da Mídia Ninja, 

explica: “A gente se organiza, assim, a nossa arquitetura de rede se reflete no Telegram. Então 

a gente pega o que a gente vai fazendo e vai colocando no Telegram em chats diferentes. 

Então tem chat de design, chat de TV, chat de redes, chat de cada coisa”. Em um processo 
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produtivo que aciona pessoas em vários pontos geográficos, o “ponto”, ou seja, a presença, se 

dá nos ambientes virtuais. 27  

Os produtores estão móveis, produzindo em redes de colaboração, para uma 

distribuição multiplataforma. Ou seja, para “receptores” que também estão em movimento e 

que podem consumir o conteúdo via e-mail, site, redes sociais, SMS’s. “A gente é 

multiplataforma. Nosso conteúdo a gente faz e vai adaptando a mesma notícia para diferentes 

plataformas (Instagram, o Facebook, Twitter, nosso próprio site, às vezes o Medium, o Flickr, 

YouTube.” 

No caso da Mídia Ninja, não só as pessoas estão em movimento, mas a própria 

estrutura física deles, as chamadas Casas Coletivas, que são onde eles vivem e produzem. “A 

gente tem uma mobilidade muito grande, não se prendendo a territorialidades.” Em um 

processo que descreve como “em fluxo”, com algumas bases e de forma estratégica, eles 

circulam. “Ah, nesse momento é mais legal a gente estar com o grupo inteiro de redes junto. 

Ah, agora não precisa mais, vamos juntar a TV.”  

Sobre o processo de definição de pautas, em uma dinâmica organizacional que pode 

partir tanto do conselho editorial quando dos produtores ou mesmo do “comentariado” (termo 

usado para se referir aos que interagem com os conteúdos), Raíssa explica que a reunião de 

pauta é constante. “A gente faz algumas reuniões, mas no geral ela é constante. O tempo 

inteiro é uma reunião de pauta.”  

Convergência e mobilidade aparecem na experiência do jornalista Bruno Torturra, 

que, como já sabemos, criou o Estúdio Fluxo após passagem pela Mídia Ninja. O próprio 

nome da mídia apresenta uma compreensão dessas novas práticas jornalísticas – 

experimentações, como o jornalista define –, como ou enquanto “movimento”. O termo fluxo 

também aparece na fala da editora da Mídia Ninja, Raíssa: “[...] a gente está sempre 

trabalhando em fluxo”. O ápice da mobilidade, ou seja, de um fluxo, nos conteúdos do 

Estúdio Fluxo, está expresso no formato do Programa Córtex, que é gravado enquanto ocorre 

uma conversa entre o jornalista e o entrevistado, durante uma caminhada, em um percurso que 

converge com o tema em debate.  

Torturra considera que o Córtex reorganizou a produção do Fluxo [após o fechamento 

do Estúdio no Vale do Anhangabaú] em um reencontro com “uma identidade editorial que 

estava muito implícita no que eu acreditava da Mídia Ninja, que é o plano sequência, que é a 

                                                 
27 Entrevista gravada com a editora da Mídia Ninja, Raíssa Galvão para a pesquisa no dia 11 de maio de 2019. A 

entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
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rua como território de experimentação midiática, conversa não confrontacional e não editada, 

a conversa que flui”, assim como a experimentação técnica: 

é gravado só com o celular, com equipamento e equipe mínima para não dar 
interferência no ambiente. Então a gente faz no supermercado, em loja, no 
meio da rua e ninguém repara que é um programa de jornalismo, que era 
tudo que já estava na Mídia Ninja nas transmissões que eu gostava de fazer, 
só que agora sem o calor das bombas e manifestações. 

 
Ele relata que, durante as gravações de um Córtex sobre o Primeiro Comando da 

Capital (PCC),28 quase foram assaltados e ainda assim não cortaram o fluxo. A diretora Suzi 

Jeha teve que “negociar o assalto filmando. A gente não desligou a câmera. Se você ver o 

corte, se você ver o material bruto, você vê os assaltantes. [...] E eu vendo essa situação e 

entrevistando a pessoa. E continuando”, conta Torturra. Eram uns meninos da região que 

roubam celulares, explica Suzi. 

No caso do jornal Nexo, Olívia afirma que a reunião de pauta começa de forma 

presencial, numa dinâmica parecida com a da mídia tradicional, no entanto, ela não tem fim. 

“O que eu converso com minha equipe de terça-feira é pauta com mais fôlego para o que dar 

no fim de semana ou eu pegar a atualização de uma pauta que tá rolando já algum tempo.” 

Depois disso, entra o WhatsApp: 

[...] existe um canal, a gente vai usando o WhatsApp e tal, eles meio que vão 
cantando a pauta, “aconteceu isso, eu posso tocar essa pauta hoje?”, “Beleza, 
como que você vai abordar”, “ah, a minha entrada é essa…” [...] Não tem a 
pauta tradicional. [...] É um grupo também onde todo mundo costuma dar 
pitaco. Então, às vezes, o redator ajuda o outro, e tal, mas é assim, “vamos 
fazer tal pauta”, “Mas o que você está pensando, vamos ouvir alguém? Vai 
querer explicar apenas, de onde você vai partir”, escreve três, quatro linhas, 
manda brasa. 
 

Os plantões, no Nexo, são não presenciais. Ninguém trabalha de final de semana, 

apenas o plantonista, que em geral é um dos editores. A tarefa é “moderar comentário no 

Facebook e publicar, programar matérias prontas”.  Olívia diz: “No sábado em geral é muito 

leve. Você pega uma horinha você faz tudo. Uma hora e meia no máximo. No domingo é um 

pouquinho mais extenso. Porque você prepara a newsletter pra segunda”. Em geral se 

publicam matérias prontas, “a não ser que seja uma coisa muito quente que rolou. [...] O meu 

plantão é uma vez a cada seis semanas. Não é todo mês. Tem um intervalo até bom”. 

Assim, o plantão deixa de ser uma presença física e se torna, além das demandas 

relatadas, um estado de alerta. Mais leve do que era na grande mídia, relata a editora. 

                                                 
28 Em setembro de 2018, o Programa Córtex entrevistou Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso, autores do 

livro A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, para falar sobre o que é e o que representa a 

maior organização criminosa do Brasil, o PCC. Disponível em <http://www.fluxo.net/tudo/2017/12/3/cortex13-

pcc>. Acesso: 30 jun. 2019. 
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E quando rola uma coisa muito específica, todos os editores ficam em 
contato “mano, o que tá acontecendo?”. Às vezes você aciona um redator pra 
poder produzir, e depois dá uma folga pra ele. “Ó, produz e depois eu te dou 
uma folga”. Quando é um assunto que dá pro editor mesmo tocar, você 
mesmo toca, publica e faz. Não é um plantão hiper. Nossa, fazer plantão no 
Estadão era o pior horário. Eu fazia plantão na capa, das cinco da tarde até a 
meia-noite. Ficava lá. Era legal publicar resultado do Brasileirão, porque aí 
tinha notícia. Jogo de futebol, mas era foda. 

 
Gabriela não sente saudade da velha mídia e gosta dessa rotina mais fluida, móvel e 

em redes. “O que eu faço daqui eu faço de casa. Minha filha tá doente ou tá chovendo pra 

caramba, tá muito engarrafamento. ‘Olha, gente. Eu não vou hoje, estou trabalhando de 

casa’.” Coisa que não acontecia quando ela trabalhava na Folha de S.Paulo. “E no jornal não, 

tem muito aquela coisa de dar plantão, fim de semana. No site a gente deixa algumas coisas 

agendadas, se organizar para não trabalhar no fim de semana. Ficamos livre do factual.” 

Hoje incumbida de chefiar uma equipe, o que é desafiador aos seus olhos, ela lembra 

do tempo em que cobria votações no Congresso Nacional, quando por vezes entrava 

madrugada adentro, e desabafa: “Ai gente, eu não preciso mais fazer isso. Eu não acredito. Eu 

to bem feliz assim”.  

Tatiana Dias, a editora do The Intercept Brasil (com sede no Rio de Janeiro), trabalha 

em São Paulo, de casa, e vai à redação carioca uma vez ao mês. “Minha função é editar. 

Editar, pensar na pauta do dia, cuidar dos freelas. A gente tem uma rede de colaboradores. A 

gente tem um monte de pauta encaminhada para as próximas semanas. Então organizar o quê 

que entrar tal dia.” A equipe não é composta só de jornalistas. 

Tem uma equipe de arte, tem o diretor de arte, o designer. Eles fazem as 
soluções de imagens. “Tenho esse texto aqui, como a gente resolve ele?” [...] 
Tudo vai passar por eles. Tudo que a gente faz passa pela arte. 
Necessariamente, pela arte, pelo núcleo de redes sociais. 

 

Ela diz que tudo passa pelo setor de artes e de redes para pensar em como “vender” a 

matéria, seus desdobramentos possíveis. “Então nunca é um trabalho só meu, de edição, por 

exemplo. Às vezes é. Mas aí, por exemplo, se uma chamada não foi muito bem no Facebook, 

a gente discute com a equipe de redes o que a gente pode melhorar.”  

Essa interface estética e com as redes sociais pode ocorrer de estar presente desde a 

origem da pauta. “Às vezes a gente pensa num formato junto com a pauta já. Isso seria legal a 

gente contar desse jeito, de diário, sei lá. Essa história não é nova, mas se a gente contar de 

um jeito diferente fica legal.” Tudo varia, diz a editora. Menos a “preocupação de nunca ser 

uma coisa plana”. Há sempre uma busca por “múltiplos formatos e jeitos de contar”. 
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3.2.5 Relações horizontalizadas e novos produtores  

  

Até aqui falamos, reproduzindo as vozes de nossos entrevistados, sobre 

metajornalismo, mídia independente e independência no jornalismo. Passamos então para o 

tema da postura engajada, por vezes assumida, por essas jovens mídias, assim como uma 

autoralidade nos textos. E percorremos o cenário de novas formas de estrutura física e de 

trabalho, em um contexto de trabalho cada vez mais em redes, com mais mobilidade e 

convergência.  

Nesse cenário de produção jornalística, de processos mais interativos e colaborativos, 

por vezes mais ágeis e dinâmicos, a maioria dos jornalistas com quem conversamos relata 

relações de trabalho mais horizontais. Ana Magalhães atribui isso, em parte, ao fato de essas 

mídias, como avançamos, serem “pequenas”. “Essas mídias independentes elas são pequenas. 

Isso é uma desvantagem por um lado, porque a gente pode não ter braço para cobrir ou fazer 

tudo que a gente tem. Mas isso tem uma vantagem incomensurável. Os processos internos são 

menos burocráticos. A hierarquia é muito menor”. A equipe da Repórter Brasil, além de ser 

composta somente por jornalistas, é enxuta, segunda ela. 

Essas equipes menores, por um lado, exigem mais do envolvimento de todos, mas por 

outro facilitam os processos, com mais agilidade e relações mais horizontais. No caso da 

Repórter Brasil, reflete Ana, “a única hierarquia que existe, sou eu que sou coordenadora”.  

Na Folha de S. Paulo que era onde eu trabalhava antes de abrir a Calle2 
[mídia independente que ela criou], o processo hierárquico é assim: você tem 
um repórter, tem um subeditor, tem um pauteiro que manda em você, acima 
do pauteiro tem um subeditor, acima do subeditor tem um editor, acima do 
editor tem uma secretaria de redação, acima da secretaria de redação tem os 
diretores gerais. E, eventualmente, isso acontece nas mídias tradicionais, o 
teu editor pode gostar da tua matéria, mas o topo pode não gostar, e pode 
vetar. Ou pode exigir mudanças.29 

 

Então, no caso da repórter Brasil, você possui uma relação hierárquica muito menos 

acentuada que na mídia tradicional, por não ter tantas contas a prestar, por usufruir de mais 

liberdade editorial e por serem menos os vetos ao seu trabalho. “Se algum dia eu decido fazer 

uma matéria mais ousada, com um título mais ousado, tenho espaço pra isso” explica. Outro 

aspecto importante, “no mundo dos negócios do jornalismo, comparando as startups com as 

grandes empresas, é que você tem muito mais agilidade de processos. Os fluxos são muito 

                                                 
29 Calle2 é uma publicação online independente criada pela jornalista Ana Magalhães em 2015, mas cujo projeto 

teve seu piloto impresso lançado em 2014, quando ficou entre os três finalistas da Categoria Mídia Impressa do 

“Prêmio Brasil Criativo”. Disponível em <https://calle2.com/>. Acesso em: 30 jun. 2019. 
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mais rápidos”. Essa estrutura menos burocrática e hierarquizada gera muito mais margem para  

processos criativos, na visão e experiência de Ana.  

Convém sublinhar ainda as dinâmicas produtivas que geram trabalhos criativos e 

ousados, como no caso dos “Especiais” produzidos pela grande mídia com equipes pequenas 

em seu desenvolvimento, uma realidade essa que é ordinária nas mídias independentes. 

Olha que interessante, a grande imprensa faz vez ou outra uns trabalhos 
muito bons, de jornalismo investigativo. Isso é verdade, não posso cometer 
essa injustiça. São alguns poucos repórteres ali, vips, que fazem jornalismo 
investigativo. São poucas pessoas. Não é o peão, o reporterzinho do dia a 
dia. Eu sempre fui a reporterzinha do dia a dia né. Verdade seja dita, em 
todos os jornais grandes que eu passei. Agora, os bons projetos deles são 
tocados por uma equipe pequena. Por exemplo, Belo Monte. O especial que 
a Folha soltou30, um especial multimídia, era um projeto tocado por uma 
mídia pequena. 

 

O processo de edição na Repórter Brasil também é diferente, mais interativo, ressalta 

Ana. “Esse jeito de editar muito aberto ao que o repórter está dizendo, e muito interativo com 

o repórter, isso também é uma nova prática. Nas grandes redações, não é assim, no geral.” 

Mesmo que você tenha tido um editor “maravilhoso” – ela fala que deu muita sorte com seus 

editores nas grandes redações, todos muito bons –, o processo da edição jornalística tinha que 

ser mais rápido: “Você entrega um texto, o editor senta, muda teu texto e ele te devolve”. Já 

na Repórter Brasil não, diz Ana: “O nosso processo de edição é outro. Eu dou sugestões, eu 

devolvo o texto pro repórter dizendo, senti falta disso aqui. É uma edição interativa. [...] O 

repórter tem uma voz ativa.”. Nessa dinâmica, que privilegia a voz ativa dos repórteres, “[...] 

o repórter é muito mais valorizado”. “[...] a partir do momento em que você tem uma estrutura 

hierárquica muito menor e menos rígida, não tem como, você precisa valorizar a base que é 

teu repórter”.  

Edson Sardinha, do Congresso em Foco, também considera sua equipe enxuta e os 

processos produtivos, bastante horizontais. “Então, assim, tá todo mundo com o chefe. Você 

tem liberdade.” O que não acontece em grandes veículos, que “você nem chega perto” da 

direção. “Você não pega nem o elevador com o dono do veículo.”. Já no caso da mídia 

independente, pequena, “[...] você se sente parte do projeto. Você sabe quais são os propósitos 

que estão te guiando e que estão guiando o veículo. E muitas vezes na grande mídia você não 

sabe o rumo que está indo”. Para ele, é uma questão de confiança. “É pessoa jurídica, mas é 

pessoa física também. Você tem mais liberdade. Mais possibilidade de interferir também nas 

                                                 
30 O especial “A batalha de Belo Monte”, de dezembro de 2013, ainda está disponível no site da Folha de 

S.Paulo em sua relação de especiais: <https://www1.folha.uol.com.br/tudosobre/>, e também diretamente em 

<http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/>. Acesso em: 30 jun. 2019. 
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coisas, no processo.” Diferente da grande mídia, onde, “se você não estiver num lugar 

hierárquico, você não pode falar nada”. E relata desencantos com a grande mídia: 

Então, tem colegas, por exemplo, que trabalharam em determinada revista 
que tem certeza que tem matérias que eles fizeram, que foram engavetadas, 
foram usadas para achaquear gente. Matérias que eles batiam em 
determinadas figuras e que aí eles inventavam uma desculpa, de que não vai 
sair porque não sei o que. E depois ele tinha notícia de que o dono da revista 
tinha se encontrado com o personagem lá. Então usou aquilo de achaque.  
 

A jornalista Olívia, do jornal Nexo, também considera sua equipe pequena: “Eu tenho 

seis repórteres, o Conrado tem cinco, o Zé tem uns cinco ou seis também, dados são uns 

quatro, vídeo são uns três. Se você juntar tudo não dá trinta pessoas”. E descreve um processo 

de trabalho mais intertemático, em que as “editorias” conversam e trocam mais, apesar de 

uma dinâmica corrida, com produções diárias.  “O tempo é curto, a gente faz isso no laço, 

assim, mas rola. Nesse sentido, é super horizontalizada. A equipe é pequena, mas é isso, a 

gente conversa, todo mundo discute essas pautas mais cabeças.” 

Então, quando eu estou com alguma dúvida, o Charleaux31 dá uma lida, o 
Conrado dá uma lida. Alguma coisa de direitos humanos, feminismo, gênero 
e tal, passa para mim, passa para alguém da equipe. Então, assim a gente 
consegue fazer leituras na paralela enriquecendo o material. E aí você 
consegue também direcionar outra pauta, consulta a fonte e tal. 
 

Isso não acontecia na mídia tradicional, diz ela. “As redações não conversam. [...] 

Posso dizer que não rolava, nem na Globo nem no Estadão.” Olívia relata que, quando entrou 

no jornal, essa dinâmica mais horizontal e colaborativa foi percebida por ela como uma 

“grande vantagem”. 

Os textos são lidos, eu edito tudo, mas quando a pauta é mais melindrosa, eu 
passo para a Marina [Diretora], por exemplo, ler, ou a Paula [Diretora] ler. 
Porque alguma coisa do discurso pode estar. Tem coisa que só o cara que 
está especializado na área pode ver. Então esse jogo no Nexo é possível, 
apesar de ser muito corrido. 

 
Tatiana conta que, no The Intercept, com uma equipe também menor, “é muito mais 

fácil emplacar, coisas, projetos e ideias”. Diferente do “jornal”, em que você tem “quinhentos 

editores e diretores pra você pedir uma verba. É uma burocracia, como qualquer empresa 

grande”. Já no The Intercept tem um, dois. “É muito mais fácil conseguir emplacar uma ideia, 

muito mais horizontal, a gente discute muito juntos o projeto, de uma maneira mais de igual 

                                                 
31 João Paulo Charleaux é repórter especial do Nexo Jornal. Trabalhou no Estadão e na VICE. Colaborou com a 

Folha e o Globo. Foi correspondente, editor, enviado especial e analista na área internacional, além de p orta-voz 

da Cruz Vermelha Internacional, coordenador na Conectas e consultor de comunicação da Avaaz. 
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para igual. Reuniãozona, todo mundo pitaca, do estagiário ao pessoal da arte.” E compara 

com relação a sua passagem pela grande mídia: 

Coisas custosas, obviamente a gente precisa de financiamento. Mas, se 
couber na nossa verba, a gente consegue tirar do papel as ideias muito mais 
rápido, do que numa redação gigante. Pensando na Abril, por exemplo, 
conseguir uma grana num projeto na Abril é uma tarefa hercúlea. Você 
desiste no meio do caminho. Hoje em dia nem sei mais. Eu trabalhei lá faz 
tempo já. 

 
As relações horizontais parecem próprias das dinâmicas mais desterritorializadas, mais 

fluidas e móveis. Os processos são, portanto mais colaborativos por uma própria exigência 

desse contexto de trabalho. Além disso, contribuem para a intensidade (para mais ou para 

menos) do trabalho em redes de colaboração, a natureza e a identidade da própria mídia. No 

caso da startup Jota, por exemplo, apesar da dinâmica de trabalho, considerada pela editora 

entrevistada como “descentralizada”, para otimização de tempo, recursos e proveito das 

habilidades e competências, percebemos uma horizontalidade nos processos e relações de 

produção, sem que isso signifique uma ruptura com a hierarquia. Eis a opinião de Gabriela 

sobre o assunto: 

Acho que não muda tanto não. Porque a gente faz uma reunião de pauta toda 
semana. Os editores pegam as pautas com os repórteres, a gente tem um 
esquema assim: os repórteres de cada área, os editores daquela área, tem o 
que a gente chama de editores executivos, que eu sou um deles, que a gente 
fica entre os editores e os sócios, que os sócios também estão lidando com 
outras questões, mas existe um sócio que cuida da parte também da 
reportagem e que fala direto comigo. Mas a gente tem essa hierarquia para 
não ficar 10 pessoas falando com o repórter. Se não também inviabiliza o 
processo. Eu preciso de alguma coisa que o repórter faça, eu peço pro editor 
dele. E o editor dele repassa. A gente segue direitinho. 

 

Vale o alerta, portanto, de que, mesmo nos processos mais descentralizados, móveis, 

convergentes e colaborativos como no caso da Mídia Ninja, a horizontalização dos processos 

e das relações produtivas não representa uma ausência de hierarquias, de coordenações e/ou 

de lideranças. As decisões editoriais, o que entra ou não, permanecem centralizadas. “O 

Núcleo de Rede que posta. O Conselho Editorial também tem poder de postagem, mas no 

geral eles não postam tanto. Se precisar, se é uma coisa urgente, sim”. 

Nesse processo produtivo difuso, descentralizado, em redes colaborativas, temos uma 

diversidade de produtores, uma nova paisagem produtiva. Jornalistas com formação 

acadêmica, jornalistas formados na prática, profissionais das ciências humanas e sociais, 

sobretudo, que se veem como jornalistas ou estão no jornalismo (o que não é nada novo), até 

cidadãos que se “alistam” (o termo foi usado pelos jornalistas Bruno Torturra e Marielle 
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Ramires) para atuar como produtores de informação, jornalística ou não (não é o foco de 

nossa discussão), como “Ninjas”, para a Mídia Ninja.   

Essa diversidade está presente na equipe no Nexo Jornal, que, em seu jornalismo de 

contexto, produz conteúdos analíticos e rico em dados. A começar pelos fundadores, os 

“donos”. “A Paula32 não é jornalista [é antropóloga]. As donas do Nexo uma é economista e 

outra é de Letras, socióloga e tal. Marina que é outra editora-executiva é advogada. Ela é 

formada em direito e especializada em direitos humanos.” 

O Nexo é uma equipe mais plural. Eu na minha equipe trabalho só com 
jornalistas. Acho que todos são, isso, todos são jornalistas, mas em geral são 
pessoas que com algum outro lance na vida. Então, assim tiveram contato 
com outra coisa. A gente está com a Ju Sayuri33 agora, uma super amiga 
minha, que trabalhou no Estadão. Mas ela fez uma carreira acadêmica, saiu 
do Estadão e foi fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Estava morando em 
Floripa, veio e está cobrindo férias. É uma repórter, trabalhou seis anos em 
redação e tal, mas foi olhar o mundo lá fora. O Zé34 que é editor-executivo 
como eu, fez história, não fez jornalismo. Fez história e um pouquinho de 
relações internacionais. 

 

Já no caso do “Ninjas”, Bruno Torturra considera que esses novos produtores surgiram 

em um contexto mais de ativismo que de jornalismo. 

[...] quando as pessoas se alistaram para fazer parte, ninguém estava 
pensando em fazer reportagem investigativa. Ninguém estava imaginando 
fazer entrevistas. As pessoas estavam imaginando enfrentar a polícia, a 
Globo, a Folha e ser reconhecido pelo público como os guerrilheiros da 
mídia independente. 
 

E culmina em um processo de perda de controle: 

No final de junho [2013], tinha gente que eu nem sabia quem era, da Mídia 
Ninja, que se alistou, e estava transmitindo com o login da Mídia Ninja, 
transmitindo uma manifestação não sei da onde, ao vivo, falando “se você 
está em casa, atira uma garrafa na Polícia Militar e tal”. Como você edita 
isso? Como se controla isso? E passa por processo de trabalho mesmo. 

 
 Ele afirma que era visto por repórteres de redações, o que compreende, como diretor 

de redação, “de um lugar que não tinha redação, muito menos a direção”. Era o jornalista 

responsável, mas nem sabiam quem eram as pessoas que estavam produzindo. “Então é um 

processo que nesse experimentalismo todo, no fim das contas, eu só conseguia afirmar que o 

                                                 
32 Paula Miraglia é cofundadora e diretora geral do Nexo Jornal. Cientista social e doutora em Antropologia 

Social pela USP, foi diretora de organizações não governamentais, entre elas o International Centre for the 

Prevention of Crime, no Canadá. Foi consultora do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o 

Desenvolvimento.  
33 Juliana Sayuri é jornalista, pós-doutoranda em história pela Universidade Federal de Santa Catarina, (UFSC) e 

autora de Diplô: Paris-Porto Alegre (2016), finalista do Prêmio Jabuti. 
34 José Orenstein é editor executivo do Nexo Jornal. Jornalista, trabalhou  no Estadão e na Folha. É formado em 

História pela USP e Relações Internacionais pela PUC/SP e foi pesquisador visitante na Universidade Columbia, 

em Nova York. 
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que eu e as pessoas que eu conhecia do meu lado estavam fazendo eu podia garantir”. 

Torturra entende que esse processo tinha muita relação com o que se vivia naquela época, 

“que era horizontal, era sem liderança, era da afirmação do indivíduo dentro de um coletivo 

de individualidade”. Para ele, o problema do coletivo, no processo de organização de mídia – 

que ele “nunca viu dando certo” –, é que “vira outra coisa e vira outra coisa”, em uma 

dinâmica que não é editorial, é política. 

Porque você estabelece quem é o líder, por outras dinâmicas. E eu não to 
fazendo uma defesa da hierarquia. Não é essa questão. Mas o editorial tem 
uma outra dinâmica das relações políticas. E quando você estabelece 
relações políticas, o resultado vai ser um grupo político e não um grupo 
editorial. E eu achei justo que fosse dessa forma a Mídia Ninja, mas eu falei 
“não é o processo que eu quero fazer parte. 

 

Ele considera problemático que no contexto contemporâneo, com a ampla facilidade 

de comunicação e de produção e distribuição de conteúdos, e com o potencial das 

repercussões imediatas, “as pessoas às vezes ganham, se não protagonismo, mas o papel de 

repórter, colunista, opinador ou comunicador antes de passar por um processo de apuração 

individual”. Isso sem antes, como ele explica, “ter um editor, antes de ter experiência com 

repórteres mais velhos, de dar o seu post de Facebook para alguém ler antes de você colocar 

no ar”. Essa postura não favorece o debate democrático, sempre de acordo com Torturra, 

sobretudo porque, nessa perspectiva individualista, os questionamentos acerca da produção ou 

posição acabam “mais como uma ofensa, do que como uma crítica. Porque é você na rede 

social não é o seu veículo. Não é uma reportagem que você fez é a sua opinião. O que é um 

problema também”.  

Hoje em dia, queira ou não, todo mundo se comporta como repórter, diz o jornalista: 

“O stories das pessoas, o twitter das pessoas, o vídeo que faz quando vê uma coisa errada, 

quando denuncia uma coisa. Só que as pessoas estão enxergando isso como uma afirmação de 

suas ideologias e suas preferências, editando isso com seu fígado”. Com a sociedade 

hiperconectada, “o fenômeno mais importante que aconteceu é que a comunicação social 

agora não é mais só uma atividade de curso superior. Ela é uma atividade cívica. [...] O 

indivíduo é o editor de si mesmo, ele é um comunicador social full time”.  

O jornalismo precisa existir e vai continuar existindo, sendo cada vez mais importante, 

mas “a ética do jornalismo, ser um jornalista, potencialmente, tem que ser ensinado na escola 

primária junto com a alfabetização, com checagem de informação, técnicas de entrevista 

básica, edição de vídeo, apuro mínimo de informação, data, com quem, quando”. Então, diz 

ele, “para a democracia continuar funcionando, agora que todo mundo tem a função de 
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imprensa, pelo menos incidentalmente, a gente precisa difundir essa ética do repórter na 

sociedade inteira”. 

 

3.2.6 Novas temporalidades, mais aprofundamento 

 
Das sete mídias de que nos aproximamos, três (Nexo Jornal, Jota e Congresso em 

Foco) trabalham com o horizonte da atualização diária. Todas as demais estabelecem novas 

relações no que diz respeito à periodicidade, com o seu próprio ritmo de atualização. A 

jornalista e pesquisadora Zélia Leal Adghirni lembra que o termo jornalista, do francês 

journaliste, tem origem no termo jour (dia) e significa analista do dia (ADGHIRNI, 2005, p. 

47). No conjunto de mídias independentes que estamos a olhar, esse compromisso com o dia 

parece ter sido repensado. 

A Mídia Ninja, embora tenha atualização diária em suas multiplataformas, não 

expressa em seus conteúdos uma intenção de cobrir os acontecimentos do dia, trazendo 

narrativas sobre temas diversos, numa mistura de assuntos factuais com pautas frias. A mídia 

“não vive em busca do furo”, diz Marielle Ramires. 

Se a gente pegar a timeline, são vários assuntos que estão sendo contados, 
são várias histórias que estão sendo contadas ali. Tem algumas que 
repercutem mais que as outras. Vamos falar por exemplo de Reforma da 
Previdência, nós vamos mostrar, a voz que nós vamos dar visibilidade não 
vai ser a voz do Guedes. Entendeu? Porque o Guedes tem a Folha de 
S.Paulo. 

 
Premiado por grandes reportagens investigativas, o Congresso em Foco tem publicado 

cada vez menos conteúdo aprofundado, por conta da aceleração do tempo presente e também 

do enxugamento da equipe, segundo Sardinha. Ele argumenta: “Você tem cada vez menos 

tempo de fazer as coisas. E aí, um prejuízo para a atualidade [...] a gente está atrasado o tempo 

inteiro. E você não consegue fazer uma coisa mais pensada, uma coisa com mais qualidade, 

com mais profundidade”. Olívia Fraga, do Nexo Jornal, com atualização diária, também 

ressalta a rotina corrida na mídia. “A jornada é ligeiramente maior porque o número de 

entregas por semana, por redator, é maior. O online já era assim. Lembrando um pouco do 

online do Estadão, do Uol, a entrega já é muito pesada.”  

Para a descrição de caracterização das mídias, logo no primeiro capítulo, um dos 

quatro marcadores que criamos foi o de “Jornalismo de profundidade” (junto com os da 

posição engajada, da cobertura temática e do uso de voz autoral), para discutir os aspectos em 

que as mídias se diferenciam. No geral, percebemos que as sete mídias independentes que 

constituem o nosso objeto de estudo pretendem produzir narrativas, para além das notícias do 
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dia a dia, ou do que convencionalmente se chama de hard news No entanto, marcamos a 

presença do “Jornalismo de profundidade”, em cinco casos (Estúdio Fluxo, Nexo Jornal, 

Repórter Brasil, Jota e The Intercept Brasil), nos quais percebemos uma frequência (ainda que 

sem periodicidade definida) de produção de reportagens em profundidade. Os formatos 

narrativos são diversos, e em alguns casos as matérias recebem o título de “Especiais” (como 

anunciado, no terceiro ponto deste capítulo apresentaremos algumas dessas narrativas, com 

uma breve análise).   

Percebe-se uma relação da periodicidade (frequência de atualização dos sites) com a 

dinâmica que se estabelece nas rotinas com o tempo para as produções e a profundidade das 

publicações. Das cinco mídias que apresentam “Jornalismo de profundidade”, apenas o Nexo 

Jornal, o Jota e o Congresso em Foco atualizam seus sites diariamente, ao mesmo tempo que 

divulgam as reportagens em profundidade como “Especiais”.  

Com uma produção frequente de reportagens, no caso da Repórter Brasil, Ana relata 

uma relação diferente com o tempo. “Nossa equipe é pequena, a gente não tem nem a 

pretensão de cobrir o dia a dia porque não conseguiria. A gente escolhe em quais brigas vai 

entrar. Quais os temas que a gente vai entrar.” Ela diz que ficam com o que conseguem cobrir 

melhor. Há assuntos que não entram porque a Folha de S.Paulo já está cobrindo, e “a gente 

não vai conseguir cobrir isso como a Folha tá dando. Podemos até retweetar eles, a gente não 

vê problema nenhum em retweetar os outros [...] a gente coopera. [...] dá audiência para os 

brothers também”. 

Aqui na Repórter Brasil como o tempo, a sensação do tempo é diferente, 
você não tem que publicar uma matéria por dia, a gente não tem a obrigação 
nem de publicar uma matéria por mês ou por semana, não temos que fazer 
isso, a gente coloca com frequência os nossos repórteres, às vezes uma 
semana, às vezes duas semanas investigando o mesmo assunto. E eu acabo 
de colocar um repórter um mês investigando o mesmo assunto. 
 

Na mesma direção, Tatiana Dias, do The Intercept Brasil diz: “É muito raro a gente 

publicar uma coisa de um dia para o outro. Isso quase nunca acontece. Agora, a gente tá 

fazendo coisas pras próximas quatro semanas, assim. A gente tem planejamento para médio 

prazo aí”. Ela, que foi uma das primeiras jornalistas do jornal Nexo – “Fui a funcionária 

número quatro, acho”, experiência que “adorou” –, sinaliza a diferença com relação à 

periodicidade. “No Nexo a produção era mais intensa, assim. Todo dia muita coisa. No The 

Intercept é muito menos. O fluxo é muito menor. O Nexo às vezes você faz uma matéria em 

uma manhã.” Já no The Intercept, é “uma atuação própria. É outro ritmo”.  
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As propostas editoriais diferentes se refletem na rotina produtiva. “É bem diferente a 

rotina. Lá era mais uma coisa de manter um fluxo de produção inteira. Porque no modelo 

deles de negócio tem que manter a produção. O nosso modelo é diferente. A gente prefere 

fazer coisas maiores e mais memoráveis. Marcantes”, continua Tatiana. 

No caso do Estúdio Fluxo, os conteúdos também buscam um aprofundamento, uma 

interpretação dos acontecimentos. Seja nas lives, que Bruno Torturra tem feito periodicamente 

(cerca de duas vezes por semana), como nos programas Córtex, com longas conversas sobre 

os temas, os assuntos são tratados sob diversos aspectos e de maneira profunda. Esse 

aprofundamento se expressa nas palavras da criadora e diretora do programa, Suzi Jeha: 

“Fazer o Córtex é uma sensação muito boa. Quando ele acaba, parece que eu fiz uma 

viagem”.  

Para o jornalista, o Córtex é difícil de fazer, já que “não é uma entrevista. Ele é uma 

conversa e ela tem que transcender em algum lugar e eu não sei aonde vai ser. E eu tenho que 

ficar muito ligado na conversa. Eu tenho que prestar muita atenção no que a pessoa está 

falando”. Ele diz ainda que, na rua, tem que prestar atenção na diretora [Suzi], nas marcações 

que já fizeram, “porque ao mesmo tempo tem um balé que tem que rolar. Então assim, o 

programa não pode ter muito mais do que uma hora”.  

A produção do programa é complexa e demorada, e ainda, por vezes, não bem 

sucedida. “Teve dois Córtex que fizemos que a gente não colocou no ar. Porque não 

funcionou”, revela Torturra. Antes de gravar, é feita uma decupagem, que o jornalista 

considera a parte mais importante. “A gente determina o lugar que a gente vai,  visita, faz o 

percurso, cronometra ele”, e estabelece os pontos mais interessantes para as pausas nas 

conversas e que assunto possui relação com tal lugar. Um processo produtivo lento, rumo a 

um aprofundamento temático, em conteúdos com mais de uma hora de duração.  

Essas novas temporalidades, com periodicidades diversas de distribuição dos 

conteúdos, assim como as propostas editoriais e modelo de negócio das mídias, demonstram 

novos critérios de noticiabilidade (embora não nos aprofundemos nesta questão). Gabriela, do 

Jota, diz que “não se pauta, necessariamente, por assuntos que a mídia tradicional está se 

pautando. A gente às vezes está cobrindo coisas que a grande imprensa não está”. Aliás, vale 

lembrar que a mídia surgiu, justamente, pela percepção de um “vazio” de imprensa, na 

percepção de jornalistas que atuavam em grandes jornais brasileiros. “Os grandes jornais, as 

TVs, no máximo tem uma pessoa que cobre o Supremo”, exemplifica. “Era uma área que não 

era muito coberta por veículo nenhum”. 
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 Esse foco diferenciado na cobertura do Jota fica mais claro quando a jornalista explica 

a cobertura das votações e o acompanhamento de projetos no Congresso. “A gente 

acompanha o dia a dia das votações? Acompanha. Mas a gente não faz matéria para o site de 

tudo que está acontecendo. A gente tem um foco bem específico”, que são as matérias de 

interesse de assinantes: 

Alguém assina o Jota, porque ele tem interesse em produtos sobre 
laboratório farmacêutico, o que pode mudar na legislação sobre remédios. 
Então a gente trabalha muito com robô, tem um repórter de dados em São 
Paulo que monta robozinho para fazer acompanhamento sistemático, ficar 
fazendo varredura no site para ver se aquele projeto teve andamento, 
tramitação. Então a gente trabalha muito com uma coisa que a mídia está 
começando a olhar para isso, que é o robô ajudando na nossa apuração 
jornalística. Claro que tem que ter o olhar humano. Porque se esse projeto 
andou, você tem que entrar para ver o que andou, porque andou. Isso o robô 
não faz. Mas você não precisa ficar lá, entrando todo dia, fazendo uma ronda 
para ver o que mudou. Então a gente tem isso no Supremo, a gente tem isso 
no Congresso e está tentando implementar agora para o STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) também, que já é um pouco diferente do que a grande 
imprensa faz. Porque não dá tempo de você ficar acompanhando uma lista 
específica de projetos porque são muitos. 
 

A jornalista afirma que, assim, é comum que esteja “todo mundo correndo atrás de 

uma determinada informação e a gente não, a gente não está nem olhando para lá”, o que ela 

considera a grande diferença do trabalho no Jota, com relação ao que ela fazia na mídia 

tradicional. “Você tem, por exemplo, o bate-boca no Plenário dos deputados, para a Folha, 

para o Estadão, para a Globo vai dar muita audiência. Pra gente, a gente vê a confusão e qual 

o impacto, se isso impacta de alguma forma no nosso público. A gente nem vai perder tempo 

nisso”. Então, “você define o foco da sua cobertura, o que você quer e vai derrubando coisas 

que são paralelas”, explica. 

Hoje a gente tem saúde, por exemplo, que ele [ela aponta] acompanha a 
Anvisa. A parte de regulação, é tudo mais ligado a parte do direito. A gente 
não vai cobrir o Ministério da Saúde para falar se lança uma nova campanha 
de AIDs. Isso a gente não acompanha. Mas se o Ministério soltar alguma 
norma, alguma resolução que altere o formato de distribuição de recursos 
para a saúde, não sei o que, isso nos interessa. Então nossa pegada foi mais 
por aí. A gente surgiu com essa proposta. E a medida que as demandas 
foram aparecendo também, a gente foi expandindo nossa cobertura para 
outras áreas. 
 

Com uma nova relação com o tempo, na busca de mais aprofundamento, vemos neste 

último caso e relato específico uma mudança de foco e de critério de noticiabilidade, com o 

uso da tecnologia para otimizar processos e permitir ao jornalista se debruçar sobre narrativas 

mais complexas, de acordo com o interesse público e de seus públicos.  
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3.3 NARRATIVAS JORNALÍSTICAS RECONFIGURADAS 

 

O interesse pelos modos de fazer das mídias independentes é provocado em alguma 

medida, como apontado já desde a Introdução, pelas suas diferentes narrativas. São novos 

modelos e formatos, de difíceis enquadramentos classificatórios. No geral, suas produções são 

marcadas por uma certa experimentação, como vimos nas falas dos jornalistas, sobretudo no 

tópico anterior, e novas formas de abordagem e construção jornalística. O jornalismo 

praticado por essas mídias busca, em geral, abordagens aprofundadas dos fenômenos, em uma 

prática mais imersiva, próxima da reportagem e do que se pode chamar de jornalismo 

interpretativo.35 

Escolhemos, a modo de exemplo, narrativas de quatro das mídias selecionadas 

(Estúdio Fluxo, Nexo Jornal, Repórter Brasil e Mídia Ninja) como forma de representar o 

jornalismo por elas praticado, e que estamos enfocando do ponto de vista de seu processo 

produtivo. Para essa seleção, buscamos reportagens que podem ser consideradas expressivas 

do jornalismo praticado por essas mídias, consideradas Especiais ou reportagens mais 

elaboradas e profundas, chegando a ser referenciadas nas entrevistas que fizemos com os 

jornalistas das mídias independentes.  

Também consideramos que as quatro mídias, da mostra de sete que temos, são 

representativas de modelos diversos de mídia independente: o experimentalismo do Estúdio 

Fluxo, a cultura de startup e de produção diária do Jornal Nexo, o protagonismo e 

engajamento da Repórter Brasil e o caráter ativista de Mídia Ninja. À exceção do Jornal 

Nexo, as outras três mídias que selecionamos para a análise de narrativas (Estúdio Fluxo, 

Repórter Brasil e Mídia Ninja) apresentam os aspectos “posição engajada” e “uso de voz 

autoral” quando as caracterizamos.  

Como assinalaremos nas considerações finais, em estudos futuros optaríamos por 

analisar narrativas das mídias independentes que se centram na realização de reportagens (o 

que não é propriamente o caso do Nexo e da Mídia Ninja). Várias reportagens, por exemplo 

do The Intercept Brasil, seriam relevantes para essa análise, como é o caso da série sobre a 

operação Lava Jata, que começou a ser publicada uma semana após a realização da entrevista 

                                                 
35 No artigo intitulado “Jornalismo interpretativo e a compreensão  como método: o abraço entre o antigo e o  

novo na arte de tecer o presente”, Klautau, Künsch e Carraro (2018) retomam a tradição histórica do jornalismo 

interpretativo, a partir do quadro teórico-metodológico da compreensão como método, e colocam que a crise do 

jornalismo contemporâneo indica a reportagem, ou o que os autores também chamam de narrativa em 

profundidade, como grande aposta para tempos de abundante informação e pouca compreensão.  
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com a editora da mídia, Tatiana Dias, entrevista essa que compõe este estudo e está disponível 

na íntegra nos apêndices da tese, como temos vindo assinalando.36  

A intenção inicial, como indicamos na parte metodológica do trabalho, (Capítulo 1) 

era analisar uma reportagem de cada uma das setes mídias estudadas. Optamos por não fazê-

lo, por duas razões básicas. A primeira é que talvez nos estendêssemos demasiado, e nessa 

linha de raciocínio quatro reportagens podem ser consideradas representativas do que, sempre 

tendo em conta o ponto de vista compreensivo que nos guia, estamos querendo mais mostrar 

do que demonstrar. Uma segunda razão é que, de fato, embora muito próxima uma coisa da 

outra, a produção de reportagem, como se sabe, não constitui o foco principal desta tese.  

São as seguintes as reportagens: “Vida pública, vias privadas e a erosão da 

intimidade”, do emblemático Programa Córtex do Estúdio Fluxo; do Jornal Nexo temos uma 

cobertura especial sobre Mariana, com o título “Mariana: a gênese da tragédia”; da Repórter 

Brasil trazemos o “Ruralômetro: medindo a febre ruralista dos deputados”, e, da Mídia Ninja, 

o especial “Marielle Franco: uma homenagem da Mídia Ninja”. A Tabela 4 (citada 

anteriormente na metodologia) lista as reportagens e traz ainda seus autores e as datas de sua 

publicação. 

 

Tabela 5: Síntese das reportagens e mídias 
 

Título da reportagem Mídia Créditos Data da publicação 

Vida pública, vias privadas 
e a erosão da intimidade 
Disponível em: 
<http://www.fluxo.net/tud
o/2016/9/7/cortex7-
christian-dunker>. Acesso 
em: 30 jun. 2019. 

Estúdio Fluxo Apresentação: Bruno 
Torturra 
Direção e câmera: 
Susana Jeha 
Câmera e áudio: Maria 
Shirts 
Edição: Susana Jeha e 
Thiago Neves 

 

7 out. 2016 

Mariana: a gênese da 
tragédia 
Disponível em: 
<https://www.nexojornal.c
om.br/especial/2016/11/04
/Mariana-a-gênese-da-
tragédia>. Acesso em: 30 

Nexo Jornal Reportagem: Estêvão 
Bertoni Produção: 
Estêvão Bertoni e 
Murilo Roncolato  
Layout: Rodolfo 
Almeida 
Infográficos: Catarina 

4 nov.2016 

                                                 
36 As reportagens da série “As mensagens secretas da Lava-Jato”, com a primeira publicação em 9 de junho de 

2019, com quatro partes inicialmente, podem ser lidas em <https://theintercept.com/series/mensagens -lava-

jato/>. Acesso: 19 ago. 2019. 

https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia
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jun. 2019. Pignato, Rodolfo 
Almeida e Guilherme 
Falcão 
Desenvolvimento: 
Ariel Tonglet 
Timelapses: Ariel 
Tonglet 

Ruralômetro: medindo a 
febre ruralista dos 
deputados  
Disponível em: 
<https://ruralometro.repor
terbrasil.org.br>. Acesso 
em: 30 jun. 2019. 

Repórter Brasil Edição: Ana Magalhães 
e Ana Aranha 
Reportagem: Ana 
Magalhães, Ana 
Aranha, Daniel 
Camargos, Guilherme 
Zocchio, João Cesar 
Diaz, Piero Locatelli, 
Reinaldo Chaves, Thaís 
Lazzeri E Janes P. 
Souza 
Tratamento de dados: 
Reinaldo Chaves  
Checagem: Keila 
Guimarães 
Consultoria estatística: 
Simone Harnik 
Criação e projeto 
gráfico: Fernanda 
Segabinassi e 
Alexandre Macedo 
Costa 
Programação: Paulo 
Campos e André Mota 

30 jan.2018 

Marielle Franco: uma 
homenagem da Mídia Ninja 
Disponível em: 
<https://medium.com/mari
elle-franco>. Acesso em: 30 
jun. 2019. 

Mídia Ninja Não traz assinaturas. 
De acordo com a 
entrevista realizada 
com a editora Raíssa 
Galvão (Ver 
Apêndices), de 8 a 9 
pessoas estiveram 
envolvidas. 

Mar. 201937 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma rápida análise de conteúdo da narrativa procura explicitar seus elementos 

técnicos, estéticos e éticos. Esse processo analítico das narrativas em foco, como apontado no 

primeiro capítulo, em “Metodologia aplicada”, parte dos conceitos da análise de conteúdo 

                                                 
37 A reportagem não tem uma única data definida. Composta por diferentes matérias, foi publicada entre 12 e 18 

de março de 2019. 

https://ruralometro.reporterbrasil.org.br/
https://ruralometro.reporterbrasil.org.br/
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(BARDIN, 1977; BAUER, 2015; MORAES,1999), em um percurso metodológico que 

incorpora ferramentas do próprio jornalismo (LIMA, 2009; KLAUTAU; KÜNSCH; 

CARRARO, 2018), como veremos adiante.  

Vale retomar aqui as categorias que criamos para analisar as reportagens, dadas em 

mais detalhes na metodologia e que a Tabela 5 expõe em síntese: a) uso da multimidialidade 

(presença dos elementos multimídias áudio, texto, vídeo e imagens na construção narrativa); 

b) hipertextualidade do texto jornalístico (narrativa hipertextual, com a presença dos 

elementos multimídias: áudio, texto, vídeo e imagem); c) diversidade de fontes (quantidade e 

variedade de vozes e pontos de vista na narrativa); d) profundidade (conjunto de informações 

e elementos rumo a uma compreensão dos fatos e temáticas da reportagem);38 e) imersão 

(tactilidade somada à interatividade dos conteúdos);39 f) engajamento (apresentação de 

interpretações, conclusões e/ou compreensão do repórter na narrativa, sem pretensões de 

imparcialidade); g) voz autoral.   

Tecemos também considerações acerca do processo de produção da narrativa 

jornalística em análise, com um olhar, ainda, voltado para o uso dos dispositivos móveis e 

convergentes em suas dinâmicas, a partir das entrevistas realizadas com os jornalistas. 

 

Tabela 6: Síntese das categorias de análise 
 

Categorias de Análise Compreensão 

Uso da multimidialidade  presença dos elementos multimídias (áudio, texto, vídeo e imagem) 

Hipertextualidade do texto 
jornalístico 

narrativa hipertextual, com a presença dos elementos multimídias 
compondo a narrativa 

                                                 
38 Em tempos de vasta informação e pouca compreensão, como temos defendido a partir de Klautau, Künsch e 

Carraro (2018), a reportagem se fortalece como principal gênero do jornalismo interpretativo. Em 1973, 

Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro já diziam ser “impossível a qualquer ser humano acompanhar a 

evolução dos grandes acontecimentos apenas coletando fatos isolados” (MEDINA; LEANDRO, 1973, p. 17-18). 

Em um processo de aprofundamento, “através da contemplação de fatos que situam ou explicam o fato nuclear, 

através da pesquisa histórica de antecedentes ou através da busca do humano permanente no acontecimento 

imediato, a reportagem leva a um quadro interpretativo do fato” (MEDINA, 1988, p. 115). Observamos nas 

narrativas, dois fatores de aprofundamento apontados por Lima (2009), no caso que ele estudo do livro -

reportagem: a horizontalização (abordagem extensiva em termos de detalhes) e a verticalização (em busca de 

implicações, desdobramentos). 
39 Canavilhas e Baccin (2015, p.15) explicam que a imersão soma a tactilidade à interatividade dos conteúdos e 

“surge como um elemento recente a ser computado nos formatos de narração no jornalismo em tempos de 

dispositivos móveis, especialmente nos tablets”. Dizem os autores que imersão, “uma das condições essenciais à 

contextualização no jornalismo”, acontece quando a narrativa utiliza as potencialidades da web e dos 

dispositivos de recepção e “é importante na narrativa digital porque permite transportar o leitor para o espaço 

representado e apreendê-lo sob vários pontos de vista” (CANAVILHAS; BACCIN, 2015, p. 19). 
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Diversidade de  
fontes 

quantidade e variedade de vozes e pontos de vista na narrativa 

Imersão tactilidade somada a interatividade dos conteúdos; 

Engajamento apresentação de interpretações, conclusões e/ou compreensão do 
repórter na narrativa, sem pretensões de imparcialidade; 

Profundidade conjunto de informações e elementos rumo à uma compreensão 
dos fatos e temáticas da reportagem; 

Voz autoral estilo próprio e presença do jornalista na narrativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3.1 “Vida pública, vias privadas e a erosão da intimidade” (Estúdio Fluxo) 

 

A reportagem do Estúdio Fluxo – <http://www.flux.net> – consiste em uma edição do 

Programa Córtex.40 O conteúdo, publicado no site da mídia em 7 de outubro de 2016, reúne 

texto, fotos, vídeos, e hiperlinks, e o principal: uma entrevista com o psicanalista brasileiro 

Christian Dunker41 com o título “Vida pública, vias privadas e a erosão da intimidade”.42 Mas 

não se trata de uma conversa qualquer. Entrevistador e entrevistado caminham enquanto 

batem papo, durante 1h08, em uma região da cidade de São Paulo que possui relação direta 

com a temática em foco e com as vivências do entrevistado, gravada em movimento e com 

mínima edição, em plano-sequência.43 A temática da conversa, como o próprio título sinaliza, 

trata da relação entre a vida interior dos indivíduos e as cidades e seus processos de separação 

dos espaços públicos e privados, com a criação de muros, à exemplo dos condomínios.44 

 

                                                 
40 Programa em vídeo, em que Bruno Torturra conversa com o entrevistado durante uma caminhada, em que o  

percurso tem relação com o tema da conversa, partindo de um tema específico a grandes questões sistêmicas. É 

feito, conforme informações do site da mídia, “com dois celulares, dois microfones e uma conversa em campo 

aberto, sem intervalos”. Disponível em: <http://www.fluxo.net/cortex>. Acesso: 9 jun. 2019.  
41 Psicanalista, professor e pesquisador brasileiro. Possui um canal no Youtube com 132.258 inscritos, chamado 

“Falando Nisso”, onde dialoga com o público acerca de questões atuais atravessadas por um olhar da psicanálise. 

Ele o descreve como “uma experiência de transmissão da ps icanálise, aproveitando-se da grande interatividade 

que a internet consegue providenciar”.  

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCF6VjYfikYP2vfUx3c6GvVw>. Acesso em: 9 jun. 2019.  
42 Disponível em: <http://www.fluxo.net/tudo/2016/9/7/cortex7-christian-dunker>. Acesso em: 9 jun. 2019.  
43 Plano-sequência, em cinema e audiovisual, é um plano que registra a ação de uma sequência inteira, sem 

cortes. 
44 Dunker discute a questão em obra publicada em 2015 pela editora Boitempo, Mal-Estar, Sofrimento e 

Sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros. 
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Figura 9: Reportagem multimídia “Córtex: vida pública, vias privadas e a erosão da intimidade”                                                                                                                     

45 

 

 

 Muito usado pelo Fluxo e quase que item indispensável em suas narrativas, o vídeo 

está presente na íntegra no topo da página, mas também vem esmiuçado ao longo da narrativa, 

com foco em temas específicos (vide Figuras 9 e 10). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Disponível em:  <http://www.fluxo.net/tudo/2016/9/7/cortex7-christian-dunker>. Acesso em: 31 mai. 2019. 
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Figura 10: Vídeos presentes ao longo da narrativa 
                                                                   

 
 

 O uso da imagem nesta matéria aparece de forma pontual, uma única vez, como 

mostra a Figura 11, mas tem papel significativo na composição narrativa, uma vez que traz o 

entrevistado, personagem principal da história, em posição de destaque e em um contexto 

importante: uma igreja (que preenche mais a foto do que o próprio entrevistado), que tem 

relação com a conversa e papel de centralidade na vida de Christian Dunker, compondo, 

portanto, a narrativa. 
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Figura 11: Trecho da narrativa com a presença de imagem     

                                                 

 

 

Além de texto, imagem e vídeo, a narrativa conta ainda com um mapa (representado 

na Figura 12) – compondo a lista de diferentes recursos multimidiáticos agregados em uma 

única reportagem –, a fim de situar o leitor do percurso feito durante a entrevista, de 

aproximadamente 1,3 quilômetros, que parte da Casa Amarela, passa pelo Parque Augusta, 

pela Praça Franklin Roosevelt e termina no interior da Paróquia Nossa Senhora da 

Consolação.46 Torturra considera a região representativa dos conflitos e tensões a respeito dos 

quais ele conversa com Dunker.  

 

 

 

 

                                                 
46 A Casa Amarela Quilombo Afroguarany é uma ocupação sociocultural, estabelecida desde fevereiro de 2014 

no imóvel localizado na Rua da Consolação, 1075, tombado como Patrimônio Histórico do Município no Centro 

da cidade de São Paulo. O imóvel, da Secretaria Municipal de Cultura, ficou 13 anos abandonado, quando em 

2014 foi ocupado por artistas que o ressignificaram, dando vida e exercendo a lei da função social da 

propriedade. Hoje oferece cursos e palestras, além de feiras e exposições, tudo 100% auto -gestionado e de livre 

acesso a todos, inclusive aos mais carentes com o atendimento e o trabalho que desenvolvemos para a população  

em situação de rua. Tem como objetivo o resgate de crianças, jovens e adultos através da arte e cultura de 

inclusão, conforme as  Lesi 10.639  e 11.645 nas escolas municipais da região assim no espaço, fortalecendo a 

história Afroguarany. As informações são do site da casa. Disponível em: <https://casamarela.wordpress.com>. 

Acesso em: 6 jun. 2019.  

 



214 
 

Figura 12: Mapa com o percurso da entrevista/narrativa                                                         

 

 

Ao final, o autor coloca um segmento com “Mais” (Figura 13), no qual reúne outras 

informações relacionadas ao tema. Os conteúdos não são necessariamente de autoria do 

Fluxo, podendo estar, inclusive, em outras mídias “concorrentes”. O uso desses links externos 

remete à hipertextualidade permitida pelas narrativas na web. 
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Figura 13: Captura de tela do segmento "Mais" na página 

 

 

 

Compreendemos que o conteúdo produzido é de difícil enquadramento com relação às 

categorias tradicionalmente colocadas pelo jornalismo. É uma pauta quente e ao mesmo 

tempo fria: o assunto debatido não é factual, não é um acontecimento recente, mas um 

fenômeno do tempo mesmo presente, de relevância no contemporâneo. O formato narrativo 

apresentado poderia ser classificado como uma reportagem em profundidade, no âmbito do 

jornalismo interpretativo, fazendo uso da entrevista como recurso central da narrativa.47 

A narrativa, além do registro dos elementos multimídia no texto, os utiliza em 

complementaridade para contar a história, em uma convergência de sentidos entre os 

conteúdos multimídia. Ou seja, o vídeo conversa ou complementa aspectos do texto, da foto, e 

vice-versa.  

Como o elemento central da narrativa é uma entrevista, uma única fonte é utilizada, o 

entrevistado. No entanto, percebe-se durante a conversa e com a profundidade que ela adquire 

na caminhada, assim como em todos as referências que vêm à tona, que a diversidade de 

fontes está presente na construção da pauta pelo repórter e demais envolvidos no programa. 

Há, pois, aquilo que na teoria da reportagem se costuma chamar de polifonia, par e passo com 

                                                 
47 Entendemos, aqui e em outros contextos, por jornalismo interpretativo, o que Medina e Leandro (1973); Lima 

(2009); Klautau, Künsch, Carraro (2018), trazem sobre o assunto, como explicamos melhor no capítulo 1. Em 

Notícia: um produto à venda  (1988, p. 115), Cremilda Medina já escrevia que, “enquanto a notícia fixa o aqui, o 

já, o acontecer, a grande reportagem abre o aqui num círculo amplo, reconstitui o já no antes e depois, deixa os 

limites do acontecer para um estar acontecendo atemporal ou menos presente”. 
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a desejada polissemia, ou pluralidade de sentidos, dentro de uma visão compreensiva do tema 

em pauta. 

A gente determina o lugar que a gente vai, a gente visita e a gente faz o 
percurso, cronometra ele. O percurso inteiro, caminhando devagar demora x. 
Que lugares desse lugar são os mais interessantes pra gente fazer uma pausa 
e conversar. Eu falo assim, tá, se acaba numa igreja, vamos tentar segurar 
esse assunto mais para o final. Se no meio do caminho tem tal coisa, vamos 
aqui mudar de assunto. É difícil, é bem puxado. Teve dois Córtex que a 
gente fez que a gente não colocou no ar. Porque não funcionou.48 

 
No que tange à questão da voz autoral, consideramos que a narrativa apresenta a voz 

do repórter Bruno Torturra, que participa ativamente do diálogo com o entrevistado, não só o 

dirigindo, como por vezes colocando suas perspectivas. Vale lembrar que sua mídia, o 

Estúdio Fluxo nasce de sua trajetória em mídias tradicionais, mas sobretudo de seu 

envolvimento e crítica à Mídia Ninja. O posicionamento engajado, característica forte da 

Mídia Ninja, é revisto no Estúdio Fluxo, já que o jornalista acredita que por vezes isso pode 

ser empecilho à prática jornalística. Percebe-se na reportagem, autoralidade e posicionamento, 

postura reflexiva, rumo à interpretação e aprofundamento, sem o caráter ativista e por vezes 

pouco aberto a críticas. 

  

3.3.2  “Mariana: a gênese da tragédia” (Nexo Jornal) 

 

O “Especial” com o título “Mariana: a gênese da tragédia” é um exemplo 

representativo das narrativas jornalísticas do Nexo Jornal – <www.nexojornal.com.br>. A 

produção  assinada por Estêvão Bertoni, Rodolfo Almeida e Ariel Tonglet foi publicada em 4 

de novembro de 2016, um ano após o rompimento das barragens de Mariana.49 Sobre essa 

reportagem, a jornalista Olívia Fraga  revela, na entrevista que fizemos com ela: “Teve uma 

grande que a gente fez quando Mariana completou um ano, que o Estevão50, que é o redator 

que está com a gente agora fixo, fez, ficou lindo”. Ela conta ainda sobre o contexto da 

produção da matéria: 

Quando rolou Brumadinho, por uma grande sorte astral, assim, a gente 
estava com o Estevão de volta, e o Estevão tocou Mariana, e ele estava na 
redação já para Brumadinho. Então, ele tinha uma bagagem de fontes que 

                                                 
48 Entrevista gravada com o fundador do Estúdio Fluxo, Bruno Torturra, concedida para a pesquisa no dia 30 de 

novembro de 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita nos Apêndices desta tese. 
49 Disponível em: < https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-gênese-da-tragédia>. Acesso 

em: 6 jun. 2019.  
50 Estêvão Bertoni é redator no Nexo Jornal. É formado em Ciências Sociais pela USP e em Jornalismo pela 

Faculdade Cásper Líbero. Foi trainee na Folha de S.Paulo, onde trabalhou por dez anos como redator e repórter 

de Cotidiano, Esporte e Agência Folha. Colaborou ainda com publicações das editoras Globo e Abril.  
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falaram com ele naquele tempo, então foi facílimo fazer matérias com o 
Estevão, porque ele estava mais experimentado, sabe a linguagem técnica 
dos laudos, tinha todos os contatos, foi rápido. E aí começou a chegar um 
monte de furo. E a gente deu um ou outro. Eu lembro que de um dia pro 
outro a gente falou assim, meu, a Vale estava sabendo dessa história desde 
outubro, então a gente deu. A gente não chama de furo, ninguém solta como 
investigação, nem furo, nem nada. Solta como Expresso normal e fala 
“vamos ver o que a gente consegue”. Então, assim, tem uns tiros mais de 
longe alcance que vão rolando. Não é nada sistemático. 

 

Sem um engajamento, como é próprio da postura editorial do jornal, a narrativa se 

propõe a apresentar um texto interpretativo, em um aprofundamento horizontal, de contexto. 

A estética da reportagem resgata as cores da lama com predominância do marrom em quase 

toda a narrativa, e seu potencial de ocupação, especialmente com o movimento contínuo da 

primeira imagem, quando a lama parece tomar todos os espaços da tela (Figura 14). Os 

demais elementos do texto, seguem esse padrão, e como fogem das cores e do layout padrão 

do veículo, dão o tom de que ali temos um conteúdo especial. 

 

Figura 14: Tela capturada da reportagem “Mariana: a gênese da tragédia”, do Nexo Jornal  

 

 
 

Navegando pela reportagem, o leitor descobre números precisos e surpreendentes da 

barragem que se rompeu em 5 de novembro de 2015, no município de Mariana, em Minas 

Gerais. 

Ao todo, 32 bilhões de litros de rejeitos (material descartado no processo de 
mineração) foram lançados no meio ambiente. Grande parte ficou depositada 
nos primeiros 100 km do percurso da lama, até a usina hidrelétrica Risoleta 
Neves, conhecida como Candonga, no município de Rio Doce. [...] Cerca de 
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5,5 bilhões de litros chegaram ao rio que leva o mesmo nome. No curso 
d’água que atravessa dois Estados, o material percorreu 537 km até 
desembocar, 16 dias após a tragédia, no oceano Atlântico, pelo litoral do 
Espírito Santo. 

 
Esses são trechos da abertura da reportagem sobre a maior tragédia ambiental do 

Brasil “e da história mundial em termos de volume vazado (32 bilhões de litros de rejeitos), 

extensão de danos ao meio ambiente (mais de 600 km, da barragem até a praia de Regência, 

no litoral capixaba) e prejuízo financeiro (R$ 5,8 bilhões), segundo a consultoria Bowker 

Associates, dos EUA.” Além dos números, ao narrar a história da construção da barragem, 

com seus vários problemas, os repórteres dão pistas de que a tragédia estava prevista e 

poderia ter sido evitada. O especial traz trechos de conversas entre os diretores da empresa 

Samarco apontando que rupturas na estrutura da barragem existiam um ano antes da tragédia.   

Com um conteúdo denso em torno do assunto, alcançando o objetivo proposto de 

reportar o que deu origem ao desastre, os repórteres conseguem aprofundar a temática, sem, 

no entanto, que isso confira a ela a característica de voz autoral. Devido ao distanciamento do 

repórter para com o leitor, o tipo de jornalismo pretendido pelo Nexo, de contexto, se 

confirma. Dessa forma, temos a impressão de a todo momento estar ouvindo uma história, 

com fontes convencionais. 

As fontes utilizadas na matéria são diversas, sobressaindo-se as oficiais. São usados, 

para contextualização imagens de satélite do trajeto da lama do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e personagens, tanto sobreviventes 

quanto testemunhas do fato, além de dados das investigações do Ministério Público, Polícia 

Civil e Polícia Federal. 

Chamam atenção relatos de testemunhas que se encontravam no local do desastre, pois 

dão dimensão do horror vivido por funcionários da empresa e também ideia do que os 

moradores das comunidades atingidas pela lama viveram naquele dia. A reportagem traz três 

depoimentos dados à Polícia Federal. Trazemos aqui trechos de dois deles que mais nos 

impactaram. 

O primeiro é de Romeu Arlindo dos Anjos, técnico em infraestrutura da Samarco que 

trabalhava na operação da barragem. Segundo o relato, ele: 

tomou um jato de lama e ficou rodando em redemoinho e se agarrou a um 
galho de árvore, que chegou a afundar uma vez e engolir lama, que o barulho 
era ensurdecedor, que conseguiu sair e foi mais para o alto, que ficou 
passando mal no local por uns 40 minutos, que depois tirou a roupa que 
estava pesada de lama e não conseguia andar.  
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O segundo traz as lembranças de Vicente de Paula Furtado, topógrafo da terceirizada 

ERG Engenharia: 

Ao ver isso, já arrancou com a caminhonete em direção ao acesso da Vale da 
mina de Fábrica Nova, que mesmo assim a caminhonete foi atingida pela 
lama, que chegou a amassar o lado do motorista, no farol e porta, impedindo 
até que a porta fosse aberta, que somente depois de forçar conseguiu sair [...] 
encontrou com uma van do pessoal da Vale e explicou o que estava 
acontecendo e pediu para eles avisarem o pessoal da oficina mecânica da 
Vale que ficava em torno de 1 km da barragem e estava preocupado da lama 
atingir lá, que pediu para eles lhe darem uma escolta para poder passar pela 
área da Vale para depois retornar à área da Samarco, que fez questão de 
avisar no rádio também de que estava bem, que voltou para a Samarco pela 
correia 27, que ouvia pelo rádio muita emergência, que na hora que estava 
fugindo a linha de emergência do rádio estava muito tumultuada, com muita 
gente falando ao mesmo tempo, que até pediram para liberar a faixa para a 
emergência da Samarco mesmo poder utilizar, bombeiros etc. 

 
Do ponto de vista do uso dos recursos de multimidialidade, a reportagem apresenta 

vários deles, como: dois (2) vídeos (Figuras 15 e 16); dois (2) gifs, um tipo de animação feita 

a partir de imagens; três (3) infográficos, com mapas; e dois (2) infográficos estáticos, além 

de três (3) depoimentos de testemunhas, com links externos, e os respectivos mapas de 

localização destas pessoas no momento da tragédia. 

Não usual em todos os materiais do Nexo, os dois vídeos usados na narrativa têm um 

conteúdo de natureza complementar, sem trazer o lead e/ou elementos imprescindíveis a ela. 

Pelo contrário, os vídeos não apresentam formato telejornalístico, ou seja, não há off, 

passagem, sonoras, nem jornalista apresentador. E, além disso, a autoria do conteúdo 

apresentado, como é creditado pela mídia, é de que as imagens são de um sobrevoo de autoria 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 

publicadas em sua página dedicada ao desastre. 
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Figura 15: Presença do vídeo na narrativa                                                                                

 

 

E tanto o primeiro quanto o segundo não são listados no YouTube do Nexo, ou seja, 

não podem ser acessados, a não ser diretamente pela matéria. 

 

Figura 16: Presença de vídeo na narrativa                                                                                

 

 

Os infográficos, um elemento quase que característico do Nexo, estão presentes em 

grandes e pequenos formatos na narrativa, sendo a maioria do tipo estático (sem movimento) 

e com mapas (Figura 17). 
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Figura 17: Infográfico estático de mapa                                                                                   

 

 

 Outros gráficos são usados para mostrar, por exemplo, os níveis do terreno ou dos 

rejeitos drenados, como na Figura 18. O maior deles com movimento, acompanha a barra de 

rolagem da tela, e traz a maior parte dos fatores desencadeadores do rompimento da 

barragem, desde o sistema de drenagem interna e seus problemas, o que contribuiu para a 

ruptura, até a ruptura em si, dividida por etapas. 

 

Figura 18: Captura de um dos intervalos do gráfico   
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 A reportagem, como pretendemos ter mostrado, permite uma compreensão 

aprofundada acerca da temática, de modo geral, e do acidente de Mariana, em particular.  

 

3.3.3 “Ruralômetro: medindo a febre ruralista dos deputados” (Repórter Brasil) 

 

A reportagem do Repórter Brasil – <https://reporterbrasil.org.br/> – é também um 

“Especial”, chamado “Ruralômetro: medindo a febre ruralista dos deputados”,  que foi 

finalista no prêmio Vladimir Herzog na categoria produção jornalística em multimídia pela 

ferramenta de consulta.51 Lançado em 30 de janeiro de 2018, o Ruralômetro é uma espécie de 

termômetro que mede como cada deputado federal atuou em leis importantes para o meio 

ambiente, indígenas e trabalhadores rurais.52 Além disso, “os filtros permitem descobrir quais 

deputados têm multa no Ibama, violaram a lei trabalhista e deixaram de recolher o INSS [...] 

revelam ainda quais receberam financiamento de empresas autuadas por infrações ambientais 

ou flagradas por trabalho escravo na campanha de 2014”, como descreve a abertura da 

reportagem, que, a começar pela pauta escolhida,  segue a proposta de cobertura temática e 

engajada praticada pela Repórter Brasil. Na entrevista que fizemos com a jornalista Ana 

Magalhães, coordenadora da mídia, ela revela: 

[...] a gente tem um lado. A Repórter Brasil foi aberta para olhar para os 
mais fracos. Então eu estou brigando para os mais fracos. Isso não quer dizer 
que eu não tenho que olhar para os mais fortes. Não quer dizer que eu não 
olhe para eles ou não escute os mais fortes. Mas eu tenho um lado. Um 
objetivo. Isso tá posto. A missão da Repórter Brasil é denunciar as violações 
dos direitos humanos. Se eu to denunciando a violação dos direitos humanos, 
eu to com um olhar muito claro e direto sobre as partes mais frágeis que 
estão sofrendo violações dos direitos humanos. E quem sofre violações de 
direitos humanos não são os grandes empresários. É o trabalhador rural, o 
trabalhador do campo, são as comunidades indígenas, os quilombolas. Então 
eu trabalho para essas pessoas. 

 
O Ruralômetro é um Especial porque reúne um banco de dados, uma ferramenta 

interativa e reportagens, como se vê na Figura 19. Nós o vemos como uma grande narrativa 

                                                 
51 O Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi criado em 1979 pela família Herzog 

e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, Comitê Brasileiro de Anistia, Comissão de 

Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Movimentos de Anistia, Federação Nacional 

de Jornalistas (Fenaj) e Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Sua finalidade é reconhecer e 

premiar jornalistas que, por meio de seu trabalho, contribuem para a promoção da democracia, cidadania e 

direitos humanos e sociais, bem como homenagear personalidades, profissionais e veículos de comunicação que 

se destacam na defesa desses valores fundamentais. Disponível em: <http://premiovladimirherzog.org/>. Acesso 

em: 12 ago. 2019. 
52 Disponível em: <https://ruralometro.reporterbrasil.org.br>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
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porque tem início com dados pontuais que dão origem a uma série de reportagens. E, por 

conta disso, podemos afirmar que o Especial, por integrar esses diferentes elementos, explora 

a hipertextualidade jornalística, com leitura não linear e interatividade (CANAVILHAS, 

2008). Além disso, o uso de uma pluralidade de elementos para compor a página, 

especialmente, o software desenvolvido para, – de forma interativa, trazer as informações 

principais no topo –, tornam o Especial esteticamente diferente do site principal do veículo. 

 

Figura 19: Página com o Especial “Ruralômetro”, da Repórter Brasil  
 

 

 

  

 O Especial “Ruralômetro” permite uma experiência de imersão quando proporciona ao 

leitor a possibilidade de interagir com a ferramenta, fazendo escolhas facilmente e 

intuitivamente, por desktop, tablet ou smartphone (a Figura 20 dá mostra disso). Em cada uma 

dessas telas, inclusive, o conteúdo e a experiência de imersão se adaptam. “A imersão é um 

dos recursos que possibilita a experimentação da informação, podendo facilitar a 

compreensão dos acontecimentos e um nível diferente de interpretação das histórias” 

(CANAVILHAS; BACCIN, 2015 p. 23). 
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Figura 20: Interatividade do Especial 

                                                                                  

 

 

 

No total, 10 reportagens compõem o especial, todas elas densas, profundas e, muitas 

delas, com mais de um elemento multimídia, como imagem, infográfico e vídeo. São elas: 1) 

“‘Musa do veneno’, deputada Tereza Cristina recebe doações de empresários ligados a 

agrotóxicos”;53 2) “Desmatadores doaram R$ 11 milhões a 178 candidatos; presidenciável e 

aspirantes ao governo estão na lista”;54 3) “Flagrados com trabalho escravo doaram R$ 10 

milhões a 142 candidatos”;55 4) “Um em cada quatro deputados que têm empresas rurais 

violaram a lei trabalhista”;56 5) “Deputado federal boicota programa de acesso à água para 

indígenas”;57 6) “Deputado campeão de desmatamento, filho de Kátia Abreu legisla em defesa 

dos negócios da família”;58 7) “Newton Cardoso Júnior: fazendo leis e bons negócios na 

Câmara dos Deputados”;59 8) “Um em cada 10 deputados federais, 6 têm atuação 

                                                 
53Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/09/musa-do-veneno-deputada-tereza-cristina-recebe-

doacoes-de-empresarios-ligados-a-agrotoxicos>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
54Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/10/desmatadores -doaram-r-11-milhoes-a-178-candidatos-

presidenciavel-e-aspirantes-ao-governo-estao-na-lista/>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
55Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/10/flagrados -com-trabalho-escravo-doaram-r-10-milhoes-a-

142-candidatos/>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
56Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/09/deputados -federais-tem-empresas-rurais-violaram-lei-

trabalhista>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
57Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/08/deputado-federal-boicota-programa-de-acesso-a-agua-

para-indigenas/>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
58Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/03/deputado-campeao-de-desmatamento-filho-de-katia-

abreu-legisla-em-defesa-dos-negocios-da-familia/>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
59 Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2018/03/newton-cardoso-junior-mdb/. Acesso em: 9 jun. 2019. 
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desfavorável ao meio ambiente, indígenas e trabalhadores rurais”;60 9) “Maioria dos 

deputados recebeu doação de desmatadores. Como isso reflete na sua atuação?”;61 10) 

“Empresas flagradas com trabalho escravo financiaram 10% dos deputados federais”.62 A 

Figura 21 traz uma parcela dessas reportagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2018/01/em-cada-10-deputados-federais-6-tem-atuacao-

desfavoravel-ao-meio-ambiente-indigenas-e-trabalhadores-rurais/. Acesso em: 9 jun. 2019. 
61Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2018/01/maioria-dos-deputados-recebeu-doacao-de-desmatadores-

como-isso-reflete-na-sua-atuacao/. Acesso em: 9 jun. 2019. 
62Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2018/01/empresas -flagradas-com-trabalho-escravo-financiaram-

10-dos-deputados-federais/. Acesso em: 9 jun. 2019. 
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Figura 21: Reportagens que compõem o Especial “Ruralômetro” 
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 Sobre o processo produtivo do Especial, um trabalho farto e complexo, é importante 

pontuar que a dinâmica produtiva da Repórter Brasil não tem compromisso com a atualização 

diária. Assume, portanto, uma periodicidade própria e outros critérios de noticiabilidade, para 

além dos critérios do jornalismo diário, experimentando assim uma relação diferente com o 

tempo. A jornalista Ana Magalhães relata, em entrevista para esta pesquisa, que “na Repórter 

Brasil, a sensação do tempo é diferente, você não tem que publicar uma matéria por dia, a 

gente não tem a obrigação nem de publicar uma matéria por mês ou por semana”. Isso permite 

a ela colocar os repórteres, “às vezes uma semana, às vezes duas semanas, investigando o 

mesmo assunto. E eu acabo de colocar um repórter um mês investigando o mesmo assunto”.  

 O “Ruralômetro” resulta de uma dinâmica que Ana Magalhães descreve como 

horizontalizada, não-hierárquica, portanto, colaborativa e criativa, um “caso muito 

interessante de a gente analisar”.  

Foi um projeto grande tocado por uma equipe pequena, e ele nos bastidores 
nos processos dele, ele tem uma coisa incrível. Ele foi uma construção 
coletiva. Não dá para você falar assim, fulano é pai do Ruralômetro ou 
fulano é mãe do Ruralômetro. Começou com uma repórter nossa trazendo 
uma ideia, uma ferramenta que abordasse os políticos e o nosso recorte 
daquilo. Eu fiquei matutando aquela ideia um mês. Falei, vamos trazer as 
doações de campanha, vamos tentar, fomos fazendo reuniões de equipe. 
Eram quatro pessoas na equipe: eu, Ana Aranha, Thaís e Piero. Fomos 
fazendo reuniões e fazendo brainstormings, reuniões e brainstormings. Daí 
chamamos um programador e um designer, reuniões e brainstormings, e 
essas ideias foram vindo e foram vindo. Foi um processo altamente criativo 
e, o mais lindo de tudo, numa equipe muito pequena. E o mais lindo de tudo, 
muito democrático. 

 
Entre os recursos multimidiáticos mais usados nas reportagens da série estão as 

imagens: nove (9) delas apresentam uma ou mais imagens reais – de fazendas, políticos etc. 

Os recursos mais usados são os infográficos e mapas gráficos, que aparecem em seis (6) 

reportagens. E apenas uma das narrativas faz uso de vídeo. 

A reportagem “Em cada 10 deputados federais, 6 têm atuação desfavorável ao meio 

ambiente, indígenas e trabalhadores rurais”, é uma das seis reportagens que fazem uso dos 

infográficos como elemento complementar ao texto.63 No caso desta narrativa existe, 

inclusive, a maior presença deste recurso, quatro no total, sendo um deles uma chamada para 

ferramenta do “Ruralômetro”. Por outro lado, a mesma reportagem não conta com recursos de 

imagem ou vídeo, como mostra o recorte na Figura 22. 

                                                 
63Disponível em: 

 <https://reporterbrasil.org.br/2018/01/em-cada-10-deputados-federais-6-tem-atuacao-desfavoravel-ao-meio-

ambiente-indigenas-e-trabalhadores-rurais/>. Acesso em: 9 jun. 2019. 
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A reportagem levou em conta 14 votações nominais, 131 projetos de lei e a avaliação, 

negativa ou positiva, de oito organizações do setor socioambiental sobre o mérito dessas 

matérias. O resultado do levantamento mostra que “Pelo menos 323 deputados federais, ou 

63% da Câmara, têm atuação parlamentar desfavorável à agenda socioambiental”. Para chegar 

a esses números, “cada deputado foi pontuado dentro de uma escala equivalente ao que seria a 

temperatura corporal: de 36⁰C a 42⁰C”. Desse total, 13 deputados ganharam temperatura 

acima de 41°, sendo considerados febris em suas atuações.  

Na reportagem ganham destaque também alguns projetos de lei, como o 6442/2016 do 

deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) – pior avaliado na reportagem e, na época, presidente da 

bancada ruralista. Polêmico, de acordo com a reportagem, ele permite o pagamento de 

trabalhadores rurais com comida e moradia.  
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Figura 22: Uma das reportagens do Especial “Ruralômetro” com uso de infográficos        

 

   

 

   

Embora não faça parte do Especial, a reportagem “Filantropo em São Paulo, 

empresário é acusado de mortes e roubo de terras no Nordeste” foi citada na entrevista que 

fizemos com a jornalista Ana Magalhães. Ela a considera, assim como o “Ruralômetro”, um 
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exemplo do tipo de narrativa que o veículo busca praticar. Além disso, tal qual as reportagens 

da série, esta é um exemplo da presença de elementos hipertextuais no texto.64 

No ano passado, muito por conta do Ruralômetro e também de um 
pensamento estratégico nosso, a gente decidiu começar a fazer uma 
cobertura que não seja só focada nas vítimas. Que seja focada também nos 
vilões porque eles também são parte da mesma história. E aí eu acho que de 
fato a gente cumpriu muito bem essa missão. A gente soltou o Ruralômetro, 
a gente falou muito de deputados ruralistas, a gente fez uma matéria sobre 
um dos maiores grileiros do país, que é um ladrão de terras, que é um 
empresário do interior de São Paulo. Eu acho que a gente cumpriu isso muito 
bem, mas outra vez, quando eu estou fazendo uma reportagem, comentando 
de um dos maiores grileiros do país, eu to ainda, olhando pro lado mais fraco 
da história. 

 
 

Figura 23: Uso de vídeo em reportagem    

     

 

 

O vídeo incorporado (Figura 23) à matéria não é de autoria da Repórter Brasil, mas de 

um canal de um cidadão comum,65 não representando, portanto, nenhuma mídia. O conteúdo 

não é imprescindível à narrativa, mas serve para reforçar a imagem positiva de si mesmo que 

o deputado tenta passar ao público, neste caso sendo homenageado com uma música feita para 

ele, “por um corretor de imóveis e cantor amador, que narra em versos caipiras a trajetória do 

empresário”. 

                                                 
64 Reportagem citada pela entrevistada, “Filantropo em São Paulo, empresário é acusado de mortes e roubo de 

terras no Nordeste”, de 2 de setembro de 2018.  

Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/09/empresario-euclides-de-carli-acusado-mortes-roubo-terras-

nordeste/>. Acesso em: 13 ago. 2019. 
65 Vídeo originalmente publicado no canal Sidney Oliva.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=agkWmHRb6tQ>.Acesso: 13 ago. 2019. 
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Outro elemento presente nessa reportagem é um infográfico (Figura 24) que explica 

todo o processo realizado pelo empresário para a legalização das terras roubadas. 

 

Figura 24: Presença de infográfico na reportagem  

                        

 

 

Por fim, quem acessa o Ruralômetro, além de ter informação sobre o uso da 

ferramenta ao longo da navegação, e entender como é feita a análise dos dados, ainda pode 

baixá-los (Figura 25). 

 

Figura 25: Dados disponíveis para download.  
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Para compor a ferramenta principal, que mede a temperatura de cada deputado, a 

Repórter Brasil usou dados das votações realizadas pelos parlamentares. A medição da 

temperatura, por assim dizer, foi feita com base em uma metodologia própria. Nas demais 

reportagens que compõem o Especial é usada uma pluralidade de fontes, entre elas fontes 

oficiais, documentos, políticos, pesquisas etc., como, por exemplo: Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE); Federações das Indústrias; Ibope; executivos e membros de grandes grupos, 

como o Cosan; os próprios parlamentares; Funai; Ministério Público Federal; Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); ambientalistas, 

dentre outros. 

Consideramos, igualmente, que o Especial “Ruralômetro”, assim como as reportagens 

que o compõem, por tudo quanto apresentamos, mostra um engajamento político e temático, 

já a partir da própria pauta, com narrativas que revelam a presença e ação dos repórteres com 

interpretações, análises, conclusões, com características de autoralidade, em um estilo próprio, 

rumo ao aprofundamento do tema, que aliás, constitui uma marca do veículo.  

 

3.3.4 “Marielle Franco: uma homenagem da Mídia Ninja” (Mídia Ninja)  
 
 
“Marielle Franco: uma homenagem da Mídia Ninja”, de março de 2019, (Figura 26),66 

foi publicada na semana que completou um ano da morte da vereadora e do motorista 

Anderson Gomes, que a acompanhava.67 Embora não esteja localizado diretamente no site da 

Mídia Ninja – <http://midianinja.org/> –, o material foi produzido por esse veículo e 

publicado no Medium, uma plataforma usada pela Mídia Ninja como um de seus canais de 

distribuição de conteúdos68. Segundo a jornalista da Mídia Ninja que participou como 

entrevistada desta pesquisa, Raíssa Galvão, o Especial é uma produção que representa o 

veículo, mesmo tendo sido pensado e executado em um curto intervalo de tempo, menos de 

sete dias. 

A reportagem especial possui diversas partes. A Figura 26 mostra que, esteticamente, 

o conteúdo se organiza em formato de mosaico, com figuras geométricas de quatro lados 

(retângulos e quadrados). Dividida nos eixos Marielle Semente, Colunistas Ninja, Redes e 

                                                 
66 A reportagem não tem uma única data definida. Composta por diferentes matérias, foi publicada entre 12 e 18 

de março de 2019. 
67Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, foi executada no dia 14 de março de 2018, junto com Anderson 

Gomes, que dirigia o carro em que estava, no Centro do Rio de Janeiro.  Marielle era mulher negra, mãe, da 

região da Maré, defensora dos direitos humanos, socióloga e mestra em Administração Pública.  
68 Disponível em: <https://medium.com/marielle-franco/marielle-por-ninja-8192b78b8d09>. Acesso: 21 ago. 

2019. 
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Ruas e Memórias, as seções são separadas por blocos de conteúdos e entre elas – após as duas 

primeiras – com uma chamada para um vídeo. 
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Figura 26: Visão geral da página principal do Especial sobre Marielle Franco 
 

         69  

                                                 
69 Disponível em: <https://medium.com/marielle-franco>. Acesso em: 11 jul. 2019. 
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Embora parte do material, a seção Memórias não foi preparada especialmente para ele. 

Segundo Raíssa Galvão, sempre na mesma entrevista, essa parte do especial foi “reeditada, 

reorganizada e publicada novamente. Mas o resto todo é original”. 

Em relação ao conteúdo, constata-se o uso da multimidialidade, partindo do 

pressuposto de que existem vídeos e imagens em alta resolução para download. Além disso, 

diferentes narrativas dentro de uma única reportagem criam caminhos diversos de navegação, 

proporcionando hipertextualidade, ou seja, a reportagem agrega outros elementos/conjuntos 

de informação na forma de textos e vídeos. 

Ao todo, o Especial conta com: sete (7) entrevistas ping-pong com mulheres que 

carregam o legado da mulher negra, favelada e bissexual, entrevistas essas que ganharam o 

nome “Sementes de Marielle; quinze (15) textos de colunistas da Mídia Ninja, preparados 

especialmente para a data; um (1) vídeo com uma homenagem a Marielle; um (1) poema; a 

cobertura fotográfica dos atos por Marielle no Brasil e no mundo; cinco (5) matérias curtas; e 

três conteúdos de arquivo (a coluna que a vereadora fez para a Mídia Ninja, uma galeria de 

fotos no Flickr e uma série de vídeos feitos por mulheres negras, três dias depois do 

assassinato de Marielle). Para Raíssa Galvão, ainda na mesma entrevista, a representatividade 

e relevância desse conteúdo mora nesta construção da narrativa com diferentes elementos:  

 
foi legal porque a gente juntou algumas entrevistas que a gente fez, Marielle 
Semente, que eram as mulheres negras que têm espaço de poder dentro da 
política. A gente juntou as colunas. A gente convocou nossos colunistas a 
escrever sobre um ano da morte de Marielle. E aí tem uma série de colunas. 
A gente fez algumas coberturas, notícias mesmo. Então tem link de notícias, 
do dia dos atos e tem uma parte meio arquivo Ninja, que são coisas que a 
gente já tinha feito, que são Marielle por Ninja, que é uma seleção de 100 
imagens em alta, da Marielle, que a gente disponibiliza pra quem quiser usar, 
um documentário que a gente fez uma semana depois da morte dela, que foi 
o De Pretas para Marielle, e a primeira coluna que ela escreveu quando ela 
virou colunista da Mídia Ninja. Então junta um pouco disso tudo. E tem o 
vídeo. O vídeo que a gente fez em homenagem a ela com imagens inéditas.  

 

 Na Figura 27, vemos o formato de diagramação e disposição do conteúdo interno de 

uma das páginas, em uma entrevista ping-pong com Dani Balvi, na seção Marielle Semente.70 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Disponível em:  <https://medium.com/marielle-franco/marielle-semente-dani-balbi-921cddd3a3a2>. Acesso 

em: 12 ago. 2019. 
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Figura 27: Exemplo da diagramação do conteúdo                                                                  
. 

 
 
 

Os vídeos que compõem o Especial – “Vídeo homenagem” e vídeos do “De pretas 

para Marielle” (Figura 28) – estão todos hospedados no YouTube, de onde também podem ser 

acessados. O vídeo em homenagem a Marielle, com 4min 10s de duração, tem edições de 

áudio e de imagem e reúne imagens e falas enfáticas de Marielle Franco, em diversos 

contextos, se misturando às de personagens que contam como a conheceram. Em dado 

momento, inclusive, ouve-se o bordão “Marielle, presente” – amplamente usado nas ruas 

depois da morte da vereadora –, em diferentes vozes.  

Usando os mesmos recursos de edição de áudio e vídeo, os vídeos “De pretas para 

Marielle” são compostos basicamente por depoimentos de mulheres negras também narrando 

em que circunstância conheceram a vereadora, a pauta que as uniu etc. A soma de todos os 

vídeos dá um total de mais de três horas de conteúdo.71  

Em todos os casos, podemos dizer que nenhum desses conteúdos audiovisuais guarda 

semelhanças, por exemplo, com os materiais editados para televisão. Além do tempo de 

duração dos vídeos, eles não narram factualidades (fatos), mas, sim, o desenrolar dos fatos e 

suas interpretações.  

 

 

 

                                                 
71 Disponível em: <https://medium.com/marielle-franco/de-pretas-para-marielle-2c11511f286f>. Acesso em: 12 

ago. 2019. 
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Figura 28: Página com o material “De pretas para Marielle”  
 

 
 

 
 

Em relação às fontes utilizadas pela narrativa como um todo – entrevistas, vídeos, 

notícias, colunas –, além dos colunistas da própria Mídia Ninja e de membros do veículo que 

participam como vozes – Dríade Aguiar, por exemplo, membro do Mídia Ninja e Fora do 

Eixo, é um dos depoimentos em “De pretas para Marielle” –, figuras políticas de esquerda 

(como vereadores e deputados de partidos como PCdoB e PT, no Brasil, e Bloco de Esquerda, 

em Portugal) estão presentes como entrevistados em ping-pong e com suas colunas. Nas 

matérias curtas produzidas para o Especial, inferimos que, em virtude de uma apuração que 

envolve as centenas de colaboradores da Mídia Ninja espalhados pelo Brasil, o veículo 

consegue ser sua própria fonte, não se fazendo necessário o approach a setores oficiais do 

governo ou de instituições. 

Existe uma postura de engajamento por parte do veículo, partindo do teor da série, que 

lembra o aniversário de morte da personagem central, a vereadora Marielle Franco, com o 

pretexto de cobrar uma posição do que levou a essa morte, além de homenagear sua 

representatividade e seus feitos em vida, tais como a defesa dos direitos humanos, a inclusão 

da pauta negra na política, a visibilidade ao movimento LGBTI+ (sigla usada para designar  

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras identidades de gênero e 

sexualidade, representadas pelo “+”), entre outros.  
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Pra gente era uma temática muito importante, porque desde o princípio a 
gente acompanhou a Marielle. Então a gente tem coisa dela, a gente fez o 
vídeo, que quando ela foi assassinada viralizou muito, que era umas imagens 
dela na Maré, é um vídeo nosso, que a gente fez durante as eleições de 2015, 
quando ela foi candidata a vereadora, que a gente fez para um projeto nosso 
que chamava "Os vereadores que queremos", no qual entrevistamos vários 
candidatos, e o da Marielle foi um deles que saiu, e um dos que teve muita 
repercussão na época, ajudou assim de fato na campanha dela. E a gente 
acompanhou a eleição, acompanhou várias etapas com ela, e aí a pauta a 
gente tinha uma relação muito forte já. E aí a gente produziu as entrevistas 
foram muito fortes. Tem uns depoimentos bem impactantes assim, e que foi 
bem interessante de produzir, particularmente. Foi uma das coisas que eu 
achei mais legal de fazer, assim, nos últimos tempos. 

 
Portanto, a voz autoral é um atributo da reportagem da Mídia Ninja que estamos aqui 

estudando, a começar pelo posicionamento mais que engajado, ativista da mídia, que não se 

ausenta em defender um lado ou tomar partido em uma situação, inclusive em casos de 

eleições. Em toda a narrativa, esse caráter engajado e autoral transborda. O que se apresenta é 

mais uma homenagem e um retrospecto do caso que uma reportagem investigativa e 

aprofundada. 

O processo de produção foi colaborativo, envolveu muitas mãos. Raíssa, a 

coordenadora de redes da Mídia Ninja, citando o especial sobre a vereadora do Rio de Janeiro, 

Marielle Franco, diz que, para publicá-lo, contou com o trabalho de todos os núcleos de 

produção. “Envolveu toda a equipe de redes, nossa equipe de fotos que fez essa seleta das 

imagens, a [...] de vídeo que fez o vídeo homenagem especial, e o designer que mobilizou os 

designers ativistas para produzir conteúdo”, resultando, segundo ela, em “um produto super 

qualificado” e em uma “referência de formato”.  

 

3.3.5 Reconfigurações 

 
A breve análise de narrativas de quatro expressivas mídias independentes brasileiras, 

com suas proximidades e distanciamentos, mostra diferentes formas de narrar acontecimentos 

da atualidade, tanto do ponto de vista da forma (da exploração das técnicas e recursos 

multimídias assim como da estética nesses ambientes), quanto do conteúdo (no que diz 

respeito às temáticas escolhidas e ao modo de abordá-las, assim como de o jornalista se 

colocar na narrativa).  

A Tabela 7 traz uma síntese das categorias empregadas nas descrições analíticas das 

quatro reportagens, marcando em que caso consideramos que o marcador se aplica, 

privilegiando dessa forma uma visão geral do tema. Há que considerar que alguns dos 

marcadores são bem mais complexos do que o que se consegue assinalar quando se mostra se 
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estão ou não presentes na reportagem em foco, o que procuramos explorar no texto, mesmo 

que brevemente.  

 

Tabela 8: Presença das categorias de análise nas reportagens.   
 

REPORTAGENS SELECIONADAS 

Mídias Estúdio Fluxo Nexo Jornal Repórter Brasil Mídia Ninja 

Categorias de análise 
das reportagens 

Vida pública, vias 
privadas e a 
erosão da 
intimidade 

Mariana: a 
gênese da 
tragédia 

Ruralômetro: 
medindo a febre 
ruralista dos 
candidatos 

Marielle Franco - 
Uma homenagem 
da Mídia Ninja 

Uso da 
multimidialidade 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Hipertextualidade do 
texto jornalístico 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Apresentação 
estética 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Diversidade de 
fontes 

X ✓ ✓ ✓ 

Profundidade ✓ ✓ ✓  ✓  

Imersão X X ✓  X 

Cobertura temática ✓ ✓ ✓ ✓ 

Engajamento X X ✓ ✓ 

Voz autoral ✓ X ✓ ✓ 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Essa multiplicidade de formas e de conteúdos nos permite apontar para uma 

reconfiguração das narrativas jornalísticas, que em alguma medida expressa as 

reconfigurações que vimos nos processos e rotinas produtivas jornalísticas nas mídias 

independentes. Essas mídias têm se mostrado lugar de experimentações e rupturas com os 

modelos jornalísticos tradicionais. E se isso está nos modos de fazer, na identidade 

profissional dos jornalistas (pelo menos nos vínculos identificatórios que percebemos na 

relação com os ideais de independência e liberdade dessas mídias), é justo supor que também 

estaria nas narrativas, expressão máxima de suas práticas.  

Fernando Firmino da Silva dá o nome de “Jornalismo reconfigurado” a esse contexto 

de produção contemporânea móvel e convergente, com mudanças também nas narrativas, de 

acordo com ele, agora mais “potentes”.72 

Há reconfigurações em andamento no processo jornalístico que apontam 
para a potencialização da narrativa com a mobilidade atualmente oferecida 
ao repórter em campo a partir do jornalismo móvel, que possibilita o relato 
dos eventos diretamente do local do acontecimento (SILVA, 2008, p. 1). 

 

Pode-se duvidar que a “potência” de que fala Silva esteja apenas ou prioritariamente 

vinculada ao “relato dos eventos diretamente do local do acontecimento”, ainda que essa 

possibilidade consiga em muitos casos se dar. Preferimos, neste nosso trabalho, como mais de 

uma vez temos recordado desde a proposição inicial, privilegiar noções mais abrangentes, 

compreensivas, que colocam em diálogo distintas formas de o fenômeno se deixar ver. Com 

efeito, a noção de reconfiguração reconhece a permanência de aspectos, abarca as mudanças, 

originando “novos formatos”. Podemos compreender melhor esse assunto a partir de André 

Lemos (2003, p. 22), que formula três leis da cibercultura: da reconfiguração, da liberação do 

pólo da emissão e da conectividade. Diz o autor que, de acordo com a primeira lei, a da 

reconfiguração, “devemos evitar a lógica da substituição ou do aniquilamento. Em várias 

expressões da cibercultura trata-se de reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, espaços, 

sem a substituição de seus respectivos antecedentes” (LEMOS, 2003, p. 22). 

A lei da reconfiguração trata da ausência da ideia de substituição ou do 

desaparecimento do anterior, evidenciando um processo de coexistência.  “Os mapas digitais 

como o Google Maps são exemplos desse processo reconfigurante quando comparados aos 

                                                 
72 “Jornalismo Reconfigurado: tecnologias móveis e conexões sem fio na reportagem de campo” é o título de um 

artigo do autor (SILVA, 2008). Em sua tese de doutoramento, que chamou “Jornalismo móvel digital: uso das 

tecnologias móveis digitais e a reconfiguração das rotinas de produção da reportagem de campo”, que trouxemos 

no primeiro tópico deste capítulo, o autor fala dessa reconfiguração com ênfase nas rotinas produtivas de grandes 

mídias nacionais.  



241 
 

mapas analógicos (papel), mas coexistindo com estes com uma dimensão diferenciada”, diz o 

autor (LEMOS, 2003, p. 22).  

Silva (2015, p. 20) considera que as leis formuladas por Lemos continuam válidas, no 

contexto atual, para pensarmos o jornalismo móvel e “o impacto da web e das tecnologias 

móveis como aspectos reconfigurantes de práticas”. O autor dá justamente o exemplo da 

Mídia Ninja, no que diz respeito à “liberação do polo emissor ao se utilizar de smartphones e 

transmissão ao vivo cuja estética também reconfigura o modo de produção jornalística”.  

As narrativas estão de fato, reconfiguradas, e mais potentes, como entende Silva 

(2008), e podemos perceber isso nas reportagens que aqui trouxemos, que mostram o aspecto 

potencializador do ambiente multimídia. Sobretudo quando aliado à intenção do 

aprofundamento, que é a da maioria da nossa amostra de mídias. Enveredar por um assunto, 

desdobrá-lo, levantar aspectos rumo à sua compreensão já era um processo poderoso para o 

artesão das palavras, o jornalista, com o recurso do texto, das imagens, e mais ainda se tornou 

com o uso do áudio e vídeo, em uma única plataforma. Narrativas mais potentes, com mais 

possibilidade de permitir experiências de imersão (no sentido de mergulho temático e no 

sentido de experimentação técnica), rumo à compreensão dos fenômenos sociais, tão 

necessários à nossa época de tanta informação, por vezes inúteis, por demais vezes, falsas, 

comprometendo com isso o direito social de todo cidadão à informação e pondo em risco, 

também, a própria democracia e a paz social.  

Künsch (2016) ressalta que a (grande) reportagem é intrinsicamente dialógica e 

compreensiva, em sua natureza mais profunda, tendo em conta suas características, como 

descrevem autores brasileiros como Medina (2003) e Lima (2009), por privilegiar entre outras 

coisas a polifonia e a polissemia. 

O esforço humano de narrar histórias, o olho no olho, a escuta atenta e o 
diálogo, e outras tantas ferramentas e princípios éticos, técnicos e estéticos 
que agenciam o esforço da (grande-) reportagem, devem ter sempre espaço 
no jornalismo, porque formam parte constitutiva dessa nossa humana 
condição de buscar a compreensão e de assim, nos entendermos como 
humanos nesta casa comum. As tecnologias, nesse contexto compreensivo, 
não substituem o papel de jornalistas. Antes, se colocam a serviço da, e 
complementam a narrativa. Colaboram na tessitura dos sentidos. 
(KLAUTAU; KÜNSCH; CARRARO, 2018, p. 93). 

 
Assim, a ação jornalística com as potencialidades da web, em contextos de 

convergência e mobilidade acentuada, nos cenários de experimentação das mídias 

independentes, culminam (por vezes) em narrativa mais potentes. Há ainda aspectos 

potencializados das narrativas próprios do ambiente e das dinâmicas produtivas da mídia 
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independente, como o trabalho em redes sociais colaborativas, das pessoas que estão em 

movimento, conectadas pela internet; o envolvimento do repórter, em um processo de 

engajamento e/ou posicionamento dele ou da mídia, com narrativas mais autorais, com mais 

envolvimento, e com uma diversidade maior de vozes e de pontos de vista. 

Seja no jornalismo de contexto, praticado pelo jornal Nexo, com dados diversos para a 

compreensão do assunto, no experimentalismo imersivo do Estúdio Fluxo, no jornalismo 

engajado da Repórter Brasil, ou ativista da Mídia Ninja, como vemos nas narrativas dessas 

mídias, há em todos os modos dessa prática a proposta de uma produção em profundidade, 

seja vertical (em busca de implicações, desdobramentos) ou horizontal (abordagem extensiva 

em termos de detalhes) (LIMA, 2009).73 Campo de experimentação e de novas práticas, como 

se observa na ruptura e renovação de referências técnicas, estéticas e por vezes éticas, as 

mídias independentes e suas narrativas se mostram como um lugar rico de exploração das 

potencialidades multimidiáticas e convergentes da web.  

Para o jornalismo de modo geral, isso ainda se mantém um desafio. Paterson (2008, p. 

4, tradução nossa) afirma que a pesquisa em jornalismo online, até o momento, comprovou 

“principalmente que os recursos da Internet, como interatividade ou hipertexto, destinados a 

revolucionar a forma como as notícias são produzidas e consumidas, nunca foram 

extensivamente desenvolvidos, embora os profissionais compartilhassem essas visões 

utópicas”.  

Boczkowski (apud Paterson, 2008, p. 4), com abrangente projeto etnográfico nas 

redações dos Estados Unidos, afirma que as abordagens neste campo tendem a “construir 

análises sobre uma matriz tecnologicamente determinista geralmente aceita”. 

Alguns pesquisadores, no entanto, admitiram que suas abordagens 
metodológicas não conseguiram explicar os fatores que moldam esse 
paradoxo e os revisores apontaram que a maioria dos estudos se limitou a 
denunciar a distância entre os ideais e a realidade sem acrescentar 
perspectiva histórica ou contexto social e com a falta de dados empíricos e 
referenciais teóricos necessários para interpretar as causas e conseqüências 
dessas tendências (PATERSON, 2008, p.4). 

 

O alerta parece-nos mais que oportuno. Fenômeno recente, as práticas jornalísticas na 

web, frente às características próprias do meio e das consequências que a convergência e 

mobilidade (com a web e as novas plataformas e dispositivos da comunicação) trazem, ainda 

                                                 
73 Edvaldo Pereira Lima (2009, p. 355-389) aponta dez princípios que chama de “princípios que regem o 

jornalismo literário”, ou suas “bases filosóficas”. São eles: a “exatidão” e a “precisão”, a “humanização”, a 

“compreensão”, a “universalização temática”, o “estilo próprio e voz autoral”, a “imersão”, o “simbolismo”, a 

“criatividade” e a “responsabilidade ética”. 
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têm por certo muito a se desenvolver e a encontrar. Amplo, dinâmico e diverso espaço de 

experimentação (nos modos de fazer e nas narrativas que produz), as mídias independentes 

digitais podem dar pistas de caminhos importantes e promissores sobre e para o jornalismo do 

futuro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
 
 

 
 

Nós nos propusemos a uma viagem ao universo das mídias independentes. Walter 

Trinca, em Viagem ao coração do mundo, aqui citado de forma livre, escreve que “se, para 

cada pessoa, as viagens atendem a finalidades próprias, acreditamos que uma das finalidades 

está na oportunidade da quebra do padrão mental conhecido e do encontro de novas formas de 

perceber, sentir e pensar, pelo questionamento dos pressupostos empedernidos e 

ultrapassados”. Nesta nossa viagem, orientados pela busca da expansão da consciência, na 

perspectiva da compreensão como método, com a aproximação a sete mídias independentes 

expressivas no Brasil, quebramos pressupostos e encontramos novas formas de pensar os 

modos de fazer. A opção pelo termo “aproximação” é por considerarmos que isso foi o feito 

com relação à mostra que aqui trazemos e não propriamente a um “estudo” de cada uma delas.  

A multiplicidade de perspectivas e de compreensões acerca do que caracteriza essas 

mídias como independentes, e a própria noção de independência, chamou a nossa atenção, 

evocando, é preciso constatar, uma complexidade maior do que imaginávamos. Não sendo 

este o nosso foco, mas sim as práticas jornalísticas desse rico universo de novas mídias 

(jovens no sentido temporal e de suas práticas experimentais), é importante o registro do 

quanto a expressão mídia independente é escorregadia e relacional. Um fenômeno múltiplo, 

dinâmico e complexo, que não cabe em um nome, como bem disse Luigi Pirandello, em 1926, 

em Um, nenhum e cem mil: um nome não é mais que do que isso: um epitáfio. Convém aos 

mortos, aos que concluíram. Eu estou vivo e sem conclusão. A vida não tem conclusão, nem 

consta que saiba de nomes.  

Já no ato inicial  de caracterização das mídias independentes – que traz levantamentos 

e estudos que as mapeiam e onde se apresentam  suas características gerais –, com o processo 

de aproximação e entrada em seus territórios (como quem parte de um zoom global e adentra 

um território), a multiplicidade e, portanto, a riqueza de aspectos diversos dessas mídias deixa 

clara a fertilidade desse campo (como dissemos, ainda jovem), tanto do ponto de vista da 

prática jornalística quanto das possibilidades para a pesquisa acadêmica. Uma diversidade de 
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modelos de negócio, de postura editorial, de área de atuação, de perfil profissional, de práticas 

produtivas, de modos de fazer e de narrativas.  

Em um contexto tecnossocial de tantas mudanças, profundas e estruturais, que geram 

apreensão, angústia, instabilidade – e talvez por isso essas mudanças acabam sendo tratadas 

muitas vezes como uma crise, em seu polo negativo, quando não por visão eufóricas e 

fascinadas com as tecnologias – , as mídias independentes se mostram como ambientes de 

experimentações e novas práticas de produção, distribuição e de relacionamento com os 

públicos, com impactos importantes na esfera pública, como é o caso neste momento das 

reportagens sobre a operação Lava Jato pelo The Intercept Brasil, que vieram em grande parte 

a público  enquanto finalizávamos esta pesquisa. Um exemplo que sacudiu a política nacional 

e o debate sobre jornalismo e democracia.  

As entrevistas com jornalistas editores e/ou fundadores dessas mídias brasileiras se 

mostraram mais difíceis de ser conseguidas do que pressupúnhamos. Não esperávamos, nesse 

grupo profissional, algo como uma certa resistência a receber pesquisadores, sobretudo para 

acompanhamento de suas rotinas produtivas, como tradicionalmente se dá nos estudos de 

newsmaking. Por motivos que não nos cabe aqui debater, certamente por questões objetivas de 

falta de tempo e rotinas difíceis, tal postura (que encontramos aqui e ali) nos leva a pensar 

sobre os tempos difíceis em que vivemos, em que os diálogos, possíveis, como diz Medina 

acentuando as atravessagens subjetivas, têm se tornado cada vez mais raros e por vezes, 

impossíveis.  

Os oito longos encontros de diálogo que tivemos com jornalistas editores e/ou 

fundadores de mídias independentes foram prazerosos momentos de aprofundamento temático 

e aprendizagem, que fazem valer a visita aos Apêndices desta tese. A conexão e o cruzamento 

das experiências que tentamos fazer, mas que certamente podem ser bem mais explorados, 

nos fazem crer na possibilidade do avanço de novas iniciativas de mídias no Brasil. Sobre este 

cenário, embora atropelando um pouco o espírito autoral esperado dessas considerações 

finais, trazemos aqui a reflexão de Bruno Torturra, que diz que temos ensaios interessantes de 

mídias independentes, com formas inovadoras de organização e formato de trabalho, mas que 

“ninguém teve capital suficiente, dinheiro suficiente para conseguir fazer esse experimento 

com tempo e com saúde, amostragem suficiente para falar ‘a Pública tem uma pista de como é 

que faz isso bem’. Ou ‘a Mídia Ninja tem’, ou ‘o Fluxo tem’, ou ‘a Ponte conseguiu fazer um 

negócio legal’". Ele afirma ainda que nos encontramos em um  “momento semelhante ao da 

imprensa grande, na verdade, que é de manutenção da precarização, em vez da entrada num 

ciclo virtuoso”, que ele mesmo achou que aconteceria, há alguns anos.  
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Essa efervescência de iniciativas diversas de novas mídias, no Brasil e no mundo, deve 

ser olhada sob aspectos políticos e sociais (como mostra Castells), também econômicos, na 

busca por novas oportunidades de trabalho (uma das abordagens trazida por Figaro), de novos 

modelos de negócio (a cultura das startups, nos autores Bertochi e Costa), mas também, do 

ponto de vista que nos chamou a atenção, do desejo e da escolha de jornalistas (entre outros 

grupos profissionais) por ambientes e dinâmicas de trabalho alinhados com suas identidades 

(compreensão de mundo e de si mesmos). Percebemos, por parte dos jornalistas com quem 

falamos, mais que uma busca por trabalho ou por status profissional, uma dimensão de 

escolha por estarem onde estão, fazendo o que fazem, no caso, nas mídias em que por ora 

atuam. Claro que eles estão em movimento, e não em permanência, mas, no caso dos 

jornalistas que ouvimos (um tanto maduros, mas ainda jovens, em posições de editoria), há 

um certo prazer em sua prática atual. Isso nos lembra novamente Pirandello, quando disse em 

entrevista a Alfredo Bosi: “Cada qual pode ser um, nenhum, cem mil, mas a escolha é 

imperativo necessário”. Em uma visão existencialista, diz Bosi ao escrever sobre o autor, “o 

punto vivo (Deus interior) é o relance ético no qual o ser ‘escolhe escolher’ em vez de viver à 

deriva das circunstâncias que o arrastam e o dissipam interiormente”. 

É certo que, em parte, muitas iniciativas nascem com o propósito de ser e gerar postos 

de trabalho. No entanto, por vezes se sobressai uma busca mais pautada por uma identidade 

profissional, uma prática jornalística orientada por ideários e visões de mundo, em um 

movimento próprio das sociedades contemporâneas complexas de ampliação de pautas em 

debate e de espaços para se fazê-los – agora, com as possibilidades tecnológicas que 

possibilitaram as novas mídias e suas experimentações.   

Essas novas mídias, por vezes, estão bastante organizadas e sistematizadas (mesmo 

com suas dinâmicas horizontalizadas, o que não significa necessariamente uma ausência de 

hierarquia), como é o caso da mostra com que trabalhamos, em oposição a uma visão mais 

alinhada às teorias econômicas, delas enquanto “arranjos”, termo trazido por Figaro. 

Compreendemos que muitas das mídias independentes do cenário brasileiro, como por 

exemplo a startup Jota, explorada neste estudo, possuem formato organizativo bastante 

sistematizado, ainda que essa sistematização seja recente (como o surgimento da mídia) e 

esteja em permanente revisão e movimento. A estrutura de organização e funcionamento da 

Mídia Ninja, ainda como exemplo, é apontada como complexa e bastante sistematizada por 

Elizabeth Lorenzotti, o que se confirma na nossa pesquisa. A ideia de arranjo remete, ainda, a 

uma interpretação de que há um porvir, um estágio de maturidade a ser alcançado, e de que o 

modelo ou estágio atual dessas mídias é transitório. No entanto, está na natureza delas o 
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caráter de alternância e inovação com relação aos modelos tradicionalmente colocados, em 

um permanente movimento, tendo em vista sua dinamicidade.  

Encontramos em nossas buscas jornalistas afetos ao seu tempo. Longe de estarem 

obcecados por valores como imparcialidade, neutralidade e objetividade jornalística, se 

predispõem  a praticar “a troca dos afetos”, em uma ação que “efetivamente sinaliza a busca 

autoral”, como exposto por Medina, numa postura diante da realidade voltada para a 

interpretação, a compreensão dos conteúdos em profundidade. Luiz Gonzaga Motta, numa 

referência ao “velho” jornalismo, traz à lembrança o que chama de uma verdadeira obsessão 

jornalística pela objetividade. Essa “perseguição à objetividade continua sendo a ortodoxia 

dominante nas redações, o axioma máximo da atividade profissional do jornalismo 

contemporâneo. O axioma da objetividade ainda é, de longe, o paradigma dominante no 

jornalismo mundial”, ele diz. No entanto, o autor argumenta que a notícia (como um sistema 

de construção de sentidos na contemporaneidade) é lugar de ambiguidades. “[...] é justamente 

na linguagem jornalística, um reduto exacerbado do racionalismo, que os fantasmas, as 

fantasias, os desejos e as ilusões do ser humano vêm habitar, como um complexo 

oppositorium”. 

As práticas jornalísticas nas mídias independentes de que nos aproximamos se 

mostram menos orientadas por esses valores, chegando a um rechaço deles em casos como 

principalmente o da midiativista Mídia Ninja. Novas referências aparecem no horizonte de 

atuação dessas mídias, como a defesa dos direitos humanos, da democracia, a previsibilidade 

das instituições públicas, até defesas mais pontuais, como é o caso da Repórter Brasil e o 

combate ao trabalho escravo. Grandes temas em pauta, posturas “afetas”, mais autoralidade, 

aprofundamento, interpretação, menos preocupação com a isenção: nos lembra Nietzsche 

quando disse em Fragmentos póstumos (Outono 1885 – outono 1887), que “não existem 

fatos, apenas interpretações”. O horizonte da ética permanece, assim, como a valorização e a 

busca pela credibilidade.  

Alberto Dines, em outubro de 2010, no prefácio à quarta edição do livro de Isabel 

Travancas, O mundo dos jornalistas, cuja primeira edição é de 1993, escreveu: “Mudam as 

ferramentas, o ofício é o mesmo. Da pena ao computador, da enorme Speed-Graphic à 

minúscula câmera digital, do telegrama ao telex e deste ao Twitter, dos incunábulos ao 

Google, da imprensa como patrimônio público ao jornalismo de resultados, a profissão é 

essencialmente a mesma”. A essência da profissão talvez, de fato, seja a mesma. Mesmo com 

mudanças estruturais, por meio das revolucionárias e impactantes inovações tecnológicas, 

muita coisa permanece no que diz respeito à sua feitura. A editora Gabriela Guerreiro – 
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jornalista feita nos corredores do Congresso em atuação pela Folha de S.Paulo –, durante a 

nossa conversa na sede do Jota, em Brasília, em um coworking que tinha como vizinho a 

startup iFood, com uma pausa reflexiva, nos disse que, “na parte jornalística, não muda 

muito, é o repórter que está lá na ponta, que vai atrás da informação, que vai apurar, que vai 

escrever e que vai mandar”. Para ela, “essa parte é igual. Entrevista, grava, pergunta, toma 

café, conversa, almoça. Todo processo de apuração é igual, não muda nada”. Um processo 

que preserva, que não muda em sua essência, mas com tantas mudanças em suas dinâmicas. 

“O que muda é no processo entre a apuração e o produto final que você vai entregar. Aí entra 

nosso sistema interno de como isso vai funcionar.” 

Permanências, mas muitas e visíveis mudanças. Vimos, na fala da repórter como em 

tantas outras, assim como nos fragmentos de observação nas redações em que visitamos e 

também nas narrativas das reportagens que analisamos, mudanças no processo produtivo que 

expusemos por meio das palavras dos jornalistas, nas categorias que criamos para sistematizar 

essas transformações. Com uma prática metajornalística e alinhamento aos ideários de 

independência e liberdade, por vezes com posturas engajadas e em uma perspectiva mais 

autoral (portanto, com o rompimento com a noção de imparcialidade, neutralidade e 

objetividade), esses ambientes jornalísticos digitais reinventam os modos de fazer, com 

dinâmicas produtivas desterritorializadas, fluidas, em redes colaborativas, com acentuada 

mobilidade e convergência. Tudo isso de posse de seus potentes smartphones, já incorporados 

ao dia a dia, fixos na vida, mesmo em um mundo líquido, como sugere Zygmunt Bauman, 

avesso a estabilidade, regras ou rotinas. Os espaços, os intervalos e a “ordem” sequencial 

entre as etapas produtivas – recolha, seleção e apresentação, como apontadas por Wolf –, não 

sumiram, mas estão borrados. Não só pela pressa do contemporâneo (embora tenhamos visto 

mais de um caso em que se dispõe de tempo, às vezes por opção editorial), mas pela própria 

incorporação, nos processos, dos novos aparatos e dispositivos da comunicação. 

Chris Paterson afirma, na introdução da importante obra Making online news, 

intitulada “Por que etnografia?”, que o conjunto de pesquisadores que ali escrevem 

comungam da “premissa norteadora que apenas metodologias etnográficas derivadas de 

tradições antropológicas e sociológicas podem chegar perto de fornecer uma descrição 

adequada da cultura e prática da produção de mídia, e a mentalidade dos produtores de 

mídia”. Partilhamos do entendimento do autor, ainda que suavizando a ênfase no “apenas”, 

mas reconhecendo quão apropriadas são tais perspectivas e instrumentais metodológicos para 

os estudos em questão. O desafio, no entanto, é a aplicação dessas metodologias em rotinas 

cada vez mais desterritorializadas, fluidas e móveis, como nos casos da maioria das mídias 



249 
 

independentes. “A pesquisa de produção de notícias on-line é um paradigma imaturo e 

controverso”, com muitas variações, com pouca coisa em comum, “além de uma 

reivindicação compartilhada do termo etnografia”, bastante escorregadio, que por vezes 

termina por designar quase toda forma de pesquisa qualitativa em comunicação, afirma 

Paterson, na mesma obra, em 2008. 

Para estudos futuros acerca da produção jornalística digital em mídias independentes – 

já reconhecendo as lacunas tanto quanto os prognósticos desta pesquisa, de como seria 

possível fazê-la avançar –, deixamos registrado aqui dois caminhos que gostaríamos de 

trilhar, conjuntamente, na perspectiva mais que qualitativa, compreensiva: a) a continuidade 

da realização de entrevistas em profundidade com jornalistas editores e ou fundadores, e 

posteriormente com repórteres, buscando ouvir sempre homens e mulheres; b) a 

sistematização (a partir dos referenciais teóricos que buscamos) de uma metodologia para 

acompanhamento e análise dos processos e rotinas produtivas de reportagens nas mídias 

independentes. Esse método poderia enfocar dois aspectos do mesmo fenômeno, 

complementarmente: a rotina do jornalista (onde se dá o processo produtivo) e o processo de 

produção de reportagens específicas (que extrapola a rotina já pouco rígida e invade a vida do 

profissional). 

A escolha por focar, em estudos futuros, em reportagens e mídias produtoras desse 

gênero de escrita jornalística, para o acompanhamento dos processos e rotinas produtivas, se 

dá, ao final da viagem que fizemos ao universo das mídias independentes, por considerarmos 

que as mídias independentes das quais nos aproximamos, que centram sua produção 

fundamentalmente em reportagens, produzem conteúdos que extrapolam os limites da notícia, 

inovando em formatos e abordagens, com ampla exploração e experimentação das 

possibilidades e potencialidades do digital, culminando em narrativas mais potentes e 

profundas. Comprovamos, nos parece, o que aponta Canavilhas e Bacin, quando falam da 

reportagem como “um dos principais campos de experimentação que o jornalismo possui, 

permanecendo como uma modalidade expressiva central para a informação diferenciada, 

profunda e aberta”. Essas mídias, em sua escolha por focar sua produção em um jornalismo 

interpretativo, com narrativas mais aprofundadas, terminam por experimentar também novas 

dinâmicas, com diferentes relações com o tempo e com a periodicidade, na contramão da 

abundância de informações e do frenesi da velocidade e da atualização constante. Realizam, 

assim, “a reportagem interpretativa, que se produz sob o signo da compreensão, não uma 

saída para nada, mas a resposta a um apelo, a um chamado à responsabilidade pública do 

jornalismo”, nas palavras de Klautau, Künsch e Carraro. 



250 
 

Ainda que não previsto inicialmente, o estudo de algumas reportagens específicas no 

final desta nossa pesquisa deixou claro que a análise das reportagens aprimora o olhar acerca 

dos processos e dinâmicas produtivas, confirmando a fala de Jorge Pedro Sousa, quando ele 

diz que “entre notícia, realidade e circunstâncias de produção há um vínculo de contiguidade”. 

Uma representação indiciática da realidade a que se refere e das circunstâncias de sua 

produção. Também concordamos com ele, ao final deste percurso, quando expõe que os 

fatores que interferem na produção jornalística são de natureza pessoal, social, ideológica, 

histórica e do meio físico tecnológico. 

Na perspectiva que expusemos acerca da reportagem, com relação ao escopo de mídias 

independentes que selecionamos para estudo, consideramos que este poderia ser expandido 

para mais algumas mídias brasileiras. No entanto, nosso interesse, em uma etapa posterior e 

sequencial de pesquisa, se centraria nas organizações produtoras de (grandes) reportagens, 

sem foco primordial no factual, no jornalismo diário, como percebemos no trabalho principal 

da Repórter Brasil, Estúdio Fluxo e The Intercept Brasil. Os modelos mais próximos a 

startups (caso do Nexo Jornal, Jota e Congresso em Foco), que mostraram se aproximar mais 

do jornalismo tradicional no que diz respeito aos modos de produzir, ainda que com mudanças 

importantes, seria outro caminho de pesquisa. Assim como as mídias independentes com 

caráter midiativista- livrista, como a Mídia Ninja. 

Ousadamente apontamos ainda, aí sim, a exemplo da esperançosa ousadia da Mídia 

Ninja e de sua primeira Casa internacional, inaugurada em julho de 2019 em Lisboa, que a 

pesquisa acerca das práticas jornalísticas de mídias independentes, com recorte para as 

produtoras de reportagens, poderia ser ampliada com casos Além-mar (para usar termo 

empregado pelo admirado mestre Manuel Carlos Chaparro), com estudos também em 

Portugal e Espanha.   

Nossa viagem, marcada por incertezas, em sua dimensão pedagógica, fecunda e 

saudável (como escreveu Hilton Japiassu em A pedagogia da incerteza), faz aqui uma parada, 

e não um fim. Seguimos sempre próximas às inspiradoras e esperançosas práticas midiáticas 

dessas jovens mídias, tocadas predominantemente por jovens. Com a incerteza, como bem diz 

o orientador desta tese, Dimas Künsch, “elevada à categoria de princípio, não tendo isso a ver 

com a abdicação do esforço de pensar, e sim com a tentativa em processo de sintonizar com a 

complexidade que se vislumbra”. Avante! 



251 
 

REFERÊNCIAS 

 

 
 

 
 
 

 
A PÚBLICA. Disponível em: <http://apublica.org/>. Acesso: 12 fev. 2019.  

 
ADGHIRNI, Zélia Leal. Valores-notícia e credibilidade no jornalismo online. II Encontro 

Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. SBPJOR: Salvador, 2004.  

Disponível em: <https://docplayer.com.br/4711919-Comunicacao-coordenada-valores-
noticia-e-credibilidade-no-jornalismo-online.html>. Acesso: 02 jul. 2019. 

 
______. O jornalista: do mito ao mercado. Estudos em Jornalismo e Mídia UFSC, 
Florianópolis - SC, v. 2, p. 45-57, 2005. 

 
ALSINA, Miguel Rodrigo. A construção da notícia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

  
AMORIM, Célia Regina Trindade Chagas. Imprensa/Mídia Alternativa: uma reflexão sobre o 
tema. Anais V Congresso Nacional de História da Mídia, São Paulo, 2007. 

 
ANDERSON, C. W.; BELL, Emily; SHIRKY, Clay. Jornalismo Pós-Industrial: adaptação aos 

novos tempos. Trad. Ada Felix. Revista de Jornalismo da ESPM . São Paulo: ESPM, abril, 
maio, junho/2013.  
Disponível em: 

<http://www.espm.br/download/2012_revista_jornalismo/Revista_de_Jornalismo_ESPM_5/fi
les/assets/common/downloads/REVISTA_5.pdf>. Acesso: 24 abr. 2017. 
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2016. 

 



257 
 

______. [Org.]  [et al.]. Produção de conhecimento e compreensão. 1.ed. São Paulo: UNI, 

2017.  
 

______. [Org.]  [et al.]. Para compreender o método da compreensão. São Paulo: UNI, 
2017 b.  
 

______; CARRARO, Renata; KLAUTAU, Carolina Moura. Jornalismo interpretativo e a 
compreensão como método: o abraço entre o antigo e o novo na arte de tecer o presente. In: 

KUNSCH, Dimas A.; FARIAS, Luiz-Alberto de; PASSOS, Mateus Yuri. (Org.). Vozes em 

diálogo: estudos de comunicação contemporânea. 1. ed. São Bernardo do Campo, SP: Editora 
Metodista, 2018, v. 1, p. 59-82. 

 
______. Chiquita Bacana 'só faz o que manda seu coração'. Atravessagem: reflexos e 

reflexões na memória de um repórter. 1.ed. p. 179-185. São Paulo: Summus editorial, 2014. 

______. A comunicação e suas teorias: pensar com, ou de como pensar compreensivamente. 
In: Liana Gottlieb. (Org.). Coleção comunicação em cena. 1. ed. p. 205-222. São Paulo: 

Scortecci, 2012, v. 1 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas. 2003. 
 
LEMOS, André. Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003. 

 
LIMA, Edvaldo Pereira. Páginas ampliadas: o livro-reportagem como extensão do 

jornalismo e da literatura. 4. ed. rev. e ampl. Barueri, SP: Manole, 2009. 
 
LIMA, Cláudia do Carmo Nonato. Jornalistas, blogueiros, migrantes da comunicação: em 

busca de novos arranjos econômicos para o trabalho jornalístico com maior autonomia e 
liberdade de expressão. 2015. Tese (Doutorado em Teoria e Pesquisa em Comunicação) - 

Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-26062015-
112522/pt-br.php>.  Acesso: 4 jun. 2018. 

 
LISBOA, Silvia; BENETTI, Marcia. O jornalismo como crença verdadeira justificada. 

Brazilian Research Journalism, v. 11, n. 2, 2015. Disponível em: 
<http://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/664/666>. Acesso: 20 jun. 2017. 
 

LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Uma aventura epistemológica. Entrevista com Jesús 
Martín-Barbero. Matrizes. v. 2, n. 2, p. 143-162, 2009. 

 
LORENZOTTI, Elizabeth. Jornalismo século XXI-O modelo# MídiaNINJA. E-galáxia, 
2014. 

 
MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos. Um modelo híbrido de pesquisa: a metodologia 

aplicada pelo GJOL. In: LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia. Metodologia de pesquisa em 

jornalismo. p.199-222. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  
 



258 
 

MAGALHÃES, Ana. Entrevista III. [fev. 2019]. Entrevistador: Janaína Cristina Marques 

Capobianco e Leandra Eloy Ribeiro Barros. São Paulo, 2019. 1 arquivo .mp3 (1h40 min.). A 
entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice 3 desta tese. 

 
MALINI, Fábio; ANTOUN, Henrique. A internet e a rua: ciberativismo e mobilização nas 
redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013. 

 
MALINI, Fábio. A nova GRANDE MIDIA: a ecologia midialivrista brasileira no Facebook. 

Disponível em: <http://www.labic.net/cartografia/a-nova-grande-midia-a-ecologia-
midialivrista-brasileira-no-facebook/>. Acesso: 24 de jun. 2019. 
 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 
7. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015. 

 
______. Tecnicidades, identidades, alteridades: mudanças e opacidades na comunicação no 

novo século. In: MORAES, Dênis de (Org.). Sociedade Midiatizada. Tradução de Carlos 
Frederico Moura da Silva, Maria Inês Cambria Guedes, Lucio Pimentel. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2006. 

 
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da Comunicação: ideias, conceitos e métodos. 5.ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  
 
MEDINA, Cremilda. Entrevista: o diálogo possível. 4 ed. 5 impressão. São Paulo: Ática, 

2005. 
 

______. Notícia, um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana e industrial. São 
Paulo: Alfa-Ômega, 1988. 
 

______; LEANDRO, Paulo Roberto. A arte de tecer o presente: jornalismo interpretativo. 
São Paulo: Edição dos Autores, 1973. 

 
______. A arte de tecer o presente: narrativa e cotidiano. São Paulo: Summus, 2003. 
 

______. O signo da relação: comunicação e pedagogia dos afetos. São Paulo: Paulus, 2006. 
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ENTREVISTA COM EDSON SARDINHA, DO CONGRESSO EM FOCO 

 

 

 

 

 

 

Edson Sardinha de Souza é formado em Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), no ano 2000. Em 2002 participou do 

Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado da Universidade de Navarra, em Madri (Espanha), 

por meio de uma iniciativa do jornal O Estado de S. Paulo. Foi assessor de imprensa do 

governo do estado de Goiás, colaborador do site Comunique-se e, desde 2004, ano de 

lançamento da revista e do site, faz parte da equipe do Congresso em Foco, que realiza ampla 

cobertura da política brasileira e conquistou o Prêmio Esso 2009 de Melhor Contribuição à 

Imprensa. Atualmente é seu editor executivo.  

É autor, junto de Lúcio Lambranho e Eduardo Militão, da série de reportagens 

desenvolvidas sobre o caso das passagens aéreas, vencedora do Prêmio Imprensa Embratel na 

categoria Jornalismo Investigativo (Troféu Tim Lopes), a primeira honraria concedida pelo 

Prêmio Embratel a um veículo de internet.  

Sua série de matérias “Deputado Luiz Couto: o padre censurado”, sobre a luta do 

político no combate ao crime organizado da Paraíba, rendeu-lhe uma menção honrosa do 

Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos 2009. Juntamente com os jornalistas 

Maurício Hashizume, editor de jornalismo da ONG Repórter Brasil, e Marina Atoji, editora 

do projeto Excelências da Transparência Brasil, integrou a mesa redonda “Jornalismo como 

Quarto Poder”, na Semana de Jornalismo 2010 da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (Unesp), realizada em Bauru (SP). 

Voltou a receber o Vladimir Herzog em 2014, na categoria Revista, com a série 

“Jurados de morte: o drama de mais de 2 mil autoexilados no próprio país”, sobre o número 

de brasileiros jurados de morte por denunciarem violações aos direitos humanos, publicada na 

revista Congresso em Foco. 
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A conversa 

 

A entrevista foi realizada no dia 7 de fevereiro de 2019, pela manhã, no Caramella 

Café e Confeitaria, em Brasília. A mestranda Leandra Ribeiro também participou, já que 

pesquisa temática relacionada ao assunto, com abordagem relativa ao uso de vídeos. A 

conversa teve duração de 1 hora, exatamente. 

O local foi escolhido pelo entrevistado. Antes, ele nos havia convidado para ir até a 

Redação, mas na véspera do encontro informou que estaria de folga no dia seguinte, e que 

podíamos conversar em outro lugar. A entrevista foi marcada por e-mail, após primeiro 

contato por meio do telefone fixo da Redação. 

O entrevistado começou a conversa nos entregando uma edição da revista semestral do 

Congresso em Foco que, segundo ele, funciona como uma forma de financiar o site, o maior 

produto do veículo. “O carro-chefe é o site”, ele disse. “Isso na verdade é uma fonte de 

financiamento”, explicou. “Porque o anúncio no impresso acaba sendo mais caro, dando 

muito mais dinheiro do que o on-line. Só que, por conta da crise toda, a coisa já não está tão 

favorável, e por isso a gente diminuiu o número de edições.” 

 

Discutimos novas práticas jornalísticas em um contexto de mudanças estruturais no jornalismo, 

que podem ser organizadas em três principais eixos: mudanças na produção da notícia, no perfil 

do jornalista e nas relações com os públicos, tudo isso potencializado pelas novas tecnologias  e 

em um cenário de crise das empresas jornalística como modelo de negócio.1 Nosso foco está no 

primeiro eixo de mudanças, ou seja, a produção jornalística, com um recorte para o que 

chamamos de mídias independentes. São novas mídias surgidas, na maioria das vezes, em 
contraposição às mídias tradicionais e/ou ao jornalismo que elas praticam. Dentro do que 

estamos entendendo por mídia independente temos startups  (novos modelos de negócio), mídias  

com um posicionamento engajado politicamente, mídias com foco em determinada temática e 

também outras, com proposta de um jornalismo de imersão. Achamos que o Congresso em Foco 

é uma mídia que foca na temática política e também busca um jornalismo que estamos 

chamando de imersivo, que é mais investigativo, mais completo. Eu queria ouvir você em relação 

a isso. Você acha que isso que eu disse expressa o trabalho de vocês? A própria Agência Pública 

– para a qual você produziu bastante matérias – fez o Mapa da Mídia Independente e o 
Congresso em Foco está lá...  
 
Edson Sardinha – É porque tivemos um período de parceria entre a Pública e o Congresso em Foco, 
em que eles tinham um projeto de checagem, o Truco. Eles começaram com isso nas eleições de 2014, 
aí, não sei se foi em 2015 ou 2016, a gente teve o Truco no Congresso. Nós também reproduzimos 
muito conteúdo deles. Enfim, aquela parceria não existe mais, mas temos um bom relacionamento 
com a Pública. 

                                                 
1 Estamos nos referindo ao artigo “O jornalismo em tempo de mudanças estruturais”, assinado pelos dois 

docentes e pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), publicado em 2011 na revista Intexto (v. 1, n. 24, p. 

38-57, janeiro/junho 2011), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/19208/12362>. Acesso em: 30 nov. 2018. Este artigo foi um dos textos 

que deram origem a esta pesquisa de doutoramento 

https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/19208/12362
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Eles se veem como uma agência de mídia independente. E como é que você vê o Congresso em 

Foco, nesse panorama de mídia independente? Vocês têm anúncio, não é ? A Pública trabalha 

mais com financiamento de entidades internacionais. 

 
Edson Sardinha – Sim. Mais com financiamento de instituições internacionais, que é uma coisa que, 
na verdade, a gente queria ter também. Mas infelizmente não conseguimos ainda. Já houve algumas 
conversas com algumas entidades, que acabaram não evoluindo como se queria. Então, a gente acaba 
tendo que recorrer ao que existe no mercado. Mas, por exemplo, não dependemos de governo. E aí 
acho que entra uma coisa em relação à mídia independente, que é de qual mídia independente a gente 
está falando. Porque têm alguns veículos que se autodeclaram independentes, mas que são muito 
alinhados, ou à esquerda ou à direita.  
 

Independente de quê, não é? 
 
Edson Sardinha – Exatamente. São muito alinhados a partidos políticos, mesmo a governos e tal. 
 

Se for uma independência do ponto de vista ideológico... 
 
Edson Sardinha – Se for do ponto de vista ideológico, elas não teriam essa independência. E isso 
sempre foi algo que de certo modo dificultou até o crescimento do site do ponto de vista financeiro, 
digamos assim. Porque, por exemplo, nos governos do PT, havia uma concentração de recursos nos 
grandes veículos e naqueles veículos, entre aspas, independentes, mas que eram alinhados ao governo, 
como o Diário do Centro do Mundo, o 247 e a Carta Capital, entre outros. E a gente nunca foi 
identificado por isso. Pelo governo, a gente não era visto como um veículo exatamente de esquerda. 
 

Por que a proposta era fazer uma cobertura apartidária? 
 
Edson Sardinha – Exatamente, apartidária. Mas aí o que aconteceu? A gente percebeu que era muito 
assim: você publicava uma coisa que, por exemplo, fazia o eleitorado mais afinado com o PSDB achar 
que o site era governista. Muitas vezes, o leitor mais afinado com o PT achava que éramos tucanos – 
nessa época em que havia essa polarização entre os dois. Então, era assim: para o público, muitas 
vezes, tinha até uma identificação a mais com o PT do que com os outros. Mas o governo não nos via 
assim. A gente percebe que nosso veículo tem um alinhamento incondicional, até um instrumento 
político, mesmo. E não tínhamos essa postura, nós batíamos em um tanto quanto em outro.  
 

Se pensar sob o ponto de vista ideológico, vocês se consideram independentes? 
 
Edson Sardinha – Sim, a gente se considera independente. 
 

E sob o ponto de vista do financiamento? 
 
Edson Sardinha – A gente tem algumas fontes de receita, o UOL é uma delas, já há alguns anos. 
Nessa parceria que temos, não podemos usar nenhum conteúdo do UOL, mas o UOL pode usar todo 
nosso conteúdo. Então, eles remuneram a gente por isso. Há ainda os patrocínios, os eventos e a 
revista. 
 

Nunca verba de governo? 
 
Edson Sardinha – Muito pouco. A gente até publicou, mas o que aconteceu? No final do ano 
passado, na véspera do segundo turno da eleição, publicamos um editorial nos alinhando ao “Ele não”, 
contra o Bolsonaro. Não estávamos defendendo, necessariamente, a candidatura do Haddad. Temos 
críticas a ele, ao PT, mas o Bolsonaro, não! E aí o Flávio Bolsonaro publicou no Instagram dele, ou no 
Twitter, não lembro, uma imagem do editorial dizendo: “Esse site recebe não sei se era R$ 100 mil por 
mês, alguma coisa assim”. Então, nós publicamos uma matéria que abriu nosso site: “A gente recebeu 
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x do governo”, uns valores irrisórios, tanto do que ele estava falando quanto do que os outros veículos  
recebem.  
 

O que você está falando é que o ponto de vista da independência é muito amplo. Seria mais  uma 

ética na conduta do repórter do que a questão do financiamento. Vocês recebem uma quantia 

pequena, mas isso, pelo que estou entendendo, não influencia na linha editorial. É a 

independência de discurso. 
 
Edson Sardinha – Exatamente. Por exemplo, eu estou no site desde o início dele, há exatamente 15 
anos – na verdade, já estava um ano antes, porque entrei quando era um embrião. Me formei, fiz um 
curso de trainee do Estadão, trabalhei na assessoria de imprensa do governador de Goiás, depois vim 
para o Congresso em Foco. Então, minha carreira é toda aqui, praticamente. E uma coisa que a gente 
sempre teve, eu posso assegurar, é independência editorial. Nunca tivemos cerceamento, entendeu? 
 

Desde que nasceu, o site tem essa proposta de cobrir direito a política e essa linha dos 
patrocínios? 
 
Edson Sardinha – Sim. Quando surgiu o site, criado pelo Silvio Costa – que foi editor do Correio, 
coordenador de Economia da Folha, enfim, tem 42 anos de carreira –, a ideia era exatamente essa: 
“Vamos fazer uma cobertura com um olhar diferente do Congresso”. Quer  dizer, de certo modo, 
somos pioneiros, porque hoje têm outros veículos que estão acompanhando o Congresso, mas naquela 
época ainda era uma coisa muito incipiente. Os tempos eram outros, no início a gente era quase um 
jornal diário, tinha uma publicação meio estática, depois foi ficando mais intercalada. Mas nunca 
tivemos essa coisa da influência.  
 
A gente tem uns eventos, como o Prêmio Congresso em Foco, que é uma fonte de receita do site. 
Trata-se de uma iniciativa que existe desde 2006, cujo objetivo é estimular a sociedade a refletir sobre 
a atuação dos parlamentares. A gente parte do princípio de que nem todos os parlamentares são iguais, 
nem todos são ruins, nem todos são ladrões. Buscamos fugir um pouco desse senso comum e valorizar 
aqueles que se destacam, se diferenciam positivamente de algum modo. E não é o site que escolhe 
esses parlamentares, tanto que alguns que foram premiados a gente provavelmente não premiaria, 
enquanto outros, que achamos interessantes, nunca foram premiados. Enfim, nos primeiros anos a 
gente fazia uma votação entre os jornalistas, tentava ouvir o maior número de veículos diferenciados – 
teve um ano que ouvimos mais de 200 jornalistas. A gente jogava os nomes dos parlamentares que 
eram mais bem avaliados para votação na internet e o público definia a ordem de classificação. 
 
Depois, abrimos para a internet, com cuidado. O parlamentar que responde a processo não podia ser 
votado e, então, a gente o excluía e deixava os outros todos aptos, dando no final o prêmio para os 
escolhidos pelos jornalistas e para o escolhido pela população. Mais recentemente a gente abriu um 
terceiro filtro, que é um júri especializado, com representantes de entidades da sociedade civil. E, aí, 
tem uma cerimônia de entrega, os parlamentares se engajam muito nisso, fazem campanha na internet 
pedindo voto, essas coisas. E tem umas entidades que apoiam o prêmio – a OAB [Ordem dos 
Advogados do Brasil], por exemplo, já apoiou. Todo ano muda, mas algumas já estão há bastante 
tempo – a Petrobrás já apoiou várias edições. E, pra gente, tem também essa importância de dizer: 
“Olha…”. Porque muitas vezes tem parlamentares sobre os quais a gente faz uma matéria e eles 
consideram negativa, então dizem: “Ah, vocês estão querendo enganar todo mundo, estão querendo 
acabar com a gente, querem acabar com o Congresso”.  
 
A gente não quer de forma alguma isso. Se o Congresso fechar, acaba também o site. Nós queremos, 
por um lado, estimular as pessoas a refletirem sobre a qualidade e a atuação dos parlamentares, e ao 
mesmo tempo, por outro lado, ter isso como uma fonte de receita do site. O Congresso em Foco 
também já promoveu outros eventos para discutir determinados temas, como o Diálogos, mas pra esse 
nem teve dinheiro. Fomos para uma cidade satélite discutir a qualidade do transporte público no 
Distrito Federal, e então foram basicamente pessoas da comunidade.  
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E foi diferente da temática, não é? 
 
Edson Sardinha – Isso, a gente não é só Congresso. A questão dos direitos humanos também nos é 
cara. Então, são essas as formas de financiamento do site. E a independência de governo, né? Governo 
do qual recebemos pouquíssimos anúncios. Não sei se nessa edição [ele se refere ao impresso] teve 
alguma coisa do governo do Maranhão. A gente já teve anúncio do Governo de Mato Grosso, mas 
foram coisas muito pontuais. Não temos esse vínculo, nem mesmo com o governo do Distrito Federal. 
Ele faz anúncios, mas a gente já fez matérias dizendo: “Olha, tem problemas na saúde aqui”, porque as 
pessoas estavam em filas intermináveis para tratamento de câncer. Nós nunca tivemos vínculos com 
governos, muito menos com os parlamentares. Não temos nenhuma relação financeira com eles, e 
gostamos muito de reforçar que nossa cobertura é apartidária. 
 

Hoje qual a estrutura que vocês têm de pessoal? A Redação é grande? 
 
Edson Sardinha – É enxuta, mas varia muito o número de pessoas. Se vocês quiserem conhecer, as 
portas estão abertas. Quando o site começou, eram só jornalistas, não tinha ninguém cuidando do 
financeiro, uma pessoa específica cuidando do comercial, uma para gerir.  

 

Hoje vocês têm mais profissionais, além de jornalistas? 

 
Edson Sardinha – Temos limitações. A estrutura, hoje, é basicamente assim: temos o comercial, que 
já contou com duas pessoas, mas no momento está só com uma. Temos o financeiro, a contabilidade, 
que é feita por uma empresa contratada. Temos o gestor, o Sílvio, que é o dono do site e dá as linhas 
da parte editorial também. Neste momento, se eu for contar, somos três na Redação. É uma equipe que 
funciona geralmente com quatro ou cinco jornalistas, mas um saiu. Então, esse é o retrato do 
momento. 
 

E vocês fazem tudo, foto, vídeo? 
 
Edson Sardinha – Sim. A gente tinha também uma pessoa que cuidava dessa parte, mais a de 
tecnologia. Da programação é uma empresa de São Paulo que cuida. 
 

Como vocês estão na UOL, isso dá um suporte com relação ao site? 

 
Edson Sardinha – Sim, tem essa parte do suporte, essa coisa mais de tecnologia. Mas a gente tem que 
se preocupar também. Eu digo que, algumas vezes, alguns dos problemas ocorrem lá no UOL, mas 
outras vezes, não. Então, a gente tem uma empresa lá, que coincidentemente neste ano está em período 
de mudança. Tinha uma empresa de São Paulo que cuidava mais da parte tecnológica do site, mas na 
semana passada a gente saiu dela. Aí, tinha uma pessoa daqui da Redação que fazia essa interface, que 
dava esse socorro pra gente nas partes mais técnicas, mas também saiu. Por isso, a gente está na fase 
de transição. Infelizmente, a gente não tem um designer. 
 

E isso limita, se, por exemplo, você quer fazer um infográfico? 
 
Edson Sardinha – Limita, sim. A gente às vezes trabalha com freelas. Mas a gente quer ter uma 
pessoa, nem que seja um estagiário, voltada para isso, para essa parte de programação. A gente não 
tem, mas deve ter em breve. Porque é uma necessidade que a gente tem, entendeu? O site mudou a 
versão no ano passado, não me lembro em que mês. Era um site muito defasado em termos de 
programação, de visual.  
 

Uma super cobertura e conteúdo, mas esteticamente… 
 
Edson Sardinha – Isso mesmo. E a gente percebe que isso afasta muito o leitor. 
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Você vê o sucesso que foi o Nexo, não é? Porque eles têm o conteúdo, mas tem também toda uma 

estética ali. 
 
Edson Sardinha – O Nexo é muito bom nisso, sabe apresentar a coisa. A gente já fez alguns trabalhos 
muito interessantes, por exemplo, o site foi pioneiro em levantamento de processos de parlamentares. 
Em 2004, fomos o primeiro veículo a fazer isso. Desde então a gente fez, e a gente tem os 
levantamentos como uma marca do site. Mas não temos uma forma atraente de apresentar isso, 
entendeu?  
 

Isso o angustia? Você já chegou a pensar “eu tenho aqui uma coisa maravilhosa, mas…” 
 
Edson Sardinha – Angustia, angustia a gente sim. E angustia o Sílvio também. Aí muitas vezes entra 
essa questão da limitação financeira e orçamentária. Uma pessoa na equipe faz muita diferença. Pode 
ser uma pessoa na Redação, da Redação tradicional, um repórter, ou alguém pra cuidar de arte. Então, 
estamos sempre nessa dificuldade. 
 

Você não acha que é meio cultural, isto é, se você tiver uma verba prefere contratar um 

jornalista que um designer? 
 
Edson Sardinha – Acho que tem um pouco disso. Mas acho que está mudando, né? 
 

Parece que, na cabeça do jornalista, ele quer outro jornalista para produzir mais conteúdo 
ainda. A gente aprende que a comunicação acontece no receptor. Se a comunicação não chega lá, 

ela não ocorre... 
 
Edson Sardinha – Isso é uma coisa que a gente está tentando mudar. Percebemos isso. Nesse modelo 
novo, a impressão que a gente tem é que temos que atrair o leitor. Não tem mais aquela audiência 
garantida. Você tem que ir lá e puxar. É como se as pessoas estivessem andando na rua e você diz pra 
elas: “Vem cá, vem cá ver o que eu tenho pra te apresentar!”. E se você não tem ali uma coisa 
interessante, atraente visualmente, não dá. E, aí, aquela pessoa vai entrar na porta da outra loja, porque 
é mais bonita, de repente, a vitrine é mais atraente, tem mais luz. A pessoa acaba entrando lá.  
 
Assim, com certeza, a ideia é que este ano, de fato, se consiga entrar nisso, com essas mudanças 
internas que a gente está tendo lá, e já agora neste primeiro semestre. Essas mudanças que a gente está 
tendo de pessoas na empresa estão relacionadas a isso. Até porque a gente tem mais concorrentes 
agora, né? Em determinado período ficamos meio sozinhos e tal, tanto que os grandes veículos 
citavam várias vezes a gente, porque não nos viam como concorrente. Depois da visibilidade da UOL, 
por exemplo, a gente já passa a ser visto mais como concorrência.  
 
E, depois, vão entrando outros veículos, outros sites. Você tem o Poder 360, que é um deles. O Jota é 
especializado no mundo jurídico, mas faz um pouco de cobertura de Congresso. Enfim, fora outros 
veículos que vêm surgindo. A gente já tem notícias de que outros estão sendo preparados, pensados. 
Muita gente chegando com suporte financeiro forte, investidores, veículos que já chegam grandes, né? 
Por exemplo, na nossa equipe, hoje, somos três, mas normalmente quatro ou cinco jornalistas. Mas aí 
você pega, por exemplo, o Poder 360, que tem 30 jornalistas trabalhando. 
 

É a estrutura de uma Redação tradicional, não é? 
 
Edson Sardinha – Exatamente. Se bem que essa equipe não está só pro site. Você tem também o 
Drive, que é um serviço que eles prestam para assinantes. E, aí, eles cobrem tudo, não só Congresso: 
cobrem Governo, cobrem Judiciário também. Enfim, muitas vezes, as armas são diferentes. São 
desproporcionais. 
 

Eles têm um aporte aí, não é? 
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Edson Sardinha – Isso. E a gente demorou muito a ter plano de negócios, essas coisas. Foi uma coisa 
feita muito assim… 
 

De jornalistas? 
 
Edson Sardinha – De jornalistas. Sem um pensamento empresarial. Aí, no meio do caminho, você 
resolve fazer uma coisa mais pensada, vai se adaptando. 
 

O jornalista que começa com a pauta pensa nela toda? E se achar que no momento vale uma 

foto ou um vídeo, faz? 
 
Edson Sardinha – Nossa equipe sempre foi pequena e sempre teve essa característica: a gente tem 
que fazer de tudo. De tudo mesmo, desde pensar a pauta, apurar fontes, publicar, ir até lá. Como a 
gente tem a equipe pequena, então, por exemplo, eu fico mais na edição na parte da manhã. Aí tem 
outro colega que fica mais na parte da tarde. Mas tem hora que você não consegue ver tudo que vai 
entrar no site. Além de editar, eu tenho que escrever também. Aí outro colega está publicando. Muitas 
vezes é “Vai lá e publica!”. Muitas vezes não tem condições de parar para olhar o material dele.  
 
Então, é uma equipe em que todo mundo tem que se virar, tem que aprender a saber se auto-editar 
também. Muitas vezes você se auto-edita. Nem sempre, mas muitas vezes. A gente toma mais cuidado 
com as matérias mais elaboradas. Mas quando é essa coisa mais do cotidiano, assim, né?  
 
A gente não tem fotógrafo. Se tiver algum evento que a gente está cobrindo, ali, no local, e que rende 
alguma coisa, a gente faz fotos. Muitas vezes a gente usa fotos do Senado, da Câmara, da Agência 
Brasil. Vídeos, também. Em determinado momento, você tem alguma confusão, vamos lá, você grava 
algum vídeo do que está acontecendo. Ou uma entrevista. “Vamos fazer uma entrevista, rapidinho! 
Vamos fazer em vídeo!” Mas, digamos assim, nunca foi uma estrutura muito profissional, por 
exemplo, com um acabamento. É uma coisa meio feita ali por nós, meio que na garra mesmo. 
 
E vocês têm reunião de pauta? 
 
Edson Sardinha – Fazemos. Uma vez por semana, às segundas-feiras, que é o único dia em que toda 
a equipe está na Redação. Como é um dia em que geralmente não tem Congresso, a gente vai, se 
reúne, e aí meio que pensa a semana, mas não é uma camisa de força. Existe um momento, ali, de 
trocas, pra estar junto. Porque, por exemplo, eu vou muito pra Redação. Eu vou todos os dias para a 
Redação, mas existem alguns colegas que vão direto pro Congresso. São os repórteres, que ficam lá. 
Então, muitas vezes, é na segunda e na sexta que a gente se reúne, mesmo. E ali cada um sugere o que 
tem e a gente define: “Ah, tem isso, tem aquilo outro”, o que a gente pode ir atrás. E aí meio que 
estabelece: “Essa matéria aqui, vamos tentar fechar na terça, essa na quarta, essa na quinta”.  
 
A gente faz a programação da semana inteira, fechando todos os dias, e destaca: “Ah, além dessas 
matérias que a gente usa pra abrir o site, uma expressão que a gente usa muito para a manchete pela 
manhã, tem aquelas notícias que vão acontecer ao longo do dia”. Sei lá, tem reunião do Conselho de 
Ética para discutir a cassação do deputado tal, na terça tem a votação da MP xis. Então, é uma forma 
de a gente se programar e meio que definir quem vai ficar com cada pauta. Enfim. Mas isso não é uma 
coisa que a gente tenha que seguir à risca, até porque as coisas são muito dinâmicas. Pintou uma outra 
que é muito mais quente, a outra pauta cai. Foi atropelada pelos acontecimentos. 
 

Com relação ao tempo que você esteve no Estadão, do ponto de vista do processo de  produção, 

você sente saudade de alguma coisa? Porque, assim, todo mundo é unânime em falar que a 

mídia tradicional é boa por ter uma estrutura, as coisas funcionam, você pode ser só jornalis ta, 

você não tem que pensar em outras coisas e tal. Do que você sente falta? 
 
Edson Sardinha – Eu acho que de tempo. Eu não posso falar muito da minha experiência no Estadão, 
porque foi muito curta, eu era um estagiário, e não tinha aquela coisa de cobrir, do repórter mesmo. 
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Mas isso é uma coisa que eu percebi em 2002, e de lá para cá mudou muita coisa. Mas eu me lembro 
que já naquela época os repórteres de cidade não saíam da Redação. Eles faziam as matérias de lá, 
porque “Ah, não, porque vai gastar muito tempo ir até tal lugar, é só ligar”. Eu imagino que hoje as 
matérias sejam feitas por WhatsApp. E isso era uma coisa que eu achava assim, poxa!, que estranho, 
sem ir no lugar, sem saber o que está acontecendo...  
 
Eu digo que sinto falta de tempo porque está cada vez mais rápido. Aliás, você tem cada vez menos 
tempo de fazer as coisas. E isso é um prejuízo para a atualidade. A gente está fazendo muito 
jornalismo, a gente está atrasado o tempo inteiro. E você não consegue fazer uma coisa mais pensada, 
com mais qualidade, com mais profundidade. Às vezes você vê que é uma coisa muito superficial. 
Você tem que entregar, você tem que fazer. Você tem que atualizar.  
 
E é uma coisa que eu sinto que falta, principalmente quando você conversa com colegas mais 
veteranos. Muitas coisas mudaram muito e tem esse prejuízo. Você tem acesso a um volume muito 
maior de informação, mas não consegue às vezes peneirar, não consegue qualificar as coisas, trabalhar 
com isso. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem, e eu acho que a gente vai ter cada vez menos 
tempo, com a velocidade toda da informação. 
 

Mas, assim, hoje vocês produzem umas coisas de profundidade, investigativas, e aí você de mora 

um tempo maior, claro. 
 
Edson Sardinha – Uhum. Mas, assim, estamos fazendo cada vez menos. Aqui entre nós. 
 

Por conta do pouco tempo? 
 
Edson Sardinha – Sim. Por causa do tempo e do enxugamento da equipe. A gente chegou a ter uma 
equipe de nove pessoas. Isso, dez anos atrás, quando todo mundo era jornalista. Mas tivemos que 
sacrificar a questão de jornalista por uma equipe que desse suporte: financeiro, publicidade. Porque, 
também, não ia ter como o negócio se sustentar até pros jornalistas. Quem vai correr atrás do dinheiro 
para pagar esses jornalistas? Não tinha como. E a gente percebe que nunca mais vai ter uma redação 
grande. 
 

Por que nunca mais? 
 
Edson Sardinha – Porque isso é uma coisa que o chefe já disse. A gente não vai ter mais, porque ele 
considera isso inviável. Em termos de números de jornalistas, de Redação mesmo. Porque ele acha 
que não se sustenta financeiramente. Ele acha que vai ter que se readaptar, que mudar o jeito de fazer, 
que tentar se adaptar à nossa realidade com uma equipe mais enxuta, procurando outras fontes de 
financiamento, fora do jornalismo. 
 

Mas, com outras fontes de financiamento, você pode ter uma equipe melhor... 
 
Edson Sardinha – Uma coisa que se discute é produzir um material, digamos, mais pra vip, para 
assinantes, por exemplo, mas de forma que dê uma rentabilidade para bancar a Redação e que também 
dê retorno financeiro. Mas, se você começar a ampliar muito a equipe, não vai ter esse retorno, então 
você vai sempre estar enxugando gelo. A não ser que você tenha um financiador forte por trás. A 
gente tem um site aqui em Brasília, por exemplo, que é do Luís Estevão, um cara bilionário. Ele é 
dono de metade da cidade. O que ele tem de imóveis aqui é uma fábula. Ele aluga prédio para a 
Polícia Federal, mesmo estando preso. E vários outros, Instituto Chico Mendes... Enfim, ele é 
bilionário. Ele montou um site com mais de 100 funcionários. É enorme. Desbanca o Correio 
Braziliense, com muito mais acesso. É o veículo com mais acesso em Brasília, com ambições de 
crescer pra fora do DF. Enfim, ele tem dinheiro para entrar, e o negócio vai funcionar enquanto ele 
quiser botar dinheiro ali. No dia que ele não quiser mais brincar, acabou. Eles não têm outras fontes de 
financiamento, como o governo, essas coisas. Enfim, é uma coisa mais de investimento mesmo, do 
próprio bolso. 
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É uma nova mídia com estrutura de mídia de monopólio, não é? 
 
Edson Sardinha – Isso mesmo. A gente teve uma experiência traumática aqui em Brasília, acho que 
uns três anos atrás, com um site chamado Fato Online, eu não sei se vocês ouviram falar. Durou um 
ano. Era um site que tinha contratado uma equipe enorme, com bons salários para a realidade de 
mercado, uma equipe muito boa, gente qualificada, com passagem por grandes veículos e tal. E se 
descobriu que o dono era um lobista, um cara muito picareta que deu o cano nos funcionários. O 
negócio fechou, e eles ficaram sem receber acho que três ou quatro meses. Certamente não vão 
receber, e o cara montou aquilo pra investimento pesado. 
 
Já se sabia que o passado dele era complicado. Ele já tinha sido indiciado em CPI, por tráfico, um cara 
muito barra pesada, mas as pessoas, acho que até diante da realidade, do mercado ruim, com muita 
gente boa sendo demitida, acabaram indo, porque o salário era bom. E, aí, o que dizem era que ele 
tinha um dinheiro de origem ilícita no exterior e estava lavando esse dinheiro. Mas parece que a 
Receita fechou o cerco em cima dele, e aí fechou e ele deu cano em todo mundo. Era uma redação 
enorme, de umas 80 a 100 pessoas. Tinha um caminhão com estúdio móvel que ele levava para frente 
do Congresso. Uma estrutura pesadíssima. Foi um negócio assim.  
 
Aqui em Brasília está ficando complicado, porque agora só os mafiosos estão abrindo veículos. E esse 
cara tinha veículos no norte do país, Amapá ou Acre, não sei. E acho que tem ainda. E descobriram 
que ele fazia charque com os políticos de lá e estava querendo ampliar os negócios aqui. 
 

Você falou da questão do tempo, comparando o Congresso em Foco com sua experiência no 

Estadão. O que tem de bom na mídia independente? Por que você está numa mídia 

independente e não em uma mídia tradicional? 
 
Edson Sardinha – Eu acho que tem um pouco de idealismo, de identificação com o projeto. É essa 
coisa de você sentir que está fazendo um trabalho relevante para a sociedade, que às vezes você se 
sente ator naquilo. Quando você está num grande veículo, você é só mais uma engrenagenzinha. Acho 
que tem um pouco de idealismo, assim, sabe, de você acreditar naquilo ali e fazer alguma coisa. De ter 
aquilo como um trabalho, e não como um emprego. Por exemplo, a nossa estrutura é muito horizontal. 
Então, assim, tá todo mundo com o chefe. Você tem liberdade. Agora, se você está num veículo 
desses, você não pega nem o elevador junto com o dono. Então tem, eu acho, um pouco isso. Você se 
sente parte do projeto. Você sabe quais são os propósitos que estão te guiando e que estão guiando o 
veículo. E muitas vezes, na grande mídia, você não sabe o rumo em que está indo.  
 
Tem colegas, por exemplo, que trabalharam em determinada revista, que têm certeza que fizeram 
matérias que foram engavetadas, foram usadas para achacar gente. Matérias em que eles batiam em 
determinadas figuras e que se inventou uma desculpa de que não ia sair porque não sei o quê. E depois 
ele tinha notícia de que o dono da revista tinha se encontrado com o personagem. Então, usou aquilo 
de achaque.  
 
Tem um pouco isso, a questão da confiança. É pessoa jurídica, mas é pessoa física também. Você tem 
mais liberdade. Mais possibilidade de interferir nas coisas, no processo. Eu não vou chegar num 
veículo grande e dizer que deveria fazer isso ou aquilo. Se você não estiver num certo lugar na 
hierarquia, lá, você não pode falar nada. A gente tem mais liberdade de poder discutir. Evidentemente 
que nem tudo, às vezes. Sempre vai ter alguém que vai ser meio que derrotado. Posso ter uma ideia, 
mas meu chefe tem uma outra. A gente discutiu, ele não foi convencido, prevalece a dele. Tudo bem. 
É o jogo.  
 

Quem diagrama o impresso de vocês? 
 
Edson Sardinha – Freela. Por exemplo, a menina que diagramou essa revista fez algumas artes pro 
site também. Então, meio que a gente tem uns parceiros, uns fornecedores, quando a gente precisa.  
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Os vídeos, você falou que quando tem alguma coisa os fazem. Mas eles têm um e spaço re duzido 

no site. 
 
Edson Sardinha – Pouca coisa. A gente publica às vezes uns mais editados, mais bem feitos, quando 
tem o Prêmio Congresso em Foco. Ou quando tem algum evento que o site está promovendo. 
 
Mas no dia a dia, da rotina, são mais acontecimentos pontuais? 
 
Edson Sardinha – São mais coisas pontuais. 

 

Sem edição? 
 
Edson Sardinha – É. Geralmente, sim. 
 
E vocês fazem no celular, ou em câmeras pequenas? 
 
Edson Sardinha – No celular mesmo. Por ser um veículo independente, a gente acha que tem uma 
certa condescendência por parte do público, às vezes, em relação à qualidade de um material, de um 
vídeo que a gente publica. O público não espera que vai ter ali, poxa, padrão G1, UOl, enfim, não vai 
ter aquele vídeo. E é uma coisa interessante: o vídeo que foi a publicação de maior audiência da 
história do site é a coisa mais tosca possível que a gente publicou. E foi eu que fiz, coincidentemente. 
Estava tendo uma briga no Conselho de Ética, eu acho, a cassação de algum parlamentar, e dois 
deputados começaram a se estapear. E eu estava na Redação, assistindo pela Globo News, e aí a Globo 
começou a repetir aquilo. Eu gravei imagens da Globo News e botei antes de eles mesmos botarem. E 
o vídeo teve mais de 6 milhões de visualizações. Era imagem ruim, eu não estava no local. Foi pelo 
furo, pela instantaneidade. Quer dizer, e pela coisa, porque briga sempre chama atenção. Muitas vezes 
você faz uma coisa elaborada e não dá retorno.  
 
Então, é difícil, ainda é muito difícil saber como atrair o público. A gente faz muita aposta que não dá 
certo. É muita tentativa e erro. Uma outra coisa que a gente está programando para este ano é ter mais 
aconselhamento de quem estuda isso, de quem tem a ferramenta, de quem pode mostrar o que 
funciona melhor, o enquadramento do título...., para que, por exemplo, a gente possa ter um 
posicionamento melhor no Google SEO. 
 

Isso é um desafio, não é? E uma coisa muito nova. 
 

Edson Sardinha – Acho que tem em alguns veículos. O Poder 360 já trabalha com isso. Isso que a 
gente estava falando, de hoje Redação não ser só de jornalista. Este ano, a tendência para a nossa 
Redação é essa: ir ampliando para outros profissionais. A gente está atrasada nesse processo, por 
limitações financeiras. 
 

Entrou no UOL, tem uma chance de melhorar, algo ne sse sentido. Isso procede? Como vocês 

chegaram a essa parceria? 
 
Edson Sardinha – A gente antes teve uma parceria com o IG, e o UOL é o segundo portal. Em 
determinado momento, acho que foi em 2007, o IG se interessou pelo trabalho da gente e propôs a 
parceria. Só que depois o IG foi entrando em crise e foi se desfazendo das parcerias. Mesmo assim, 
acho que nós fomos, ao lado do Observatório da Imprensa, os últimos a sair da parceria. O IG foi se 
desfazendo das parcerias para investir em produção própria. E aí o UOL se interessou pelo trabalho e 
chamou para a parceria. 
 
Bacana, isso mostra a relevância do conteúdo de vocês, não é? 
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Edson Sardinha – Eles entram com o dinheiro. Pagam um valor fixo por mês e entram também com 
algum suporte técnico, porque a gente está hospedado no Portal deles. A audiência deles é uma coisa 
absurda! A gente tem total independência deles. Eles nunca pediram uma pauta pra gente, não 
interferem em nada, não pedem para mudar título, nada. A não ser um erro, “Ah, tem uma palavra ali 
que vocês erraram”. Uma vez ou outra já aconteceu. Mas não existe interferência. Zero, zero. E é 
interessante porque, muitas vezes, a gente faz uma coisa que a Folha também fez. São do mesmo 
grupo. Mas, se a gente fez antes da Folha, vai entrar o nosso, eles não vão chamar o da Folha.  
 
Eles também têm umas regrinhas, lá. O primeiro critério é quem fez primeiro e o segundo, quem fez 
primeiro e melhor. Se a gente colocou uma coisa ali primeiro e eles chamaram, e aí vem a da Folha 
que está muito melhor que a nossa, mais completa, eles tiram a nossa e colocam a deles. É só isso que 
tem, mas nunca teve nenhuma interferência. Porque às vezes tem umas teorias da conspiração. A gente 
percebe isso quando publica alguma matéria e o UOL chama. A pessoa que está lendo não conhece o 
site, acha que o Congresso em Foco é do UOL, e começa a criticar a matéria “porque esse pessoal do 
UOL, da época do PT. Esses esquerdistas do UOL”. Como se fosse algo, assim, tramado numa sala, a 
portas fechadas. A coisa não funciona assim, né? 
 

Sobre o impresso, a equipe de vocês, de três pessoas, é que faz todo o conteúdo? 
 
Edson Sardinha – A gente tinha uma pessoa a mais na equipe. Normalmente, na revista, a gente usa 
bastante freela. Mas nesta edição não teve nenhum freela. Às vezes tem matéria que é feita em São 
Paulo, e a gente pega um freela de São Paulo. Mas nunca, em uma edição, a gente envolve toda a 
equipe, pra não desestruturar todo o site. Por exemplo, nesta eu editei, mas nunca é só edição, tem 
apuração. E esta edição é fininha, tem edições maiores. A gente distribui pros gabinetes, aí tem 
assinantes também. O único conteúdo pago é a revista. Então, a gente de certo modo usa as matérias 
que estão na revista também no site. 
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ENTREVISTA COM BRUNO TORTURRA, DO ESTÚDIO FLUXO 

 

 

 

 

 

 

Bruno Torturra é jornalista desde 2002, por profissão e não por formação. Começou 

sua carreira na revista Trip como editor de música e fotógrafo, onde ficou por 11 anos, 

passando ainda a repórter especial, correspondente internacional e, por fim, diretor de 

redação. Em 2011 fez a primeira transmissão ao vivo por streaming de uma manifestação de 

rua do Brasil. A partir dessa experiência, ajudou a criar e difundir a PósTV, rede nacional, 

descentralizada e experimental de streaming, onde conduzia debates ao vivo e apresentava um 

programa semanal sobre drogas psicodélicas e movimentos políticos emergentes. 

No final de 2012 começou a articular a criação da Mídia Ninja (Narrativas 

Independentes, Jornalismo e Ação). Lançada em março de 2013 no Fórum Social Mundial na 

Tunísia, a rede de jornalismo colaborativo ganhou expressão nacional e internacional a partir 

de sua cobertura das manifestações que tiveram início em junho de 2013 e provocou um forte 

debate sobre o ambiente da mídia no país. No final de 2013, afastou-se da Mídia Ninja para 

estabelecer um novo projeto, o Estúdio Fluxo. 

Em outubro de 2014 foi um dos palestrantes no TED Global – uma conferência que 

celebra “a human ingenuity by exploring ideas, innovation and creativity from all around the 

world”2 –, no Rio de Janeiro, sobre jornalismo em rede, a criação da Mídia Ninja e o papel do 

livestream na transformação do debate político. Como palestrante e debatedor, costuma 

participar de fóruns e mesas sobre política de drogas, direitos humanos e jornalismo em rede. 

Por anos desenvolveu uma pesquisa jornalística sobre estados alterados da consciência e 

drogas psicodélicas. Colaborou como freelancer com textos e fotos para inúmeras publicações 

no país. 

Foi um dos criadores e articuladores do movimento Existe Amor em SP, grupo de 

coletivos, ativistas, artistas e cidadãos que promoviam ações políticas e culturais em espaços 

públicos. É membro da Rede Pense Livre, que busca mudanças na percepção e nas políticas 

sobre drogas no Brasil. Luta pela conscientização e pela difusão do uso responsável de 

                                                 
2 TED - Ideas worth spreading. Diponível em: <https://www.ted.com/search?cat=pages&q=global>. Acesso em: 

8 jul. 2019. 

https://www.ted.com/search?cat=pages&q=global
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enteógenos, substâncias alteradoras da consciência que induzem ao estado xamânico ou de 

êxtase. É vice-presidente do Conselho Municipal de Drogas e Álcool de São Paulo (Comuda). 

Mensalmente apresenta o projeto Brechas Urbanas no Itaú Cultural, em São Paulo, 

recebendo convidados para discutir a relação das cidades com diferentes questões sociais. 

Hoje, além do Estúdio Fluxo, é editor do programa Greg News, com Gregório Duvivier, na 

HBO Brasil.  

 

A conversa 

O primeiro contato com o Estúdio Fluxo aconteceu em junho de 2018, na ocasião do 

Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente. Após breve conversa, o 

jornalista Bruno Torturra sinalizou estar aberto à pesquisa, passou contatos e prontamente nos 

atendeu em 30 de novembro de 2018. 

A entrevista foi realizada nessa data, em seu apartamento, na avenida Paulista, em São 

Paulo, com a presença ainda da diretora do Córtex,3 Susana Jeha, que participou de trechos 

finais da conversa. A mestranda Leandra Ribeiro também participou da entrevista, já que 

pesquisa temática relacionada ao assunto, com abordagem relativa ao uso de vídeos. A 

conversa teve duração de 1 hora 40 minutos. 

 

Bruno, a gente toma como ponto de partida um estudo de Zélia Leal Adghirni e de Fábio 

Henrique Pereira sobre transformações no jornalismo.4 Eles dizem que temos mudanças 

estruturais. A gente tem interesse no que eles chamam de primeiro eixo de mudanças, que são as 
transformações na produção da notícia [os outros dois são:  perfil do jornalista e as relações com 

os públicos]. Nós enfocamos os modos de se fazer a notícia nas mídias independentes e as 

transformações com relação aos métodos tradicionalmente colocados. Achamos que você tem 

um trabalho muito interessante por conta da sua trajetória, daquilo que produz. Outra coisa 

que nos chama atenção é que essas ações jornalísticas independentes parecem estar impregnadas 

de metajornalismo.5 Como você vem da mídia tradicional, com passagem pela Mídia Ninja, 

achamos seu perfil muito interessante. Com relação a sua prática hoje, você acha o termo mídi a 

independente apropriado? Você se vê dessa forma? 
 

                                                 
3 O Córtex é um dos principais produtos do Estúdio Fluxo, feito com dois celulares, dois microfones e uma 

conversa em campo aberto, sem intervalos. É feito um trajeto com o entrevistado, de modo que este percurso 

tenha relação com o tema da conversa, partindo de um objeto específico a grandes questões sistêmicas. 
4 Estamos nos referindo ao artigo “O jornalismo em tempo de mudanças estruturais”, assinado pelos dois 

docentes e pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), publicado em 2011 na revista Intexto (v. 1, n. 24, p. 

38-57, janeiro/junho 2011), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/19208/12362>. Acesso em: 30 nov. 2018. Este artigo foi um dos textos 

que deram origem a esta pesquisa de doutoramento.  

 
5 Ivan Satuf, em “O discurso da mídia independente como prática metajornalística”. Comunicando, v. 5, n. 1, p. 

7-26, 2016.  Disponível em: <http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/ficheiros/20160706-artigo1.pdf>. 

Acesso em: 30 nov. 2018. 

https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/19208/12362
http://www.revistacomunicando.sopcom.pt/ficheiros/20160706-artigo1.pdf
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Bruno Torturra – Eu acho um termo que significa aquilo que as pessoas querem que ele signifique. 
Eu me considero independente porque não devo satisfações ideológicas a ninguém. Mas acho que isso 
deveria ser quase que, se não um princípio, pelo menos um objetivo de qualquer pessoa que é 
jornalista. Como hoje eu dependo quase que exclusivamente do apoio do meu público, e é ele que 
sustenta o trabalho independente que faço, me considero bem independente. Mas acho um termo meio 
tautológico, assim, porque ou é independente ou não é jornalismo, no sentido conceitual da palavra. 
No Brasil, ele acaba significando muito mais uma mídia relacionada à independente, talvez, fora do 
modelo tradicional, mais experimental. 
 
Esse termo, aqui, acho que tem uma definição meio diferente, que vem muito de uma posição quase 
antagônica à mídia comercial. É uma mídia que nasce da própria crítica à mídia. Então, eu sinto que 
esse lugar também existe na cabeça de muitas pessoas. Tanto é que existem veículos que apareceram 
há muito pouco tempo, que são independentes do ponto de vista ideológico, já nasceram na internet, 
têm um modelo de negócio completamente diferente, mas eles não se chamam de independentes, 
como o Nexo, por exemplo. Mas outro dia a Folha de S. Paulo disse: “Nós somos independentes de 
uma linha ideológica”. Então, eu mesmo parei de usar esse termo. Apesar de ter usado muito na minha 
vida. 

 

O que você usa agora? 
 

Bruno Torturra – O que eu mais tenho usado para definir o que faço é jornalismo experimental. Que 
acho que, no meu caso, define melhor. E talvez ele não tenha muita lógica para outros veículos 
menores. Mas, no meu caso, acho que o que eu mais gosto de fazer é não ficar preso mesmo em 
formato, na pauta. Eu abandono para começar outras coisas. Me interessa muito o experimentalismo 
de forma, de pauta, de conteúdo. Sempre me vi assim. Mais no começo que eu fui pra independência 
assim, de uma redação. Talvez seja isso, independente de uma redação. 

 

Quando você fala de  uma redação, a gente pensa no formato de trabalho, no modelo de 

trabalhar. É isso? No jeito de fazer? 
 

Bruno Torturra – Um pouco é. Talvez por isso que o Nexo não se chame de independente. Porque 
parecem uma redação muito convencional. Tem editor, tem repórter. E acho que a independência 
talvez seja a independência de um formalismo, na forma de produção. Meu caso é mais experimental, 
talvez seja um certo tipo de independência mesmo. Independência da forma, inclusive. Não que eu 
defenda isso como modelo ideal, porque ele é bem difícil e bem solitário. É muito difícil. 
Especialmente difícil, porque você sente falta de equipe, que acho que é uma coisa bem importante. A 
imprensa..., nós estamos perdendo isso a passos largos. Mas é um termo que, assim, quanto mais eu 
trabalho na mídia dita independente, reconhecido como jornalista independente, menos esse termo faz 
sentido. Ele vai se esvaziando de significados. Mas não me incomoda. Prefiro ser chamado de 
jornalista independente do que de jornalista industrial, da grande mídia. 

 

Quando nós falamos de jornalismo independente, a impressão que temos é que o primeiro mote 

que as pessoas veem é que você é independente no sentido de não de pender da publicidade . 

Independência no sentido financeiro. 
 

Bruno Torturra – Da publicidade talvez, mas nem todos os que se dizem independentes são 
financiados de maneira tão alternativa assim. A Fórum, por exemplo: ela se diz independente e é um 
veículo de grande alcance, com anunciantes, com funcionários. A Pública, superindependente, tida 
como um case muito legal de jornalismo independente, ela é financiada quase que exclusivamente por 
grandes fundações, que é um tipo de patrocínio e é mais importante que o anunciante da Folha de S. 
Paulo. A Folha tem muitos anunciantes, assinatura, tem festival, tem mil formas de financiar. A 
Pública, se a Ford ou a Open Society não financiarem mais, acabou. Então, como é que você é 
independente? 

 

Ou seja, talvez seja o viés menos apropriado para se discutir independência?  
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Bruno Torturra – Eu acho que tem uma outra coisa de independência que eu sinto. Cada um usa de 
uma forma diferente. Não acho que seja um termo que dê para martelar. Mas que é um jornalismo que 
não visa ou que não se vê como empresa.  

 

A coisa do lucro? 
 

Bruno Torturra –  Às vezes até pra ter renda. Todo mundo precisa de renda para se manter e ter uma 
vida digna. Mas eu acho que não se enxerga como empresa. Se tem um CNPJ não é porque quer ter, é 
porque precisa. Quase que o foco é mais na missão do ofício do que na viabilização do veículo 
financeiramente saudável, com departamento comercial, jurídico, uma série de outras coisas. Nesse 
sentido, no começo... Depois que percebi isso, que eu associava mais mídia independente com uma 
banda independente, um rock independente: “Vamos por fora do esquema. Vamos fazer o nosso 
caminho do jeito que eu acredito, sem precisar dar satisfação pra alguém”. Por isso, no Brasil, isso tem 
um significado especial, que é não fazer parte de um dos pouquíssimos grupos de comunicação. Das 
famílias, por exemplo. Independente dos Marinho, dos Frias. 

 

Tudo que não é isso é independente? 
 

Bruno Torturra – É. Há um tempo a Caros Amigos era independente. E é uma editora, com redação, 
com reportagem, como é que é independente? Porque ela não tinha uma linha editorial igual à das 
famílias. Até que isso foi mudando, com a explosão dos equipamentos novos, com a internet. Mas eu 
não tenho a definição fria pra dar pra vocês.  

 

Quando a gente fala no seu nome, lembra da sua entrevista no Roda Viva, em que perguntaram 

se o jornalismo que vocês estavam fazendo era bom ou não.6 E você falou que  e ntendia que  se 

questionasse isso, mas que era terrível um questionamento se aquilo era jornalismo. E eu lembro 

de ter comentado isso na academia e tive reações das mais diversas, entre elas a de  que  temos 

que discutir, sim, se isso é jornalismo ou não. Na época, eu concordei com você, me identifique i 
muito com aquilo que estava falando. Como você vê isso hoje? Seu posicionamento é esse ainda, 

em relação a discutir o conceito de jornalismo, se isso é jornalismo ou não? Acha isso uma 

discussão esvaziada ou menos importante?  
 
Bruno Torturra – Não acho uma discussão esvaziada. Acho muito pertinente. Acho que, no geral, 
quem dizia que não era, que me perguntava, em dúvida, nunca me dizia o que ele achava que o 
jornalismo era. Às vezes dizia o que não era. Mas, no geral, era algo que hoje me parece como que 
ressentido. E eu acho que muito tem a ver com uma identificação, às vezes correta, do ataque que a 
gente representava a uma mídia que era muito protegida por si mesma. Eles tinham o monopólio 
narrativo do Brasil. Do que uma cobertura de rua era. Do que atingir milhões de pessoas era. Do que 
falar na internet ou na TV era. E a gente quebrou esse monopólio. A gente não quebrou esse processo, 
a gente não inventou esse processo, a gente não definiu esse processo, mas a gente foi, para o 
momento em que estávamos, um veículo que rompeu uma barreira.  
 

                                                 
6  Entrevista concedida por Bruno Torturra e Fábio Capilé, fundadores da Mídia Ninja, ao programa Roda Viva, 

da TV Cultura,  em 5 ago. 2013. Disponível em: <https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-

diversos_kmvgDn-lpNQ.html>. Acesso em: 30 nov. 2018. Torturra escreveu sobre este questionamento, em 

artigo para a Revista piauí: “Mas, ah… Confesso que eu me estenderia demais se pudesse ser inteiramente 

sincero. Essa mesma pergunta era feita a todo momento por amigos, colegas, curiosos , detratores, e a verdade é 

que eu ainda não conseguia respondê-la, nem para mim mesmo. Descobrir o que é, o que faz, como manter a 

Mídia Ninja – e o que merece ou não o nome de jornalismo na segunda década do século XXI –, isso tudo de 

alguma forma acabou se tornando meu ofício antes de a sigla NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e 

Ação) aparecer”. A íntegra pode ser lida em <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/olho-da-rua/>. Acesso em 25 

de junho de 2019. 

 

https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html
https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/olho-da-rua/
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Começamos nossas transmissões ao vivo no celular. Estava dando 1.5 no Ibope, que já é mais do que a 
maioria dos canais de TV. Nossos posts de Facebook estavam dando mais repercussão do que a Folha 
de S.Paulo. Mais do que audiência, acho que a gente representou uma quebra estética, uma quebra 
ética também. Não no sentido ético do que é honesto e do que é desonesto, no sentido ético mais 
profundo, que é a escolha da razão pela qual você faz uma coisa. E acho que isso desmontou uma 
identidade do jornalista industrial, e ele se sentiu muito ofendido. Acho que é muito parecido com 
alguém em 1976 falar que punk não era rock, ou em 1964 falar que os Beatles não faziam música. E 
por aí vai, muito mal comparando.  
 
Eu acho que era um certo ressentimento. Nunca me apresentaram definições muito interessantes do 
que o jornalismo de fato é e por que não éramos jornalistas. Tive discussões interessantíssimas com 
pessoas que estavam interessadas em saber mais e que me colocaram em posições bem mais 
desconfortáveis, em que eu precisei me questionar mesmo. Por exemplo, o Dines [Alberto Dines] foi 
um cara que fez isso de maneira muito inteligente. O Bucci [Eugênio Bucci] foi um cara que fez isso 
de maneira muito inteligente. Mas era aberto. Não era um questionamento: “Isso aí é brincadeira e 
tal”.  
 
Hoje sou bem mais crítico em relação ao que eu fazia naquela época. Mas ainda acho que era 
jornalismo, sim, por um motivo bem específico. Acho que jornalismo é uma ética, não é uma estética. 
Ele não é uma forma de fazer as coisas. É um compromisso que você tem, um método. É um 
compromisso que você tem consigo mesmo e depois com as pessoas com quem você fala. 

 
Desse ponto de vista, aquelas práticas estavam muito mais impregnadas disso do que  a grande  

mídia? 
 

Bruno Torturra – É. Na maioria dos casos.  
 

A gente tem essa percepção de que falamos no início, essa hipótese de  como a origem dessas 

práticas independentes está numa posição de crítica à mídia tradicional. Com is s o, pare ce que  
esse jornalismo da mídia independente está muito mais ancorado numa perspectiva de 

compromisso com credibilidade, com verdade, com justificação. Acha meio romântico isso? 

 
Bruno Torturra – Acho que sim. Mas acho que também tem o seguinte: eu vivi intensamente esse 
processo de criação e desmontagem de coletivos de mídia independente, antes da Mídia Ninja mesmo 
e depois dela. Liderei alguns processos e fiz parte de outros, não como protagonista, mas assistindo e 
colaborando. Tentei fazer de várias formas diferentes. Enfim, eu acho que existe um certo 
compromisso, mas não sei se esse compromisso é tanto com a objetividade.  
 
Vou dar um exemplo, e acho que ilustra melhor isso que estou falando. O grande plano da Mídia 
Ninja, que eu, pessoalmente, tinha dentro dela, não se realizou. Porque quem se alistou para fazer a 
Mídia Ninja, quem veio com tudo não foram os repórteres, velhos e jovens. Foram os ativistas e 
militantes, que tinham antes de tudo um compromisso ético, tinham uma agenda ideológica mesmo. 
Não era partidária, não era fechada, era aberta, era experimental, mas ela tinha uma agenda em que a 
disputa não era pelo questionamento meramente do que a imprensa é, mas a disputa de narrativas, que 
é um termo que eu comprei naquela época e que hoje rejeito em alguma medida. Não que eu rejeito, 
mas coloco em cheque um pouco mais. Porque acho que quando a sua motivação de ir pra rua vem 
antes de uma agenda de defesa do seu grupo, aonde você não está em cheque, aonde suas ideias não 
estão abertas ao mesmo ataque que você está oferecendo ao seu adversário, em geral você se 
descompromissa com os fatos que vê e não consegue reportar.  
 
E eu vi isso acontecer muito. O abandono do espírito crítico dentro do próprio campo. Que eu acho 
que não pode acontecer, principalmente se você tem uma posição ideológica assumida, como eu acho 
que deveria ter. Então, eu acho que a objetividade no mundo do comunicador vem de uma 
transparência muito clara de quem você é e do que você pensa. E todo mundo que me vê sabe que eu 
sou de esquerda. Ninguém tem dúvida disso. Mas para eu manter minha credibilidade, sendo alguém 
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de esquerda, preciso ser especialmente atento às críticas que a esquerda precisa receber. Porque se eu 
não for, sou só um porta-voz de uma narrativa. E não um construtor de uma sociedade mais crítica. 
Essa autocrítica tem que ser introjetada, ela não é um editorial. Ela é parte da cobertura. 

 

E aí as paixões, talvez… 
 

Bruno Torturra – As paixões vão dominando tudo. Então o que aconteceu, na minha opinião, com a 
Mídia Ninja… Hoje, por exemplo, eu tenho mais dificuldade de dizer que o que a Mídia Ninja faz é 
jornalismo do que naquela época, quando eu afirmava com todas as minhas letras. Eu saí porque não 
achava que era mais tão jornalismo assim. Não que não seja relevante, importante, tenha função e 
cumpra um papel dentro do ambiente midiático.  

 

Está mais para uma militância… 
 

Bruno Torturra – Eu chamo de compromisso ético, que você precisa ter antes do estético. Acho que 
a Mídia Ninja tem hoje mais uma estética de reportagem do que uma ética de reportagem. E acho isso 
complicado pra eu seguir dentro desse espírito. Então, eu acho que a mídia que nasce a partir de um 
espírito militante é muito importante, muito poderosa. E todo mundo que vira repórter, em geral, o faz 
por um motivo muito parecido. Toda vez me perguntam isso em palestras: “E a imparcialidade e a 
objetividade?” Olha, eu não conheço uma pessoa que era neutra com 19 anos, superimparcial, não 
tinha opinião sobre nada, falar: “Então, eu vou ser repórter”. É o contrário. Você é puto da vida com as 
coisas, quer mudar as coisas, você é indignado com a forma como o mundo se organiza e fala: “Vou 
ser jornalista para apontar o que está errado”.  
 
Você tem uma agenda política. Isso é muito louvável. Mas eu acho problemáticas a mídia social, a 
internet, a extrema facilidade de você se comunicar e o conteúdo que você consegue produzir de 
maneira muito fácil e instantânea. O potencial de ele ter uma relevância imediata é tão grande que as 
pessoas às vezes ganham, se não protagonismo, o papel de repórter, colunista, opinador ou 
comunicador antes de passar por um processo de apuração individual. Antes de ter um editor, antes de 
ter experiência com repórteres mais velhos, de dar o seu post de Facebook para alguém ler antes de ser 
colocado no ar. E quando isso que você produz vai para a rede, uma crítica ou algo que questione o 
que você fez, em geral, volta para você mais como uma ofensa do que como uma crítica. Porque é 
você na rede social, não é o seu veículo. Não é uma reportagem que você fez, é a sua opinião. O que é 
um problema, também. 

 

Você está falando das dinâmicas de trabalho, não é? 
 

Bruno Torturra – Sim, acho que as dinâmicas de trabalho, que eu acho que definem grande parte 
dessa questão. Então, na Mídia Ninja era muito interessante ver isso. Como a gente não nasceu na rua. 
É interessante dizer isso. A gente apareceu na rua. E quando as pessoas se alistaram para fazer parte, 
ninguém estava pensando em fazer reportagem investigativa. Ninguém estava imaginando fazer 
entrevistas. As pessoas estavam imaginando enfrentar a polícia, a Globo, a Folha e serem reconhecidas 
pelo público como os guerrilheiros da mídia independente. É um tipo de pessoa que gosta disso. E aí 
era interessante ver. Rapidamente, esse processo era visível dia a dia.  
 
No final de junho [de 2013], tinha gente que eu nem sabia quem era, que se alistou e estava 
transmitindo com o login da Mídia Ninja. Transmitindo uma manifestação não sei de onde, ao vivo, 
falando: “Se você está em casa, atira uma garrafa na Polícia Militar e tal”. Como você edita isso? 
Como se controla isso? E passa por processo de trabalho, mesmo. Eu era visto pelos repórteres de 
redações, compreensivelmente, como o diretor de redação, de um lugar que não tinha redação, muito 
menos a direção. Eu nem sabia quem esse menino era. Mas eu era o jornalista responsável. Porque 
falava em nome da Mídia Ninja. Então, é um processo que nesse experimentalismo todo…  No fim 
das contas, hoje, olhando para trás, eu só conseguia afirmar que o que eu e as pessoas que eu conhecia 
do meu lado estavam fazendo eu podia garantir. Mas depois virou um processo que tinha muito a ver 
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com aquela época. Que era horizontal, era sem liderança, era de afirmação do indivíduo dentro de um 
coletivo de individualidade. 

 

Me irrita, sabe, falas que indicam que o jornalismo tenha morada. Ele mora ali na mídia 

tradicional, não pode ser feito acolá, em tal mídia. É uma visão conservadora, é uma visão 

moralista. Eu tenho um problema com isso. Chaparro faz uma discussão brilhante sobre o 

tema.7 Ele fala que é possível fazer jornalismo, e bom jornalismo, na fonte, que hoje virou mídia. 
Eu vejo muita relação disso com a trajetória do Ninja, porque eles eram meio que fonte, 

movimento cultural que assessorava bandas... Fontes eu estou chamando as assessorias, 

profissionalizadas, com a presença do jornalista profissional. Chaparro problematiza essa 

perspectiva de que é impossível que se faça bom jornalismo na fonte. É possível fazer jornalismo 

em novos lugares sociais que não as mídias tradicionais.  

 
Bruno Torturra – É interessante isso. Eu acho que até mais do que isso, quando você hiperconecta a 
sociedade. O fenômeno mais importante que aconteceu é que a comunicação social agora não é mais 
só uma atividade de curso superior. Ela é uma atividade cívica. Porque antes fazia sentido você ter que 
fazer um curso superior para ser um comunicador. É público. Porque era uma atividade restrita a quem 
tinha o meio de difusão. Que são, necessariamente, muito poucos lugares físicos. Que é uma antena, 
um parque gráfico. Não tem outro jeito de fazer isso. E com a digitalização e a hiperconectividade, a 
rede social acabou com isso. Finalmente, o indivíduo é o editor de si mesmo, ele é um comunicador 
social full time. Eu acho que o grande gap8 que a gente vive..., eu sinto muita angústia que a gente não 
esteja prestando atenção nisso, não esteja reformando a educação nesse sentido, e parte disso é culpa 
da própria imprensa, que se arvorou nesse lugar de exclusividade. Porque ela se identifica, como 
identidade, com isso de que o jornalismo profissional precisa existir, e que vai continuar sendo muito 
importante cada vez mais;  que o jornalista é uma pessoa que vive disso, ganha dinheiro de alguma 
forma, com o apoio das pessoas, com o salário, com o subsídio, com alguma coisa que é sua atividade 
full time: “Sou um profissional da apuração informacional”. Mas a ética do jornalismo, ser um 
jornalista, potencialmente, tem que ser ensinada na escola primária, junto com a alfabetização. 
Checagem de informação, técnicas de entrevista básica, edição de vídeo, apuração mínima de 
informação, data, com quem, quando... 
 

Não é só isso, o ideário, não é? 
 
Bruno Torturra – Isso é o seguinte: a sociedade queira ou não, todo mundo se comporta como 
repórter hoje em dia. Os stories das pessoas, o Twitter das pessoas, o vídeo que você faz quando vê 
uma coisa errada, quando denuncia uma coisa. Só que as pessoas estão enxergando isso como uma 
afirmação de suas ideologias e de suas preferências, editando isso com o seu fígado. Então, assim, pra 
democracia continuar funcionando, agora que todo mundo tem a função de imprensa pelo menos 
incidentalmente, a gente precisa difundir essa ética do repórter na sociedade inteira, junto com a 
alfabetização. Então, pra mim, o jornalismo, não é que ele cabe em qualquer espaço, ele tem que ser 
parte do kit pra qualquer pessoa, até pra ser um cidadão. No resto, como se reprofissionalizar, isso é 
uma outra questão. Entendeu? Então assim, por exemplo, hoje em dia todo mundo é alfabetizado. Não 
todo mundo, m as em tese é o kit de sobrevivência civil ser alfabetizado. Na Idade Média, era uma 
atividade de elite saber ler. E isso era o poder, porque ninguém precisava nem ler nem escrever. Livro 
nem existia. Eu acho que estamos chegando num ponto muito parecido. Matemática é a mesma coisa. 
Hoje em dia, você precisa saber comunicação social. E de um kit mínimo de preparo de apuração para 
você ser um cidadão viável na internet. Senão, tira o smartphone da pessoa porque vai sair merda, não 

                                                 
7 O professor da Universidade de São Paulo (USP), pesquisador e jornalista Manuel Carlos Chaparro, discute 

essa questão em diversas obras, entre elas Pragmática do jornalismo: buscas práticas para um teoria da ação 

jornalística (São Paulo: Summus, 1993); Sotaques d’aquém e d’além-mar: percursos e gêneros do jornalismo 

português e brasileiro (Santarém, Portugal: Jortejo, 1998), lançada também no Brasil, em 2008, pela Summus, 

em edição atualizada que recebeu o título Sotaques d’aquém e d’além-mar: travessias para uma nova teoria de 

gêneros jornalísticos; e Linguagem dos conflitos (Coimbra: Minerva Coimbra, 2001). 
8 Do inglês, lacuna, em tradução livre. 
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tem jeito. E a minha preocupação é com quem a gente está formando, com a ética do jornalismo, que 
pra mim é muito mais importante do que a estética. Esse pensamento descompromissado está 
contaminando até as novas iniciativas de mídia. Elas estão vindo mais desse lugar do fígado, do ponto 
de vista muito fechado. 
 

Do que reafirmar as próprias escolhas, as próprias perspectivas, não é? 
 
Bruno Torturra – Identidade. Reconhecimento. Reforço público. Que é a cultura do like, não é? 
Quando o mais importante para você não é o reconhecimento... Quando a sua relevância não é medida 
pela qualidade de reflexão que sua ideia produz, mas pelo reforço que essa sua ideia recebe, é 
complicado. Mas está tudo na infância, esse processo todo. Eu só sinto que a gente siga sendo pouco 
crítico. Eu não vejo... Eu converso com gente mais jovem que eu, que ainda está na escola, e não se 
fala sobre mídia, não se fala sobre imprensa, não se ensina jornalismo. Acho isso superestranho 
 

A própria academia não está preparada, nem aberta para isso.  
 
Bruno Torturra – Para mim, talvez nas escolas fossem mais fáceis do que na academia. Porque a 
academia tem aquele peso, de estudo. 
 

A escola hoje está sem partido... 

 
Bruno Torturra – [Risos]. Mais um motivo, montar uma escola com imprensa. Jornalzinho da escola 
sempre teve, hoje eu não sei se tem mais tanto. Eu fiz parte do jornalzinho da escola. 
 

Disso tudo surge o Fluxo, não é? Desse seu olhar de que a Mídia Ninja não estava mais  agindo 

como uma mídia independente, estava mais reafirmando ideologias do que praticando 

jornalismo de fato. Na verdade, parece um desconforto por você ser jornalista. 
 
Bruno Torturra – É, mas é exatamente por isso. Eu lembro de uma conversa que pra mim foi 
definitiva. Teve mil problemas, nenhum deles foi briga. Me dou superbem com eles. Não foi um 
rompimento traumático pra ninguém. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com o Capilé por 
telefone9. Eu estava muito preocupado, foi um Deus nos acusa. Denúncias,e a imprensa me detonando. 
Morreu gente, me acusando. Coisas terríveis mesmo. Aí eu conversei com o Capilé pelo telefone, e eu 
disse assim: “Cara, a gente vai ter que mudar esse esquema, não dá pra escrever um negócio desse, 
isso é impossível de publicar, não tem como”. E ele falou: “Não, mas tem que…”. Aí eu falei: “Capilé, 
eu sou jornalista. Isso não é jornalismo”. 
 
O Capilé é publicitário, não é? 
 
Bruno Torturra – Ele é publicitário, mas ele não se vê como publicitário. E eu não me formei em 
jornalismo também. Eu sou jornalista por profissão.  
 

Você se formou em quê? 
 
Bruno Torturra – Eu não me formei. Fiz marketing. Mas eu saí da faculdade. Aí, eu falei:  “Eu sou 
jornalista”. Ele me respondeu: “Você não é mais jornalista”. Ele falou naturalmente assim: “Você não 
é mais jornalista, Bruno. Você é uma liderança política agora”. Eu primeiro dei risada e falei assim: 
“Mas quem disse que eu quero?” O que achei mais interessante é que depois eu dei razão a ele. Falei: 
“Nossa, não percebi”. Mas nos últimos meses a minha função era mais de uma liderança política, de 
um processo de articulação civil com o jornalismo como força. Mas o meu trabalho ali não era garantir 
o jornalismo ou pautar pessoas, ou editar textos, vídeos, ou inventar pautas. O meu trabalho ali era de 
articulação política, eram as forças interessadas, era o espaço das pessoas, quem eram meus rivais, 
quem eram meus aliados, o tipo de agenda social que eu tinha. E nisso caiu uma ficha muito grande.  

                                                 
9 Pablo Capilé é um dos fundadores e uma liderança atual da Mídia Ninja.  
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O problema do coletivo, na organização de mídia que eu nunca vi dando certo, é que depois de meses 
vira outra coisa. É que o coletivo, por definição, tem uma dinâmica que não é editorial, é política. 
Porque você estabelece quem é o líder, por outras dinâmicas. E eu não estou fazendo uma defesa da 
hierarquia. Não é essa questão. Mas o editorial tem uma outra dinâmica das relações políticas. E 
quando você estabelece relações políticas, o resultado vai ser um grupo político e não um grupo 
editorial. E eu achei justo que fosse dessa forma a Mídia Ninja, mas eu falei: “Não é o processo de que 
eu quero fazer parte”. E aí a única escolha que eu tinha era dar um golpe de estado na Mídia Ninja, 
que não é minha vocação. Porque eu era o dono, dono do domínio, do nome, tinha senhas, eu era o 
organizador do processo todo. Eu poderia trocar senhas, por exemplo. Mas eu falei “Não, isso aqui 
não é uma empresa”. Tinha centenas de pessoas já participando do processo, e eu era o corpo estranho. 
O processo que essas pessoas querem executar não é o meu. E aí eu montei o Fluxo. 
 

Onde você pode fazer jornalismo? 
 
Bruno Torturra – E a ideia deu errado. Bem errado. Hoje, não errado porque ele existe, eu estou 
fazendo minhas coisas e tal.  
 

Mas a proposta era maior? 
 
Bruno Torturra – A proposta do Fluxo era ser uma redação. Ser um estúdio de verdade. A gente 
alugou esse espaço no centro de São Paulo.  
 

Era ser uma Pública?10 
 
Bruno Torturra – Não uma Pública. Mas no campo da Pública. 
 

E por que não foi? Ainda não pode ser? 
 
Bruno Torturra – Assim, eu não quero mais ser. Assim como eu não quero ser político, eu não sou 
um bom executivo também. Aí você tem que ter outra habilidade, que talvez eu tenha menos que a 
política, que é gestão, mesmo. Pra mim ler a conta, dinheiro, fluxo de caixa, é uma coisa muito difícil 
de ter, e que consome completamente a sua energia. E o modelo que eu tinha, que eu supus que 
funcionaria, precisaria de investimento real capitalista, que não é o caso, não tinha como, teve pouco 
investimento, teve dívida e tal. Não era um Nexo, não era uma coisa “toma aqui um milhão pra fazer”, 
contratar pessoas e botar pra funcionar, experimentar o modelo de negócio.  
 
Outra, que os jornalistas com quem eu contava pra montar o Fluxo, também não houve um 
compromisso tão forte quanto o que eu tinha, na hora de assumir uma produção. E eu acabei 
centralizando muito a produção em torno de mim mesmo. O Fluxo era eu. Eu ancorava 95 por cento 
da produção, criava todas as pautas, chamava todas as pessoas. Mas foi um lugar que, enquanto foi um 
espaço físico...  
 
Engraçado que eu tenho um pouco de trauma, eu me bloqueio um pouco porque foi muito frustrante 
fechar, mas quando eu lembro, vejo que a gente fez muita coisa legal lá dentro, que não era só 
produção pra fora. Que é um sonho que eu tinha, que é uma redação aberta ao público. Então, não era 
só uma redação. Era um lugar onde tinha debates, e o público vinha, os assinantes frequentavam, tinha 
festa, tinha ingresso, tinha exibição de filme. Era um lugar vivo. Esse lugar a gente viveu mesmo. Esse 
lugar existiu no centro de São Paulo, num momento muito mágico para aquela região, que era o 
primeiro ano do governo do Haddad. O segundo ano, na verdade.  

                                                 
10 Aqui estamos fazendo referência à Agência Pública, um veículo de comunicação, fundado em 2011, que 

aposta num modelo de jornalismo sem fins lucrativos para manter a independência, e cuja estrutura de pessoal 

lembra um veículo tradicional, dado o número expressivo de profissionais envolvidos e a divisão da equipe em 

cargos, por exemplo. 
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O Vale do Anhangabaú tinha uma energia na cidade, naquela região especificamente, que parecia que 
as coisas iriam dar certo. Os coletivos culturais estavam se mudando pra lá. Tinha até a convergência 
de vida social com a produção midiática, com a vida cultural e com apoio da sociedade que 
rapidamente ruiu, que não deu tão certo, assim. Mas eu acho que o maior responsável por ele não ter 
se mantido mesmo fui eu, que não sou um bom empreendedor. E aí acho que o que acabou 
reorganizando a produção do Fluxo foi o projeto que a Suzi criou, que é o Córtex.11  
 
O Fluxo  reencontrou uma identidade editorial através dele, algo que estava muito implícito no que eu 
acreditava da Mídia Ninja, que é o plano sequência, que é a rua como território de experimentação 
midiática, conversa não confrontacional e não editada, a conversa que flui e experimentação técnica 
que o Córtex também tem: é gravado só com o celular, com equipamento e equipe mínima para não 
dar interferência no ambiente. Então a gente faz no supermercado, em loja, no meio da rua, e ninguém 
repara que é um programa de jornalismo, que era tudo que já estava na Mídia Ninja, nas transmissões 
que eu gostava de fazer, só que agora sem o calor das bombas e manifestações. E aí, ano passado, eu 
fiquei bem parado. Este ano e ano passado a produção reduziu também por conta do meu trabalho, que 
eu tive que voltar a trabalhar para fora, no Greg News12 e trabalhos com organizações, o Itaú Cultural. 
E este ano estou retomando algo mais antigo até do que eu fazia antes mesmo da Mídia Ninja existir, 
que são as transmissões ao vivo, no meu computador. 
 

E o Córtex? 
 
Bruno Torturra – O Córtex, a gente vai gravar este ano, talvez, dois episódios mais. Um na Av. 
Paulista, no Itaú Cultural, indo para uma livraria. E outro não sabemos onde ainda, mas vai ser no 
Centro-Oeste, não sei se em Tocantins ou Goiás. 
 

Sobre o jeito de fazer, você que tem passagem pela mídia tradicional, o que destaca de bom, que 

tinha lá? 
 
Bruno Torturra – Eu sinto falta de trabalhar numa redação, como jornalista. Sinto muita falta. 
 

Você consegue falar do quê? Dos colegas, por conta de conversar, ou por conta da estrutura 

produtiva? 
 
Bruno Torturra – Não. Primeiro, reunião de pauta. Reunião de pauta, pra mim, é uma das coisas 
mais incríveis que tem e eu era especialmente feliz, era bom ir nas reuniões de pauta. Eu trabalhei em 
revista, nunca trabalhei em redação de diário. Em revista é especialmente legal, porque você tem o 
mês inteiro pra fazer, você tem várias reuniões, cria junto com designer, fotógrafo, com fotógrafos 
diferentes, com designers diferentes. Você vai para a rua cada vez… Às vezes com o parceiro que 
você tem, às vezes com um parceiro diferente. Outra: o ambiente é criativo. E aí eu não sei dizer 
exatamente onde está a coisa. As pessoas… Você vê se sua pauta é boa na hora que você solta ela na 
reunião. Alguém lembra que já leu uma coisa parecida não sei onde e traz uma referência que você 
não tinha... 
 
O coletivo, não é? 
 
Bruno Torturra – Você mostra esse texto para as pessoas. Elas já sabem quem você é, sabem que 
tipo de pauta você vai fazer melhor ou pior. As amizades se formam, os elos de confiança vão se 
formando. O salário não é nada mal. Mesmo se não fosse bom, o jornalista tem uma coisa, no bom e 
no mal sentido: é um bicho mimado. Porque a gente gosta da coisa interessante, a gente não gosta da 

                                                 
11 Suzi Jeha é a diretora do programa Córtex, do estúdio Fluxo, e trabalhou no extinto canal MTV Brasil, o 32 

UHF, por muitos anos. 
12 Bruno atualmente é editor do programa Greg News, de Gregório Duvivier, na HBO. 
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coisa chata. E fazer dinheiro é chato, se preocupar com isso é muito chato. Então, tem uma equipe só 
para se preocupar com isso, mesmo que o salário não seja lá essas coisas. 
 

Uma estrutura que ampara você? 
 
Bruno Torturra – E você recebe pra fazer uma série de coisas que no fundo pagaria pra fazer. Então, 
disso eu sinto extrema falta. É uma falta que eu quase sinto na minha vida como indivíduo, mas outra 
é como profissional. Eu sou suspeito pra falar, porque não fiz faculdade de jornalismo. Então, tudo 
que aprendi de jornalismo, e depois aprendi por minha conta, foi trocando com pessoas que sabiam 
mais do que eu. E que, em geral, são os diretores, são os editores, são as pessoas que pegam seu 
trabalho pra falar: “Ó, isso aqui não tá bom”. E o que eu sinto de gente muito jovem, hoje, é que em 
geral é uma cultura muito focada mais no elogio do que na crítica. Todo mundo é um gênio com 20 
anos de idade, já sai escrevendo opinião e tal. O que não é o ideal. Então, assim, eu sinto falta desse 
processo, profundamente. E acho que são poucos casos, aqui e ali, que eu identifico..., eu ainda não vi 
no Brasil alguém colocar esse ovo de Colombo de pé, que é recriar o processo de forma inovadora, 
sem os vícios, sem as hierarquias desnecessárias, sem o abuso, sem a pentelhação, sem o bullying, sem 
uma série de outras coisas que estavam sempre colocadas numa redação antiga. Mas recriar uma 
dinâmica de aprendizado real e de ambiente criativo real nessas novas formas de produção. 
 

O Nexo está tentando? 
 
Bruno Torturra – Talvez. Eu nunca trabalhei na redação do Nexo, mas acho que deve ser muito legal 
lá. Mas o Nexo quase só contratou macaco velho, não é? Contratou gente com larga experiência em 
mídia diária. O dinamismo é diário e é uma equipe muito pequena e muito enxuta. E o Nexo tem uma 
coisa que eu acho interessante, um aprendizado que deve ser interessante lá, que é todo mundo ser 
redação. Então, não existe a redação e a equipe técnica. Não tem o programador e o repórter. Todos 
fazem parte da mesma reunião. Eu acho que deve ser um aprendizado muito interessante para as duas 
partes. E isso eu admiro neles.  
 
Mas eu acho que esse, sim, esse é um problema que não é só brasileiro, mas aqui se expressa de uma 
maneira que é bem mais grave. Porque eu acho que nenhum dos veículos independentes, desse 
universo que a gente está tentando mapear, de formas inovadoras de organização, da forma de 
trabalhar em si..., ninguém teve capital suficiente, dinheiro suficiente para conseguir fazer esse 
experimento com tempo e com saúde, com amostragem suficiente, para falar: “A Pública tem uma 
pista de como é que faz isso bem”. Ou: “A Mídia Ninja tem”. Ou: “O Fluxo tem”. Ou: “A Ponte 
conseguiu fazer um negócio legal”. Entendeu?  
 
Eu acho que a gente ainda está num momento semelhante ao da imprensa grande, na verdade, que é de 
manutenção da precarização, em vez da entrada num ciclo virtuoso, uma coisa que eu achei que a 
gente poderia ter condição de fazer alguns anos atrás, mas que não aconteceu, de fato, assim, de falar: 
“Não, tenho uma equipe ali de 15 pessoas trabalhando num lugar”. Quinze  não é muito. É uma 
redação pequena. Mas é uma redação. Então, isso não aconteceu. E acho que o trabalho remoto e a 
“freelândia”, eles não vão substituir isso, por todos os motivos que eu falei. Então, agora, eu acho que 
existem ensaios interessantes aí. 
 

E o que é bom nesse cenário, já que temos menos ambientes de redação?  
 
Bruno Torturra – Perder redações é bem grave, porque é a rotina e o estrutural. Mas eu acho que tem 
uma coisa que é óbvia de falar, mas as implicações não são tão óbvias assim, que é a  extrema 
facilitação técnica de registro. E as ferramentas que abrem o campo para uma criatividade que eu acho 
que ainda não está acontecendo, mas que é isso. Eu sigo insistindo. Esse meu telefone aqui, ó [aponta 
para o próprio aparelho], esse daqui, gente [aponta para o celular na mesa lateral ao sofá], tem duas 
lentes boas, filma em 4K, estabiliza, tem mais asa do que qualquer câmera de filme que eu já vi na 
minha vida inteira. Fotografa no escuro, faz transmissões ao vivo imediatamente, passa despercebido 
em qualquer situação pública. Isso só o telefone. Microfones, hoje, com 500 reais você monta um 
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esquema de áudio que cinco anos atrás custava R$ 5 mil e há 15 anos custava R$ 30 mil. No 
YouTube, hoje, você posta coisas em alta resolução, quase em 4K, ainda não, mas daqui a pouco, sim. 
Você nem precisa, porque seu olho não vê em 4K. A capacidade de processamento das nossas 
máquinas. O interesse do mundo inteiro em pautas de lugares remotos nos quais antes não se tinha 
interesse. E mais do que isso, de onde eu acho que a gente também não está observando bem, que é da 
mídia industrial. Não tem condição de fazer isso pela taxonomia dela, que é a forma como ela separa o 
mundo em pautas, que a gente tem a liberdade de separar de outras formas, de procurar brechas de 
onde elas estão. Que é o seguinte: como é que você organiza o mundo de uma outra forma para 
traduzir ele pra fora? Esse campo está aberto completamente. 
 

Há uma liberdade.... 
 
Bruno Torturra – Isso é o modo de trabalho, também. E assim, o Brasil... 
 

Na verdade, na forma de abordar? Você pode abordar de outros jeitos. 
 
Bruno Torturra – ...o Brasil é uma fronteira aberta a essa exploração justamente pela concentração 
da mídia, pelo fato de a gente não ter uma mídia diversa pra falar bem dela,  porque no fundo ela é 
medíocre. Uma pessoa criativa com disposição, com relativamente pouco recurso – tem que ter 
recurso, mas não precisa ter muito recurso –, e você se libertar das amarras que às vezes uma redação 
te colocou, ou uma faculdade te colocou, você tem prêmios pra ganhar no mundo inteiro. Aqui tem os 
conflitos de meio ambiente mais importantes do mundo, aqui é a caricatura dos problemas do 
capitalismo, dos problemas raciais, das desigualdades, de todas as formas de expressão cultural, de 
gênero e tal, problemas urbanos, problemas rurais, assim… É só fazer. Só fazer. Não é fácil, mas é a 
grande vantagem. Quando só tínhamos redações, você tinha que galgar um espaço enorme dentro 
delas para talvez, com muita sorte, o editor te dar esse voto de confiança e fa lar: “Tá, toma aqui R$ 25 
mil pra você fazer uma matéria”, que era o que custava. Hoje não precisa mais, não precisa tudo isso. 
Não vai custar R$ 500. Vai custar mais. Mas aí você vai ter que se virar de algum jeito. Aliás, eu acho 
que a solução para esse problema, também, é um projeto que eu tenho engavetado, que deu errado por 
outros motivos, uma questão financeiro-técnica. A gente ainda não descobriu maneiras de financiar 
esse jornalismo direto com o público, que eu acho que é onde a chave necessariamente está. 
 

Desculpe a minha ingenuidade. E se você tenta financiar por pauta? Era o Libre? 
 
Bruno Torturra – O Libre era um projeto. Quase não consigo falar porque me dá uma tristeza [risos]. 
Eu posso falar dele. Mas assim, por pauta, eu francamente não acho viável. Porque, primeiro, uma 
pauta cara... Por exemplo, eu vou fazer o Córtex. Eu e a Suzi vamos para o Tocantins numa pauta. A 
gente conseguiu apoio de uma fundação. Eles tinham uma sobra de um dinheiro. E não é que vai 
sobrar muito dinheiro, não. Vai ser um dinheiro assim, na conta pra fazer um Córtex fora de São Paulo 
e do Rio, que são os lugares onde a gente tem mais condições de fazer. Quando a gente fez um no 
Chile, teve um pequeno apoio. A gente tomou prejuízo. Brasília, quando eu fui fazer a Marina Silva, 
saiu tudo do nosso bolso. Mas, por exemplo, eu só consegui o apoio desta fundação para fazer uma 
pauta específica porque já tenho nome, o projeto já existe, essa fundação tinha uma sobra de grana e as 
pessoas confiam. “Eu vou dar dinheiro pra esse cara porque ele já tem uma reputação aí, e eu vou dar 
esse dinheiro pra ele fazer”. Se eu fosse um jovem repórter começando a minha vida e precisasse de 
R$ 10, R$ 15, R$ 20 mil, “isso não vai rolar. Não vai rolar”. E tem outro problema. Mesmo eu, sendo 
agora o Bruno, tendo o público, não sei o quê… Tá, tem uma matéria que eu preciso fazer, ela custa 
R$ 25 mil. Até eu conseguir os R$ 25 mil eu passei os meus um, dois meses, não sei quanto tempo, 
fazendo uma campanha e não uma pré-produção, e não uma apuração. E outro problema é o seguinte: 
eu avisei os meus alvos que eu estou indo fazer uma reportagem. 
 

Você tem que abrir tudo… 
 
Bruno Torturra – Não é mais uma reportagem. Então, eu acho que tem um problema que é caso a 
caso. Se eu quiser fazer um documentário específico sobre uma coisa que ninguém está se 
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escondendo, tudo bem, eu posso fazer esse crowdfunding, e eu faço. Mas que também não é o modelo 
mais saudável para o jornalismo. Eu tenho essa sensação. Crowdfunding não é simples. E você faz 
um. Pra você fazer dois, depois três, depois quatro? Quando eu trabalhava em uma revista, fazia 16 
reportagens, 17, 20, em um ano. Que nem é tanto assim. Como você faz 20 reportagens de 
crowdfunding no ano? Não faz. Então, eu tenho a sensação de que o jeito de você conseguir isso é 
escalonando a sua renda junto com a audiência. É a hipótese muito óbvia, na minha opinião, de que 
você tem que transformar o like em um real. E aí você vai crescendo organicamente junto com a sua 
relevância, sua renda vem junto. E aí você consegue oferecer coisas mais interessantes, o seu retorno 
vai aumentando, e aí você reinveste isso, e vai indo e você vai indo.  
 
O drama que a gente vive hoje, ele é grave em duas medidas:  porque não existe a ferramenta técnica, 
por um lado, para fazer isso e nem a cultura. Isso é um assunto. E o outro é que a gente não criou, 
como sociedade, no governo, e nas finanças, a ideia de que a imprensa, antes de ser um negócio, ela é 
uma função pública. Então, não existe regime de financiamento a juro próximo de zero, linhas de 
financiamento de bancos públicos para estímulo à criação de veículo de comunicação. Não existe 
regime do Fisco de veículos que não se veem como empresa, mas como organizações da sociedade 
civil, sem fins lucrativos e tal. Não existe estímulo para você ser uma organização sem fins lucrativos, 
não existe estímulo para você ter apoio financeiro para esse coletivo, que existe se você for um 
cineasta, um diretor de teatro, se você for um pesquisador. É pouco, mas tem porque a sociedade 
entende que isso, mesmo que não dê lucro, é importante que a sociedade tenha. Sem isso a sociedade 
não vai bem. “Então, vou financiar, mesmo que esse cara e isso não dêem em nada.” O jornalismo 
precisa começar a entrar nessa categoria também. Não é exatamente cultural, mas ele é estrutural para 
uma sociedade. E a outra questão, enquanto negócio: ninguém é louco de montar um em jornalismo 
hoje em dia. E no Brasil não falta bilionário hoje em dia... 
 

Isso que eu penso quando você está falando, eu penso que “não apareceu um pra…?” 
 
Bruno Torturra – Pois é. Mas quem é o bilionário que vai querer montar um veículo de comunicação 
hoje no Brasil? Quem é? Quem é que vai comprar um prédio, contratar duas mil pessoas, CLT 
[Consolidação das Leis do Trabalho], gente que ganha bem pra fazer um negócio decente? E 
experimentar um modelo de negócio e ser dono de um negócio que não é só arriscado do ponto de 
vista de business, mas cuja função – do dono desse lugar – é um papel meio político, também? Porque 
você é um dono de veículo, você não é um empresário. Você tem uma conta que presta à sociedade, 
que é diferente de um dono de uma fábrica de carro, de um dono de uma loja, de um empresário de 
moda. Então, assim, todos os desestímulos estão colocados para o investimento real em comunicação 
no Brasil. Esse eu acho que é o grande drama. E por quê? Porque é muito bonito e desejável que a 
gente veja a juventude experimentando, aguerrida e tudo mais, mas é lamentável dizer isso como 
jornalista independente: o jornalismo independente do Brasil não vai conseguir substituir a tempo, 
com a capilaridade, com a qualidade, com a penetração necessária, a mídia medíocre que a gente tem, 
industrial. Então a Folha de S.Paulo, com todos os defeitos dela, o Estado de S. Paulo, a Veja, a IstoÉ, 
eles têm uma função que está se perdendo, em grande parte porque eles não foram responsáveis pelo 
próprio compromisso que deveriam ter. Mas que a Pública, o Nexo, o Fluxo não conseguem suprir, 
que é um tipo de institucionalidade e proteção ao ofício que os pequenos não conseguem oferecer.  
 
Então, uma outra coisa que a gente precisa criar no Brasil, que eu acho que é onde o dinheiro 
filantrópico mais tinha que investir hoje em dia, é, por exemplo, estruturas comuns de administração, 
de contabilidade, de advogado, de assessoria, de não sei o quê, para os veículos independentes usarem. 
Porque uma das grandes forças da Folha de S.Paulo qual é, por exemplo? Advogado. Eles têm um 
corpo jurídico que os protege e lhes permite fazer o que eles fazem. Entendeu? A mídia independente 
precisava ter o seu departamento, o seu administrativo, o seu comercial, os gestores que falam: “Ó, a 
sua planilha não está saudável. Ela não fecha. Você está fazendo besteira aqui. Entendeu?”. Os 
servidores, por que que a gente não tem um servidor comum que todo mundo usa? Cada um tem que 
pagar o seu, e é caro.  
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Então, tem uma série de coisas que são estruturais e que a gente deveria não imolar, mas criar o 
equivalente com  independência em relação ao que a mídia industrial aprendeu a fazer durante cem 
anos. Por exemplo, tem um experimento em São Paulo que eu achei muito interessante. Eu queria até 
saber o quanto deu certo, que é aquela casa do Bixiga que tinha várias redações pequenas 
funcionando. Isso é legal. Tinha um ambiente de redação ali. Bem ou mal, tem um cafezinho que todo 
mundo toma, tem uma troca, “você tem esse livro?”, “você tem o telefone desse cara?”, “já entrevistou 
não sei quem?”, e tal. Isso é muito saudável. Mas eu acho que a gente ainda tem que dar um puta salto 
de qualidade nisso. A gente vai sofrer uma digressão muito longa. 
 

No Córtex, você falou que não seguiu a estética, o formato que tem no tradicional hoje. Mas você 

acha que segue um formato? Vamos supor, se a gente pegar um Córtex que vocês fizeram, você 

enxerga como um novo formato? Eu estou falando de vídeo. 
 
Bruno Torturra – Ah, sim. O Córtex é um formato. 
 
No que ele se diferencia dos demais? 
 
Bruno Torturra – Suzi!  

 

A Suzi é jornalista? 
 
Bruno Torturra – É diretora do Córtex. Criadora e diretora do Córtex. [risos] [Ele chama Suzana 
Jeha para a conversa] 
 
Suzi Jeha – Falando do Córtex, ele nasceu de um… Ele foi um olhar meu para o trabalho do Bruno na 
Mídia Ninja, naquelas transmissões que eu não sei se vocês viram. Então, quando eu vi aquilo, e era 
uma coisa que eu sempre acreditei e tal, falei: “Nossa, esse cara fez”. E depois a gente desenvolveu. 
Você contou o fim da MTV?13 
Bruno Torturra – Não contei. 
 
Suzi Jeha – Era o fim da MTV. 
 
Bruno Torturra – A Suzi trabalhou na MTV. 
 
Suzi Jeha - Eles queriam que eu fizesse alguma coisa, queriam alguma coisa mais saudosista. Eu 
falei: “Não, acho que a gente tem que olhar para formato…” 
 
Bruno Torturra – Estava fechando a MTV, só pra dar o contexto. 
 
Suzi Jeha – Esse modelo de TV estava acabando… Nós éramos amigos, eu  tinha muito interesse no 
trabalho do Bruno, não éramos namorados ainda, nem casados. E eu sugeri: “Ó, tem o Mídia Ninja”, 
que naquela hora ainda não tinha se desdobrado, no que depois... Que ainda era uma coisa de formato, 
era muito experimental para mim ver aquilo. E eu falei: “A gente pode fazer uma coisa...” E depois a 
gente juntos pensou, uma coisa no prédio. Era um prédio de transmissão, de produção de conteúdo. 
 
Bruno Torturra – O prédio da MTV tinha uma antena… 

                                                 
13 A MTV, sigla de Music Television, surgiu nos Estados Unidos no dia 1º de agosto de 1981 sob o controle da 

Warner-Amex Satellite Entertainment. O canal pago revolucionou a indústria musical mundial através da 

popularização dos videoclipes, que eram guiados por pessoas conhecidas como video jockeys. A MTV Brasil fez 

sua primeira transmissão em 20/10/1990, com sinal ruim e pouca audiência. Foi a terceira versão da MTV a ser 

lançada no mundo e a primeira a ser lançada em TV aberta. Esta TV foi referência para a cultura juvenil nacional 

da época, em uma sociedade sem internet, com acentuada importância ainda para a reconfiguração da música, da 

TV, do audiovisual brasileiros. O canal encerrou suas operações no Brasil em 30 de setembro de 2013. Com a 

devolução da marca para a Viacom, a MTV Brasil deixou de ser operada pelo  Grupo Abril. A partir de outubro o 

canal abandonou a denominação "Brasil", passando a se chamar apenas MTV. 
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Suzi Jeha – De transmissão. A ideia era sair de uma banca de jornal, entrar no prédio, passar por ele 
vazio, por todos os departamentos que depois com a internet morreram de uma certa forma, a 
operação.  
 
Bruno Torturra – Era a morte do formato, da operação, da forma de trabalho. 
 
Suzi Jeha – Passar pela parte técnica e acabava na antena. E depois disso, a gente viu… E era ele 
encontrando pessoas durante isso. Mas na época ele tinha uma câmera na mão, como era com o celular 
e tal. E tinha outros câmeras filmando.  
 
Bruno Torturra – E a ideia era ser um plano sequência, não podia ter corte e não podia ter intervalo.  
 
Suzi Jeha – A ideia era essa de ser um áudio sequência, e poder ter corte de câmera, mas sem corte de 
edição, da conversa. Era só o corte de uma câmera pra outra.  
 
Bruno Torturra – E a conversa era sobre o fim desse modelo, que a MTV estava quebrando e 
falindo. Tinha sido tão icônica no formato e estava quebrando. E a ideia era de acabar na antena, que é 
exatamente isso. A antena está obsolescendo, a antena é o desfecho mesmo, assim: “Isso aqui não faz 
sentido mais, temos a internet”. Mais os departamentos, o estoque de fitas, o comercial e tal. E aí, esse 
formato fez muito sentido e passou no último dia de exibição da MTV. 
 
Suzi Jeha – E não teve interferência. Foi superlonga. Um formato novo. 
 
Bruno Torturra – Foram duas horas e quinze no ar, sem intervalo comercial no último dia de 
transmissão da MTV.14 
 
Suzi Jeha – E tinha gente que já tinha trabalhado lá, tinha apresentador. Tinha o Ronaldo Lemos, 
assim, encontrando. Tinha o André Vaisman, que tinha sido diretor, tinha gente da técnica. Foi 
superinteressante. Depois, também, a gente ficou angustiado nos últimos anos com esses formatos 
muito curtos desses vídeos e querendo também fazer uma… É ruim usar essa palavra, nem sei se eu 
devia usar ela, mas é uma resistência a esse formato tão curto, não é? 
 
Bruno Torturra – Nesse caso é resistência mesmo. 
 
Suzi Jeha – Porque era um negócio que a gente sabia que ia ter uma audiência pequena, mas que… 
 
E é pequena mesmo? 
 
Suzi Jeha – É, comparado com… Tem uma importância, mas… 
 
Bruno Torturra – Não, é pequena assim… 
 
Suzi Jeha – A gente capina um pequeno sítio dentro de um… 
 
Bruno Torturra – É agricultura orgânica [risos]. 
 
Suzi Jeha – Mas a ideia é que assim… Uma das coisas que eu acho que importa e a gente queria que 
ficasse, é que, se a gente visse isso daqui a dez anos ou cinco nos, que fosse um documento visual de 

                                                 
14 O Córtex sobre o fim da MTV está disponível, gravado no último dia de transmissão da MTV. Está na íntegra 

em <http://www.fluxo.net/tudo/20/10/15/quero-minha-mtv>.  Acesso em: 9 jul. 2019. Uma conversa que passeia 

pelo prédio Victor Civita, onde estivera a Tupi, e por 23 anos a MTV, o programa abordou, com três 

entrevistados, o significado do fechamento, as mudanças na comunicação,  no jornalismo e na cultura.  

 

http://www.fluxo.net/tudo/20/10/15/quero-minha-mtv
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uma época. E também um pedaço de conversa que tivesse uma importância de um momento, de uma 
época. 
 

Eu acho maravilhoso. 
 
Suzi Jeha – É muito bom de fazer.  
 
Eu dava aula de jornalismo online uns dez anos atrás e era o começo da discussão teórica e da 

prática em relação ao tema. Então você tinha todas aquelas perspectivas do que é ou não 

jornalismo online, das possibilidades do hipertexto e tal. Quando vi aquilo, eu falei: “Gente, esse 

é o formato que eu queria ver”. Porque eu acho que ele consegue explorar todos os sentidos. 

Você tem o movimento, você tem a visão do mapa ali, tem o texto... Aquilo é para mim um 

formato convergente, de uma ruptura com uma necessidade de enquadramento de gênero. É 

fantástico. Você começa a ver e não consegue parar. Eu adoro. Você está no banheiro, você tem 

que ir trabalhar. Eu não consigo inte rromper. Eu vi aquele que você conversa com o 
psicanalista... 
 
Bruno Torturra – O Dunker.15 
 
Suzi Jeha – Ele é muito legal. Só que tem isso também. Ele [o Córtex] é… Pode ter interferência de 
áudio. 
 
Bruno Torturra – Ele é punk. Você não sabe o que vai acontecer. 
 
Suzi Jeha – E se não acontecer, não aconteceu. Eu acho só que ele é uma… 
 
Bruno Torturra – E tem dois episódios que a gente não pôs no ar. 
 
Suzi Jeha – Ele é uma visão, pra mim, do Bruno, do trabalho dele, da maneira dele. E a minha 
sensação fazendo o Córtex, é que, assim: “Nossa, agora eu tô tranquila para receber informações e 
pensar em mil coisas sobre elas, abertas. Não fechadas”. 
 

Eu acho interessante. Ele é bem inovador.  
 
Suzi Jeha – A gente vai fazer. Não sei se vai dar para fazer hoje ou amanhã, a gente faz o percurso 
antes. O percurso é muito importante. 
 
E a gente,assim, queria acompanhar. Porque a gente fala sobre modos de fazer. 
 
Bruno Torturra – Se a gente conseguir hoje, vocês podem ir junto com a gente. 
 
Suzi Jeha – É tipo uma coisa… A gente gosta que envolva um pouco de rua. Nem sempre envolve, 
como no da Bela Vista, com a Lotje.16 
 
Bruno Torturra – O da Ana María Gazmuri foi no jardim de maconha.17  

                                                 
15 O programa Córtex intitulado “Vida pública, vias privadas e a erosão da intimidade”, com o conceituado 

psicanalista e professor da USP Christian Dunker, discutiu as mudanças interiores e nas relações a partir das 

mudanças no mundo externo, nos espaços das cidades. A íntegra do programa encontra -se em 

<http://www.fluxo.net/tudo/2016/9/7/cortex7-christian-dunker>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
16 A cineasta e documentarista inglesa Lotje Sodderland foi a entrevistada do programa Córtex em fevereiro de 

2017. Na entrevista, a autora e protagonista do filme “My beautiful broken brain”, produção do Netflix em 

parceria com David Lynch, fala sobre um acidente vascular cerebral que a fez ver e sentir o mundo de outra 

forma, e a levou a questionar o paradigma médico e científico vigente. Disponível em: 

<http://www.fluxo.net/tudo/2017/2/9/cortex-lotje-sodderland>. Acesso em: 9 jul.2019. 

http://www.fluxo.net/tudo/2016/9/7/cortex7-christian-dunker
http://www.fluxo.net/tudo/2017/2/9/cortex-lotje-sodderland
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Suzi Jeha – Foi no jardim dela. Assim, a gente gosta quando sai de um lugar, entra no outro. 
 
Bruno Torturra – Tem uma documentação, que é muito da Suzi isso, que é de filme mesmo, de 
cinema – ela gosta muito de cinema – , que registra uma época. E eu acho a nossa época tão 
transitória, e vai ser tão marcante. E ela já é. Daqui a muito pouco tempo ela vai ser vista como um 
dos períodos mais interessantes que a gente já passou. E eu acho que a internet, como ela se deu nos 
últimos anos, nos último oito ou dez anos, é uma traição do que a internet ensejava ser, assim, que é 
justamente agora, que você não precisa ser tão fragmentado e até gráfico, você vai ser por opção? 
Porque é uma cultura da internet comercial e não da internet como potencial de cognição. Que agora 
que não tem papel, você vai querer escrever pouco? Agora que não tem mais película você vai… 
 

Agora que a gente tem tantas possibilidades, não é? Múltiplas possibilidades com a 

convergência. Vamos usar, então. E eu achei um exemplo maravilhoso do uso dessas 

possibilidades. 
 
Bruno Torturra – É experimentalismo... 
 
Suzi Jeha – É experimentalismo. E o lugar é importante. Por exemplo, o Bruno quis fazer um que 
poderia ser superinteressante, e a gente não conseguiu um lugar. A gente resolveu não fazer, porque 
fazer numa locação que não tenha sentido… 
 
Bruno Torturra – Fazer caminhando para fazer sobre um assunto que não tenha… Vamos para o 
Parque Trianon? Você fala assim... 
 
Suzi Jeha – Vamos para o Parque Trianon? [risos] 
 
Bruno Torturra – Aí parece GNT. Do Cristian que você termina com ele na igreja… 
 
Suzi Jeha – Ah, ele é demais, não é? E era a igreja da infância dele. 
 

O condomínio que ele viveu… 
 
Suzi Jeha – Eu também, nossa… E vou te falar. Eu fiz uma… Não, eu não fiz câmera. Eu fico com 
aquela sensação de que... Fazer o Córtex é uma sensação muito boa. Quando ele acaba, parece que eu 
fiz uma viagem.  
 
Bruno Torturra – Pra mim é muito puxado. 
 

Conduzir, não é? 
 
Suzi Jeha – Conduzir, reger. No fundo ele que rege. 
 
Bruno Torturra – Porque, assim, ele é bem difícil fazer. É um programa bem difícil de fazer. Porque 
eu fico nervoso. Eu fico mais gago quando fico nervoso. Então, isso pra mim já me tira 50 por cento 
do meu ânimo…  
 
Suzi Jeha – Ele nunca gosta. No final eu tô sempre assim, ó! Com a expressão... 
 

Extasiada?! 
 

                                                                                                                                                        
17 Em entrevista ao Programa Córtex, em abril de 2016, Ana María Gazmuri, uma conhecida atriz chilena, fala 

que com sua Fundação Daya apoia caminhos para a regulamentação e o cultivo da maconha no continente. 

Disponível em: <http://www.fluxo.net/tudo/2016/4/5/cortex-ana-maria-gazmuri>. Acesso em: 9 jul.  2019. 

http://www.fluxo.net/tudo/2016/4/5/cortex-ana-maria-gazmuri
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Bruno Torturra – Mas tem outra coisa que é o seguinte, não é uma entrevista. É uma conversa, e ela 
tem que transcender em algum lugar e eu não sei aonde vai ser. E eu tenho que ficar muito ligado na 
conversa. Eu tenho que prestar muita atenção no que a pessoa está falando pra eu conseguir saber o 
que eu tô... 
 

Mas para quem assiste é de uma naturalidade... 
 
Bruno Torturra – Só que ao mesmo tempo, na rua, eu que tenho que ficar de olho na Suzi e nas 
marcações que a gente já fez, porque ao mesmo tempo tem um balé que tem que rolar. Então, o 
programa não pode ter muito mais do que uma hora. O último Córtex que a gente fez, a gente quase 
foi assaltado. Fazendo o programa sobre o PCC.18 
 
Suzi Jeha – Eu tive que negociar o assalto filmando. 
 
Bruno Torturra – E não aparece no programa. A gente não desligou a câmera. 
 
Suzi Jeha – Eles eram uns meninos que roubam celulares, que moram numas casas do lado do PCC. 
 
Bruno Torturra – Se você vir o corte, se você vir o material bruto, você vê os assaltantes. 
 
Suzi Jeha – Eu tive que chamar os seguranças, falar assim... 
 
Bruno Torturra – E eu vendo essa situação e entrevistando a pessoa. E continuando. 
 
Suzi Jeha – Ia parar. Se ficássemos, íamos ser roubados... 
 
Bruno Torturra – Então tem uma coordenação. A gente faz uma decupagem antes, que talvez seja a 
coisa mais importante. A gente determina o lugar que a gente vai, a gente visita e faz o percurso, 
cronometra. O percurso inteiro, caminhando devagar demora x... 
 

Seria o fazer a pauta? Das antigas? 
 
Bruno Torturra – ...que lugares desse lugar são os mais interessantes pra gente fazer uma pausa e 
conversar. Eu falo assim, tá, se acaba numa igreja, vamos tentar segurar esse assunto mais para o final. 
Se no meio do caminho tem tal coisa, vamos aqui mudar de assunto. 
 

Um balé danado, não é? 
 
Bruno Torturra – É difícil, é bem puxado. Teve dois Córtex que a gente fez que não colocamos no 
ar. Porque não funcionou. 
 
Suzi Jeha – Até nem concordei, mas ele decide o que entra no ar ou não. 
 

Essas gravações vocês acham que fugiram da proposta? 
 
Bruno Torturra – Não foi bem sucedido. A conversa não rolou. 
 
Suzi Jeha – Acho também que, uma coisa que eu percebi, é que o Córtex é sobre a ideia das coisas. 
Uma coisa mais livre. Com a ideia das coisas você fica mais interessado no assunto. 
 

                                                 
18 Em setembro de 2018, o programa Córtex entrevistou Camila Nunes Dias e Bruno Paes Manso, autores do 

livro A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil , lançado em 2018, para falar sobre o que é e o 

que representa a maior organização criminosa do Brasil, o PCC. Disponível em 

<http://www.fluxo.net/tudo/2017/12/3/cortex13-pcc>. Acesso em: 9 jul.  2019. 

http://www.fluxo.net/tudo/2017/12/3/cortex13-pcc
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Bruno Torturra – O Córtex é isso. 
 

Ele é uma imersão, não é? 
 
Suzi Jeha – Sobre um livro, sobre… Por exemplo, uma das entrevistas foi superinteressante. Foi em 
Portugal. Num festival em que ele foi dar uma palestra. Falei: “Vamos aproveitar?”. E foi com uma 
professora de Psicologia que faz um… Como chamava? 
 
Bruno Torturra – Redução de danos de pessoas que estão tendo uma viagem psicodélica muito ruim. 
 
Suzi Jeha – Tipo uma clínica, um ambulatório, só que psicodélico e de pessoas treinadas pra te tirar 
de uma bad trip. E ela é uma portuguesa, superacadêmica e tal. Só que a conversa, ela ficou muito no 
processo, no negócio dela. Ela estava quase fazendo uma propaganda. 
 
Bruno Torturra – Não era o Córtex. Porque ela estava defendendo o negócio dela e teve um outro 
problema. Era uma entrevista, uma matéria sobre “o que você faz?”, “esse é meu trabalho”. Aí eu ouço 
a pessoa, escuto o problema sobre a vida dela, falo sobre a mãe dela e tal. E o problema também é que 
tinha morrido uma pessoa no ambulatório. 
 
Suzi Jeha – Um dia antes. Acho que ela ficou mais tensa, querendo defender o trabalho do que… 
Porque foi uma pessoa que estava tendo uma overdose. 
 
Não teve Fluxo? 
 
Bruno Torturra – Não teve Fluxo. Não deu certo. 
 
Suzi Jeha – A pessoa estava tendo uma overdose.  
 
Bruno Torturra – E cuidaram como se fosse uma bad trip, e a pessoa morreu. 
 
Suzi Jeha – Ela defendeu piamente que eles fizeram de tudo. 
 

Não estavam ali para questionar isso, não é? 
 
Bruno Torturra – Não.  
 
Suzi Jeha – Mas aí não rolou. É triste quando não rola, mas…. 
 
Bruno Torturra – Mas o Córtex é isso. 
 
Suzi Jeha – O Bruno faz uma entrevista, ele fala uma ou duas vezes antes com a pessoa. Ele decupa 
os assuntos. A gente acha uma locação que faça sentido, que seja importante. Decupa a conversa no 
caminho. Faz com que dê no máximo uma hora, uma hora e pouco. E fica assim, ó...  
 
Bruno Torturra – E reza para não chover. [risos] O Córtex é bem importante, eu estou bem feliz de 
fazer. Este ano [2018] ainda vou fazer dois. Que tendem a ser muito bons, acho que vão dar certo, 
pelas pessoas que são e pelo tema que é. Mas eu estou muito feliz também de voltar ao 
experimentalismo, menos eloquente, mas que são as lives que têm me feito bem e acabaram virando a 
renda mais estável que o Fluxo já teve, que é o crowdfunding das pessoas que estão assinando 
espontaneamente, e eu estou garantindo duas por semana. Agora eu estou com umas ideias para 
organizar melhor, deixar um formatinho mais organizadinho, um pouco mais enxuto, com quadros e 
tal, para ver se ele funciona. E tem os vídeos especiais que a gente faz também, a gente fez nas 
eleições, isso também é muito coisa da Suzi.  
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Suzi Jeha – Tem aquele do Rio.19 Isso também é uma… 
 
Bruno Torturra – São novos vídeos que a gente tem feito, mas são em situações específicas. Que, na 
verdade, a Suzi acredita muito e eu defendo muito. Mas a Suzi é a ativista disso, e para mim tem 
funcionado muito muito bem, que é a não interferência. É vídeo direto, sem interferência, só a 
situação. 
 
É um registro, não é? 
 
Bruno Torturra – No geral, as pessoas interagindo com a câmera, sem pergunta, sem pauta e com o 
celular, pra ter o mínimo de interferência possível na situação real da sociedade. Então, a gente fez 
duas que eu acho que são registros que vão ter importância para o futuro mesmo, humildemente falo 
isso. Mas assim, são as duas manifestações últimas antes de o Bolsonaro se eleger. 20 E que eu acho 
que pouca gente fez isso. Estranhamente, a imprensa não fez essa coisa simples, que é: pega uma 
câmera, filma e volta para casa. 
 

É engessado pra caramba... 
 
Bruno Torturra – E a gente fez mais essa coisa direta, e quanto tem situações que permitem a gente 
fazer isso, a gente faz. 
 
Suzi Jeha – No Rio, a gente tem casa lá. Sempre viu aquela situação. É uma situação recorrente. 
 
Bruno Torturra – Aquela foi uma situação muito caricata. 
 
Suzi Jeha – E a gente viu, filmou com os olhos e voltou pra trás pra filmar. “Vamos fazer”. Porque 
acontece várias vezes. 
 
Bruno Torturra – Acontece várias vezes. No Rio de Janeiro tem muita situação dessa, o tempo 
inteiro de apartheid muito escancarado. Só que naquele dia, era o dia da intervenção. O Temer estava 
no Rio de Janeiro para anunciar a intervenção militar. E estava aquele baixo astral. Estava todo mundo 
assim. Eu cheguei no Rio deprimido. Aí, a gente foi andar na praia, na zona sulíssima, no Leblon 
mesmo. E aí aquela situação que era a polícia fazendo a proteção física de um quiosque que já era 
privatizado, já era uma praia que foi privatizada, tocando uma música alta. Mas aquilo são coisas que 
a gente, assim, não é? É oportunidade, não é um programa. 
 

Podemos acompanhar vocês? 
 
Bruno Torturra – Tem uma coisa do Córtex que é muito importante, que é quase ninguém. Senão 
parece uma equipe. Mas o que dá pra gente fazer é… Deixa eu avisar vocês de um trecho. Num 
pedaço. De repente a gente combina de “aqui, não fica junto porque”. A gente ia sempre com três 
pessoas, agora são duas. Antes uma pessoa ficava fazendo o áudio. Agora não tem nem isso mais. A 
gente tá reduzindo a um mínimo. E a gente fez Córtex uma vez com uma pessoa só, que foi a Suzi, 
que foi no Chile. E de Portugal também, o que não foi para o ar. 
 

                                                 
19 “Intervenção: tudo em riba na orla do Leblon”. Disponível em: <http://www.fluxo.net/tudo/2018/2/19/riba-

intervencao>. Acesso em: 9 jul. 2019. 
20 Vídeos mencionados pelo entrevistado sobre a cobertura das manifestações a favor de Jair Bolsonaro, antes de 

sua eleição. Vídeo de 2 de outubro de 2018, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tYShvQCPlK8>, e vídeo de 24 de outubro de 2018, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09KA87Gxv4>. Ambos acessos realizados em 9 jul. 2019. 

http://www.fluxo.net/tudo/2018/2/19/riba-intervencao
http://www.fluxo.net/tudo/2018/2/19/riba-intervencao
https://www.youtube.com/watch?v=tYShvQCPlK8
https://www.youtube.com/watch?v=j09KA87Gxv4
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ENTREVISTA COM GABRIELA GUERREIRO, DO JOTA 

 

 

 

 

 

 

Graduada em Jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub), Ana 

Gabriela Guerreiro Viola da Silveira Leite é doutoranda em Jornalismo e Sociedade na 

Universidade de Brasília (UnB) e mestre em Estudos de Jornalismo pela mesma instituição, 

em 2002. É editora executiva no site Jota – Notícias Jurídicas, em Brasília. Foi repórter do 

jornal Folha de S.Paulo entre os anos de 2006 e 2016, grande parte como setorista na 

cobertura diária do Senado Federal. Também foi repórter da Agência Brasil (1998 a 2005) e 

da Rádio CBN (2006), com ênfase na cobertura política nacional. Foi professora de 

Jornalismo do Instituto de Educação Superior de Brasília (Centro Universitário Iesb) e do 

Centro Universitário de Brasília (UniCeub). É ganhadora do Troféu Mulher Imprensa 2009 – 

Categoria agência de notícias, premiação idealizada e promovida pela Revista e Portal 

Imprensa com a missão difundir o trabalho das mulheres na comunicação em todo o Brasil.  

 

A conversa 

Com a mídia Jota tudo aconteceu em um curto período de tempo. O primeiro contato 

deu-se em 14 de janeiro, por telefone, junto ao editor executivo em São Paulo, Kalleo Coura. 

Após explicar a pesquisa e o manifestar o desejo da entrevista, Coura informou que eles 

costumavam, sim, atender à demandas acadêmicas, mas que precisava de um e-mail para 

formalizar o pedido e sua viabilidade. Pouco mais de 24 horas depois, a resposta foi a 

seguinte: “Caras, tudo bem? Obrigado pelo interesse no Jota. Recentemente temos recebido 

muitos pedidos de participação em projetos acadêmicos diversos. Infelizmente não temos 

tempo hábil para atender a todos e, neste momento, teremos de declinar a participação. 

Grande abraço, Kalleo”. 

Ainda na expectativa de conversar com alguém do Jota, realizamos contato com 

jornalistas em Brasília, e uma de nossas fontes nos indicou a Gabriela Guerreiro, que 

prontamente nos atendeu, marcou a entrevista, e data e local foram mantidos, sem qualquer 

intercorrência. 
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A entrevista foi realizada no dia 7 de fevereiro de 2019, na sede do Jota em Brasília. A 

mestranda Leandra Ribeiro também participou, já que pesquisa temática relacionada ao 

assunto, com abordagem relativa ao uso de vídeos. A conversa teve duração de 45 minutos. A 

jornalista nos recebeu no The Brain Coworking, um espaço moderno, compartilhado com pelo 

menos outras 10 empresas, que é a sede do veículo na capital do país. No local, uma sala 

privativa, o nome do Jota estava escrito com pincel laranja néon na porta e na parede, ambos 

de vidro, que fazem as vezes de divisórias. Na sala, com três grandes mesas compridas com 

capacidade para cerca de 20 pessoas, havia três jornalistas e a executiva interna de vendas 

Manu Ciattei, além de Gabriela, Leandra e eu. Todos trabalham em notebooks com teclado e 

mouse dedicados. A conversa ocorreu por cerca de 30 minutos, na presença dos jornalistas, e 

outros 15 minutos na copa compartilhada no local. 

 

Você gosta de trabalhar no Jota? 
 
Gabriela Guerreiro – É muito legal. Aqui eu estou trabalhando com o que gosto, de redação, né? A 
vida toda gostei de redação. Trabalhei 10 anos na Folha de S.Paulo cobrindo o Congresso, aí casei, 
tive filhos nesse meio tempo também. Tenho 42 anos, um filho de 3 e uma filha de 7. A de 7 nasceu 
quando eu estava na Folha. Fiquei lá até o segundo nascer e então pedi demissão. Fiquei um tempo em 
assessoria e depois vim para o Jota, em outubro de 2017.  
 

Você acha que o trabalho no Jota fica mais próximo da rotina da redação do que da assessoria? 
 
Gabriela Guerreiro – Sim, com certeza. A gente é um site que tem notícias, e também um produto 
que é o Pro, para assinantes. São pessoas que assinam o Jota. Então, por exemplo, o Mateus que faz 
Saúde – temos muitos assinantes que são empresários da área de saúde. A gente produz materiais para 
eles, especiais, newsletters, tudo com base em informação jornalística que coletamos. Todas as 
informações com as quais trabalhamos são públicas e estão à disposição da imprensa. Não pegamos 
coisas e vazamos para um assinante, por exemplo. Seria até um conflito ético fazer isso. O que 
fazemos, todo material acaba indo para o site também. E depois a gente vai e publica. Manda primeiro 
para quem assina o material e depois botamos no site e vira matéria para todo mundo.  
 

Você pesquisa na UnB, não é? Nós somos muito inspiradas no trabalho da Zélia Leal e do Fábio 

Pereira,21 da pós em Comunicação de lá. E eles fazem uma discussão sobre mudanças estruturais 
no jornalismo, na produção da notícia, no perfil do jornalista e na relação com os públicos. 

Estamos meio que neste primeiro eixo, que são as mudanças nas dinâmicas de produção da 

notícia. O nosso trabalho é nesse campo, mas com um recorte para o estamos chamando de 

mídia independente. Nós tomamos por base o Mapa da Agência Pública.22 Pegamos esse recorte 

que eles já fizeram e tentamos ver como essas mídias se enxergam. Não sei nem se é  assim que  

vocês se veem. Está na proposta de vocês, isso da independência? 
 
Gabriela Guerreiro – No nosso site tem alguma coisa. Temos muito a questão de dar transparência. 
A gente briga que as duas palavras que mais usamos aqui são transparência e previsibilidade. É dar 
transparência para as informações que são públicas. Porque às vezes são informações que são 

                                                 
21 Professores e pesquisadores da Universidade de Brasília em torno do tema transformações no jornalismo. 
22 O Jornal Jota consta no Mapa da Mídia Independente realizado pela Agência Pública, conforme já apresentado 

no trabalho.  
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públicas, mas não estão fáceis das pessoas conseguirem. Você, como jornalista, consegue ter acesso a 
certas coisas que o cidadão comum não consegue, num site de órgão público. Ou tem a reunião de 
uma agência, como a Anvisa, por exemplo, que teoricamente é pública, mas ninguém vai para 
acompanhar. A gente vai, porque esse é nosso papel. É um pouco tentar pegar as informações que são 
públicas, que estão abertas mas às quais o cidadão comum não têm acesso. Então, a gente trabalha 
muito com isso e com a questão de dar previsibilidade, assim, de dar previsão mesmo, de assuntos que 
estão acontecendo, que podem vir a acontecer. 
 

Veja que interessante, quando você fala isso, já mostra uma primeira mudança com relação à 

grande mídia, que está no nascimento, na origem. É uma nova mídia que já nasce com uma 

proposta que não é antagonicamente diferente da mídia tradicional, mas que tem um objetivo 

mais específico. 
 
Gabriela Guerreiro – É mais fácil pra eu falar porque, como estive lá e estou aqui, eu fiz essa 
transição. O que vejo muito é que a gente não se pauta, necessariamente, por assuntos que a mídia 
tradicional está se pautando. Às vezes estamos cobrindo coisas que a grande imprensa não está. Aliás, 
o Jota, quando surgiu, quando foi criado, inicialmente a ideia era cobrir o Poder Judiciário. Em 
Brasília, como é feita essa cobertura? Os grandes jornais, as tevês têm no máximo uma pessoa que 
cobre o Supremo [Tribunal Federal (STF)]. E aqui você tem o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o 
Tribunal Regional, com a Lava Jato veio o Ministério Público muito à tona e os jornais tiveram que se 
voltar para isso também.  
 
Era uma área que não era muito coberta por veículo nenhum. Aí, quando o Jota foi criado, dos três dos 
sócios, dois deles eram ex-setoristas do Supremo, um que foi do Estadão e outro da Folha, eles viram 
essa lacuna e pensaram: “Bom, dá pra gente explorar isso”. E aí o Jota começou, inicialmente focado 
só em Judiciário. Então, a gente tem um produto que é o Supremo, o STJ, repórteres que ficam lá e 
acompanham dia a dia. Mas temos também um que é tributário, a parte jurídica do direito tributário, 
ações tributárias que estão tramitando nessas esferas. E à medida que a empresa foi crescendo, a gente 
foi expandindo. Hoje temos saúde, por exemplo, que ele [ela aponta para um dos jornalistas da sala] 
acompanha, a Anvisa. A parte de regulação, é tudo mais ligado à parte do direito. A gente não vai 
cobrir o Ministério da Saúde pra falar se lança uma nova campanha de Aids. Mas se o Ministério 
soltar alguma norma, alguma resolução que altere o formato de distribuição de recursos para a saúde, 
isso nos interessa.  
 
Então, nossa pegada foi mais por aí. A gente surgiu com essa proposta. E à medida que as demandas 
foram aparecendo, fomos expandindo nossa cobertura para outras áreas. No Congresso, por exemplo, 
a gente acompanha o dia a dia das votações? Acompanha. Mas não fazemos matéria para o site de 
tudo que está acontecendo lá, temos um foco bem específico. Têm umas questões, às vezes, de 
interesse específico de assinantes nossos, que a gente acompanha. Fazemos muito acompanhamento 
de projeto. Por exemplo, um assinante vai e assina o Jota porque tem interesse em produtos sobre 
laboratório farmacêutico, o que pode mudar na legislação sobre remédios. Então, a gente trabalha 
muito com robô, tem um repórter de dados em São Paulo que monta robozinho para fazer 
acompanhamento sistemático, ficar fazendo varredura no site para ver se aquele projeto teve 
andamento, tramitação. Trabalhamos muito com uma coisa que a mídia está começando a olhar para 
isso, que é o robô ajudando na apuração jornalística.  
 
Mas é claro que precisa ter o olhar humano. Porque se esse projeto andou, você tem que entrar para 
ver o que andou, por que andou. Isso o robô não faz. Mas você não precisa ficar lá, entrando todo dia, 
fazendo uma ronda para ver o que mudou. A gente tem isso no Supremo, no Congresso e está tentando 
implementar agora para o STJ, que já é um pouco diferente do que a grande imprensa faz. Porque não 
dá tempo de ficar acompanhando uma lista específica de projetos, já que são muitos. Como a mídia dá 
esse foco geral, é mais difícil de fazer essa cobertura do que a gente, que tem um foco específico e 
acompanha algumas coisas que estão ali.  
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Então, às vezes está todo mundo correndo atrás de uma determinada informação e a gente não está 
nem olhando para lá, porque não é o nosso foco. Eu acho que talvez essa seja a grande diferença em 
relação à mídia tradicional. Você tem, por exemplo, o bate-boca no Plenário dos deputados: para a 
Folha, para o Estadão, para a Globo vai dar muita audiência; pra gente, depende. A gente vê a 
confusão e se isso impacta de alguma forma o nosso público, senão nem vamos perder tempo com 
isso. Temos uma equipe relativamente pequena  –  acho que nem tão pequena assim, em relação ao 
que já foi  –, estamos crescendo devagarzinho. Mas pra gente o principal é isso: você definir o foco da 
sua cobertura, o que você quer, ir derrubando coisas que são paralelas, traçar o objetivo e ir ali. Muito 
foco nisso que eu falei, de pautas que interessam ao nosso público específico. Entendeu? Talvez essa 
seja a grande diferença. 
 

Quando você fala de um olhar focado para os acontecimentos que interessam para o jornal e seu 

público, fica claro o aspecto que é a origem da pauta. Quando você passa para uma outra etapa, 
que é o processo mesmo – a apuração, a busca, até a outra ponta que seria distribuir isso para os 

públicos – , o que tem a dizer com relação a isso? 

 
Gabriela Guerreiro – A gente tem uma estrutura interna pra fazer a coisa funcionar. Na parte 
jornalística não muda muito, é o repórter que está lá na ponta, que vai atrás da informação, vai apurar, 
escrever e mandar. Essa parte é igual… Entrevista, grava, pergunta, toma café, conversa, almoça. 
Todo processo de apuração é igual, não muda nada. O que muda é no processo entre a apuração e o 
produto final que você vai entregar. Aí entra nosso sistema interno, que é como eu falei no início: têm 
informações que vão primeiro para assinantes, depois para o site. Então, a gente tem um fluxo interno 
de controle da informação. O repórter está lá na ponta, por exemplo, está no Supremo, o ministro vai e 
deu uma decisão x importante. "Olha, saiu essa decisão aqui sobre o advogado do Lula que entrou com 
mais um pedido de habeas corpus para ele ser liberado". A gente tem um serviço que é informar por 
alerta no WhatsApp. Então, temos uma lista de assinantes que pagam e recebem a informação em 
primeira mão, o nosso fluxo é primeiro para esse sujeito que assina o alerta no WhatsApp. Se for uma 
coisa que tem bastante informação, às vezes a gente faz um relatório especial sobre aquele assunto, 
dispara para os assinantes desse produto judiciário. E num terceiro momento aquela informação vai 
para o site. Então, fazemos essa avaliação meio que de produto a produto. Têm assuntos que não 
mandamos para os nossos assinantes e vão direto para o site. 
 

Sabe que você falando, e eu me lembro um pouco do Chaparro.23 Ele faz uma discussão sobre o 

jornalismo que hoje é feito na fonte e não mais apenas pela mídia tradicional, a grande mídia. 

Que as fontes com a presença do jornalista (as assessorias de comunicação e/ou imprensa) 

revolucionaram o cenário do jornalismo. Quando você fala isso, sabe o que eu sinto? Uma coisa 

meio híbrida, daquilo que é um trabalho da mídia tradicional, mas que também tem uma coisa 
de se pautar pelo interesse do público. Parece que vocês as sessoram o as sinante . Porque  em 

algumas estruturas de  assessoria de imprensa, vocês funcionam meio como agência, forne cendo 

informação para um público que não é só empresa, mas um público daquela empresa, às  vezes 

uma categoria.  
 

Gabriela Guerreiro – A gente tem como assinantes muitos escritórios de advogados. É um clássico 
nosso.  
 

Isso, vocês estão assessorando eles. Meio que assessorando, não é? 
 

                                                 
23 Manuel Carlos da Conceição Chaparro é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo 

e pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/3718172627365657>. 

Acesso em: 10 ago. 2019. Em diversas de suas publicações faz uma discussão acerca do jornalismo produzido na 

fonte, entre elas, no livro "Imprensa na Berlinda – A Fonte Pergunta" e no capítulo "Jornalismo na Fonte", 

publicado na obra "Jornalismo brasileiro: no caminho das transformações", de Alberto Dines, de 1996.  

http://lattes.cnpq.br/3718172627365657
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Gabriela Guerreiro – Assim, dois dos nossos sócios moram nos Estados Unidos, são jornalistas aqui, 
mas estão estudando lá. Tem um projeto do qual eles falam muito, o Journalystics,24 que não é só o 
jornalismo, é você fazer esse modelo híbrido, um jornalismo específico para aquele público, que 
mistura também conceitos que seriam mais de uma assessoria. É você fazer um modelo híbrido de 
negócio. E é com isso que o Jota trabalha. É diferente, porque a gente também não trabalha com 
informações para todos. Todos assinam. Apesar de que os sites já fecharam também o conteúdo, né? 
Folha, O Globo… Hoje em dia você assina, mas ainda é um público que você quer. Um público 
universal. Um cara que assina porque quer ler esporte, o outro porque quer saber a programação do 
cinema, do fim de semana. E isso a gente não tem.  
 
O nosso foco é bem específico naquelas áreas. Por isso é mais fácil, eu acho, você adotar esse modelo, 
porque sabe para quem está falando e para qual público vai produzir. O Gustavo [ela se refere ao 
Gustavo Gantois, editor em Brasília], que é editor da área toda de concorrência – a gente também 
acompanha Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), esses órgãos que disputam 
concorrência, que é o direito concorrencial –, ele sabe exatamente para quem. Em cada área tem um 
editor: a área tributária, a política, então cada editor já sabe e a gente vai discutindo produto a produto. 
Pra quem vai aquilo ali? Antes de você abrir, tem coisas que a gente nem abre e publica pra todo 
mundo, porque acha que nem vai ser de interesse, já que é uma coisa tão específica... Por exemplo, um 
laboratório farmacêutico que assina o Jota e é uma decisão que vai afetar laboratórios. Isso não vai 
render uma matéria para o público. 
 

E quando a pessoa assina, ela coloca esses interesses? 
 
Gabriela Guerreiro – Sim, ela assina produtos específicos. Pode assinar tributário, concorrência… 
Os escritórios de advocacia assinam muito o concorrência. Têm uns que assinam o geral, tem muita 
gente do mercado financeiro que assina o produto como um todo,  pra receber tudo. Porque o cara está 
lá anunciando ação e sai uma decisão do Supremo que suspende uma dívida da Petrobrás de não sei 
quanto. Para o cara que está lá negociando, aquilo ali afeta diretamente a ele. A decisão condena a 
Petrobras a perder tantos milhões, aí o cara recebeu aquilo no alerta. A Petrobrás foi condenada, estou 
investindo aqui na Petrobrás, já vou mudar minha rota. Estão entendendo? 
 

É mais barato do que ter uma assessoria. 
 
Gabriela Guerreiro – Claro que os produtos são precificados, também. E nem sempre a pessoa vai 
ter acesso àquela informação que o jornalista que cobre aquilo ali há 10 anos tem. Demora pra chegar. 
Então, acho que esse é o grande pulo do gato do formato de negócios do Jota. Sempre lembrando que 
são informações públicas, a gente não pega nada… Por exemplo, acontece às vezes de vazar um 
documento. Vazou um documento que é de um advogado que passou uma delação de não sei quem. A 
gente não passa isso pra frente, como jornalistas podemos receber um material de uma fonte sigilosa e 
publicar no site, mas não podemos passar aquilo para um assinante. Temos a missão de dar, tornar 
público, publicar no site. Mas nenhum desses nossos assinantes pode pedir pra perguntar nada, não 
existe essa relação: "Gabriela, você tem um repórter lá no Supremo? Pede pra ele perguntar para o 
Ministro..." Na nossa apuração vamos atrás das demandas, mas tem também o que você pode e o que 
não pode fazer. É mais ou menos isso, o nosso modelo de trabalho. 
 

Com relação à dinâmica de uma mídia tradicional, da hierarquia repórter-editor, você acha que  

tem diferença no processo de produção? 
 
Gabriela Guerreiro – Acho que não muda tanto, não. Porque a gente faz uma reunião de pauta toda 
semana. Os editores pegam as pautas com os repórteres, temos um esquema assim: os repórteres de 
cada área, os editores daquela área, tem o que a gente chama de editores executivos – eu sou um deles, 
a gente fica entre os editores e os sócios, que os sócios também estão lidando com outras questões, 

                                                 
24 Segundo a entrevistada, "Journalystics" é um tipo de jornalismo praticado nos Estados Unidos que serve de 

inspiração para os sócios do Jota. 
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mas existe um sócio que cuida da parte da reportagem e que fala direto comigo. Mas a gente tem essa 
hierarquia para não ficarem 10 pessoas falando com o repórter. Senão, inviabiliza o processo. Eu 
preciso que o repórter faça alguma coisa, peço para o editor dele. E o editor repassa. A gente segue 
direitinho.  
 

Então isso é uma coisa boa que permanece? 
 
Gabriela Guerreiro – A gente faz esse fluxo igual ao do jornal. Nisso não muda muito, não. Vem, 
decide. Tem um processo de hierarquia de funções, dentro da empresa, igual existe em qualquer 
redação, igualzinho. Às vezes coisas que vêm de cima pra baixo que a pessoa tem que fazer, não quer 
fazer, mas não tem jeito, tem que fazer, como teria que fazer no jornal. Às vezes o contrário, o repórter 
consegue uma coisa que nem estava prevista e avisa, e a gente decide como vai dar isso no fluxo. E 
vamos funcionando assim.  
 
Como estrutura, é muito parecido com qualquer redação. É uma equipe, com repórter, editor, uma 
pessoa que cuida do site, que fica em São Paulo. E tem isso também: a gente é espalhado. Temos 
redação em Brasília e em São Paulo. Aqui em Brasília acho que somos uns 19, entre repórteres e 
editores. Em São Paulo acho que é um pouco menos. No total, nossa base de trabalho acho que são 30 
e poucos repórteres, jornalistas. E aí têm os sócios, como eu falei: um que fica em Brasília, dois que 
estão nos Estados Unidos fazendo MIT [Massachusetts Institute of Technology]. E tem essa vantagem 
também, em relação à mídia tradicional: a gente brinca que pode trabalhar de qualquer lugar, desde 
que esteja com um computador. Temos a nossa sala de apoio aqui, mas os repórteres já ficam na rua 
naturalmente. Você pode estar em qualquer lugar que estará conectado, usamos muito a ferramenta 
Hangout.  
 
O problema é esse, também: todo dia tem muita reunião via computador ou celular. O pessoal brinca 
que eu passo o dia em reunião. Porque como está todo mundo espalhado e às vezes são funções que 
estão interligadas... Quando a pessoa está do seu lado é mais fácil, mas quando não está você acaba 
tendo que falar com ela por essas ferramentas. A gente também usa muito conferência pelo 
computador e pelo celular. A reunião de pauta é feita assim. Por exemplo, a pessoa que cuida do site 
está em São Paulo, não em Brasília. Aqui eu nem mexo no site. Se fala alguma coisa de site, liga para 
o editor lá de São Paulo, que mexe com essa parte. Então, cada um tem a sua área, a sua função, e isso 
ajuda a fluir. 
 

Você falou que são 20 jornalistas. Mas tem outras funções: publicitários, designers, essas coisas? 
 
Gabriela Guerreiro – Não, todo mundo é jornalista, mas existe uma equipe que é a área de vendas, 
que fica captando novos clientes. 
 

Mas e se você precisa fazer um infográfico, editar um vídeo, como é? 
 
Gabriela Guerreiro – A gente tem um jornalista, especialista em dados, que mexe nisso. Mas essa 
parte de editar, quando é um trabalho que precisa de designer gráfico, a gente terceiriza. Um dos 
nossos objetivos é ter um designer específico, que possa botar mais bonitinho no site. Tem a Paty e a 
Vanessa, que ficam fora. A Paty já é jornalista, trabalhou na Folha e se especializou nessa coisa de 
tecnologia. Então, ela resolve todos os pepinos do site, criar área, desenvolver, tudo ela faz. Acaba que 
todo mundo tem interface com o jornalismo. A Raquel Salgado, que fica em São Paulo, cuida dessa 
parte de venda e atendimento, que é ficar em contato com os assinantes, ouvir o que eles querem, o 
que não querem, demandas e tal. Mas todo mundo foi mudando um pouco. 
 

O jornalista, do ponto de vista da cobertura, faz foto, faz vídeo? 
 
Gabriela Guerreiro – Foto a gente usa muito do banco público, não temos fotógrafo. A Agência 
Brasil, a Agência Câmara. Como trabalhamos muito com informação oficial e com a Justiça, 
praticamente todos têm banco de fotos. Então, não precisa de alguém cobrindo. Agora, vídeo é uma 
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coisa que a gente faz. Aí é o repórter que está lá, no celular. Porque temos o Jota nas redes sociais 
também, então muita coisa que vai para o Twitter ou para o Instagram, foi o repórter que filmou, que 
fotografou. 
 

E quem cuida das redes sociais? Eu fiz a matéria e eu mesmo publico? 
 
Gabriela Guerreiro – Não. Tem a pessoa que faz. Isso que eu falei: o repórter faz a função dele. Às 
vezes, ele fala: “Olha, está tendo isso aqui”. Aí a gente fala: “Olha, isso rende um tweet”. Ele passa a 
informação no nosso grupo – a gente se comunica muito via grupos de WhatsApp, tem um específico 
para cuidar dos alertas, outro da redação toda... Então, por exemplo, na semana passada, a eleição da 
mesa do Congresso: estavam os repórteres lá, fizeram foto do Plenário, foram mandando no grupo. E a 
gente: “Olha, isso vale um tweet: está acontecendo isso, isso e isso”. Aí a pessoa que está lá na 
redação, que cuida disso, tweeta, posta. O repórter não tem que fazer isso. A matéria dele passa para o 
editor antes de ser publicada, isso segue o fluxo como numa redação. Apesar de que existem algumas 
redações em que os repórteres já publicam muito de imediato. Mas na nossa, não. Passa por esse 
controle.  
 
O alerta, que é o produto mais rápido, é o que não demora muito porque ele manda, mas tem a Raquel, 
que fica aqui, que é a editora desse produto e também recebe, lê e manda. Mas não é automático de a 
pessoa passar direto, não. Tem um controle mínimo. Porque às vezes é muito rápido, tem erro de 
português, uma vírgula errada. Precisa ter um controlezinho mínimo para ajudar a pessoa que está na 
ponta. Acho que é isso, resumindo. Porque é muita coisa pra passar. E eu, e todo mundo aqui, a gente 
está aprendendo no dia a dia, porque é novo. Porque todo mundo que está aqui, 90 por cento veio da 
mídia tradicional. Acho que 99 por cento. Quase todo mundo veio da mídia tradicional.  
 
Então, também é um desafio pra gente aprender esse novo formato. Porque às vezes a sua tendência é: 
"Eu quero cobrir a pauta do dia". Mas isso não é de interesse do Jota, o foco é outro. Então, você tem 
que treinar esse novo olhar. E aí estamos aprendendo juntos. Tem reunião que junta os editores, os 
sócios e a gente fala: "E agora, melhor a gente ir por aqui ou por aqui?" E aí vamos pensando juntos 
numa empresa que está se construindo e mudando. E à medida em que você percebe que isso traz mais 
resultado do que aquilo, você investe mais numa coisa, menos na outra. 
 

Essa coisa do independente, você acha que é feliz essa nomenclatura, no caso de vocês?  
 
Gabriela Guerreiro – Eu acho que essa nomenclatura entrou mais na época do impeachment da 
Dilma, e ficou a mídia independente como se fosse uma mídia apolítica. E isso me preocupa um 
pouco... O Jota é zero, a gente não tem nada a ver com ativismo nenhum. Então, se for independente 
nesse sentido, do ponto de vista editorial nosso, de que a gente escolhe o que vai cobrir, de acordo 
com as nossas demandas, olhando por esse ponto de vista eu acho que somos independente. Mas se for 
independente quando eles falam desse tipo de engajamento,  não. Eu não sei se porque na época ficou 
muito atrelado com aquela Mídia Ninja, com aquele Diário do Centro do Mundo, ou o outro, esqueci o 
nome... Então, ficou muito assim: "Somos mídia independente, somos não sei o quê". Então assim, 
não. Não tem nenhuma empresa que controla o Jota. Às vezes é uma liberdade que não é do repórter 
em si, mas da empresa. A empresa em si decide, a gente decide tudo que está cobrindo, não tem 
nenhum fator externo. 
 

Do ponto de vista do financiamento? 
 
Gabriela Guerreiro – A gente não trabalha com nenhum anunciante, mas trabalhamos com as 
assinaturas. No site do Jota não tem propaganda, não tem anunciante. Mas o nosso sustento vem daí, 
desses assinantes.  
 
E quanto àqueles financiadores internacionais? O Jota conta com isso? 
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Gabriela Guerreiro – Hoje não. Não sei se no futuro, um dia... O que a gente tem, às vezes, são uns 
contratos esporádicos, umas sessões com que a gente faz parceria. Com o Google, por exemplo, 
tínhamos uma parceria sobre liberdade de expressão. Ele injetava alguns recursos pra gente publicar 
matérias sobre liberdade de expressão. Mas o Google não pautava a gente, porque é um tema que a 
empresa queria ver discutido. Aí ela fecha um contrato e fala: "Vamos fazer cinco matérias por mês 
sobre esse tema liberdade de expressão".  
 
Mas, de qualquer forma, eles não orientam o que vocês vão escrever, não é? 
 
Gabriela Guerreiro – Não, nada. Nenhuma orientação editorial. E isso é assim em qualquer contrato 
que fechamos, o ponto um é: a gente decide as pautas, a gente derruba as pautas, a gente edita o que 
vai ou não vai fazer. Porque, para o Google, é claro que é interessante: a gente faz uma matéria sobre 
direito ao esquecimento, que é você poder apagar registros da internet. Você vê que está tendo muito 
processo na justiça com as pessoas que publicaram um vídeo que você não gosta, aí você entra lá e 
pede para aquele site x apagar tal vídeo. Vive tendo ação na justiça, então se discute muito esse 
direito: pode você apagar uma coisa publicada, que já passou. Então, para o Google é interessante ter 
essa discussão em pauta, até para a empresa saber que ela pode ser acionada lá na frente por fazer uma 
coisa assim. É interessante para a empresa ter esse tipo de discussão, porque a gente vai, fala com o 
especialista, com advogado, levanta e coloca o tema em discussão. Às vezes, até para o STF é 
interessante ver uma discussão no Jota. Por exemplo, vai ter uma audiência e lá na frente o Supremo 
vai ter que decidir sobre o aborto, um tema superpolêmico. Você bota uma discussão dessas num site, 
ouvindo um especialista, ouve pessoas, isso pode ajudar até a nortear a decisão lá na frente. Você está 
ouvindo todas as partes, e às vezes o juiz não tem tempo de fazer isso em cada processo. Esse é o 
objetivo, né? Um objetivo maior, e não a empresa pautar a gente. 
 

Como se dão as rotinas produtivas do Jota? Nós conseguiríamos, por exemplo, acompanhar o 

dia a dia de vocês? Todo o processo de uma única reportagem, por exemplo? 
 
Gabriela Guerreiro – Por exemplo, se você vier e se sentar aqui na nossa redação, vai acompanhar só 
um pedacinho do que a gente faz. Primeiro, porque tem um repórter que está na ponta, cujo trabalho 
de reportagem precisa ser acompanhado. Depois ele manda a informação, digamos, para um alerta, 
que já cai na mão do editor do alerta. Você teria que se sentar ao lado do editor do alerta para ver 
como ele está mandando aquela informação. Aí, daqui a pouco eu vou escrever uma matéria para o 
site, e quem publica para o site é outro... Talvez você até conseguisse fazer isso numa redação 
tradicional, onde está todo mundo junto, um do lado do outro, mas nossa redação é descentralizada, 
cada um está num lugar, e para economia de tempo e dinheiro, mesmo, pra gente não precisar ficar se 
deslocando. Pra você acompanhar essa rotina produtiva, teria que ficar uma semana, ou pelo menos 
um dia, acompanhando cada pessoa, o que cada um está fazendo. É muito diferente pra você poder 
entender a lógica do funcionamento, que não é como uma redação tradicional, em que o repórter está 
lá, sai, vai para uma pauta, volta, senta, bate a matéria, o editor que já está ao lado dele, ao lado do 
editor já está o que bota na home... 
 

É uma rotina menos estruturada, não é? 

 
Gabriela Guerreiro – É mais fluida. A gente tem mais liberdade, não nos preocupamos tanto com a 
presença física do repórter. Não preciso, de manhã, mandar: "Onde você está?" Não, eu já sei. Sei das 
pautas dele, ele também. Cada um sabe das suas responsabilidades. Então, a gente até ganha tempo 
com isso, né? Até para a pessoa é mais fácil: ela já sai de casa, vai direto fazer o órgão.  
 

Não é aquela coisa da mídia tradicional, ir para a redação, sair com com motorista...  
 
Gabriela Guerreiro – Não. Se a gente precisa de deslocamento, Uber. É tudo assim, não tem nem 
como, numa estrutura pequena como a nossa, a gente ter carro com motorista, como os jornais têm. 
Então é assim, se precisou, pega Uber. E assim a gente vai resolvendo. A maioria pega carro. Por 
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exemplo, quem vai para o Congresso: vai, estaciona, fica o dia todo, pega o carro e volta  à noite, nem 
passa por aqui. 
 

E nesse meio tempo a pessoa já entregou, mandou as informações, tudo? 
 
Gabriela Guerreiro – Entrega tudo. E se ela precisar sair de lá e se deslocar para outro lugar, pega 
um Uber por conta do Jota, claro. Porque aí esse deslocamento é para o trabalho. Todo mundo tem o 
perfil próprio, pessoal, e o perfil da empresa – você pode pedir e já vai direto para a conta da empresa. 
Então, tudo, gasto, celular… Eu até esqueci de falar dessas coisas, a gente dá material. Cada repórter 
ganha um notebook, mas o celular cada um usa o seu, marca as ligações que são feitas a trabalho e 
todas são todas reembolsadas pelo Jota ao final do mês. É mais uma economia, você não precisa 
comprar um aparelho celular para cada pessoa ou fazer uma linha corporativa. Quando o jornal te dava 
um celular, você ficava com o do jornal e o seu pessoal. O que eu não gostava tanto, porque você saía 
do jornal com aquela linha através da qual um monte de fontes suas poderiam te acionar. Aí você tinha 
que mandar mensagem pra todo mundo: “A partir de agora não estou mais no número tal”. Aí tinha 
gente que não salvava, que você perdia pelo caminho, que não te atendia mais porque não sabia que 
era você...  
 
Então, eu não acho tão ruim. Falo para o pessoal: “Tem vantagem nisso, também”. Dá mais trabalho, 
porque todo mês você tem que calcular, mandar sua conta de celular e pedir reembolso daquele valor 
referente às ligações que fez a trabalho. Mas é toda essa nova mentalidade de administrar uma 
empresa, no caso jornalística, que é diferente um pouco do formato tradicional. Por isso a gente se 
chama de startup também, por conta dessa nova forma de trabalhar. Não sinto saudades da velha 
mídia. E o que eu faço daqui, eu faço de casa. Minha filha está doente ou está chovendo pra caramba, 
está muito engarrafamento: "Olha, gente, eu não vou hoje, estou trabalhando de casa". E no jornal não, 
tem muito aquela coisa de dar plantão. No site a gente deixa algumas coisas agendadas, se organiza 
para não trabalhar no fim de semana. Ficamos livre do factual. Nem me fala, eu fico olhando aquelas 
votações no Congresso até três horas da manhã e penso: "Ai, gente, eu não preciso mais fazer isso. 
Não acredito!" Eu estou bem feliz assim. Você chefiar também é um desafio, mas agora já estou 
acostumada. É bom pra gente mudar. 
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ENTREVISTA COM MARIELLE RAMIRES, DA MÍDIA NINJA 

 

 

 

 

 

 

Marielle Ramires é graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo 

pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em 2002, mesma turma em que eu, 

Janaína Capobianco, me formei. É umas das fundadoras do Fora do Eixo e da Mídia Ninja e 

coordenadora das articulações políticas e de redes desses movimentos. É membro do conselho 

editorial da Ninja e ativista nas lutas de Comunicação, Cultura e Direitos Humanos. Foi ainda 

assessora de gabinete do ministro da Cultura, Juca Ferreira, no governo da presidente Dilma 

Rousseff. 

 

A conversa 

A entrevista foi realizada no dia 23 de março de 2019, às 8h30, na Casa Coletiva da 

Mídia Ninja, onde Marielle mora atualmente, no bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro, por 

sugestão da jornalista. A mestranda Leandra Ribeiro também participou, já que pesquisa 

temática relacionada ao assunto, com abordagem relativa ao uso de vídeos. A conversa teve 

duração de aproximadamente duas horas. 

Ao chegar ao local, com antecedência de 30 minutos, ficamos na porta, esperando o 

horário marcado se aproximar um pouco mais. Enquanto isso, fomos abordadas por uma das 

moradoras da Casa que, posteriormente, descobrimos chamar-se Cláudia Schulz, conhecida 

como Branca, natural do Rio Grande do Sul e integrante da Frente Hacker da Mídia Ninja. Ela 

nos convidou para entrar. 

A Casa, ao contrário do convencional em uma residência, tem como primeiro cômodo 

uma espécie de recepção, com balcão. Na parede em frente à porta, uma pintura com a arte e a 

tipografia da Ninja estampadas. Fomos até a cozinha, onde nos ofereceram água, um local 

organizado, com um quadro de tarefas na parede (com divisões de pessoas e tarefas por dias 

da semana) e armários, todos etiquetados, com o nome dos utensílios que continham cada 

porta e gaveta. 

Na sala, onde aguardamos a entrevistada, cumprimentamos outras duas integrantes do 

coletivo. Dividida em dois grandes ambientes, contava com sofás e, em dois cantos das 
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paredes, duas estantes repletas de livros. Entre os acadêmicos, alguns sobre a Mídia Ninja e 

jornalismo, dentre os quais um da Claudia Rodrigues,25 assunto que deu início à nossa 

conversa.   

 

Marielle, achamos que as mídias independentes digitais nascem e se reinventam com novos 

modos de fazer jornalismo. Claro que nesse contexto tem um elemento catalisador, que  s ão as  

tecnologias, o que alguns autores do midiativismo chamam de empoderamento, por conta do 

smartphone, que converge e democratiza, todo mundo começa a ser produtor. Eu acho que essas 

dinâmicas da Mídia Ninja, que é jovem,26 mas nasce de um movimento anterior, é que são o 

interessante. O Pablo27 falou um pouco, na entrevista para o Roda Viva,28 que a questão não é  o 

smartphone, é o que a galera faz com ele.  

 
Marielle Ramires – Sim, não dá pra olhar só para a tecnologia, se é boa ou ruim… Vem aquele 
debate que é super-estéril. 
 

Nesse cenário brasileiro de novas e diferentes mídias no ambiente digital, vários conceitos 

emergem. O próprio Mapa da Mídia Independente, realizado pela Agência Pública, que  re úne 

mais de 70 iniciativas no Brasil, engloba iniciativas  bastante diversas, heterogêneas, dentro desse 

conceito, ou por vezes slogan, de independente. Temos definições como “mídia inde pendente”, 
“mídia alternativa”, “novas mídias”, “novos arranjos produtivos”...  

 
Marielle Ramires – A “nova grande mídia”... Foi uma discussão que o Fabio Malini, que era do 
Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic) lá do Espírito Santo, fez. Ele tem essa 
leitura interessante, porque ela vem num momento em que, em 2013, ele começa a fazer um estudo 
sobre a blogosfera, sobre esse ecossistema de mídias que é tão diverso. Ele fala que no Brasil a gente 
tem uma “nova grande mídia”, que é esse conjunto de iniciativas de mídias livres que estão atuando 
em rede de maneira conectada. Fala ainda que é a “nova grande mídia” porque ela faz a disputa com a 
mídia hegemônica, tradicional. 
 

Bastante expressão dessas mídias, chegar a se usar o termo “grande”, não é?  

 
Marielle Ramires – É. Ele diz que esse ecossistema tem uma característica que, apesar de serem 
muito distintas essas iniciativas, elas são complementares em alguma medida. E que a soma delas, o 
alcance que elas têm na rede, somadas, é de uma potência incrível. 
 

                                                 
25 Claudia Rodrigues é jornalista, doutoranda em comunicação na Pontifícia Univers idade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RJ). Fez sua dissertação de mestrado com o tema Narrativas jornalísticas e midiativismo: um 

estudo de caso sobre as rotinas produtivas do coletivo Mídia Ninja . Dados retirados do Perfil Profissional de 

Claudia na rede social Linkedin. Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/claudia-rodrigues-21259416/>. 

Acesso em: 7 ago. 2019. 
26 A Mídia Ninja surge oficialmente em março de 2013, no Fórum Mundial de Mídia realizado na Tunísia. Mas 

sua história começou antes. É fruto do acúmulo de 15 anos de experiências do Fora do Eixo. Histórico disponível 

em: <http://midianinja.org/sobre/>. Acesso em: 7 ago. 2019. 
27 Ativista cultural do Fora do Eixo, rede que ajudou a construir a partir da experiência do Espaço Cubo, em 

Cuiabá (MT), onde desenvolveu diversas tecnologias sociais e de gestão voltadas ao midialivrismo, economia 

solidária e formação livre. A partir dessas experiências, ajudou a fundar outras redes, tais como a Mídia Ninja e a 

Rede Brasil de Festivais. Dados retirados do site Unicult. Dispinível em: <http://unicult.org/pablocapile/>. 

Acesso em: 7 ago. 2019. 
28 Pesquisadora faz menção à entrevista concedida por Bruno Torturra e Fábio Capilé, fundadores da Mídia 

Ninja, ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 5 ago. 2013. Disponível em: 

<https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html>. Acesso em: 7 ago. 2019. 

https://www.linkedin.com/in/claudia-rodrigues-21259416/
http://midianinja.org/sobre/
http://unicult.org/pablocapile/
https://tvcultura.com.br/playlists/52_roda-viva-diversos_kmvgDn-lpNQ.html
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Ontem eu ouvi um termo: “mídia das margens”.29 Achei tão interessante... O que você acha que  

define melhor? Acha que o “independente” se aplica? A gente usa o independente. 

 
Marielle Ramires – Eu acho que tem um movimento de mídia livre, ele tem um manifesto inclusive,30 
que eu acho que vale a pena vocês buscarem, porque tem sempre umas conferências de mídia livre. 
Esse conteúdo de mídia livre vem até no começo dos anos 2000, né? Veio se expandindo muito forte e 
encontrou uma ressonância no primeiro governo do Lula. Eu acho que o Ministério da Cultura traz, 
através de editais de mídias livres lançados no período do Gilberto Gil com o Juca Ferreira, quando 
era secretário-executivo, e a partir dali temos um mapeamento muito forte desse ecossistema.  
 
A gente mesmo, quando estava na Cultura, porque começamos muito forte lá em Cuiabá, no Espaço 
Cubo, a gente entra nesses editais de mídias livres. Éramos um movimento de cultura, mas sempre 
entendemos a comunicação como um dos três eixos estruturantes daquilo que estávamos fazendo. 
Afinal, éramos todos comunicadores, né? Então, a gente entra nesses editais de mídias livres, a 
discussão da comunicação sempre foi entendida no Ministério como um processo cultural, também. 
Os editais vinham dialogando nesse sentido, e quem fazia política pública para comunicação era o 
Ministério da Cultura daquele período, porque o Ministério da Comunicação era absolutamente 
absorvido pelos grandes meios de comunicação, pelas teles. E ali no Ministério da Cultura foi possível 
pensar em desenvolver políticas públicas para a comunicação, sendo que esses editais de mídias livres 
eram uma das maneiras de se fazer isso.  
 
Então ali já aconteceu, além de investimento no setor, foi o processo de mapeamento muito forte. Ali 
foram mapeadas as mídias culturais, as mídias pretas, as mídias feministas, as mídias de pontos de 
cultura e uma diversidade enorme de narrativas que foram apresentadas a partir desses lugares. Foi um 
processo que, se não me engano, teve uns dois editais naquela época. A Ivana Bentes, aqui do Rio, 
muito parceira nossa, que supervale a pena ouvir na pesquisa, também foi uma das pessoas que 
protagonizou isso. Depois ela virou secretária de Cidadania e Diversidade, quando a gente foi para o 
Ministério da Cultura, com o Juca. Ela também lançou mais uma edição. Então, ali tinha um processo 
muito interessante em relação a esse pensar. E várias conferências de mídias livres foram realizadas, 
inclusive, com várias organizações: “Intervozes”, “Juntos”. Há um manifesto sobre isso. Ali tem uma 
síntese, e a questão econômica aparece. Eu acho também que é um ponto claro, a gente pode enfocar 
um lado em uma pesquisa, mas a questão econômica é absolutamente transversal nessa discussão, 
porque ela pauta a autonomia do profissional, do jornalista, enfim, do realizador do veículo. Ela vai 
conseguir, por exemplo, essa coisa que falam... Apesar de que, claro, naquele caso do Roda Viva, a 
tentativa era de desmoralizar. Quer dizer, tentar conectar e falar assim: “Vocês são do PT”. E não era o 
caso, né? Diante de uma novidade tão grande, a galera falou: “Meu Deus, preciso entender como isso 
funciona pra eu conseguir, de alguma maneira, tentar desmoralizar, desqualificar a iniciativa”. E pra 
mim aquela entrevista vai ser uma coisa que, no futuro, a gente vai olhar pra ela e falar: “Meu Deus do 
céu, revolta saber que os caras que vieram do futuro tiveram que conversar com um bando de 
dinossauros”. Porque eles ficaram absolutamente perdidos.  
 
Estava se falando de economia solidária, das moedas usadas, das redes, do processo econômico que 
havia. É muito mais sofisticado, hoje, a compreensão que se tem daquilo que a gente fazia. Para eles 
foi uma coisa assim: “Meu Deus do céu, de onde que essas pessoas vieram?” Acharam que vinham 
dois malucos ali, dois hippies, que iam chegar e eles conseguiriam, com sua inteligência, arrogância, 
que se tem tanto na academia quanto no próprio mercado, no próprio mainstreaming, que acham que 

                                                 
29 O termo “mídia das margens” é usado por Cláudia Rodrigues para se referir às mídias que se contrapõem 

àquelas dos “centros”, culminando em desigual distribuição de poder dentro-e-fora e também através de 

sociedades diversas. Disponível em: <https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/download/992/pdf_1>. Acesso em: 7 

ago. 2019. 
30 Segundo publicado na Carta Maior em 10 de abril de 2008, no dia 8 de março daquele mesmo ano, 42 

jornalistas se reuniram em São Paulo para debater a situação da mídia. Manifesto disponível em: 

<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Manifesto-da-Midia-Livre/4/13818>. Acesso em: 7 ago. 

2019. 

https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/download/992/pdf_1
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Manifesto-da-Midia-Livre/4/13818
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eles é que são detentores do conhecimento. Então, eram duas pessoas ali que estavam apresentando 
um repertório absolutamente novo para eles e ficou todo mundo perdido. E aquele momento foi muito 
histórico. Aquilo sem dúvida nenhuma foi um dos grandes momentos que a gente tem pra discussão 
sobre a comunicação no Brasil. E também sobre a cultura.  

 

Você faz uma relação das mídias livres com os movimentos culturais. Eu vejo uma relação forte  

das mídias alternativas com os movimentos sociais, é histórico, não é? Para mim, olhar a Mídia 
Ninja é interessante justamente porque ela vem de um movimento cultural e de  um grupo que  

tinha um lance de assessoria das bandas. Era um grupo que tinha o objetivo de dar visibilidade  

para aquelas bandas.  
 
Marielle Ramires – É que não era assessoria, né? Era um movimento cultural, que queria apresentar 
para o país um Brasil profundo que não era conhecido.  
 

Eu falo assessorar não num sentido negativo, que eu acho que esta palavra tem impregnado. 
Falo assessorar até mesmo num sentido de emancipar, de visibilizar. Como diz o Chaparro e 

também o Francisco Sant`Anna, quando aplica o termo mídias das fontes. Eles estão dizendo 

que nesse novo cenário comunicativo você tem novas práticas, novas mídias que se limitavam a 

ser fonte e que hoje buscam um espaço no cenário midiático, e passam a produzir conteúdos, 

disputando espaço na agenda do debate público, e passam a falar com a sociedade como mídia. 

Isso é uma inteligência, um modelo que acontece no Brasil, que tem relação com um ce nário de  

mídia de monopólio. Você vê essa relação?  
 
Marielle Ramires – Eu acho que de certo modo dá, sim. Porque sempre penso no parâmetro, eu vou 
voltar de novo pra cultura pra chegar até esse lugar.  
 

Parece que é um modelo meio híbrido. É uma mídia que, ao mesmo tempo, é um movimento…  
 
Marielle Ramires – Exatamente. No nosso caso é absolutamente esse lugar. Quer dizer, a gente não 
vive em busca do furo. Não é uma mídia que está correndo em busca do furo. Essas mídias vão buscar, 
também, dar voz para aqueles que não têm espaço nos grandes veículos, para apresentar a sua 
perspectiva de mundo. Ou em relação aos fatos, no caso do jornalismo. Quando eles vão apresentar 
uma narrativa em que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por exemplo, está 
envolvido, a perspectiva da grande imprensa é de criminalização. Ela vai falar: “Invadiu a terra”...  
 

Ainda hoje é assim…  
 
Marielle Ramires – Colocam-se na perspectiva do jornalismo americano, da isenção absolutamente 
falsa, que já caiu por terra. De que vai dar espaço para os dois lados. Quando não criminaliza, vêm 
com aquele jornalismo pasteurizado de quem falou o quê e acabou a notícia. E nós temos, hoje, 
grandes articulistas, que inclusive vieram do jornalismo tradicional e que vão dizer: “Gente, o papel do 
jornalista não é só ouvir um lado e ouvir o outro. Mas tem de estar ali analisando, trazendo leituras de 
mundo, para você conseguir apresentar múltiplas perspectivas para o seu leitor”. Óbvio que partindo 
de um lugar que é de quem está escrevendo a notícia.  
 
Uma novidade nossa é apresentar, de modo muito claro, que temos lado. A gente tem lado e é o lado 
daqueles que estão fazendo a luta social, que estão lutando por direitos no Brasil, que estão nas ruas, 
que estão ocupando espaços improdutivos, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST). O Boulos faz uma discussão, dados que comprovam que tem mais casas sem gente do que 
gente sem casa no Brasil. Esses números, essas informações que os movimentos sociais vêm trazendo, 
e eles têm pesquisas e estão cada vez mais profissionais e organizados, inclusive no trato daquilo que 
estão fazendo...  
 

O Francisco Sant'Anna fala que é um movimento de profissionalização das fontes, que vem do 

jornalista profissional para as ditas fontes... 
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Marielle Ramires – Isso vinha muito na cultura, aquela coisa do “do it yourself”.31 A gente veio com 
a perspectiva do vamos fazer juntos, não do faça você mesmo. No jornalismo vêm as mídias livres se 
empoderando desse lugar, pois se não tem espaço na mídia, vamos fazer nós mesmos, vamos criar 
nossas mídias. E foi esse lugar que as pessoas encontraram para conseguir desenvolver experiências 
nesse sentido. Nós fazíamos isso no Fora do Eixo, não tínhamos a nossa mídia, então a gente criava. A 
gente queria construir uma estrutura, uma cadeia produtiva, solidária, cultural e que desse visibilidade 
a esses artistas do Brasil profundo, que não tinham espaço nos grandes eixos, ou seja, não tinham 
espaço no Rio–São Paulo. 
 

Tanto que o movimento surge na periferia do Brasil, por isso Fora do Eixo? 
 
Marielle Ramires – Que vem do Brasil profundo, das cidades que não estão dentro do eixo, não 
estava ali no eixo econômico do país e que veio com muita força do Brasil profundo,  ocupando 
inclusive as capitais. Estamos no Rio de Janeiro hoje, vale dizer que encontramos vários fora do eixo 
dentro do eixo, gente que não tinha espaço, que estava aqui no Rio e que também não tinha espaço na 
Globo, no O Globo, na Folha e em outros veículos grandes. Então, a gente começou a fazer a nossa 
mídia, inclusive porque achávamos que era preciso fazer três coisas: a gente falava da circulação de 
pessoas, colocar artistas, jornalistas, produtores para circular, apresentar seu trabalho, se conectar, se 
articular entre si, fazer rede, sobretudo. A gente tinha que distribuir produtos culturais para conseguir 
movimentar uma cadeia produtiva, gerando economia. E era uma das maneiras de você levantar, 
formar público. E um dos eixos principais era a formação de conteúdo, a comunicação, entendendo 
que a gente precisava contar essa história para o Brasil, mostrar quem eram as pessoas, mostrar a 
produção musical, cultural que elas tinham, fazer clipe, vídeo. Começa daí um processo muito forte, a 
gente tinha um programa de implementação de mídias livres. 
 

Você trabalhou no Ministério da Cultura, não é? 
 
Marielle Ramires – Eu fui depois, em 2015, para o Ministério da Cultura, mas a gente começou o 
Cubo em 2002, sendo eu, Severino, Arthur, Oliver e o Armand.32 O Pablo começa com a Lenissa,33 
mais um grupo de pessoas no Cubo, a gente começa o Empório da Notícia, ali começamos a 
“parceirizar”. Em 2013, a gente fica um ano afastados, voltamos em 2015 com Calango34 de novo e, 
em 2016, eu entro para o Caixa Coletivo, que é uma coisa super, que entra na questão econômica. 
 

Vamos fazer um registro histórico? 
 
Marielle Ramires – Em Cuiabá, em 2002, tem o primeiro Calango, em cuja história o Pablo é 
fundamental, ele se aproxima do movimento estudantil. Antes do Cubo Mágico teve o Enecom.35 Teve 
os encontros dos cursos de comunicação da UFMT com o da UNIC. Teve um Enecom em Cuiabá. 
Então, aquele processo ali já tinha um nível de efervescência enorme. O primeiro Calango veio antes 

                                                 
31 Segundo George McKay, professor de estudos culturais da Universidade de Salford (Inglaterra) e autor do 

livro “DIY Culture – Party & Protest in Nineties Britain” (Cultura DIY – Festa e protesto na Grã-Bretanha dos 

anos 90), o movimento "do it yourself" (DIY) nasce em meio ao período de austeridade do pós -guerra na Grã-

Bretanha, porque na década de 1950, a necessidade, a criatividade, a juventude e as novas músicas estavam 

começando a se combinar em uma espécie de revolução da juventude. Entrevista disponível em: 

<https://super.abril.com.br/cultura/a-volta-da-cultura-do-faca-voce-mesmo/>. Acesso em: 7 ago. 2019.  
32 Severino, Arthur, Oliver e Armand eram, na época, estudantes do curso de comunicação social da UFMT. 
33 Lenissa Lenza Campos é membro e uma das  fundadoras do Fora do Eixo, que emergiu do Espaço Cubo. 

Também é egressa da turma do curso de Comunicação da UFMT, em que se formaram Marielle e eu. 
34 O Festival Calango foi considerado o maior festival de música independente de Mato Grosso. Teve início e m 

2001 e seguiu por muitos anos com edições anuais. Dados do Wikipedia apontam que foi criado e organizado em 

suas duas primeiras edições pelos produtores Caio Mattoso, Dudi Ribeiro e Caio Costa e, a partir da terceira 

edição, pelo Instituto Cultural Espaço Cubo. 
35 A entrevistada se refere ao Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação Social (Enecom) promovido 

pela Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social (Enecos). 

https://super.abril.com.br/cultura/a-volta-da-cultura-do-faca-voce-mesmo/
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do Cubo Mágico, em 2002, dali Pablo já articulando todo mundo, Lenissa muito forte também, e eles 
fundam junto com mais duas pessoas, o Léo36 também estava nessa história, o Cubo Mágico, que era 
uma produtora de áudio e vídeo. A Lenissa era de publicidade, fez filme, ganhou com o roteiro, ela foi 
para o cinema naquele período. Aí tinha a Ju Curvo, o Leo, mais a Cena, eles fundaram o Cubo 
Mágico. Em 2003 começa o processo do Cubo Mágico, muito forte, que veio aquela pulsão de vida 
organizando toda uma cena em torno. Eventos de música, reuniões, uma produção intelectual muito 
forte, gente se reunindo, inteligência conectada, aquela coisa efervescente, eles conseguiram um 
campo gravitacional que foi incrível. A gente se forma em 2002, em 2003 fundamos o Empório da 
Notícia, aí que começamos a trabalhar com eles [o Cubo Mágico], trabalhamos com o Fúria.37 A 
banda precisava de uma articulação de rede que era entre os cursos de comunicação, depois foi uma 
articulação de rede na cultura e começa muito forte a música, ganha um protagonismo muito forte, até 
pela conjuntura na época. Com o Calango, os músicos se aproximaram muito fortemente, começa a 
articular um movimento de Hip-Hop. Então, ali começa um processo de falar assim: “Precisamos 
desenvolver uma cadeia produtiva de música aqui com seus arranjos”, e eles começaram a pensar 
nisso. “Vamos falar de música”. Uma banda, então, pra conseguir visibilidade, tinha que tocar em tal 
lugar… Tudo começou com o Calango pra dizer isso. Eles levavam um produtor musical, que era de 
uma grande gravadora, e o cara falou assim, era só banda do Mato Grosso no primeiro Calango. Uma 
noite inteira de programação, o cara falou assim: "Muito legal, muito legal, mas enquanto vocês não 
tiverem um trabalho periódico nas cidades para as bandas se formarem, ensaiarem, não vai rolar. Vai 
ficar um festival de um ano e essas bandas vão ficar tocando uma vez por ano, fazendo seus covers e 
não vai rolar". Aquilo impactou muito, especialmente o Pablo. Nisso, chama Lenissa, primeira mulher 
que foi junto, sempre em liderança desse processo, eles fundam o Cubo Mágico e começam abrir 
diálogo com as bandas na parte da música, começam a pensar nisso. A banda, primeiro de tudo, pra 
melhorar o trabalho dela, tem que ensaiar. Então eles abriram um estúdio de ensaio, Pablo entrou com 
o carro, Lenissa entrou com uma grana, todo mundo entrou com um pouco de dinheiro, um com um 
carro, outro com uma grana da família. Sei que todo mundo fez o investimento primeiro, começou o 
trabalho ali. E aí na parte da música a banda tinha que ensaiar, abriram o estúdio de ensaio. De repente 
a banda ensaiando, a banda que ensaia quer tocar, começaram a fazer evento. Nesse processo, a Cubo 
Comunicação38 abriu uma parte de comunicação, e nesse processo eles chamaram a gente para estar 
junto do Espaço Cubo e ali começa nossa parceria. Então, o Empório começa ali a fazer os Zines, 
abrimos o primeiro blog deles, e começamos o trabalho ali de estruturar a comunicação. Com isso, a 
banda estava ensaiando, tocando e comunicando, a gente tinha que começar a gravar. Então, abriram 
um estúdio de gravação. Da gravação vem a necessidade de distribuição, então abre um selo. Então 
começou a desenvolver uns arranjos produtivos e além desse processo da brotheragem,39 que na 
cultura sempre teve um processo muito forte de um ajudar o outro a fazer, "vem cá meu brother, vem 
cá me ajudar num evento", começou a se entender que ali existia uma economia muito forte que girava 
e que não girava necessariamente com dinheiro, era com colaboração. Com isso começou a 
sistematizar esse processo com uma moeda social chamada Cubo Card, e ali a gente entende que tinha 

                                                 
36 Léo Bigode, como é conhecido, era um dos representantes da Monstro Discos, e já foi citado por Pablo Capilé 

em entrevistas para o site 

<http://senhorf.com.br/revista/Edicao_41_nova/web/revista/Materias_editadas_41/calango_entrev.htm> 

e pesquisa acadêmica <https://www.anpocs.com/index.php/papers -40-encontro-2/spg-4/spg01-4/10935-

producao-cultural-independente-e-trabalho-imaterial-reflexoes-sobre-a-producao-cultural-no-brasil-

contemporaneo-a-partir-de-estudo-de-caso-da-rede-circuito-fora-do-eixo/file>. Acesso em: 7 ago. 2019. 
37 Com grande representatividade regional, nos anos 2000, o Teatro Fúria era o que tinha maior proeminência na 

cena mato-grossense. 
38 Em entrevista ao blog Rock Pará, em 2009, a membro e uma das fundadoras do Fora do Eixo, Lenissa Lenza, 

disse que “o Espaço Cubo é uma organização coletiva cultural, autodenominada Instituto Cultural, que trabalha 

uma rede de ações laboratoriais estruturantes da cadeia produtiva cultural, partindo do segmento da música”. 

Entre os projetos contemplados pela organização, segundo ela, está o de comunicação. Entrevista disponível em 

<http://rockpara.blogspot.com/2009/07/espaco-cubo-e-o-cubo-card-cultura.html>. Acesso em 7 ago. 2019. 
39 Brotheragem é uma expressão que vem do inglês brother, que significa irmão, e que foi aportuguesada para 

designar um relacionamento muito próximo entre indivíduos, ou seja, companheirismo, camaradagem. O termo, 

por sua vez, é amplamente conhecido, ainda, pelo viés sexual, quando duas pessoas do mesmo sexo podem ter 

relações íntimas sem deixarem de se reconhecer como heterosexuais. 

http://senhorf.com.br/revista/Edicao_41_nova/web/revista/Materias_editadas_41/calango_entrev.htm
https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg01-4/10935-producao-cultural-independente-e-trabalho-imaterial-reflexoes-sobre-a-producao-cultural-no-brasil-contemporaneo-a-partir-de-estudo-de-caso-da-rede-circuito-fora-do-eixo/file
https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg01-4/10935-producao-cultural-independente-e-trabalho-imaterial-reflexoes-sobre-a-producao-cultural-no-brasil-contemporaneo-a-partir-de-estudo-de-caso-da-rede-circuito-fora-do-eixo/file
https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg01-4/10935-producao-cultural-independente-e-trabalho-imaterial-reflexoes-sobre-a-producao-cultural-no-brasil-contemporaneo-a-partir-de-estudo-de-caso-da-rede-circuito-fora-do-eixo/file
http://rockpara.blogspot.com/2009/07/espaco-cubo-e-o-cubo-card-cultura.html
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uma moeda social, no caso na época, a equipe que estava ali entendia que se tinha a moeda social e 
lança o Cubo Card, que pensava que, "ao invés de fazer na brotheragem, vamos começar a trocar o que 
se tem disponível, e valorar isso". E nisso foi uma coisa que movimentou nossa economia durante um 
período forte como até hoje. Hoje a gente funciona como caixa coletivo. Quem mora em casa coletiva, 
a gente trabalha com caixa coletivo, quer dizer que não tem um salário, não tem um salário para si, 
tudo aquilo que a gente ganha vai para um fundo coletivo, um caixa coletivo e a partir daí que a gente 
faz a gestão de todo nosso processo. A gente sempre fala do custeio de tudo. "Mas e aí, se precisa de 
um sapato?", saca do caixa coletivo e vou comprar meu sapato. "Ah, mas se quiser comprar um bolsa 
da Victor Hugo?", obviamente que não é que não pode. Hoje em dia, se você passar por um processo 
de caixa coletivo, a última coisa que você se importa é se você está usando uma calça da Zoomp. 
 

O que você está dizendo é que há um âmbito da liberdade individual, mesmo sendo coletivo? 
 
Marielle Ramires – Mesmo sendo coletivo. E que existe, obviamente o valor da subjetividade e você 
cada vez mais por causa do coletivo, você vai mudando seus valores, seu olhar em relação a algumas 
coisas, você vai falando “porque eu preciso disso aqui?”, você não precisa. Você começa a se 
questionar, inclusive. Você vai falar "meu Deus, nem shampoo eu preciso usar, inclusive". Porque se 
você parar para pensar, tem uma pesquisa hoje que fala que o sulfato e petrolato40 fazem mal pro 
cabelo. Aí você vai buscando, vai estudando maneiras. Quem tem cabelo enrolado, por exemplo, tem 
uma técnica chamada low poo, no poo41, que é você eliminar o sulfato, eliminar petrolato, você passa a 
buscar produtos que não tem essa composição química, então você vai buscando alternativas. A vida 
vai levando você para esses lugares. Você começa a questionar. 
 

Então vocês não têm contas individuais no banco? 
 
Marielle Ramires – Eu tenho minha conta no banco, eu tenho meu MEI, eu posso ter. O nosso 
sistema no fim de contas a adesão é livre, consciente e esclarecida. Eu quero, acredito e sou parte 
dessa construção, sou autora dessa construção, então a partir do momento que eu entro pro caixa 
coletivo eu também optei por essa metodologia, que eu também sou construtora. O olhar vai pra outro 
lugar, a vivência te leva pra outro lugar, você passa a fazer parte daquilo, aquilo é orgânico. Então esse 
é o centro, é a base, a centralidade da Mídia Ninja, o lugar que a gente chegou passa por esses lugares.  
 

Então do Cubo e do Empório da Notícia e suas articulações e conexões nasce o Fora do Eixo, que 

é de onde nasce a Mídia Ninja. A Mídia Ninja, hoje, eu entendo como um movimento de 

comunicação que está dentro do Fora do Eixo. O Fora do Eixo é maior que a Mídia Ninja, é 

isso? 

 
Marielle Ramires – A Ninja surge do Fora do Eixo. O Fora do Eixo é a base desse processo todo. 
Mas a Mídia Ninja é como se fosse um projeto incubado. 
 

É uma coisa que emergiu… Sem esse movimento todo que você estava falando…. Não foi uma 

coisa de: “Vamos lá parar, vamos lá ser os Ninjas”. Foi uma coisa que emergiu de um processo e 

que repercutiu no mundo inteiro. Acho interessante essa coisa espontânea, não foi uma cois a 

planejada…  
 
Marielle Ramires – Emergiu do Fora do Eixo, do processo. Não existiria a Mídia Ninja. Não foi 
planejado, um projeto escrito. Inclusive essa perda de controle faz parte do processo. Vai crescendo 

                                                 
40 Sulfatos, petrolatos, entre outros tipos de componentes, estão presentes em alguns produtos, como shampoo. O 

sulfato é um detergente pesado, a exemplo do lauril sulfato de sódio (LSS), que faz espuma nos shampoos, mas 

pode remover proteção natural do fio, ressecando-o. Já o petrolato é um dos derivados do petróleo cru, que, após 

a desparafinação (retirada da parafina) de óleos pesados, transforma-se em uma substância gelatinosa incolor ou 

amarelada. 
41 Low poo e no poo são técnicas de lavagem dos cabelos. Do inglês, low poo significa algo como “pouco 

shampoo”, e no poo, algo como “nenhum shampoo”.  
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tanto que você perde o controle disso e isso que é o incrível. E antes da Mídia Ninja, o Fora do Eixo 
viveu ápices e momentos incríveis.  
 

E não tinha tanta visibilidade? 
 
Marielle Ramires – Nenhuma. A gente visibiliza bandas, como por exemplo Macaco Bong42, que era 
uma banda instrumental de Cuiabá, que tinha músicas de 7 minutos, e que foi eleita, em 2008, como o 
melhor CD do ano43, que a gente tinha o “artista igual pedreiro”, que é o nome do disco. Era um disco 
manifesto, daquilo que a gente fazia, a gente sempre falava que o artista era igual pedreiro. Para a 
gente transformar em realidade tinha que fazer com nossas próprias mãos, e que o artista não é o ser 
iluminado, ele tem que pegar e ir pro chão da fábrica fazer as coisas também. Tinha que ir lá, fazer, 
produzir, carregar caixa. A gente sempre brincava com isso, caminhando, cantando e carregando 
caixa. Não era "caminhando, cantando e seguindo a canção". Esse disco manifesto foi eleito pela 
Rolling Stones em 2008 como, como o melhor disco do ano. Ficou na frente de Caetano Veloso, de 
Djavan, de caras que já eram consagrados pela grande indústria. E ali veio o Vanguart de Cuiabá 44, 
naquele processo que hoje em dia está super bem posicionado, bandas que vinham do Acre muito bem 
posicionadas, e bandas que vinham de uma cena musical nacional que vinha de um Brasil profundo e 
estavam ocupando visibilidade nos grandes eixos que foi fruto de um trabalho que pensava produção, 
que pensava comunicação, que pensava economia e que pensava Universidade também, porque a 
gente sempre entendeu que o nosso processo era um processo de formação muito forte, a gente ensina 
e aprende o tempo todo. Então sistematizamos esse conhecimento também, então todo esse conjunto 
de tecnologias e metodologias que foram desenvolvidas, acho que passa por um plano de 
assessoramento também, mas não é só isso, é um processo de construção de um processo que gera 
produtos. Mas que é um processo que foi construído no Brasil a partir de redes culturais. O Fora do 
Eixo pra mim é um movimento histórico nesse sentido. Porque se a gente parar pra pensar na nossa 
árvore genealógica, a gente veio da semana da arte moderna, dos modernistas, veio depois, passou 
pelos tropicalistas, passou pelos movimentos culturais todos pra chegar, passou pelos novos baianos, 
pelo Chico Science, passou pelo movimento Manguebeat, então surgimos dessa árvore genealógica, a 
gente não veio da revolução russa, a gente veio desse processo emergente que o Brasil viveu e pensou 
na sua brasilidade e lugares diferentes. Então a gente veio desse processo de pensar o Brasil com uma 
produção cultural rica, que expressava uma diversidade cultural que não era valorizada e que não tinha 
espaço nos grandes eixos. E a mídia vinha desse lugar também, não tinha visibilidade nos grandes 
eixos ou seja nas mídia dos grandes eixos também, então a comunicação sempre foi um processo 
fundamental disso. 
 

Interessante que o que faz a diferença aí, para mim, é a comunicação, uma cois a que  s urge de  

um grupo de comunicadores… 
 
Marielle Ramires – Apesar de tudo não foi só comunicação. Ela foi fundamental, porque ela 
conseguiu dar visibilidade, mas foi um processo econômico, a gente fala que a economia sempre foi o 
último chefão. 
 

Mas veja bem, todos esses processos criativos e inovadores surgem no berço, no e ntorno da 

comunicação, liderados por comunicadores. 
 
Marielle Ramires – Quando eu cheguei eu ficava, assim, “gente, a comunicação é o quarto poder”... a 
gente chegou nesse lugar….Ela é um dos grandes poderes. A gente encarou isso, entendeu que é um 
dos eixos estruturantes de tudo, a gente teve uma circulação muito forte, a circulação de pessoas foi 

                                                 
42Macaco Bong é uma banda de rock instrumental brasileira fundada em 2004, em Cuiabá (MT), pelo guitarrista, 

compositor e produtor Bruno Kayapy. 
43 Em 2008, o álbum de estreia da Banda Macaco Bong, intitulado Artista Igual Pedreiro, foi eleito o Melhor 

Álbum do Ano pelos críticos da revista Rolling Stone Brasil. 
44 Vanguart é uma banda de indie rock formada no ano de 2002 em Cuiabá, Mato Grosso, pelo v ocalista e 

violonista Helio Flanders. 
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fundamental, produtores, artistas, jornalistas, a gente botou jornalista pra circular, a gente contava a 
história e trouxe gente pra ver e contar a história junto. 
 

Me lembra um pouco o Dominique Wolton45 quando ele fala que pela comunicação nós  vamos 

construir a tolerância, respeito e interesse pela diversidade, porque não é só tolerar o diferente, é 

preciso se interessar pelo diferente. Esses movimentos culturais, pela comunicação vão 

construindo esse ambiente, de valorização e interesse pela diversidade... 
 
Marielle Ramires – No final de 2010 mudamos pra São Paulo, o Fora do Eixo estava no Brasil 
inteiro, a gente era o principal coletivo e estávamos em Cuiabá até 2010. A gente tinha 200 pontos no 
Brasil inteiro. Duas mil pessoas envolvidas, era muita gente, a gente cresceu muito, era um salto. Aí a 
gente resolve montar uma casa coletiva em São Paulo e abrimos a primeira casa coletiva em São Paulo 
nesses moldes, que nem a gente está aqui hoje no Rio, e vai pessoas de vários coletivos e fundamos a 
primeira casa fora do eixo em São Paulo. O início da Mídia Ninja começa em 2002, começamos em 
Cuiabá, lá onde começa o Cubo, ainda não tinha o nome Mídia Ninja. Tem muito processo aí. Em 
2011 começamos a cobrir a rua, porque começam os movimentos. Primeiro porque São Paulo está 
naquele momento de efervescência de várias marchas na rua. Quando Ana de Hollanda entra no 
Ministério da Cultura46, a primeira coisa que ela faz é tirar o Creative Commons47 do site do 
Ministério da Cultura. Aí começa o movimento cultural inteiro, uma reação à Ana de Hollanda em 
contraponto com a política que o Gil defendeu,  aquela política maravilhosa, que pensava a cultura a 
partir da tridimensionalidade, ele falava que a cultura era um processo antropológico e que a gente 
precisava considerar a cultura a partir de três perspectivas econômica, cidadã e simbólica. Colocou a 
cultura em outro lugar, porque era uma novidade no Brasil, aquilo pra mim foi revolucionário, porque 
grande parte do que a gente viveu depois veio deste lugar e aí, Ana de Hollanda veio falar que não, 
que o artista era o centro da cultura, ela volta a defender o que a galera antes defendia. Então começou 
alí um movimento de mobilizar a cultura, lançamos o PCult48, era na época o partido da cultura, o que 
era só um nome fantasia,  de uma articulação que tinha no Brasil, abrimos Twitter em cada lugar, com 
os coletivos que a gente tinha, e fizemos uma mobilização muito grande em torno do tema, batendo, 
contrapondo essa tentativa de desconstrução da política cultural que tinha sido feita nesses primeiros 8 
anos do Lula, e a gente começa se entender como movimento Cultural. A gente se entendia como uma 
rede, mas alí a gente começou a se entender como movimento social. Tinha um circuito cultural, que 
era o Circuito Fora do Eixo e a gente falou "não, a gente é um movimento social" e começa um 
processo também muito forte de ir pra rua, e quando a gente vai pra rua encontrar com esses 
movimentos que estavam ocupando a rua, teve, por exemplo, uma marcha muito forte, uma repressão 
da polícia, contra a marcha da maconha em São Paulo, no período, que foi um escândalo. O Torturra 
fez uma reportagem sobre a gente na revista Trip que ele estava na época, mostrando que tinha gente 
trabalhando pela política cultural fora do Ministério da Cultura e aquilo a gente se encontra ali. Então 
a gente faz uma Marcha da Liberdade em São Paulo, uma segunda no Brasil inteiro, então uma coisa 
superpoderosa ali e a gente, tem esse encontro com a rua e começa ali um diálogo muito forte com 
esses movimentos de São Paulo. Tinha uma parte da Cultura que era muito forte, a gente inclusive 

                                                 
45 Dominique Wolton, francês, é doutor em sociologia, especialista em Ciências da Comunicação e um dos mais 

importantes pensadores do campo da comunicação na contemporaneidade. 
46 A compositora Ana de Hollanda tomou posse como nova ministra do Ministério da Cultura no governo de 

Dilma Rousseff e atuou no cargo entre janeiro de 2011 e setembro de 2012. 
47 Creative Commons (CC) é um tipo de licença de atribuição em que os autores podem especificar que seu 

trabalho seja usado de uma determinada maneira. Trata-se de uma organização não governamental sem fins 

lucrativos localizada em Mountain View, na Califórnia, voltada a expandir a quantidade de obras criativas 

disponíveis, através de suas licenças que permitem a cópia e compartilhamento com menos restrições que o 

tradicional "todos os direitos reservados". Em geral, conteúdo do tipo CC não exige que você solicite permissão 

antecipada ou pague qualquer tipo de taxa de licenciamento ao au tor. 
48 O Partido da Cultura, PCult, surgiu em julho de 2010, três meses antes das eleições. Trata -se de um 

movimento social com vistas ao favorecimento e maior preocupação com as políticas públicas para a cultura. 

Disponível em: <http://partidodacultura.blogspot.com/>. Acesso em: 7 ago. 2019. 

http://partidodacultura.blogspot.com/
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termina o ano de 2011 como finalista do prêmio da Revista Bravo49, que a gente concorreu com o 
Instituto Tomie Ohtake, ficamos entre as três melhores programações do Brasil, na época o Pablo 
também ganhou uma Trip Transformadores50. A gente teve um ano super exitoso, terminamos o ano 
bombando e com um diálogo forte da gente começando a cobrir a rua, tirar foto, colocar nos Flickrs, 
começando ali um registro do que estava acontecendo no Brasil daquele período, aquela efervescência 
toda. Chega em 2012 esse processo se aprofunda ainda mais, porque a gente começa a fazer essas 
coberturas e também a fazer várias coisas juntas. Teve o Churrascão de gente diferenciada naquele 
período, que teve lá em Higienópolis que queriam abrir estação de metrô lá e o povo "Não, não, 
queremos gente diferenciadas aqui" e começou o churrascão e a gente foi cobrir. Então teve ali um 
processo de ocupação da rua, se entendendo como a rua é nossa, a rua é "nóis". Esse processo todo 
culmina com vários festivais de rua e a gente chega no final de 2012 com a campanha, primeiro lança, 
na época, era a eleição de 2012 da prefeitura de São Paulo, tinha lá o Russomano, estava em primeiro 
lugar nas pesquisas, óbvio que era um monte de coisa que tinha acontecido, mas a gente na época a 
gente lança "Amor sim, Russomano não" e tem uns escândalos dele lá que, enfim,  circula e aquilo lá 
faz com que ele caia de 1 para 3 nas pesquisas, e nas redes vieram fortes, Amor sim, Russomano não, 
somado aos escândalos dele, ele decai para o terceiro lugar nas pesquisas, o Haddad, vai na disputa 
contra o Serra e gente lança ali, os coletivos todos que estavam juntos “existe amor em SP” e faz um 
festival durante um dia inteiro lá com Criolo, com Gaby Amarantos, um puta festival e aquilo ali ecoa 
de uma maneira muito bacana porque era uma narrativa sendo apresentada naquele momento que São 
Paulo estava vivendo. Tinha uma possibilidade tão grande ali, um sentimento de que era possível e 
vamos para cima. As pessoas ocupando as ruas e disputando amor, disputando uma simbologia e uma 
maneira de contar a história de uma esquerda progressista do Brasil, que era  muito interessante que 
veio desse campo da cultura. Então Haddad ali quando ele vence, toma posse, a primeira frase dele é 
“existe amor em SP”. Então foi incrível ali, foi uma coisa que emanou. Quando a gente termina o ano 
de 2012, a gente faz um encontro no final do ano que a era chamado preliminares. Nós  falávamos que 
2013 ia ser ser foda, preliminares. E já anunciava o que ia ser 2013, então quando vai e acontece 2013 
no começo do ano a gente já tinha um diálogo, o Torturra tava com a gente, fora os parceiros que 
estavam unidos, Cláudio Prado, Ivana Bentes, dentre outros, enfim, a gente começa a pensar numa 
mídia que vá conseguir cobrir o que estava acontecendo naquele momento, e ali surge o nome Mídia 
Ninja, que era, poxa, estamos cobrindo, estamos fazendo Pós-TV, a gente já fazia Pós-TV, 
transmissão ao vivo na rua. A gente ia fazer transmissão dos festivais, quando a gente ia fazer os 
festivais. Porque o Fora do Eixo eu falei um décimo do que a gente fazia. A gente fazia festival, 5 mil 
shows por ano, 300, 500 festivais, só grito do Rock eram 500 cidades, 400 cidades, cada ano a gente 
fazia mobilização então tinha um processo de rede muito forte, que a Mídia Ninja ela espelha, o que a 
gente acumulou com o Fora do Eixo, que já vinha dessa vivência de fazer e articular rede, falar no 
coletivo, articular, fazer festival, tudo era em rede o que a gente fazia. Vamos fazer o Grito do Rock, 
em Cuiabá surgiu o Grito Rock em 2007, em 23 cidades, de repente virou 300 cidades, de repente a 
gente chegou a 500 cidades, então foi um processo de cada vez mais gente vindo e aquilo acabou se 
multiplicando em rede, um monte de iniciativa pequena e média junto, que fica essa coisa super 
potente. Aí em 2013, no começo do ano a gente vai para o Fórum Social da Tunísia, faz a primeira 
cobertura com a Mídia Ninja, já abre Facebook, lança a identidade visual e começa no início de 2013 a 
Mídia Ninja. Em um momento que estávamos num diálogo com os movimentos de rua e movimentos 
lá de São Paulo. E quando estoura 2013 a gente estava lá, lá de dentro fazendo isso, quer dizer, a  gente 
já tinha um diálogo com aquele lugar, a gente pertencia aquele lugar e a gente estava fazendo mídia a 
partir daquele lugar também. Quando explode o processo do MPL51, com a tarifa que foi a repressão 
que teve a primeira manifestação de 13 de junho se não me engano, a gente estava cobrindo. Então, 

                                                 
49 A programação cultural do Circuito Fora do Eixo foi indicado à melhor programação pelo Prêmio Bravo de 

Cultura no ano de 2011. 
50 Em 2011, Pablo Capilé, criador do Circuito Fora do Eixo, é um dos homenageados pelo prêmio Trip 

Transformadores. O prêmio Trip Transformadores foi criado em 2007, com o objetivo de revelar, homenagear e 

projetar histórias de pessoas que se dedicam a tornar o mundo melhor para todos. Disponínel em:  

<https://revistatrip.uol.com.br/trip-transformadores>. Acesso em: 7 ago. 2019. 
51 O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo que defende um transporte público de 

qualidade e gratuito para a população e fora da iniciativa privada. Encabeçou as manifestações na rua em junho 

de 2013. 

https://revistatrip.uol.com.br/trip-transformadores
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quando começa ali, primeiro a gente começa primeiro de tudo foi isso, os veículos de comunicação 
deram capa da Folha, vândalos quebram não sei o que, vândalos depredam não sei o que. E quando a 
gente vem, a gente fala assim "peraí, vândalos?", quando vai ver na Mídia Ninja estava outra chamada. 
E aí as pessoas começam a confrontar. 
 

E aí eles começam a se reposicionar, não é? 
 
Marielle Ramires – Foi. No dia seguinte já foi outra notícia. Mas por que? Porque já estava a gente 
ali dentro, mostrando, transmitindo que não foi bem assim. Enquanto eles falavam que os vândalos 
quebravam, a gente estava lá na manifestação de dentro, ao vivo pelo celular, mostrando que, na 
verdade, a polícia começou a descer o pau, a atacar as pessoas. Inclusive, aquilo que a Morgado52 
falava, arbitrário, uma força completamente desnecessária, violento. E aí os movimentos pretos falam 
né. Vocês começam a sentir o que a gente sente na favela. Quer dizer, o asfalto começa a sentir o que 
eles sentem na favela. E o que os indígenas falam também. Vocês estão falando de fascismo? A gente 
conhece há quinhentos anos esse tal de fascismo. Tem quinhentos anos que a gente sabe o que é 
fascismo. E aí em 2013 a gente estava ao vivo, de dentro das manifestações, mostrando em tempo real 
e em baixa resolução o que estava acontecendo. E aí 2013 foi aquilo, aquela gangorra, uma montanha 
russa de um monte de coisa. E culminou naquele momento histórico do Roda Viva né. 
 

Aí a Mídia Ninja ganha muita visibilidade. 
 
Marielle Ramires – Ganha puta visibilidade, a gente chega a, sei lá, nossos um milhão e meio de 
seguidores naquele período. Aí vem 2014, a gente chega nas eleições da Dilma, num processo também 
super interessante. Porque chegando no segundo turno a gente se posiciona. Fala "não, a gente tem 
lado". A gente se posiciona claramente que Aécio nunca na vida. E fomos para o segundo turno com a 
Dilma. E ali muito forte vem a cultura com seu protagonismo. E a Mídia Ninja é a meninas dos olhos. 
Porque tudo que a esquerda não sabia fazer era comunicação, e a gente estava fazendo de uma maneira 
muito diferente. A novidade da Mídia Ninja foi justamente conseguir fazer o tempo real. Ela estar ali 
dentro da manifestação. Porque em 2013 o que a gente viveu? A grande imprensa sendo rechaçada né.  
 

Vocês acham que falam com um público diverso? Mesmo no Brasil de hoje, com a as censão da 

extrema direita? 
 
Marielle Ramires – Sim. E acho que isso se mantém. Nosso público é bem diverso. 
 

Que interessante. 
 
Marielle Ramires – E a gente fala até hoje que quando tem uma manifestação o povo vai pro Mídia 
Ninja. Porque as pessoas vivem falando isso pra gente, onde eu vou. Então essa é uma novidade né. 
Você conseguir pegar um celular, que é uma coisa simples, com 3G…. 
 

É que uma reinvenção do jornalismo. Existe um núcleo que produz o jornalismo da Mídia 

Ninja? Como funciona? Você se vê como jornalista? Porque você se coloca como ativista. E a 

Mídia Ninja vem completa de inovação, mas ela está na dimensão do jornalismo, não é? Porque 
está lá escrito: "Narrativas Independentes Jornalismo e Ação". 

 
Marielle Ramires – Claro. Claro. É porque no fim das contas é óbvio que a gente faz jornalismo, a 
gente tá contando histórias né.  
 

                                                 
52 Maria Aparecida Morgado é autora do livro "A lei contra a justiça: um mal-estar na cultura brasileira", fruto e 

sua tese de doutorado, em que discute o caso da polícia militar brasileira em um movimento que chama de 

personalização da lei, com relação ao trato com a sociedade brasileira. A professora da UFMT foi minha 

orientadora no mestrado em Educação, e professora, minha e de Marielle, na graduação em Comunicação. 
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Eu lembro do Bruno53 falando isso na entrevista do Roda Viva: "Pô, vocês questionare m se o 

nosso jornalismo é bom ou não, eu entendo. Agora, vocês virem questionar se é jornalismo…" 
 
Tem isso também né, é a reserva de mercado né. Peraí, quem faz jornalismo somos nós. Vocês não 
podem fazer jornalismo. 
 

É a sacralização, não é? Você cai quase no campo religioso. 
 
Marielle Ramires – Eu acho que é mais que isso. Tem todo o protecionismo do saber. Porque se você 
sabe o que é jornalismo, se o que você está fazendo é jornalismo, então, peraí, eu não sei tanto. E 
também tem uma reserva de falar "não, o que eu sei, vocês não sabem". 
 

Eu brinco que é uma morada do jornalismo. O jornalismo mora lá. O Chaparro 54 fala isso, ele 

não usa esse termo de morada, mas que ele está acontecendo nessas outras instâncias, e ele tem 

que ser bem feito. Mas ele não tem essa morada, essa exclusividade. 
 
Marielle Ramires – Só olhar para a Folha hoje né gente. A Folha estava vindo num processo super 
entusiasmado, aí veio o irmão e deu o golpe no jornalismo da Folha. Mandou a mãe embora, a mãe 
chegou na redação e não conseguiu acessar nem o e-mail. Conta-se. E isso porque ele foi, conta-se 
também, não chequei as fontes, mas porque ele era o cara que, era o filho do Uol, e quando ele cria o 
Uol, era o patinho feio. Ele cria no Uol, o Pag Seguro, e hoje o Pag Seguro é um negócio bilionário, tá 
na bolsa, já tem banco. O lugar que ele está é super econômico. O lugar que ele está da redação de 
economia, econômico pensando no interesse deles e de quem está com eles ali. Então a Reforma da 
Previdência não é mais tão interessante assim, você tem que segurar um pouco a mão. 
 

É mais fácil o jornalismo morar aqui do que morar lá, não é? 
 
Marielle Ramires – Sim. Se a gente parar pra pensar o que é a produção do jornalismo? Ela é técnica 
pura e simples? Ou é o compromisso e o ideário de estar ali? Contando histórias. 
 

Então, a independência está num repórter ou produtor de conteúdo, na liberdade de  noticiar 

aquilo…. 
 
Marielle Ramires – É . É isso. A possibilidade de contar a história como ela é né. Como se vê. 
 

Sem amarras, não é? Mas você acha que a militância ou o engajamento pode comprometer a 

prática? Porque há crítica nessa linha, de que: "Ah, eles até querem. De boa intenção o infe rno 
está cheio…" E que acaba que por conta do engajamento, da militância, não sei do quê, você 

erra a mão e acaba fazendo com que aquilo não seja mais jornalismo, que aquilo seja uma 

narrativa parcial…. 
 
Marielle Ramires – Eu acho que não é assim. Também isso é outra coisa que ouvimos muito falar, 
mas a gente deixa muito claro qual é nosso papel e nosso lado, né. Não tem uma tentativa de mascarar 
o que é. A gente tem um compromisso com a informação. Não vamos inventar informação. O que a 
gente está apresentando são dados, pesquisas, e informações pautadas em interesse público. 
 
Claudia Rodrigues [citada no começo da conversa] escreveu que vocês "desafiam práticas  pré -

estabelecidas da mídia tradicional". Eu acho que exis te uma reinvenção do jeito de fazer que 

quem vem de uma crítica à mídia tradicional. Essas novas mídias têm muitos jornalistas que 

                                                 
53Referência ao jornalista Bruno Torturra, um dos fundadores da Mídia Ninja, e atualmente diretor do Estúdio 

Fluxo, um dos entrevistados nesta pesquisa.  
54 Menção ao jornalista, professor e pesquisador Manuel Carlos Chaparro, referência importante para esta 

pesquisa.  
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vêm da mídia tradicional, nesse movimento de crítica e desejo de reinvenção. O Torturra é  um 

exemplo disso.  
 
Marielle Ramires – Mas que critica o cinismo, critica o modelo de negócio. 
 

Só que o Torturra, depois da Mídia Ninja, faz uma crítica ao engajamento de vocês. E entre 

outros jornalista que ouvimos, há uma defesa de alguns preceitos básicos do jornalismo que 
deveriam permanecer… Teve a fala de uma jornalista que me marcou, ela disse que sente, por 

vezes, falta apurar mais, aprofundar mais, saudosa do que ela fazia em um grande jornal.  
 
Marielle Ramires – Mas não tem só paixão. Se a gente pegar a timeline, são vários assuntos que estão 
sendo contados, são várias histórias que estão sendo contadas ali. Tem algumas que repercutem mais 
que as outras. Vamos falar por exemplo de Reforma da Previdência, nós vamos mostrar, a voz que nós 
vamos dar visibilidade não vai ser a voz do Guedes. Entendeu? Porque o Guedes tem a Folha de 
S.Paulo. 
 

Não vai ser palanque para o Guedes, mas a voz dele vai estar lá? 
 
Marielle Ramires – Isso. O que ele traz ali vai estar lá isso. Isso é bom, vale dizer. E misturando isso 
tudo tem as campanhas né. Quer dizer, tem uma proposta de campanha ali né. 
 

É um hibridismo, não é? Eu acho que é aí que mora a inovação. Você tem uma outra forma de  
lidar com a publicidade, que está lá na mídia tradicional, mas é colocada nessas mídias  de  uma 

nova maneira.  
 
Marielle Ramires – Aí a Folha vai de novo defender a neutralidade sendo que agora acabou de 
mandar embora a irmã, cara. Por conta de interesses econômicos e políticos, que tá intrínseco também. 
 

Outra coisa que chama a atenção é a entrada, em grande escala, de novos atores, que não 
necessariamente o jornalista.  
 
Marielle Ramires – Formado academicamente. 
 

Como é o processo do dito Núcleo de Jornalismo. Você está nesse núcleo, você produz, atua 

como jornalista? 
 
Marielle Ramires – Porque, assim, nesse processo, a gente se divide. Eu faço parte do Conselho 
Editorial. Que é uma atividade jornalística. A gente fala que no Fora do Eixo, a gente tem quatro 
Núcleos, que eles eram o que a gente falava dos simulacros. A gente tem um banco, a gente tem um 
partido, a gente tem uma universidade, e a gente tem uma mídia.  Essa mídia que era a mídia Fora do 
Eixo, vira a Mídia Ninja. A Mídia Ninja a gente fala que foi um projeto que brotou e que ele ganhou… 
A Mídia Ninja é a Mídia Ninja né, no fim das contas. Óbvio que está totalmente ligado ao Fora do 
Eixo, mas ela tem vida própria. O partido ele é o campo da articulação, de rede, política de rede. O 
banco pensa as políticas econômicas da gente, absolutamente pensando na economia solidária, quer 
dizer o caixa coletivo, laços sociais. E a universidade, a gente tem uma universidade que é a 
universidade livre. Existe a Universidade Fora do Eixo, mas que hoje a gente tem a universidade das 
culturas, que tem parcerias. 
 

E a Universidade Fora do Eixo dá cursos? 
 
Marielle Ramires – Tudo que a gente faz é. Por exemplo, isso aqui é uma universidade né. Aqui tem 
muito isso. Esse espaço é um ambiente cognitivo. É muito a coisa da prática também, mas a gente 
passa a sistematizar conhecimento. Esse ano o que a gente tá fazendo, uma das coisas que a gente vai 
lançar em breve é o ano letivo, mas a gente tá fazendo, por exemplo, parcerias com a UFRJ, vamos 
abrir curso de extensão em parceria com a UFRJ. As coberturas colaborativas são um processo de 
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aprendizagem enorme. Porque o cara que se inscreve como colaborador pro Ele Não, por exemplo. A 
pessoa lança a arte, entra forte com a campanha, os artistas entram junto, e começa aquela onda na 
rede que ganha aquela visibilidade. Por exemplo, os movimentos feministas entram junto, os 
movimentos entram junto, quer dizer, tem uma adesão social muito grande. Ali a gente visibiliza 
muito e, próximo do Ele Não, a gente lança uma convocatória e fala "mande sua cobertura 
colaborativa". A gente tem uma rede enorme de colaboradores, de pessoas que enviam "ah, na minha 
cidade aconteceu isso". Aí envia por inbox foto, vídeo, texto. E a gente fez uma convocatória, e aí 
pessoas do Brasil inteiro, a gente falou mande seu material, e aí ficou três dias divulgando material do 
Ele Não. Foram quase 500 cidades enviando material. Então, quer dizer, a cobertura no Brasil inteiro, 
nas principais cidades a gente tinha gente nossa. 
 

Mas isso tem a ver o que com a universidade? 
 
Marielle Ramires – Tem a ver porque o processo de formação da cobertura colaborativa, por 
exemplo, que é aí que eu queria chegar. O cara, na hora que ele topa participar da cobertura, ele entra 
num chat, lá ele recebe um manual de como fazer a cobertura colaborativa. E fazer em tempo real. Já é 
um processo de formação enorme. Ali, naquele chat, que ele está em contato com pessoas do Brasil 
inteiro, mandando material do Brasil inteiro, as fotos do Brasil inteiro, o texto do Brasil inteiro, ele ali 
colocando as dúvidas dele, as pessoas interagindo, os nossos ali, mediando o processo, num processo 
de formação. Aquilo é um ambiente de formação muito forte. O cara sai dali um jornalista muito mais 
qualificado. Quer dizer, um documentarista muito mais qualificado. Ele teve toda uma vivência de 
todo ambiente cognitivo de estar ali, até a própria técnica que ele está trocando com aquelas pessoas, 
ele aprende e aprende a fazer, dessa maneira, entendeu? Como é que uma cobertura colaborativa 
funciona? Você pega o manualzinho, lê o manualzinho, vê como você pode fazer em tempo real, 
manda a foto, o ângulo da foto que você tem que pegar, qual a melhor pose. Aí ele vai mandar, você 
fala, faz assim, a foto não tá boa, pega de cima. 
 

Vocês instruem... E não precisa ser estudante de jornalismo? 
 
Marielle Ramires – Não. Qualquer pessoa que se inscrever. Às vezes é um cara videomaker, às vezes 
é um fotógrafo, muito fotógrafo, gente interessada, poeta, sei lá. Geralmente pessoas que estão 
próximas ao campo da comunicação. 
 

Você é do conselho editorial. Explique... 
 
Marielle Ramires – Então. Eu fiquei, eu fiquei é ótimo porque a gente é super dinâmico, gente. Eu 
começo na comunicação. Eu fui a primeira coordenadora de comunicação da Fora do Eixo, no 
Empório da Notícia, e eu vou migrando para a articulação política. Em 2006 a gente funda o Fora do 
Eixo em Cuiabá no Grito Rock, ali o Empório da Notícia assume o setor de comunicação do Fora do 
Eixo. Quando vem pro Cubo, eu assumo a comunicação e também a comunicação do Fora do Eixo e 
começamos o processo de comunicação, começa em 2002 mas a gente avança ali numa nova etapa, 
que é uma articulação com os coletivos. Então, a gente lança o portal Fora do Eixo, a gente lança a 
Rádio Fora do Eixo, a webtv do Fora do Eixo… 
 
Que hoje em dia está tudo na Ninja? 
 
Marielle Ramires – Tudo foi pra Ninja. A gente começa os blogs. A gente fala pros coletivos 
"coletivos, todo coletivo tem um blog". Aí a gente começa os blogs. "Todo coletivo vai fazer sua 
rádio". Aí a gente começa a disponibilizar os roteiros. "Olha o nosso roteiro como é que faz", "Olha a 
nossa edição como é que faz". As pessoas iam lá e faziam. "Todo mundo vai transmitir seu festival". A 
primeira transmissão foi a coisa mais difícil, porque não tinha esses aplicativos que eram novos e 
fáceis. A gente começou a transmitir festivais. Botava gente pra viajar pros festivais pra transmitir. 
Então a gente começou a desenvolver um monte de coisa do programa de comunicação que tinha do 
Fora do Eixo. E a difundir técnica. Então quando a gente lança a Mídia Ninja, já tinha uma rede 
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completamente capilarizada e com a técnica difundida e com conhecimento pra fazer a mídia na sua 
cidade. Então a gente já começa a Mídia Ninja muito forte. 
 

Entendi. E aí você vai para o braço político. 
 
Marielle Ramires – Aí eu vou pra articulação política. Vou pra pensar política de rede. Começo a 
trabalhar muito forte no campo da política de rede. Quando a gente lança a Mídia Ninja, começa a 
coordenação. Que em 2011 eu assumo isso. 
 

E hoje, na Mídia Ninja, você é uma editora. 
 
Marielle Ramires – Também. Faço parte do Conselho Editorial. A gente tem um Núcleo de Redes. 
 

Que vem do conselho editorial? 
 
Marielle Ramires – A gente tem um Núcleo de TV, que pensa só TV, os vídeos todos que a gente faz. 
A gente tem esse Núcleo que inclusive esse ano tá avançando essa política, vamos pro YouTube muito 
mais forte. Até as redes sociais que eu estava falando de YouTube, Facebook. As redes sociais que era 
a área de difusão dessa informação né, que também é a redação. Ali parte a produção textual, muitos 
roteiros para os vídeos. 
 

Que está na redação? 
 
Marielle Ramires – Tá na redação, está ligado a redação, as redes. E a gente tem muito forte, a gente 
tem TV, redes, financiamento. São quatro. Um está me fugindo. 
 

Você falou redação, TV… 
 
Marielle Ramires – Design. O design é superimportante. Inclusive, a gente tem um projeto 
encubando, novo, que chama Designers Ativistas. 
 

Olha que interessante... Vocês estão preocupados com uma coisa que as outras mídias não e stão 

muito. Pelo que percebemos. Pensar também a estética. 
 
Marielle Ramires – É cultura, gente. Falamos que na maneira de contar a história, a estética é 
fundamental. A estética é um processo político também né. E como a gente faz pra ampliar, as pessoas 
querem ter conteúdo imagético também. 
 

Então temos design, redes, TV, financiamento… E o pessoal da redação? 
 
Marielle Ramires – A redação tá dentro de redes. É que a produção do conteúdo passa pelas redes. 
 

É pelas redes sociais que você está falando? 
 
Marielle Ramires – É. Pelas redes sociais. Você vai produzir um conteúdo e ele vai pra Facebook 
uma coisa, pra Instagram outra coisa, pro Twitter outra coisa, pro YouTube a TV faz isso hoje em dia. 
Mas a gente ficou muito focado, no Brasil, a produção em geral passou muito pelo Facebook por um 
determinado período. 
 

O financiamento perpassa tudo, não é? 
 
Marielle Ramires – É que financiamento entra numa coisa que perpassa o crowdfunding. 
 

Além do crowdfunding, hoje vocês têm o que mais? Editais? 
 



321 
 

Marielle Ramires – Editais não. Em 2013 a gente parou. A gente tá até querendo voltar a inscrever 
nossos projetos.  
 

E as pessoas colaboram? Tem bastante colaboração? Capta bastante? 
 
Marielle Ramires – A gente tem muito colaborador. Colaboradores no Brasil inteiro. Então isso é 
importante dizer. 
 

Colaboração de pessoas que financiam? 
 
Marielle Ramires – Eu digo de produção de conteúdo. Pessoas que mandam conteúdo. A gente tem 
uma equipe, tem um filtro e um radar55 bom também. Todo mundo faz radar, todo o Conselho 
Editorial. 
 

Então crowdfunding e trocas? 
 
Marielle Ramires – E o caixa coletivo né. As casas coletivas como bunkers56, como base da produção 
são fundamentais.  
 

Mas como vem o dinheiro para a casa se manter? 
 
Marielle Ramires – A gente faz evento. A gente vende produto, tem a loja hoje. A gente tem o 
financiamento coletivo, do Catarse. A gente tem serviços. A gente tem uma receita que varia. Freela, 
que a gente faz da cultura. A equipe é enorme né. Tem também parcerias que a gente faz para projetos, 
fundações. Então é tudo assim, um conjunto. Não tem um dinheiro. É um conjunto de fontes, de 
recursos que você vai articulando para fazer. 
 

Sobre a sua trajetória: em 2014, você vai para o Ministério da Cultura... 
 
Marielle Ramires – Isso, em 2014, quando a Dilma ganha, o Ministério da Cultura, a gente a elegeu 
com um diálogo muito forte, porque no segundo turno fomos pra cima, e com o Fora do Eixo 
principalmente, a gente tinha um diálogo bom. Na época eu já morava em Brasília. O Pablo apareceu 
até no programa da Dilma, ele tava lá, foi a primeira pessoa que aparece ali, e le tá com a juventude. 
Então ali quando o Juca vai pro Ministério, a gente começa. Em 2012, a gente fala "porra, Haddad, 
tem o ministro da Cultura, o Juca Ferreira, no conselho da cidade", várias pessoas colocaram o nome 
do Juca. Aí o Juca vai com o Haddad, ele é secretário de cultura em 2012. Em 2014, os movimentos 
de cultura, a gente especificamente, de maneira muito forte, pauta ele, "peraí, vamos retomar a política 
cultural, ter diálogos". O Juca então assume a coordenação de cultura na campanha da Dilma, a gente 
inclusive faz vários atos naquele período. Quando ele foi no final do ano pra pensar quem seria 
quando a Dilma ganhar, o ministro da Cultura, o nome do Juca veio forte. E ali ele foi escolhido como 
ministro da Cultura. Então ali a gente já tava junto com o Juca nesse processo, então quando ele vai 
pro Ministério da Cultura, vamos também. Algumas pessoas vão junto para estar com ele naquela 
experiência. Eu fui pro gabinete dele, fui assessora dele nesse período. A Dríade 57 foi assessora de 
comunicação durante um bom tempo. Tem várias pessoas pra vocês falarem sobre a Mídia Ninja. A 
Raissa58 foi pra trabalhar com a Ivana Bentes. A Branca foi pra chefia de gabinete da Ivana, para a 
Cidadania e Diversidade. E a Drid e a Raissa foram pras redes pra Cidadania e Diversidade também, 
muito forte. Então a gente ficou na comunicação, na chefia de gabinete e na assessoria do ministro.  
 

                                                 
55 Entrevistada faz menção a prática de ronda adotada nas redações jornalísticas, nas quais os jornalistas apuram 

notícias, fatos e situações cotidianas em uma série de fontes pré-estabelecidas, como por exemplo, 

departamentos de polícia e hospitais públicos. 
56 Bunker, do inglês abrigo, faz referëncias a ambientes estruturados e normalmente fortificados. 
57 Dríade Aguiar é membro da Mídia Ninja e do Fora do Eixo. 
58 Raissa Galvão atua na Mídia Ninja e no Fora do Eixo, no setor de comunicação.  



322 
 

E o seu trabalho era com comunicação? 
 
Marielle Ramires – Meu trabalho era muito de assessoria do ministro. Assessoria de ministro é tudo. 
Você tá ali. Eu cuidava do gabinete do ministro e da agenda. Ali eu me aproximei muito da política 
indigenista. O Juca tinha uma pauta intensa com os índios. Então eu fazia articulação com os 
indígenas. 
 
É uma escola, não é? 
 
Marielle Ramires – Uma escola. Mas, assim, eu prefiro mil vezes o que a gente vive aqui. 
 

Ah, sim. Mas é um período que te traz uma riqueza para os outros... 
 
Marielle Ramires – Uma riqueza enorme. 
 
Uma vivência que tem que ser limitada, não é? Não dá para viver a vida inteira fazendo isso. 
 
Marielle Ramires – Deus me livre. 
 

E a sua vida profissional, então, foi essa dentro do Fora do Eixo e tudo isso que você conta? Você 

só saiu para ir para o Ministério? 
 
Marielle Ramires – Empório da Notícia. Foi super importante também. Eu fiz assessoria de imprensa 
durante um período. Depois fui pro Fora do Eixo e só Fora do Eixo no campo da cultura e da 
comunicação, principalmente ali, mas também projetos. Fui migrando pro campo da elaboração da 
articulação de políticas de rede. E depois pro Ministério da Cultura. Mas aí tem várias coisas nesse 
processo também. 
 

Explique como funcionam as dinâmicas produtivas... A galera define pauta, conversa em chats?  
 
Marielle Ramires – Aham, tudo funciona por chats. 
 

As pessoas não necessariamente estão no mesmo espaço físico. Elas estão dispersas…  
 
Marielle Ramires – Sim. Todo mundo num chat. Fica o conselho editorial num chat. Ali, funciona 
grande parte do radar. Todo mundo sabe de coisas de todos os lugares. Ontem mesmo foi assassinada 
uma ativista do Pará. Entraram na casa dela.  
 

Aí vocês pautam a redação? Vocês são o filtro? 
 
Marielle Ramires – A gente é o filtro. O filtro é de todas as coisas que a gente recebe. 
 

Quantas pessoas são? 
 
Marielle Ramires – No conselho editorial, umas 30 pessoas. 
 

E vocês pautam a produção. 
 
Marielle Ramires – Aí assim, tudo chega nesse chat. Nesse chat editorial as pessoas recebem o 
conteúdo, tudo que é radar chega ali, esse radar é muito variado. Tem inbox de todas as redes, as 
pessoas mandam muita coisa por inbox, muita mesmo. Hoje o Instagram está bombando, é uma das 
principais redes, a que mais cresce. A gente tá chegando ao nosso 1 milhão de seguidores no 
Instagram. E temos 2 milhões no Facebook. 
 

Sem patrocinar nada? 
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Marielle Ramires – Sem nada. Não patrocinamos. Totalmente orgânica nossa audiência. E aí tudo 
chega por lá. Então é muita coisa. De buraco da rua até assassinato de ativistas, denúncias. As pessoas 
buscam para coisas assim, por exemplo, vítima de homofobia. Muita gente busca justiça, mandando 
coisas como "por favor, me ajuda, preciso disso…". 
 

Ou seja, uma referência social forte como mídia. As pessoas faziam isso com a Globo... 
 
Marielle Ramires – Eles nos buscam muito. A gente fala até isso. Precisamos de canais pra direcionar 
isso. A gente precisa falar com Ministério Público para falar como encaminha isso aqui. Qual a melhor 
maneira. Aí tem a Anistia Internacional que também tem seus canais, aí a gente meio que procura 
sempre dialogar com esses lugares para colocar respostas formais. Mas tem muita informação de tudo 
quanto é lugar assim. Gente que busca a gente e busca mandando foto, mandando vídeo, mandando 
fonte. A gente checa isso, faz a checagem disso, a filtragem disso. O que tem já, a gente procura muito 
“o que já publicaram sobre isso?”, se já saiu alguma coisa, se alguém postou alguma coisa. Às vezes é 
depoimento da própria pessoa no Facebook dela. Às vezes isso de alguma maneira as pessoas não 
esperam hoje, elas vão lá e publicam né. A gente checa essa informação e manda pro radar e lá no 
radar a gente faz a filtragem. É interessante porque isso faz com que a gente tenha um contato com um 
tecido social que é muito amplo, que dizer, a nossa editoria dialoga muito também com a maneira com 
que os movimentos sociais vão se organizando. A gente tem uma editoria muito forte feminista, a 
gente tem uma editoria muito forte LGBT, a gente tem uma editoria de negritude muito forte, uma 
editoria indígena muito forte. Tudo isso em diálogo com os movimentos sociais né, organizados ou 
não. Porque tem muito movimento, por exemplo, não tem um movimento feminista no Brasil. A gente 
tem desde coletivos até pessoas, então nosso radar é muito focado nesse conjunto de atores que estão 
ali né. Então, por exemplo, movimento indígena, tem um movimento que agrega grande parte das 
organizações. Cada movimento também se organiza de uma maneira muito distinta. O movimento 
indígena se organiza a partir de organizações regionais, que juntas num longo processo de luta, 
fundaram uma articulação dos próprios indígenas do Brasil que é a PIB. Então essa é a principal 
organização indígena do Brasil hoje, que junta todas as organizações regionais, não junta todos os 
indígenas do Brasil, mas é o principal movimento social que eles têm. Então é nossa principal fonte. A 
gente tem um diálogo muito próximo deles. Inclusive, ano passado, a gente tava na campanha 59 junto 
com eles, com a Sonia, com o Boulos. A gente tem um diálogo muito forte com o MTST, que é o 
maior movimento de rua hoje. Então, tem uma coisa interessante, que a gente tem o diálogo com eles 
porque fazemos muita cobertura juntos. “Ah, vai ter uma ocupação, por favor, manda um Ninja.” A 
gente manda um repórter junto lá para fazer o registro ao vivo, o registro audiovisual, foto. Então a 
galera manda o fotógrafo lá pra fazer. Vamos fazer um, sei lá, “amanhã vai ter uma mobilização 
nacional contra a desconstrução da saúde pública”, então o que a gente faz, a gente abre um chat, 
mapeia quem são os comunicadores. 
 

Existe um mapa de onde estão os Ninjas para eu acionar um deles? 
 
Marielle Ramires – A gente tem chats regionais.  
 

Vai ter uma coisa em São Paulo em tal lugar? E depois que vocês fazem o radar, vocês 
distribuem as pautas? 
 
Marielle Ramires – Aí depende. Por exemplo, vai ter uma mobilização indígena, a gente fala assim, 
com uma liderança indígena, a Sônia, e a gente já é bem próximo com a Sônia. Ela fala “gente, 
semana que vem vai ter uma mobilização nacional indígena e tem 80 cidades que vão participar”. Ela 
manda essa lista. A gente faz a nossa chamada “mobilização nacional indígena, faça parte da 

                                                 
59 A Mídia Ninja apoiou abertamente o candidato Guilherme Boulos na campanha eleitoral de 2018. E realizou a 

cobertura da oficialização da campanha em julho daquele ano. Disponível em:  

<https://mtst.org/noticias/guilherme-boulos-e-sonia-guajajara-oficializam-campanha-a-presidencia-da-republica-

com-aclamacao-pelo-psol-pcb-e-movimentos-sociais/>. Acesso em: 7 ago. 2019. 

https://mtst.org/noticias/guilherme-boulos-e-sonia-guajajara-oficializam-campanha-a-presidencia-da-republica-com-aclamacao-pelo-psol-pcb-e-movimentos-sociais/
https://mtst.org/noticias/guilherme-boulos-e-sonia-guajajara-oficializam-campanha-a-presidencia-da-republica-com-aclamacao-pelo-psol-pcb-e-movimentos-sociais/
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cobertura”. E a gente mapeia com ela quem são as pessoas de cada lugar que são os pontos de 
referência. Porque as lideranças locais, elas mapeiam já quem vai tirar foto, quem vai fazer vídeo.  
 

É uma dinâmica rica e complexa. Não é simples. E quem pode postar? 
 
Marielle Ramires – Quem pode postar são os nossos, só a redação. 
 
É centralizado? 
 
Marielle Ramires – A nossa redação que posta. Ela filtra né. Ela vai checar, ela vai buscar a 
informação. 
 

Ou seja, tem um Ninja lá, ele vai cobrir e manda, a pessoa filtra. 
 
Marielle Ramires – Ela checa a informação. E geralmente são pessoas que a gente confia. 
 

Então tem pessoas responsáveis por isso, não é? É um grupo? 
 
Marielle Ramires – É um grupo. Quer dizer, a gente tem um grupo que trabalha o processo de 
postagem, de edição e postagem. Então cuidar desde se o fato é crível ou não. E ao mesmo tempo 
estética. 

 
E para checar também se está dentro da linguagem, não é?  
 
Marielle Ramires – Existe uma edição. Não vai tudo pra lá, pro Ninja. Tem um padrão ali que a gente 
segue. E aí… 
 

Que é mais centralizado? 
 
Marielle Ramires – Que é mais centralizado, que são as redes que fazem essa filtragem. Então chega 
tudo, as redes pegam, selecionam e vai entrando num cronograma de postagem. A gente chega tem dia 
a 50 posts no Facebook. 
 

E essa rede não está necessariamente em um lugar geográfico? Rio, São Paulo, não? 
 
Marielle Ramires – A gente tem casas aqui, a gente tem casas lá em Brasília… 
 
Não, mas eu falo as pessoas que compõem a rede, a redação mesmo, elas estão nas casas? 
 
Marielle Ramires – Sim, estão nas casas.  
 

Então quem pode colaborar, produzir e mandar conteúdo são pessoas, qualquer um. Aí elas 

mandam e vocês têm um cuidado, não é? 
 
Marielle Ramires – Sempre. A gente faz reuniões. Tem semanas, por exemplo, ano passado a gente 
abriu uma seleção que foi “Seja Ninja”, quando acabou as eleições tem uma coisa interessante, porque 
quando a gente abriu nas eleições do segundo turno, quando a gente entra pra… E aí eu tô falando 
porque tem uma mistura de Fora do Eixo e Ninja, e as coisas se distinguem. O Ninja tem uma redação 
que segue fazendo a própria produção né. No Fora do Eixo quando a gente abriu o chat do Vira Voto, 
então a gente abre o Instagram do Vira Voto e começa aquela narrativa do “vamos virar voto, vamos 
virar voto”, e aquilo cresce muito também. E a gente lança o Instagram do Vira Voto, e no final 
daquele processo a gente lança uma chamada “Seja Ninja”, venha com a gente pra resistência. E 
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aquilo, teve 15 mil pessoas que se inscreveram e gente que desde yogueiro60, advogado, até muita 
gente de redação que tinha. 
 

Isso recente, não é, numa era bolsonarista? 
 
Marielle Ramires – Gente foram 7 milhões de votos né. Agora, “resistência, resistência, eu quero 
tomar luta”, muita gente se alistando pra estar na luta. 
 

Alistando é ótimo! 
 
Marielle Ramires – Mas é meio isso. Não existia isso há até pouco tempo, gente. Isso é muito novo 
no Brasil. “Eu quero estar fazendo alguma coisa porque eu acredito nisso”. Muita  gente busca também 
porque quer fazer esse tipo de jornalismo. As pessoas buscam jornalismo, querem estar nesse 
movimento, querem esse movimento de resistência. Então muita gente era emblemático. A gente dizia 
“por que você quer se inscrever?”, “resistência, resistência”. Então a gente tem feito reuniões, aqui no 
Rio a gente tem feito reuniões. Ontem a gente fez uma cobertura de Marielle, que foi uma cobertura 
colaborativa que a gente fez também, que foi vamos cobrir Marielle no Brasil inteiro, teve atos no 
Brasil inteiro. Aqui teve uma cobertura muito forte. A gente chama os colaboradores para uma 
reunião, faz um papo com eles, e começa um percurso de reuniões, de encontros com essas pessoas. 
Então, a ideia… 
 

É um processo de capacitação do Ninja. 
 
Marielle Ramires – É uma formação. Um processo de formação e articulação também né. Existem 
profissionais de redação que estão na redação há muito tempo. 
 

Essas pessoas que se alistaram começam a circular? 
 
Marielle Ramires – Começam a circular. Assim, elas se inscreveram para estar, fazer parte da 
comunidade, e aí a gente começa a entrar na história da maneira como tem que ser né. Você faz parte 
de uma comunidade, você se inscreve para fazer parte de uma comunidade né. Ali a gente filtra, 
porque você começa… você seleciona também né, não vai entrar todo mundo né. Não vai entrar um 
perfil bolsonarista.E uma coisa que a gente tá se focando muito assim né, que são esses processos, a 
gente tá falando muito da estrutura, pra gente avançar nisso também. Pra gente contar assim, 
obviamente a gente vai estar contando as histórias, vamos estar falando de Reforma da Previdência, 
vamos estar na luta da previdência, porque vai ter um processo histórico muito forte de você informar 
a população sobre isso. Isso vai demandar também a parte da campanha do que vai ser né. 
 

E é um trabalho difícil, porque você sai do jornalismo factual e tem que entrar em uma imers ão 

temática, não é? 
 
Marielle Ramires – Por que até que ponto os veículos de comunicação também não trabalham com 
campanha né. 
 
É, com certeza. 
 
Marielle Ramires – Entende? Na hora que a Globo News fala assim, nossa editoria, nós vamos pegar 
a Reforma da Previdência vai ser um eixo aí, temático, que nós vamos trabalhar essa semana. O 
planejamento editorial deles é feito como? Quem eles vão ouvir, quem eles vão levar pra redação? 
 

Você está falando de campanha, eu nem pensei em publicidade. Isso é sabe o quê? Produção de  

conteúdo quase que educativo. 
 

                                                 
60 Referência às pessoas que praticam yoga. 
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Marielle Ramires – Mas é isso. 
 

Para você aprofundar o tema ali, esmiuçar o tema, esclarecer. É um trabalho jornalístico, de 

imersão.  
 
Marielle Ramires – Isso, de imersão temática. E a gente faz muito isso assim, por exemplo, no caso, 
previdência, estudo do tema e desdobramento de como a gente vai querer apresentar essa história. 
Mostrando os dados que têm, mostrando o impacto que vai ter, quer dizer, a informação que 
geralmente não passa para os grandes veículos de comunicação. A gente não se pauta nisso. “Ah, 
vamos contar a história aqui que os veículos de comunicação não estão contando”. Não é esse o eixo 
estruturante. Mas é contar a história a partir da perspectiva dos movimentos sociais, de que está 
lutando por direitos, de quem está… 
 

Há grandes narrativas, reportagens?  
 
Marielle Ramires – Eu acho que todas as grandes narrativas estão lá. Do nosso tempo está lá, todas. 
Todas, todas, todas. Eu diria todas. 
 

A reportagem está fragmentada? Nas redes sociais por exemplo? 
 
Marielle Ramires – Sabe o que eu considero nossa grande reportagem? A gente pega… eu tenho que 
mandar pra vocês esses medium da Marielle que a gente lançou esses dias. A gente fez uma cobertura 
do dia inteiro, fotos, vídeos, transmissão ao vivo. Aí no final do dia, a gente compilou um medium 
com todas as informações de como é que foi a cobertura, o que tinha acontecido. Então tinha uma 
informação completa ali. Ali é um produto, que reúne produto jornalístico, que reúne todas as 
informações que foram ao longo do dia. Então quer dizer, aquilo ali, em vez de você pegar inteira, 
postar inteira, é um produto que foi resultado de um processo que foi uma cobertura do dia inteiro que 
foi feita né. E aí uma das coisas que a gente vai fazer esse ano, quando eu falo em salto de estrutura, é 
começar a dar um upgrade nas coisas né. Porque esse processo é também permanente. Atualizar o 
portal, como é que você faz pra ter um lugar que congrega tudo aquilo que está sendo produzido em 
todos os lugares, que é um desafio também nesse sentido né. E aí tem vários deles. E aí uma das coisas 
que a gente tá falando também como desafio político, do ponto de vista da comunicação, da narrativa, 
é a gente conseguir contar as histórias. A gente tá falando que esse ano a gente vai lançar um projeto 
chamado 500 Cidades. Qual a coisa que a gente vai fazer muito forte? 500 cidades que a gente circular 
no Brasil, durante um período, sei lá, de um ano, um ano e meio, dois. A gente vai circular o Brasil 
profundo. A gente vai fazer encontros periódicos para que as pessoas se encontrem para pensar o 
Brasil, pensar o mundo. A gente fez um primeiro quando a gente estava no Ministério da Cultura, 
vamos seguir com essa série de encontros. O primeiro ele foi enorme, gigante, de pequenos a médios 
encontros, com até 500 pessoas. O último talvez maior. Fazer uma série de encontros, as pessoas vão 
se encontrar e se reconhecerem, se entenderem, pensarem juntos nos desafios colocados. A gente, 
enfim, a partir desse processo formular mesmo qual esse Brasil que a gente tá buscando, entender as 
dores do que tá acontecendo, então pensar isso muito forte. A gente precisa trabalhar muito forte 
nossos aplicativos, então a gente tá abrindo um hacker space. Vamos contratar gente, inclusive, 
desenvolvedor para aperfeiçoar o portal, lançar os nossos cadastros, dar um up nisso, a gente 
conseguir dar saltos nesse lugar. Vamos fazer também a articulação disso com o que a gente tá 
fazendo já né. Então avançar na universidade, avançar, dar os saltos que precisa no Ninja, então 
estruturar todo, então conseguir dar um salto de estrutura de maneira geral nesse sentido né. Do ponto 
de vista digital também. E ao mesmo tempo, uma das coisas que a gente tá pensando muito é que 
história que a gente vai contar pro Brasil né. Se a gente ficar contando só as histórias das derrotas, sem 
dúvida nenhuma a gente não vai animar muito nosso campo né. Então a gente tá pensando muito em 
contar, chegar nessas cidades, que a gente vai circular, e contar as histórias dos heróis locais. Quem 
são esses heróis locais? São as pessoas que estão fazendo coisas na sociedade que representam 
alternativas pro que tá colocado ali, tem que transformar a realidade local inclusive né. E pra 
transformar sua realidade local você precisa se disponibilizar na sua cidade para fazer a luta ou fazer 
os projetos, as ações que você acredita que é possível fazer. Então a gente começa a contar essas 
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histórias. Às vezes esse cara que é o herói local, ele é um influencer na cidade. Ele tem seus 1,5 mil 
seguidores. Quer dizer, pra uma cidade como São Paulo, uma pessoa com 1,5 mil seguidores não é tão 
relevante, não é nada relevante. Mas para pro Itabirito, interior de Minas, lá, o cara com 1,5 mil é o 
cara que é influenciador da cidade. Então a gente conectar esse ponto de inteligência, contar a história 
delas, levar essas pessoas pros encontros que a gente vai fazer, pensar o Brasil a partir desses lugares. 
Então, o processo de movimento vem daí. A gente tá pensando muito em contar histórias, pequenas 
vitórias. O Ninja também se disponibilizar pra contar essas histórias, pequenas vitórias. Além de 
contar, as grandes histórias que o Brasil tá vivendo, também contar essas pequenas vitórias. 
 

Para não ficar só nisso, não é? 
 
Marielle Ramires – Pro Brasil se pensar a partir desse lugar também.  
 

O protagonismo do cotidiano ali, não é? O que nós íamos te perguntar anteriormente é se na TV 

o processo é parecido com a produção de texto. 
 
Marielle Ramires – A TV tem uma coisa específica que é a edição né. 
 

E vocês têm um núcleo de edição. 
 
Marielle Ramires – A gente tem núcleo de edição. 
 
E são pessoas que também não estão juntas fisicamente, necessariamente? 
 
Marielle Ramires – Estão juntas, são dois coordenadores na TV, e tem gente que colabora no Brasil 
todo assim. Mas a gente tem uma produção muito forte aqui nessa casa principalmente. A gente tem o 
núcleo ali embaixo, que fica a galera editando. Editar é um processo que é mais demorado. 
 

E aí recebem o material dos colaboradores, eles editam e mandam para vocês fazerem esse…  
 
Marielle Ramires – Muitos a gente faz mesmo. As principais coberturas a gente manda gente nossa. 
A transmissão em tempo real direto. 
 

Mas e o material produzido? 
 
Marielle Ramires – A gente tipo 100 teras, um HD grande. Um acervo de imagens enorme. As 
principais coberturas a gente manda gente nossa mesmo, que é orgânica, que é dedicação exclusiva. 
Sei lá, vai ter uma marcha importante, a gente manda gente daqui, que é dedicação exclusiva. Que vai 
chegar com esse material editado, pronto.  
 

Essas pessoas vão pautadas? 
 
Marielle Ramires – Sim, vão pautadas. Geralmente em muito diálogo com a redação. Antes e 
durante. Hoje em dia, por exemplo, a Raissa coordena as redes, então, ela tá ali junto com toda a 
equipe, mas está pensando qual vai ser a pauta, mandando certinho, reunião antes. Antes da cobertura 
faz toda uma reunião de pauta, prepara a galera pro dia seguinte. No dia que vai pra rua, tá tudo meio 
que planejado. 
 

E vai uma pessoa só? Ela vai com o celular somente? 
 
Marielle Ramires – Depende da cobertura. Se é muito grande, vai pelo menos umas três. 
 
Mas foge daquele formato de redação tradicional? Uma vai filmar, outra vai entre vistar? Tem 

delimitado o que vai fazer? 
 



328 
 

Marielle Ramires – Tem. Por exemplo, o fotógrafo. A fotografia é fundamental. 
 

Mas não tem cinegrafista e repórter? 
 
Marielle Ramires – Aí, cinegrafista, quando é muito importante a gente manda cinegrafista ou 
colaborador que vai pra filmar, fazer registro de imagens. E transmissão ao vivo, de chegar… às vezes 
a gente manda três pessoas porque um faz foto, um faz vídeo e um faz transmissão. Nas grandes 
manifestações. Aí, quando a gente pode mandar três fotógrafos, melhor ainda. Que esses três vão se 
espalhar na manifestação, ou em algum lugar, aí nós vamos ter uma bela cobertura. Então às vezes, 
sabe, vai os colaboradores todos, que vão juntos,a  gente manda lá três Ninjas, o fotógrafo que é do 
núcleo dedicação exclusiva, tem o cara da transmissão e tem mais três colaboradores. Então, três 
fotógrafos, vai ficar quatro fotógrafos…. Sabe. Então tem sempre gente e é aí que nos grandes 
momentos a equipe é grande. 
 

E na hora o material já está editado, vocês olham antes de colocar no grupo? 
 
Marielle Ramires – Geralmente, quando é cobertura especial, a gente abre um chat só pra essa 
cobertura especial. E coloca quem vai cobrir. 
 

Como se fosse um projeto, não é? 
 
Marielle Ramires – Isso, um projeto. E aí, acabou aquela cobertura, acaba o chat. Mas ali fica o 
registro, que o pessoal pega, um acervo né. Seria uma gaveta. Aí tem tal coisa, uma gaveta. Mas 
geralmente isso vai pro HD, isso vai pro medium. A Marielle a gente montou tudo no medium. 
 

O que é isso? 
 
Marielle Ramires – É uma rede social também de jornalismo, inclusive. Guarda lá as sínteses né. A 
reportagem, quando fecha ela, fechou a cobertura, você vai pro medium. “Olha aqui, o que fulano 
falou, olha os dados”. Tudo vai pra lá. 
 
[...] 
 
Aqui é o espaço hacker, que eu falei que a gente tá abrindo o espaço hacker esse ano. Na verdade, já  
bastante tempo, mas esse ano a gente quer ampliar a equipe. 

 

Ampliar a inteligência de programação, essas coisas? 
 
Marielle Ramires – Isso. A gente já tem muita gente conectada hoje, que não é nosso orgânico, só 
que a gente tem uma rede, articulação… 
 

De pessoas que querem entrar? 
 
Marielle Ramires – Esse ano a gente quer contratar hacker pra equipe Ninja. 
 

Trabalhar sentado aqui, não é? 
 
Marielle Ramires – Exatamente. Então essa equipe hoje a Branca está coordenando essa frente. 
 

E qual é a formação dela? 
 
Marielle Ramires – A formação dela foi Teatro. Ela se aproximou quando começou a articulação 
Fora do Eixo. [...] 
 

Tudo que vocês precisam de edição fica aqui? 
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Marielle Ramires – Aqui e em Brasília tem uma base. A gente tem uma base em São Paulo também, 
só que a gente vai retomar ela mais em maio. A gente vai montar uma parte da equipe lá. E BH 
também.  
 

E em Fortaleza? 
 
Marielle Ramires – A gente tem uma base boa lá, mas os principais são esses mesmo. 
 

Existe um olhar de que o cenário de emergência das mídia independente brasileiras têm relação 

intensa com um contexto de precarização das condições de trabalho, de redução dos postos de 

trabalho para os jornalistas. Você se identifica com isso? 
 
Marielle Ramires – De jeito nenhum. Tanto que a gente se forma e fala assim, eu quero viver daquilo 
que eu acredito. Eu não quero ir pra redação alienar meu trabalho. Em busca de algo… 
 

Você não está na mídia tradicional não é porque não tinha emprego lá. É porque não quis 

trabalhar lá. Isso? 
 
Marielle Ramires – A gente fugiu da alienação do trabalho. Essa coisa de pegar, ir pra uma coisa, 
vender seu tempo livre de trabalho. 
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ENTREVISTA COM RAÍSSA GALVÃO, DA MÍDIA NINJA 

 

 

 

 

 

 

A jornalista Raíssa Galvão, 28 anos, está na Mídia Ninja desde a sua fundação, em 

2011, e já atuava anteriormente no Fora do Eixo, coletivo que deu origem à mídia. 

Atualmente é coordenadora de comunicação do Fora do eixo e editora das redes sociais e da 

rede de colunistas da Mídia Ninja. Foi estudante de graduação em Jornalismo na Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), curso que não chegou a concluir. É a mais jovem jornalista 

entrevistada por essa pesquisa.  

 

A conversa 

A entrevista foi realizada em um sábado, 11 de maio de 2019, por meio da ferramenta 

Jitsi Meet, em alternativa ao Skype, por sugestão de Raíssa. Teve duração de cerca 45 

minutos. A mestranda Leandra Ribeiro também participou, já que pesquisa temática 

relacionada ao assunto, com abordagem relativa ao uso de vídeos.  

 

Fizemos uma entrevista com a Marielle,61 que nos sugeriu falarmos com você para descrevermos 

e aprofundarmos um pouco mais os processos, as rotinas produtivas da Mídia Ninja. Somos 

estudantes de pós-graduação da Metodista e pesquisamos novas práticas jornalís ticas . Então, 

estamos ouvindo jornalistas de mídias brasileiras consideradas independentes. Temos um olhar 

sobre o processo produtivo, o que há de novo e o que permanece em relação às práticas  
jornalísticas consolidadas e qual a dinâmica dessas mídias que nós consideramos jovens. 
 
Raíssa Galvão – Perfeito. 
 

Consideramos a Mídia Ninja icônica para se falar de mídia independente no Brasil e talvez até  

no mundo. Vocês hoje produzem para quais plataformas?  
 
Raíssa Galvão – A gente é meio multiplataforma. Fazemos nosso conteúdo e vamos adaptando a 
mesma notícia para diferentes plataformas. Usamos o Instagram, o Facebook, o Twitter, nosso próprio 
site, às vezes o Medium, o Flickr, o YouTube. É um leque e a gente vai adaptando nossos conteúdos 
para cada um deles. 
 

A produção pensa primeiro em uma plataforma ou não? 

                                                 
61 A jornalista da Mídia Ninja e uma das fundadoras do Fora do Eixo, Marielle Ramires, foi uma das 

entrevistadas desta pesquisa, no dia 23 de março de 2019, ocasião em que estivemos na Casa Coletiva da Mídia 

Ninja, no Rio de Janeiro. 



331 
 

 
Raíssa Galvão – Depende do conteúdo. Tem coisa que a gente já pensa só para os destaques do 
stories, por exemplo, se é uma sequência de stories para contar uma história. Tem alguns que a gente 
já pensa só para ser um link. Tem outros que a gente pega e faz de tudo. 
 

E quem pensa isso? Como é essa organização? 

 
Raíssa Galvão – A gente tem o Núcleo de Redes, composto por editores, que é quem vai dando 
acabamento ou planejando ou produzindo os conteúdos que vamos soltar. Lógico que esse núcleo 
conta também com outras pessoas mais técnicas que vamos acionando, como uma alguém da TV para 
que o conteúdo seja um vídeo, acionamos a galera da foto, design, se precisa de outra coisa. Mas quem 
faz o planejamento desses conteúdos é esse núcleo de Redes, que é onde eu estou alocada hoje e faço a 
coordenação. 
 

E tem um núcleo editorial, que a Marielle falou que conta com umas 30 pessoas? 
 
Raíssa Galvão – Isso. A gente tem o Conselho Editorial, com umas 30 até 50 pessoas, porque demos 
uma renovada esses dias. Contando de novo, tem quase umas 50 pessoas. 
 

Você está nele? 

 
Raíssa Galvão – Sim. 
 

E depois disso? 
  
Raíssa Galvão – A gente estava até tentando fazer um organograma disso esses dias, tentando 
representar um pouco, porque vai e volta, né? Doze pessoas das Redes estão também dentro do 
Conselho Editorial. Então, podem tanto surgir sugestões que vêm do Conselho para as Redes 
operarem, quanto o contrário.  
 

Mas o Núcleo de Redes é mais operacional? 
 
Raíssa Galvão – É. Operacional e de planejamento. 
 

E depois? Depois disso vêm os ninjas, já? Os ninjas, que eu estou falando, são todos os 

repórteres ou todos os cadastrados, no Brasil inteiro. É isso? 
 
Raíssa Galvão – A gente está contando hoje com uma escala de 50 pessoas no Conselho Editorial; 
500 colaboradores que estão mais no dia a dia, que já estão envolvidos, já fizeram cobertura, estão 
dentro do nosso chat; temos 5 mil pessoas que já se inscreveram em alguma atividade que fizemos, 
seja numa oficina, seja num edital que lançamos; 50 mil pessoas comentam e interagem nas nossas 
redes, geralmente, sendo que alcançamos 500 mil; 5 milhões de seguidores, se somarmos todas as 
redes; e 50 milhões, que dependendo da semana, a gente alcança também.  
 
Contando todas as redes, não é? 
 
Raíssa Galvão – Isso, contando todas as redes. Até porque, as produções partem tanto desses 
colaboradores que estão nas cidades, que mandam conteúdo pra gente – mapeamos a pauta e 
mandamos: “Olha, gente, essa semana tem essa agenda aqui, quem pode?”, e vamos distribuindo as 
produções –, quanto dessas 5 mil que interagem e estão, geralmente, mandando coisas também. Agora, 
por exemplo, nessa mobilização nas escolas, estamos recebendo muita coisa, que a gente chama de 
“comentariado”. A galera que está interagindo não está necessariamente fazendo parte do dia a dia da 
Mídia Ninja, mas manda conteúdo e a gente vai e publica. Então, tem essas duas situações, que são 
mais de colaborações. E tem a nossa produção própria, os “original Ninja”, o hard news do dia, as 
produções mais elaboradas, sabe? Especiais etc. 
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Você estava falando da estrutura organizacional. Então, tem o Conselho Editorial, o  Núcle o de 

Redes, e depois disso? Vocês se subdividem em setores, em termos de multimedialidade: 

jornalismo, TV, design, fotografia? 
 
Raíssa Galvão – São os nossos núcleos de produção. A gente tem as redes, o design, a TV – que é o 
audiovisual –, a fotografia, que aí trabalha não só as coberturas, mas também edição de imagens etc. E 
a redação, que é nosso núcleo mais de jornalismo. 
 

E essas estruturas estão onde? 
 
Raíssa Galvão – A nossa arquitetura de rede se reflete no Telegram. A gente pega o que vai fazendo e 
coloca no Telegram, em chats diferentes. Então, tem chat de design, chat de TV, chat de redes, chat de 
cada coisa. 
 
E essas pessoas, os “originais” como você, estão nas casas coletivas, nesses núcleos de produção?  
 
Raíssa Galvão – Isso, têm algumas pessoas de fora, mas não muitas, nesses núcleos de produção mais 
diretos. As pessoas mais de fora estão, em geral, na parte dos colaboradores, nos chats regionais. Mas 
esses eixos de produção têm algumas pessoas que colaboram também. No núcleo de foto, por 
exemplo, tem uma presença muito maior de pessoas que não estão nas casas, mas que nos ajudam na 
edição de fotos etc. 
 

Então, o núcleo primeiro se estrutura nas redes, depois no físico. Dá para dizer que a e s trutura 

“física” dele é o Telegram? Ela é móvel, não existe um lugar físico onde você reúne todo mundo 

de produção de audiovisual, de TV, por exemplo? A estrutura sai do físico e vai para um grupo 

de conversa via aplicativo? É isso? 
 
Raíssa Galvão – Isso, certo. Hoje, a equipe de redes, por exemplo, está quase toda em Brasília, só 
duas pessoas estão no Rio. Mas a equipe da TV está toda no Rio. 
 

A gente viu que tem uma estrutura lá na Casa Coletiva do Rio: ilha edição, essas coisas. Mas isso 

porque coincidiu da maioria de TV estar no Rio, é isso? Existe uma organização física.  
 
Raíssa Galvão – Ela é muito móvel, né, porque a gente tem uma mobilidade muito grande. Acabamos 
não nos prendendo a territorialidades. Ah, agora o projeto para o qual a gente vai dar prioridade é no 
Rio, uma equipe vai para o Rio; ou, então, eu preciso me deslocar na semana para participar de outras 
atividades, então eu vou e circulo. Não tem muito uma territorialidade definida. A gente está sempre 
trabalhando em fluxo, tem ali as bases, então a gente vai pensando estrategicamente: “Ah, nesse 
momento é mais legal a gente estar com o grupo inteiro de redes junto. Ah, agora não precisa mais, 
vamos juntar a TV”. Vamos definindo meio em fluxo, assim. 
 

Essas casas são essas estruturas de apoio, vamos dizer assim… 

 
Raíssa Galvão – Sim. 
 

E hoje estão em quantos lugares? 
 
Raíssa Galvão – A gente tem casa hoje no Rio, em Brasília e algumas bases mais parceiras em Belo 
Horizonte, Fortaleza e São Paulo. 
 

Salvador também? 
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Raíssa Galvão – Salvador a gente fechou, porque era uma casa temporária. Era um projeto de três 
meses de ocupação e, a partir dali, a gente circular por outras cidades. Que é um pouco esse projeto 
que começamos agora, a Mídia Ninja na estrada, que é de circulação pelo Brasil inteiro. 
 

A gente falou da estrutura organizacional, mas do ponto de vista do fluxo produtivo, 

tradicionalmente, falamos em um processo: a pauta, a produção, a edição e a distribuição. Como 

é que isso se dá nos processos de vocês? 
 
Raíssa Galvão – É um pouco por aí, também. É lógico que um pouco mais fluido. Mas temos a pauta, 
que eu acho que é o mais dinâmico. A gente define tanto nesse Núcleo de Redes,  quanto no Conselho 
Editorial, quanto do próprio público, do comentariado, de parceiros, com os movimentos sociais que 
estão puxando campanha etc. E aí chega a pauta e vamos pensar como fazer. “Ah, isso aqui é um 
meme, ah, isso aqui só um tweet já dá conta, isso vamos fazer tal coisa…” A gente decide, nesse 
núcleo de editoria, se já vamos resolver nós mesmos, se já damos saída, ou se passamos para o design 
ou para a TV fazer uma peç. Aí fazemos o roteiro, passamos pra eles, que já fazem pra gente, e 
postamos. A distribuição, então, vai ser de acordo com o que foi pensado. 
 

E quem decide quem posta? Existe um filtro? 
 
Raíssa Galvão – O Núcleo de Rede que posta. O Conselho Editorial também tem poder de postagem, 
mas no geral eles não postam tanto. Se precisar, se é uma coisa urgente, pegou, vai e põe lá.  
 
Quantas pessoas estão no Núcleo de Redes? 
 
Raíssa Galvão – São seis pessoas. 
 

E são pessoas que trabalham bastante, não é? É um processo bem intenso? 
 
Raíssa Galvão – Todos, né? A gente fala que esse processo é de dedicação exclusiva. Não temos um 
trabalho em que vamos ficar só oito horas e ir embora. Como vivemos nas casas coletivas, a gente 
também está se dedicando o tempo inteiro pra isso, pensando nisso, pensando em projetos. Enfim, em 
como avançar nisso tudo. 
 

Podemos dizer que a reunião de pauta muda de configuração porque agora vocês faze m ne sses 

chats, não é, no Telegram? 
 
Raíssa Galvão – Ela é constante. A gente faz algumas reuniões, mas no geral ela é constante,  né? O 
tempo inteiro é uma reunião de pauta. 
 

Tem algum conteúdo, uma produção que considere bastante representativa da narrativa da 

Mídia? Você indicaria alguma matéria que acha interessante para mostrar o trabalho da Mídia 

Ninja? 
 
Raíssa Galvão – A da Marielle.62 
 

Onde ficam esses especiais? 
 
No Medium. O da Marielle foi legal porque a gente juntou algumas entrevistas que fizemos, Marielle 
Semente, que eram as mulheres negras que têm espaço de poder dentro da política. Convocamos 
nossos colunistas a escreverem sobre um ano da morte de Marielle, e aí tem uma série de colunas. A 
gente fez algumas coberturas, notícias mesmo. Então tem link de notícias, do dia dos atos, e tem uma 

                                                 
62 Acatamos a sugestão da entrevistada e selecionamos a reportagem especial “Marielle Franco: uma 

homenagem da Mídia Ninja”, de março de 2019, para análise de conteúdo, no capítulo 3, tópico 3.2, “As 

narrativas jornalísticas reconfiguradas”. 



334 
 

parte meio arquivo Ninja, que são coisas que tínhamos feito: Marielle por Ninja, uma seleção de 100 
imagens da Marielle em alta, que a gente disponibiliza pra quem quiser usar; um documentário que 
fizemos uma semana depois da morte dela, que foi o “De Pretas para Marielle”; e a primeira coluna 
que ela escreveu quando virou colunista da Mídia Ninja. Então, junta um pouco disso tudo. E tem o 
vídeo que fizemos em homenagem a ela, com imagens inéditas. 
 

Como foi a produção? Longa? 
 
Raíssa Galvão – Isso foi uma loucura. Nós fizemos em menos de uma semana. 
 

E vocês da rede coordenaram? 

 
Raíssa Galvão – Nossa, foi um batidão. Porque foi logo depois do 8M,63 né? A gente fez Carnaval, 
8M e Marielle. E 8M a gente também fez uma produção bem intensa. Já estávamos numa cobertura, 
fizemos uma reunião durante o Carnaval para pensar o 8M, e aí no meio a gente já planejou tudo da 
Marielle e tocou bala, meio a toque de caixa. 
 

Mas reúne coisas que já estavam prontas ou não? Ou isso tudo foi feito nesse momento para esse 

especial? 
 
Raíssa Galvão – Essa parte de baixo, final, Memória, em que estão “Marielle por Ninja”, “De pretas 
para Marielle” e “Marielle Franco: Violências nossas de cada dia” são arquivo. Nós pegamos coisas 
que já tínhamos feito dela e reeditamos, reorganizamos e publicamos de novo. Mas todo o resto é 
original. 
 

Quantas pessoas envolvidas? 
 
Raíssa Galvão – Umas oito, nove pessoas envolvidas diretamente nessa produção. Envolveu toda a 
equipe de redes, nossa equipe de fotos – que fez essa seleta das imagens –, a equipe de vídeo – que fez 
o vídeo homenagem especial – e o designer – que mobilizou os designers ativistas para produzir 
conteúdo. Envolveu todos os núcleos de produção.  
 

E vocês alcançaram a repercussão que pretendiam? Como você avalia? 
 
Raíssa Galvão – Cara, eu acho que foi muito legal, foi um produto superqualificado, muita gente 
comenta dele com a gente ainda, que ficou um especial interessante. Mas não foi uma coisa que 
superviralizou, não. Porque acho que focamos muito no dia, no vídeo também. O vídeo é bem 
emocionante, muito forte. A gente focou muito nele e acabamos não divulgando muito os outros links 
e tal. Mas, no geral, todo mundo que viu gostou muito. E virou uma referência de formato. 
 

O que você destacaria do processo produtivo dessa reportagem?  
 
Raíssa Galvão – A gente não colocou aí, mas fizemos um chamado pelos designers ativistas para 
receber artes. Então, no Instagram publicamos dezenas de artes feitas para esse momento. Eu acho que 
foi um processo super-rico produzir assim. Primeiro porque era uma temática muito importante, já que 
desde o princípio acompanhamos a Marielle. Então, temos muita coisa dela, umas imagens na Maré 
que fizemos durante as eleições de 2015, quando ela foi candidata a vereadora. A gente fez para um 
projeto nosso que chamava "Os vereadores que queremos", no qual entrevistamos vários candidatos, e 
o da Marielle teve muita repercussão na época, ajudou de fato na campanha dela. Nós acompanhamos 
a eleição, várias etapas com ela, e aí, quando ela foi assassinada e surgiu a pauta de fazer o vídeo, a 
gente já tinha uma relação muito forte. As entrevistas foram muito fortes, tem uns depoimentos bem 

                                                 
63 Referência às mobilizações do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, que acontecem em 

vários lugares do mundo.  
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impactantes, e foi bem interessante produzir, particularmente. Foi uma das coisas que eu achei mais 
legal de fazer, nos últimos tempos. 
 

Do processo do vídeo que você falou, não necessariamente nesse especial, mas em todos os casos, 

como costuma funcionar? Vocês, por exemplo, decidem uma pauta, aí definem que  aquilo vale  

um vídeo, então passam a demanda para o núcleo de vídeo e eles cuidam de todo o pro cesso de 

produção? O roteiro, por exemplo. 
 
Raíssa Galvão – Depende muito. Tem algumas coisas que a gente passa, orienta, enfim, a gente 
brifa64 o que queremos e produzimos o roteiro. E tem algumas coisas que eles já trazem prontas, ou 
que, por exemplo, nós falamos: "Precisamos de um vídeo da Marielle", e aí eles se viram. Outras a 
gente passa o roteiro e outras eles mesmos fazem, pautando as redes: "Olha só, fizemos isso aqui, a 
produção de tal coisa." E mandam pra gente pronto, só para publicar. 
 

Mas que, no caso, vocês já sabiam antes por causa das conversas nos chats, não é? Vocês 
decidem juntos se vai ser um vídeo com edição, se será uma produção com entrevistas, só 

cobertura… 
 
Raíssa Galvão – Sim, quando é a gente que pauta. Aí vamos lá e "olha, pensamos de juntar isso, 
assim e assim", fazemos um roteiro e tal. Quando é vídeo remix fazemos um roteiro com as imagens 
que a gente já acha que dá para entrar. 
 
A Mídia Ninja nasce na experiência dos streamings65 e a da Pós-TV. Como é isso hoje ? Dá para 

dizer que veio disso? A primeira grande ruptura está no nascimento, na origem, que é esse lance 

da Pós-TV, de que o Bruno Torturra fala muito, mas que depois passa a ser um proce sso mais  

organizado, de cobrir multiplataforma. Como você vê esse processo da Pós -TV? E como é  isso 

hoje? 
 
Raíssa Galvão – Eu não sei se surge só da Pós-TV, não. Acho que é de uma confluência de fatores. 
 

Surge de um movimento, na verdade. A Mídia Ninja meio que emerge de um processo, não é ? 

Eu tenho isso muito claro. 
 
Raíssa Galvão – Sim, e de uma série de formatos e experiências que a gente já tinha, né? 
 

É, de movimentos culturais. Mas eu falo assim, do ponto de vista da mídia, mes mo. Quando s e 

fala de Mídia Ninja, o Fora do Eixo sempre teve um braço de comunicação muito forte, mas  ali 
quando surge uma mídia com perna própria, que é num momento de efervescência de 

movimentos sociais, essa coisa do streaming conquistou uma audiência ampla. 
 
Raíssa Galvão – É, porque teve tanto o streaming quanto a cobertura em tempo real, né? Não é só um 
ao vivo da transmissão, mas a cobertura em tempo real. Você está num ato e ao mesmo tempo já tem 
uma foto ali, publicada, como foi em 2013. As primeiras imagens que tinham de violência – "Ah, 
começou a violência na Paulista!" –, a gente já tinha publicado. Estávamos ali acompanhando de 
perto. Acho que o principal é a proximidade com a pauta. É você produzir de dentro. Não é você ser 
um espectador de longe, de um helicóptero.  
 

Essa é a grande inovação, não é? A grande ruptura é essa: fazer parte do acontecimento.  
 

                                                 
64 O termo brifar pode ser compreendido com o ato de realizar um briefing, palavra de origem inglesa que quer 

dizer instrução. Portanto, o ato de realizar uma instrução. 
65 Streaming, em tradução literal do inglês, significa transmissão. Portanto, live-streaming remete às 

transmissões ao vivo. 
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Raíssa Galvão – Acho que é essa relação de estar ali fazendo de dentro, envolvido, e também 
tomando partido sobre aquilo que está sendo colocado, é uma grande coisa. E também uma questão 
que a gente fala bastante, que é um olhar um pouco mais cultural, né? Uma estética própria muito 
forte. A gente sai um pouco daquela estética dos movimentos tradicionais, enfim, do vermelho etc. 
Saímos também da estética do jornalismo. A gente vai pra uma coisa que chamamos assim: “baixa 
resolução e alta fidelidade”. Que é de pensar: se a gente não tem aqui o melhor equipamento, vai na 
resolução que dá, vai fazer uma transmissão ao vivo do que está ali, meio capenga, mas que está 
narrando de fato com fidelidade. E também essa estética do ruído, tem até uma exposição que está no 
Sesc,66 e a nossa contribuição era uma série de streamings. Várias televisões passando as narrações. E 
você vê, ali, aquela estética de ruído, mesmo. Ela não é a melhor imagem HD. Aí você vê, hoje, o 
quanto isso influenciou, inclusive, na grande mídia. Esses dias eu estava vendo, não lembro qual 
cobertura era, na Globo, um cara com um celular, transmitindo ao vivo, e entrando, sei lá, no Jornal 
Nacional, num horário nobre. Então, essa estética, essa agilidade, o tempo real, essa fidelidade são os 
fatores que eu acho que influenciam bastante. 
 
Mas o que você tem a falar sobre essa coisa do streaming hoje? Você diz que não foi muito a 

técnica, mas a estética. Mais as pessoas do que a parafernalha, não é? O modo de transmitir.  
 
Raíssa Galvão – É o que significa o streaming, o que ele representa enquanto uma quebra de 
paradigma dentro da comunicação como um todo. Ele é a narrativa em primeira pessoa, a narrativa 
sendo feita na hora. O cara tomando bomba de gás lacrimogêneo, correndo junto. Você tem a sensação 
de que está dentro daquela atividade. Quando você assiste àquelas transmissões, parece que está ali 
naquela manifestação também, de tão envolvente que é. É em primeira pessoa, mesmo. É a pessoa que 
está ali narrando, é a visão dela. Você está vendo junto com ela o que está acontecendo. Não tem uma 
edição, não tem um processo de "ah, eu vou ver isso aqui, mas isso aqui eu não vou mostrar". Você 
está ali no meio, mostra o que está vendo naquela hora. 
 

E o uso do streaming hoje, como é o uso dessas transmissões ao vivo na rotina? 
 
Raíssa Galvão – A gente continua fazendo essas produções na rua, em atos e manifestações. Então, 
isso segue sendo um forte nosso. 
 

Mais ligado às pautas quentes, não é? 
 
Raíssa Galvão – É, isso quando tem, dentro do ato mesmo. A gente continua fazendo essas coberturas 
de dentro das manifestações, mostrando o que está acontecendo. Mas também temos uma produção. 
Quando teve o "Ele Não", tivemos o plantão Ninja. A gente tinha várias pessoas entrando ao vivo em 
várias cidades, mas havia uma base que ficava puxando cada uma dessas transmissões. Então, 
ficávamos chamando as cidades: "Agora, vamos entrar lá de...", e falava o nome da cidade. 
 

Como se fossem correspondentes, não é? 
 
Raíssa Galvão – Isso. Então, tem tanto esses quanto de situações de urgência. "Ah, estamos no meio 
de um ato e está tendo repressão", ou então estamos voltando pra casa e está havendo repressão numa 
delegacia da Polícia Militar. A gente usa o ao vivo também como uma forma de denúncia. O ao vivo é 
uma forma, também, de você garantir a segurança de quem está participando. Já tivemos muitos casos 
em que foi fundamental para julgamento depois, porque não tinha como você contar uma outra versão 
daquele fato, então foi mostrado ali na hora. Você fala que o PM estava batendo, ele diz que não, mas 
você tem provas do que foi mostrado ali na hora, não é uma edição, não é nada. 

                                                 
66 A “Mostra CORPO A CORPO: a disputa das imagens, da fotografia à transmissão ao vivo” é itinerância da 

exposição realizada em 2017 pelo Instituto Moreira Salles. O mote da exposição é o uso do corpo como um 

instrumento de atuação social e política – seja pela presença física e simbólica nos espaços públicos, seja como 

campo de expressão da identidade. A Mídia Ninja participou com o #Ao vivo, um arquivo de 90 transmissões ao 

vivo, na íntegra, feitas entre 2013 e 2017. 
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ENTREVISTA COM OLÍVIA FRAGA, DO NEXO JORNAL 

 

 

 

 

 

 

 

Olívia Fraga, jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade 

de São Paulo (ECA-USP), é editora executiva no Nexo Jornal. Trabalhou como repórter nos 

cadernos Casa e Paladar do jornal O Estado de S. Paulo e como editora das revistas Época SP, 

Casa e Comida e Casa e Jardim da Editora Globo. Tem interesse e escreve sobre gastronomia, 

cultura (música, teatro e cinema), decoração, agronegócios e viagens para os  principais 

veículos do país, como O Estado de S.Paulo, Veja, Você S/A, Exame, Superinteressante, 

Mundo Estranho, Galileu, Época SP, Recreio, Nova (Cosmopolitan) e Globo Rural, entre 

outros. Em Nova York, onde morou, trabalhou como assistente editorial na revista Saveur.67 

Também no ramo da gastronomia, escreveu o capítulo sobre comida de rua do Brasil no livro 

Street food around the world: an encyclopedia of food and culture – em tradução literal, 

Comida de rua ao redor do mundo: uma enciclopédia de comida e cultura – , lançado nos 

Estados Unidos em 2013. 

 

A conversa 

A entrevista foi realizada no dia 21 de março de 2019, às 11h30, no Café Mestiço, na 

Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista, em São Paulo. A mestranda Leandra Ribeiro 

também participou, já que pesquisa temática relacionada ao assunto, com abordagem relativa 

ao uso de vídeos. A conversa teve duração de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. O local 

foi escolhido pela entrevistada. 

 

Então, Olívia,  nós fazemos uma discussão sobre o jornalismo em transformação, com um foco 

para a questão da produção jornalística em tempos de convergência e de mobilidade, por conta 

das novas tecnologias. Achamos legal que você tem uma relação com a gastronomia, vimos seu 
blog.68 Eu tenho uma coisa comigo, uma paixão por olhar modos de fazer. Na receita, você tem 

                                                 
67 Saveur é uma revista dos Estados Unidos com conteúdo sobre comida, vinho e viagens, especializada em 

ensaios sobre várias cozinhas do mundo. 
68 Olívia Fraga tem um blog voltado ao universo da culinária, o Vertical de Marcella. Disponível em: 

<https://verticaldemarcella.wordpress.com/>. Acesso em: 21mar. 2019. 

https://verticaldemarcella.wordpress.com/
https://verticaldemarcella.wordpress.com/
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os ingredientes, mas o lance é o modo de fazer. E no jornalismo tem isso: o jeito de faze r e  s ua 

importância. Olhamos essas dinâmicas em tempos atuais, em mídias também jovens, o que 

estamos chamando de mídias independentes.  Acreditamos que essas mídias nascem numa ce rta 

contraposição à mídia tradicional, e aí você pode falar um pouco disso. Contraposição de 

diversas naturezas: umas mais em relação à hierarquia, ao modelo de negócio, outras em relação 

ao engajamento político, que não é o caso do Nexo. Mas, no geral, essas mídias nas cem de  uma 

pretensão de fazer diferente alguma coisa. Como você, que vem da mídia tradicional e agora está 
numa mídia diferente, vê isso?   
 
Olívia Fraga – Eu acho que o pessoal que nasce no digital, nasce realmente com outras propostas. Às 
vezes é na captação de recursos para fazer o projeto vingar. Às vezes é na questão: “Vamos ser muito 
mais claros, politicamente”. Acho que tem uma confluência de fatores, no Brasil, que possibilitaram 
que exatamente nesse momento politicamente rico, cheio de nuances e cheio de histórias para contar... 
Bem, sempre houve bastante histórias para contar, mas acho que hoje a gente tem uma efervescência. 
Nesse momento, o digital talvez tenha ido muito bem, talvez porque tenha uma cobertura full time, 24 
horas por dia e sete dias por semana, da Lava Jato, que é a operação que mobilizou o Judiciário. Todo 
mundo está sabendo o que aconteceu. Eu acho que o digital facilitou cobrir determinadas coisas, e que 
ele nasce com essa vontade de se diferenciar da mídia tradicional. Mas eu acho que... Aí, é um pouco 
do jeito que eu vejo... Trabalhei durante muito tempo no Estadão, em cadernos específicos. Trabalhei 
primeiro em arquitetura, depois em urbanismo, aí fui pra comida, pra gastronomia. Nosso modo de 
produção era semanal. Era um pouco mais de tempo, mas não era aquele tempo louco, assim. Eu fazia 
o dia a dia em plantões. Mas acho que o jornal ficou com medo de acabar quando surgiu a TV e 
também quando surgiu a internet. E não acabou. Teve uma readequação dos meios todos. A imprensa 
no Brasil é um pouco sui generis, porque todos os projetos estão na mão de famílias. Dos grandes 
conglomerados de mídia. Então, você pega tudo no contrapé, a galera querendo deixar de investir. E 
está todo mundo investindo em mídias não tradicionais. Aí você tem o baque da Abril, as grandes 
dívidas que ninguém paga da IstoÉ, do Estadão e da Folha. Mas, enfim, o digital mais recente, que tem 
esses projetos que você falou69, eles têm a vantagem de se apresentar como novos no momento em que 
tudo está mudando, em que o próprio jornalismo impresso não sabe para onde correr e também está 
precisando de readequações. A mídia impressa não conseguiu nem fazer vídeo direito, que é uma coisa 
que está aí há 60 anos. E todo mundo entrou muito tarde no digital. E aí o que eu acho que vale, 
talvez, como trunfo é essa cara nova e a captação de recursos. É você não depender dos bancos para 
investir. É um modelo novo que cada um cria de um jeito. Eu lembro de quando surgiu o Risca Faca 70, 
que era um projeto de crowdfunding, quando surgiu o Fluxo – o Bruno [Torturra] também vem nisso, 
um pouco financia o nosso trabalho  –,  você tem um pool de jornalistas com determinada credencial, 
então você financia os caras quando acredita no jornalismo investigativo que eles fazem. A Pública 
tem um recurso que vem de fora. São outras formas de fazer a máquina andar. O Nexo tem um 
diferencial, acho que tem um apelo, quando surgiu falou muito alto ao coração dos jornalistas que 
estavam na imprensa tradicional. Porque ele fala: “A gente vai se financiar com uma grana própria, 
mais assinatura”. Não têm anúncio. Eu lembro, quando surgiu, que uma galera do Estadão  – que já 
não estava mais no Estadão, estava morando fora – foi contratada: “Ah, a gente tá indo porque 
acreditamos que pode ser um futuro”. Ao contrário do jornal, não tem anúncio, então a gente não sabe 
o quanto vai ser fácil de lidar. Mas daqueles velhos custos  – papel, a infra que você tem num jornal 
mastodôntico: motorista, luz  – você abriu mão.  
 

É um novo modo de existir, não é? 
 
Olívia Fraga – Isso, de existir. E acho que, pra todo mundo que trabalha com jornalismo, foi muito 
tentador fazer essa mudança. Isso, se houvesse campo pra todo mundo fazer a migração. Um outro 

                                                 
69 Falamos de projetos como a Agência Pública e o próprio Nexo, e citamos o Mapa da Mídia Indepe ndente no 

Brasil, feito pela Agência Pública em 2016. 
70 O Risca Faca é um site de jornalismo cultural criado por jornalistas que deixaram as redações tradicionais e 

investem no que denominam como independente e colaborativo. Disponível em: <http://riscafaca.com.br/>. 

Acesso em: 31 jul. 2019. 

http://riscafaca.com.br/
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problema, né? A gente tem só São Paulo empregando tanta gente nova assim. No Rio não tem nenhum 
projeto digital. As pessoas continuam trabalhando no grupo Globo. Eu passei um tempo na Editora 
Globo também, então peguei uma fase que a gente faz com as revistas, que é uma outra parada. 
Revista é outro produto, feito num outro tempo. Também depende de anúncio e precisa falar com 
leitor. Enquanto você está ensinando uma galera que nunca deu as caras a fazer um tete a tete muito 
mais íntimo com o leitor... Chamar o leitor pra assinar é uma coisa muito pessoal. Em geral, você 
deixava o comercial ali, tocando pra você, não era nosso problema... A gente não tem nenhum acesso 
a números no Nexo, mas percebemos que existe uma proximidade. Acreditam no projeto. 
 

Eu sou assinante e fui percebendo que amadureceu a forma de se relacionarem. Até a forma de  

mandar o boleto mudou. 
 
Olívia Fraga – Acho que foi se aperfeiçoando, né? 
 

Eu acho que foi melhorando. 
 
Olívia Fraga – Melhorou pra caramba! Eu comecei lendo o Nexo do zero e a equipe foi tentando 
trocar um pneu com o carro andando. A galera toda veio com uma bagagem de impresso. Eu acho que 
tinha o núcleo duro do Nexo, das pessoas que estão desde o começo, era uma galera da Folha, o 
Conrado.71 Tinha o pessoal que eu conheci lá no Estadão também. E o núcleo de dados, que é a ponta 
de lança do Nexo: o jornalismo de dados. Que também se oferece como um puta recurso, um 
diferencial. 
 

É o diferencial, diferencial mesmo. Porque a gente falou com várias novas mídias e eu acho 

absolutamente curioso o fato de que elas têm uma pretensão de ser dife rentes , mas  ainda não 

conseguem fazer a narrativa muito diferente da narrativa da mídia tradicional. Hipertextual, 

explorando as potencialidades da web. E o Nexo consegue, de uma maneira interessante. Aí é um 

elogio. Eu fui professora de jornalismo on-line há uns 15 anos na Universidade Federal do Mato 

Grosso (UFMT), em um laboratório que não tinha nem ponto de internet. Era uma época em 
que as mídias tradicionais começavam a transpor conteúdo...  
 
Olívia Fraga – Sim. E ninguém se falava, né? E isso, na ponta, no final, no limite, você vê que o 
jornal perdeu muito dinheiro por falta de planejamento. Eu me lembro de cobrir determinados eventos 
pelo Estadão: tinha um pessoal do impresso, um do rádio, um do vídeo, um do on-line, quatro 
motoristas, mais os fotógrafos. Não tinha uma conversa. A Abril também sofreu um pouco em relação 
a isso. 
 
Mas isso assim, a gente está falando numa era pré -internet... 
 
Olívia Fraga – Mas mesmo depois da internet eles não mudaram. 
 

Como é a equipe de vocês? É multiprofissional? A gente tem pe rcebido, mesmo nos proje tos 

independentes digitais, a presença quase única do jornalista na equipe.  
 
Olívia Fraga – Isso é difícil, né? Penso eu. Deixa eu ver se consigo elaborar. Eu acho que tem um 
grosso da linguagem jornalística que você não aprende só na faculdade. Acho que consegue aprender 
isso na prática, sim. E a gente vê que nas grandes redações sempre tinha um caso ou outro de gente 
que migrou da Economia. Rolava essa permuta, tinha uma permissividade e tal. Mas era muito pouco. 
O grosso do trabalho ainda se faz por jornalistas que se formam. A gente tem processo de seleção lá a 
cada seis meses. 
 

O jornalista lidera o processo, não é? Ele pensa, coordena? 

                                                 
71 Conrado Corsalette é cofundador e editor-chefe no Nexo Jornal. Jornalista, ele foi editor de Política do 

Estadão, editor-adjunto de Cotidiano da Folha, repórter nos dois jornais e também no Agora SP. 
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Olívia Fraga – Exato. Eu acho que tem uma vantagem, que é um pouco de traquejo vindo da 
faculdade, mas também acho que a faculdade não ensina muita coisa. Tenho muitas críticas em relação 
ao meu curso e tal. Mas acaba ensinando... E eu acho que tem uma carga de trabalho, um modo de 
fazer que talvez só uma faculdade de jornalismo consiga explicar para você: prazo, deadline, o outro 
lado, a apuração. Esse processo que uma pessoa talvez levasse dois ou três dias. A palavra é tempo. 
Uma redação não tem tempo de treinar uma pessoa que vem de fora para jogar esse jogo. Você tem 
que chegar fazendo matéria. Ninguém vai perder seis meses treinando. E um pouco é acomodação, um 
pouco é corporativismo, tem de tudo. O Nexo é uma equipe mais plural. Eu, na minha equipe, trabalho 
só com jornalistas. Acho que todos são, isso, todos são jornalistas, mas em geral são pessoas com 
algum outro lance na vida. Assim, que tiveram contato com outra coisa. A gente está com a Ju 
Sayuri72 agora, uma superamiga minha, que trabalhou no Estadão. Mas ela fez uma carreira 
acadêmica, saiu do Estadão e foi fazer mestrado, doutorado, pós-doc. Estava morando em Floripa, 
veio e está cobrindo férias. É uma repórter, trabalhou seis anos em redação, mas foi olhar o mundo lá 
fora. O Zé,73 que é editor-executivo como eu, fez história e um pouquinho de relações internacionais, 
não fez jornalismo. A Paula74 não é jornalista. As donas do Nexo, uma é economista e outra é da 
letras, socióloga e tal. Marina, que é outra editora-executiva, é advogada e especializada em direitos 
humanos. Então, o Nexo também tem essa outra abordagem. Nasce financiado por assinatura, mais 
uma grana que é das donas, captando recursos de sistemas de patronato, que a galera está a fim de 
fazer agora... Olhando para outros investidores, que não os tradicionais, sem anúncios… Mas nasce 
com outras caras, tendo em vista que quando nasceu, a ponta de lança do Nexo era jornalismo de 
dados, direitos humanos. A gente tem que cobrir segurança pública, e do jeito certo, falando com 
gente que estuda na academia e também na parte dos direitos humanos, como é que está se dando. 
 

Essa é a identidade dele, não é? 
 
Olívia Fraga – A gente vê que temos um corpo de produção acumulando muito conhecimento nesse 
tipo de discussão. Então, você vai atrás disso no Nexo e vai ver antropólogos, cientista social, gente de 
dados falando de assassinato, homicídios, violência, direitos humanos. 
 

Com um pouco mais de profundidade do que a grande imprensa... 
 
Olívia Fraga – Um pouco, porque quando eu fui para o Nexo, até senti essa grande vantagem. Os 
textos são lidos, eu edito tudo, mas quando a pauta é mais melindrosa, eu passo para a Marina, por 
exemplo, ler, ou para a Paula. Porque alguma coisa do discurso pode estar… Tem coisa que só o cara 
que está especializado na área pode ver. Então, esse jogo no Nexo é possível, apesar de ser muito 
corrido.  
 

E na mídia tradicional não tem? 
 
Olívia Fraga – Não tem. As redações não conversam. Quando eu estou com alguma dúvida, o 
Charleaux75 dá uma lida, o Conrado dá uma lida. Alguma coisa de direitos humanos, feminismo, 
gênero e tal, passa pra mim, passa pra alguém da equipe. Assim, a gente consegue fazer leituras na 

                                                 
72 Juliana Sayuri é jornalista, pós-doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 

autora de Diplô: Paris-Porto Alegre (2016), finalista do Prêmio Jabuti. 
73 José Orenstein é editor-executivo do Nexo Jornal. Jornalista, trabalhou no Estadão e na Folha. É formado em 

História pela Universidade de São Paulo (USP), em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP) e foi pesquisador visitante na Universidade Columbia, em Nova York. 
74 Paula Miraglia é cofundadora e diretora-geral do Nexo Jornal. Cientista social e doutora em Antropologia 

Social pela USP, foi diretora de organizações não-governamentais, entre elas o International Centre for the 

Prevention of Crime, no Canadá. Foi consultora do Banco Mundial e do Banco Interamericano para o 

Desenvolvimento. 
75 João Paulo Charleaux é repórter especial do Nexo Jornal. Trabalhou no Estadão e na VICE. Colaborou com a 

Folha e o Globo. Foi correspondente, editor, enviado especial e analista na á rea internacional, além de porta-voz 

da Cruz Vermelha Internacional, coordenador na Conectas e consultor de comunicação da Avaaz. 
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paralela, enriquecendo o material. E aí você consegue também direcionar outra pauta, consulta a fonte 
e tal. O tempo é curto, a gente faz isso no laço, mas rola. Não tinha isso na redação tradicional. Posso 
dizer que não rolava, nem na Globo nem no Estadão. Então, temos essas pautas caras, os assuntos que 
a gente quer cobrir, tem o jornalismo de dados e queremos explorar o máximo possível do que o texto 
pode apresentar também. Quando a gente tem reunião de pauta com todo mundo – eu tenho reunião de 
pauta uma vez por semana com a minha equipe, o Conrado com a de economia e política uma vez por 
semana, mas de dois em dois meses a gente tem uma geralzona, entra o pessoal de dados, o pessoal do 
Extra e Expressos, que é do Zé, que é dos outros recursos que a gente fala que é podcasts, vídeos e tal 
–, todo mundo conversa. Então, tem umas pautas muito cabeçudas ou então que vão levar mais tempo, 
e todo mundo conversa: “Qual o melhor jeito de contar essa história?”. 
 

Ou seja, bem mais horizontalizada? 
 
Olívia Fraga – Nesse sentido, é super-horizontalizada. A equipe é pequena, eu tenho seis repórteres, o 
Conrado tem cinco, o Zé tem uns cinco ou seis também, dados são uns quatro, vídeo são uns três. Se 
você juntar tudo, não dá trinta pessoas. Mas é isso, a gente conversa, todo mundo discute essas pautas 
mais cabeças.  
 

É um processo mais criativo, não é? 
 
Olívia Fraga – Tem esse espaço. A gente tem, por exemplo, uma pauta que surgiu do menino da 
equipe de economia do Conrado, o Castro.76 Era para falar de emprego, uma grande análise de 
emprego, pegar todos esses dados que saem no Dieese, IBGE e tal. “Meu, a gente vai fazer de novo 
quando sair o PNAD? A gente vai fazer de novo essa análise como todo mundo faz?”. Que é: sai todo 
ano, publica, repercute com dois caras e acabou? Poderíamos fazer isso? Poderíamos. Mas aí ele falou: 
“Por que a gente não faz agora, que a gente teve uma reforma trabalhista feita aos trancos pelo Temer, 
e tem essa outra sendo discutida, a reforma de Previdência, que no fim tem relação, tempo de 
aposentadoria... Por que a gente não faz uma puta análise?” Aí conversa com gráficos, conversa com 
vídeo, conversa com o Zé que vai analisar isso, que é um material Extra Expresso, e fala com o 
próprio editor dele. Quando ele foi contar essa pauta,77 contou pra todo mundo, e cada um foi dando 
um pitaco. Essa conversa, isso é muito legal.  
 

Tem uma equipe predominante de jornalistas, mas se fosse só jornalista, o trabalho seria 

impossível... 
 
Olívia Fraga – Sim. Exato, exato. Tem uma história muito engraçada. Tem um estagiário na equipe 
de dados, o Gabriel Maia, que é um menino muito fofo, incrível. Ele adora ciências. Então, em pautas 
de ciências muito cabeçudas, em coisas de robótica e tal, quando a gente discute umas coisas que vão 
dar um megacorpo, vão virar um vídeo, um mini-especial, ele é um cara que entra na história. Redação 
pequena é boa por causa disso, todo mundo está junto. É mais democrático. 
 

Privilegia não só os talentos, não é? 
 
Olívia Fraga – Mas o conhecimento pessoal também, né? O apreço que você tem pelo assunto e tal. 
Eu nunca tinha trabalhado com essa facilidade de chegar no outro e sugerir ou ouvir. Isso é muito 
bacana. 
 

Na mídia tradicional talvez você tivesse essas pessoas, mas elas não estavam integradas. 

                                                 
76 José Roberto Castro é redator do Nexo Jornal. Jornalista, repórter de economia e política. Fez mestrado em 

Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal de Juiz de Fora, extensão em Economia pela Fundação 

Getúlio Vargas e MBA em mercado de capitais pela B3. Foi repórter de política na Agência Estado. 
77 Especial “A crise do emprego no Brasil”, publicado em 18 mar. 2019. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/especial/2019/03/17/Os-n%C3%BAmeros-que-explicam-a-crise-do-emprego-

no-Brasil>. Acesso em: 31 jul. 2019.  

https://www.nexojornal.com.br/especial/2019/03/17/Os-n%C3%BAmeros-que-explicam-a-crise-do-emprego-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/especial/2019/03/17/Os-n%C3%BAmeros-que-explicam-a-crise-do-emprego-no-Brasil
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Olívia Fraga – Não estavam integradas, ou passava por uma instância superior. E aí, pra chegar na 
pessoa é mais lento. Enfim, eu acho que as pessoas batem muita cabeça. 

 

O processo é outro. Talvez os ingredientes ali sejam até os mesmos... 
 
Olívia Fraga – Sim, no fundo você tinha isso já. 
 

Mas o modo de fazer muda… 
 
Olívia Fraga – Sim, a conversa era mais truncada, né? Ou se levava mais tempo. Por isso, talvez, que 
alguns grandes projetos do impresso que nasceram numa instituição, numa empresa tradicional de 
comunicação, levassem muito mais tempo gestação. Eu lembro de um projeto que a gente tinha 
quando trabalhei na Casa e Comida, da Globo. Era um puta projeto legal, a gente mobilizava 
assinaturas, tínhamos um bom número de assinantes. Foi uma revista que não fechou por problema de 
assinatura, ela se bancava. Mas porque a direção não queria gastar papel em algo que podia ser 
anexado à Casa e Jardim. Ou seja, tudo errado. Mas, enfim, tinha um projeto que a gente queria fazer e 
precisava de reformulação no site da Casa e Comida. Eu fiquei lá três anos, durante todo esse tempo 
não saiu. 
 

Você não consegue fazer, não é? 
 
Olívia Fraga – Investimento inicial era tipo 5 mil reais. Com o borderô78 de dois meses, tendo algum 
ajuste, você pagava isso. Não saiu, a revista foi fechada e não saiu. A gente tinha reunião de seis em 
seis meses com a equipe de comercial, com a equipe de tecnologia e não rolava. “Ah, porque tem a 
prioridade x, porque a Época pediu não sei o quê, a Quem pediu não sei o quê…” 
 

É travado, não é? 
 
Olívia Fraga – Sim, é travado. Essa conversa era bizarra. Eu não aguentava mais ter reunião. Pra quê? 
Para eles falarem que não vai dar tempo? Pra pedir mais dois meses? 

 

Eu acho que você falou um pouco do que permanece na nova mídia, assim como na mídia 

tradicional, da liderança do jornalista no  processo. E é muito do nosso modelo, como nas 

assessorias de imprensa, que você tem uma coisa bem híbrida de profissionais, você tem o 

jornalista coordenando.  E aí nós perguntamos: o que mais permanece? O que havia na grande  

mídia que ainda é usado ou deixa saudade? 
Olívia Fraga – [Risos] Tá, eu vou pensar aqui e ver se elaboro. Talvez, e isso é uma particularidade 
do Brasil, a gente tenha entrado muito mal e muito tarde no digital. Então, ainda estamos comendo 
areia nessa história. Eu acho que tem uns projetos muito bacanas aparecendo, mas que ainda precisam 
sintonizar, afinar alguma coisa. Uma coisa que você falou, que o jornalista liderava: mas o jornalista 
liderava até a página dois. A gente sabe que as instâncias de decisão, em grupos grandes, não 
passavam por jornalistas. 
 
A gente fala o processo, o chão de fábrica. 
 
Olívia Fraga – Sim, o chão de fábrica continua sendo ele. 
 

Mas ele tinha uns entraves, não é? 
 

                                                 
78 Borderô é o documento em que são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas negociadas. No 

Borderô de Cheques ou Duplicatas é informado o valor pago por cada cheque pré -datado ou duplicata, além de 

todas as demais condições  da operação. 
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Olívia Fraga – É que era grana. Você passava para um publicitário, para o pessoal da tecnologia, 
passava para um diretor-executivo que não fazia ideia do que estava rolando – que estava afastado do 
jornalismo há 20 anos, um burocrata. Eu acho que ainda falta dinheiro. A principal saudade é porque 
eles tinham grana, né? Eu não sei também se essa grana não era uma ilusão. Porque na verdade era a 
galera vendendo dívida. Quem estava financiando era banco. 
 

Aparentemente havia... 
 
Olívia Fraga – Tinha uma bonança. Tinha estrutura. 
 

Era farto o negócio! 
 
Olívia Fraga – Então, eu acho – uma coisa muito importante, também – que o Nexo é um pouquinho 
diferente. Porque todo mundo lá, por hora, é contratado CLT [Consolidação das Leis do Trabalho]. 
Mas a gente tem uma precarização avassaladora do trabalho. O trabalho, em si, é cansativo. 
 

A jornada é maior. 
 
Olívia Fraga – A jornada é ligeiramente maior porque o número de entregas por semana, por redator, 
é maior. O on-line já era assim. Lembrando um pouco do on-line do Estadão, do Uol, a entrega já é 
muito pesada. Tem uma estrutura de, por exemplo, o motorista, o fotógrafo – uma coisa de que eu 
sinto saudade: a gente tem acesso a alguns bancos de imagens, mas não tenho um fotógrafo no Nexo. 
Eu vivo falando que a gente precisava ter um cara pra investir numa reportagem nossa. Então, alguns 
modelos no meio do caminho a gente foi abandonando. 
 

Quando precisa vocês contratam? 
 
Olívia Fraga – Eu acho que o Nexo nunca contratou um fotógrafo. 
 
Então, é sempre banco ou vocês criam as ilustrações e as imagens? 
 
Olívia Fraga – As ilustrações são a própria equipe de dados que faz. Tem um menino que faz 
captação para os vídeos que a gente produz toda semana e tal. Ele faz fotos também. Mas são fotos 
institucionais. Por quê? Porque quando entrei no Nexo, eu me lembro que a Paula falou: "Olha, o 
formato que a gente está abandonando é o da reportagem”. “Por quê?” “Reportagem gasta muito 
dinheiro, tempo". 
 
E como fazer um jornalismo de contexto e de profundidade s em a reportagem? 
 
Olívia Fraga – Então, se você entrar hoje no Nexo, verá uma apuração que a gente fez sobre todas as 
fraudes que o ministro da Educação cometeu.79 Foi a única reportagem publicada nos últimos dois 
anos. A reportagem gasta muito tempo e a carga para cada redator é muito alta. O Nexo também tem 
isso. É um formato do qual eu discordo. A gente conversa se é o ideal. Eu acho que nenhum editor-
executivo, como eu, acha que isso seja o ideal. A galera trabalha muito. O que acaba acontecendo com 
a gente é que tem semana que eu tiro um peso do redator e falo: "Toca a reportagem". Mas a gente 
acaba se dedicando muito menos a ela. O Nexo não faz jornalismo investigativo. Ele faz reportagens 
muito esporádicas ou grandes apurações que são formatadas como especial. Por exemplo, a gente saiu 
com uma em 2018 sobre intersexualidade – explicar o que é o intersexo, como a medicina está 

                                                 
79 A matéria “Estes são os 22 erros no currículo Lattes do ministro da Educação”, de Juliana Sayuri, foi 

publicada em 20 mar. 2019. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2019/03/20/Estes -

s%C3%A3o-os-22-erros-no-curr%C3%ADculo-Lattes-do-ministro-da-Educa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 

31 jul. 2019. 
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olhando diferente para essa pessoa, o hermafrodita. Foi uma série de reportagens.80 O meu redator 
tocou isso ao longo de dois meses, e eu fui... cada semana um texto. Esse é um esquema que a gente 
costuma fazer. No fundo, é um material que se desdobra em vários textos. Não é uma reportagem. É 
uma reportagem, mas não é uma reportagem. Teve uma grande que a gente fez quando Mariana 
completou um ano,81 que o Estevão,82 que é o redator fixo que está com a gente agora, fez. Ficou 
lindo. Também entrou como especial. A reportagem, reportagem, que apura, apura, ouve um lado, 
ouve o outro, isso é raro. Essa do Vélez [atual ministro da Educação] demorou… Eu pautei antes de 
sair de férias, conversei com a Paula, ela falou: “Não vai dar tempo, vocês têm uma carga grande…” 
Eu falei: “Não. Vou tirar Juliana do dia”. E ela foi tocando isso, fazendo análise do Lattes do cara em 
casa. Eu falei: “Depois eu dou uma folga”.  
 
Então é assim, a gente aperta de um lado, solta do outro, não dá pra fazer toda hora. Nós temos no 
Nexo dois jornalistas que são os repórteres especiais, o João Paulo Charlot, em política, e o Camilo 
Rocha, que está na minha equipe, que é de cultura. De vez em quando eles fazem essas coisas mais 
especiais. Mas faz tempo que o Camilo não faz uma reportagem. 
 

Então você faz uma matéria de contexto, de dados, mas não necessariamente… 
 
Olívia Fraga – Não é reportagem, não é investigação, entendeu? 
 

E cadê a profundidade? 
 
Olívia Fraga – A profundidade existe. Às vezes, o furo está na sua cara e você fala: “Não vou dar, 
porque não vai dar tempo de fazer”. O Charlot tem uma brincadeirinha de falar assim: “A gente está 
na selva, e eu olho um leão à distância e olho um gato. Eu sei que o leão vai dar um trabalho pra poder 
tratar porque está muito longe, mas eu estou vendo esse leão e ninguém está olhando pra ele. Eu vou 
caçar o gato, porque o gato vai mais rápido”.  
 

Um futuro, assim, interessante , seria passar a apostar mais na reportagem? Em termos de 
identidade do jornal, de posicionamento? 
 
Olívia Fraga – Sem dúvida. Eu acho que essa é uma conversa que já tive com a Paula e o Conrado. O 
Nexo nasceu faz três anos, a gente tem um pool de assinantes que não é incrível, gigantesco, mas é 
bacana. Para dar o passo seguinte temos que fazer jornalismo. E jornalismo é investigação. Com 
jornalismo se gasta dinheiro. A investigação gasta dinheiro porque é o tempo e, às vezes, tem um 
fotógrafo. Então, essa virada acho que está no ar. Talvez aconteça até naturalmente. Eu falei ontem 
com o Conrado, e ele é ex-política da Folha, então nasceu pra isso. Ele falou: “Não, acho que a gente 
consegue fazer. E acho que agora é o segundo passo grande que vamos dar, que é catar o leão”. E 
mirar nas coisas grandes. 
 

Não necessariamente com uma posição política, combativa, engajada. Mas de contexto, mesmo? 
 
Olívia Fraga – Sem dúvida. Quando rolou Brumadinho, por uma grande sorte astral, a gente estava 
com o Estevão – que tocou Mariana – de volta na redação. Ele tinha uma bagagem de fontes com 

                                                 
80 A série sobre intersexualidade teve sua primeira reportagem publicada no dia 3 fev. 2018, com o tema “O que 

é intersexualidade. E como é se descobrir intersexual”. Disponível em:  

<https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2018/02/03/O-que-%C3%A9-intersexualidade.-E-como-%C3%A9-

se-descobrir-intersexual>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
81 “Mariana: a gênese da tragédia”, escrita por Estêvão Bertoni, Rodo lfo Almeida e Ariel Tonglet, foi publicada 

um ano após o rompimento da barragem em Mariana, no dia 4 nov. 2016. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/especial/2016/11/04/Mariana-a-g%C3%AAnese-da-trag%C3%A9dia>. Acesso 

em: 31 jul. 2019. 
82 Estêvão Bertoni é redator no Nexo Jornal. É formado em Ciências Sociais pela USP e em Jornalismo pela 

Faculdade Cásper Líbero. Foi trainee na Folha de S.Paulo, onde trabalhou por dez anos como redator e repórter 

de Cotidiano, Esporte e Agência Folha. Colaborou ainda com publicações das editoras Globo e Abril.  
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quem havia falado naquele tempo, então foi facílimo fazer matérias com ele. Além disso, o Estevão 
estava mais experimentado, sabia a linguagem técnica dos laudos, tinha todos os contatos, foi rápido. 
E aí começou a chegar um monte de furo. E a gente deu um ou outro. Eu lembro que, de um dia para o 
outro, falamos assim: “Meu, a Vale estava sabendo dessa história desde outubro”, então a gente deu. 
Não chamamos de furo, ninguém solta como investigação, nem nada. Solta como Expresso normal e 
fala: “Vamos ver o que a gente consegue”. Então, assim, tem uns tiros mais de longo alcance que vão 
rolando. Não é nada sistemático. 
 

Para vocês terem mais força financeira, vocês captam novos assinante s? Como? Vocês 

promovem? Investem em marketing digital? 
 
Olívia Fraga – Eu não sei o que a Paula falou no 3i,83 mas ela repete muito que a gente não quer 
crescer, que temos a estrutura ideal. Acho que ela ainda pensa assim. Agora, tem uma hora que o seu 
custo está aumentando, quem vai pagar essa conta? Tem que continuar relevante, tem mais gente 
fazendo o que você faz. Mas ela tem essa percepção de que não quer crescer muito em termos de 
estrutura. 
 

Mas e em termos de público? De consumir o produto que você faz? Uma cois a da nature za da 

comunicação, não é? Senão, você está produzindo para quem? Se não chega aquilo que você está 

fazendo, você não cumpre, inclusive, a coisa social mesmo, de distribuir a informação. 
 
Olívia Fraga – Eu acho isso muito. O Nexo tem uma característica normalzinha, menor, meio de petit 
comité… 
 

Do ponto de vista da produção sim, mas não necessariamente do consumo. Até porque é digital. 

Você não tem limite. Não é como um café, que não tem como as pessoas sentarem ali.  Na re de  

você tem… 

 
Olívia Fraga – A Paula acredita, e eu acho que até em algum ponto ela tem razão, que o próprio bom 
jornalismo amplifica, faz você ter gabarito para chegar em mais gente. Ela nunca pensou em anúncio, 
nunca fez marketing digital, não faz post patrocinado. 
 

Nesse mundo de negócios digitais, não necessariamente no objetivo comercial, o que se diz é: “O 

seu produto é  maravilhoso, mas as pessoas não conhecem”. Às vezes, as pessoas não s abem que  

existe. O Brasil é imenso e você pode hoje botar anúncio regionalizado.  
 
Olívia Fraga – Mas é... 
 

Às vezes é um serviço. Você está no feed do Instagram, fica sabendo que existe uma coisa e fala: 

“Que legal”. As pessoas têm que conhecer isso. Não só o lado comercial.  

 
Olívia Fraga – Eu sinto que isso está na mesa. Em algum momento, ela vai ter que fazer essa 
movimentação para algum lado. Uma coisa que a gente quer. E já estamos chegando em pessoas 
grandes para amplificar isso. O podcast “Durma com essa”, que a gente está fazendo todo dia, já está 
chegando em uns caras grandes. Então, tem Spotify interessado, Google interessado. Porque isso já 
começa a te jogar pra outro público, e o público de podcast está explodindo. 
 

Você conhece o Jota enquanto modelo de negócio? 
 
Olívia Fraga – Sim, ela adora. Eu conheço os meninos do Jota, a Paula conhece. E acho que ela tem 
olhado com bons olhos. Ela acha que é um caminho, está esperando um momento certo para fazer. 
 

                                                 
83 Uma referência à participação de Paula Miraglia no Festival 3i, em Belo Horizonte, em agosto de 2018. 
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Eu acho interessantíssimo, porque não conhecia, mas na entrevista com o Jota descobri que eles 

oferecem a produção de modo diverso, eles têm níveis de assinantes.  
 
Olívia Fraga – São pacotes específicos. 
 

Dentro do estudo que a gente faz, eles representam um modelo híbrido, que é jornalismo e meio 

que assessoria. Porque eu estou produzindo um dado, um conteúdo de valor para um 
determinado público. 
 
Olívia Fraga – É super. Eu acho que o Jota é um grande exemplo. Mas é isso, ele é uma visão muito 
pessoal, muito corporativizada. Não é que é corporativo no mau sentido. Mas ele está falando da parte 
de Direito, jurídica, não é generalista como um jornal. Uma coisa que o Nexo também não é, isso é 
notório, a gente não tem braço pra tudo isso. Então, você não vai ter uma agenda cultural. Você vai 
procurar restaurante pra comer no fim de semana e não vai encontrar no Nexo. Ele é notícia, contexto 
e dados. A parte de dados é uma que tem recebido mais vontade de, por exemplo, ter uma assinatura 
de uma newsletter específica de dados,que é a “nos eixos”.84 A galera que é interessada nisso é 
maravilhosa. E já tem essa história de eles venderem algumas análises de gráfico para determinados 
clientes. Tem acordo com o Insper, tem acordo com o Sebrae. Está rolando. Mas o grande público 
ainda é uma coisa de: “Você conhece o Nexo?”. E, então, botar alguém nas newsletters da gente. Tem 
uma coisa que o Conrado faz às terças de manhã, ele fala na rádio Globo, comenta uma notícia do dia. 
É um jeito de fazer público de uma forma um pouquinho diferenciada. Agora, eu acho que tem um 
pouco de receio de, se a gente crescer muito, não ter infra. Mas assim, tem que olhar pra isso agora, 
porque tem um esgotamento em determinado meio acadêmico… Em muitos setores ainda  é 
conhecido, você já chegou em alguns, tem alguma estreiteza, um contato mais estreito com a parte de 
educação… O Nexo Educa chega em escola, chega em universidade.85  

 

O Jota faz isso, meia para estudante, bem bacana. 
 
Olívia Fraga – Em 2017 a gente criou um robozinho, um bot do Enem,86 você digitava algum assunto 
e ele ia jogando todos os textos que o Nexo tinha daquilo. Fez um puta sucesso, teve milhares de 
inscritos e a taxa de retenção foi muito positiva: 40% assinaram o Nexo depois. E é estudante, que está 
entrando agora na faculdade. Retornou, com novas audiências. Então, tem que mirar certo. E é uma 
ação que teoricamente não custa nada, porque criar um bot é algo que os meninos de tecnologia fazem 
com facilidade e que dá um retorno legal. Então, tem pequenas coisas. Eu também fico na dúvida, será 
que vai ter um passo além, será que a gente vai ter anúncio, vai fazer post patrocinado? Por enquanto 
não, mas não acho que isso esteja fora de vista. Só precisa ver pra onde vai atirar. É isso. 
 
Como você vê essa coisa de chamar de independente? Como que é isso? Porque e u vi que, em 

algum momento, parecia que estava lá no Quem somos, depois não estava mais. 
 
Olívia Fraga – É uma palavra… A gente continua isso. Teve uma reformulação de texto para 
anunciar o próprio projeto, mas a gente fala “credibilidade”, “financie um jornalismo independente”. 
Isso continua em alguns banners e tal. 
 
Mas o Nexo se vê como jornalismo independente?  
 
Olívia Fraga – Sim. 
 

É uma coisa boa? 
 

                                                 
84Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/noseixos/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
85 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/para-professores-e-estudantes/> . Acesso em: 31 jul. 2019. 
86 “Bot” vem de “robot”, que em inglês significa “robô”. Na prática, bots são como programas de computador 

criados para rodar pela Internet realizando tarefas repetitivas e automatizadas. 

https://www.nexojornal.com.br/noseixos/
https://www.nexojornal.com.br/para-professores-e-estudantes/
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Olívia Fraga – Nesse momento, eu acho que é importante. A gente tem um problema grave no Brasil: 
muito pouco leitor de jornal. E temos uma indústria de fake news que fez de tudo pra jogar por terra 
um investimento de décadas de jornais grandes que têm vieses, ou uma direção editorial que a gente 
que conhece um pouco melhor sabe, mas que pra muitos parece fake news. Eu tenho uma briga interna 
com parente, com tio, que acha que toda notícia é igual, que todo mundo tem algum interesse, tem 
rabo preso com alguém. Eu falo: “Não, tem que confiar. O senhor tem que achar algum veículo”. E 
um pouco é interpretação de texto. É saber que uma notícia que parece verossímil, mas é muito 
absurda, se você amanhã perder meia hora procurando, vai ver que é uma falsidade. Mas assim, fala 
com teu eu, você já disparou para trezentos grupos no WhatsApp. Eu acho que o independente ficou 
mais importante. Eu não sei se todo mundo tem noção do que é, na prática, ser independente. Que é: 
não aceitar anúncio é um jeito de ser independente. 
 

O Nexo é o único que consegue, que está firme nessa. 
 
Olívia Fraga – Sim, realmente. Eu já passei pelo Estadão e você não tinha conversa entre a Igreja e o 
Estado. A gente produzia e não falava com o comercial. Mas é lógico que tinha algum conflito de 
interesse e que alguma coisa ia acontecer. A gente sabe. Político, empresa, e principalmente com 
anunciante. Matéria malhando a indústria automobilística, “tamo nem aí”. Mas é isso. A gente tem 
uma matriz energética problemática, um desenvolvimento desequilibradíssimo, ninguém tem medo. 
Eu lembro no Estadão, que tinha o caderno de carros e o Vida, que é o caderno de meio ambiente: as 
coisas não batiam. Você tinha um negócio falando de carro e um anúncio na primeira página que era 
sempre um banner da Toyota, ou sei lá o quê: conflito de interesse. O jornal, como é muito generalista, 
são setenta, oitenta páginas por dia, está tudo meio disperso. Às vezes você não tem muito controle, 
enfim. O independente tem sua razão de ser, e eu acho que agora mais do que nunca. A confiança, 
desenvolver a confiança. Ninguém vai dar, eu não vou dar um nó na notícia para colocar ela de pé. Se 
ela não está valendo, não vai sair. O Nexo tem uma mega responsabilidade nesse assunto. 
 

Neste universo de mídias independentes, parece existir um certo ideário, às vezes de uma 

maneira mais combativa, ou não, um compromisso político com algumas causas ou 
paradigmas... Você acredita que nesses ambientes temos um jornalismo melhor, mais ético, mais 

alinhado com os valores que alimentam o jornalismo, como credibilidade e confiança?  Ingê nuo 

isso? 
 
Olívia Fraga – Não, não acho nem um pouco ingênuo. E eu acho que tivemos um limbo de alguns 
anos aí... O Nexo nasceusob o signo de uma crise no país. Ele nasce em 2015, 2016. A gente já estava 
com a Dilma pra cair, enfim. Logo que ele nasce… Eu lembro que ouvi isso muito, que o Nexo é 
isentão, porque a gente já estava com essa ideia. Em algum momento, isso deve ter sido usado pela 
firma para falar dele, dizendo o que é ser o isentão. Então, assim, eu acho que tem um problema nos 
jornalismos mais combativos, em alguns projetos, eu falo um pouco como leitora, assim. A Pública faz 
um trabalho muito responsável, o Intercept faz um trabalho muito responsável. E agora você tem que 
cavar, tem que acompanhar o veículo por um tempo pra ver que ele está batendo mais em Chico do 
que em Francisco. Quem está batendo mais em Chico do que em Francisco está cometendo alguma 
imprudência, pelo menos. 
 
Está fazendo como o veículo de mídia tradicional? 
 
Olívia Fraga – Exato. Aí você volta ao que é. Então está lá, qual é a grande diferença? Um jornalismo 
muitíssimo panfletário, ninguém ganha. Ele pode fazer uma mega-investigação, um esquema de 
transporte urbano? Pode. Ele pode sair com o grande furo da temporada. Mas ele está batendo mais em 
Chico do que em Francisco. Você só tem essa perspectiva no temporal, só sabe disso quando 
acompanha. 
 
E isso às vezes cega, não é, a paixão, o envolvimento acalorado demais? 
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Olívia Fraga – Super. E eu acho que na hora em que a gente tem uma presidente que passa por um 
processo de impeachment, que muita gente classifica como golpe, isso foi muito posto. Essas mídias 
independentes todas, que são independentes e são combativas… 
 

Tem uma relação de militância, não é? 
 
Olívia Fraga – Sim. Porque elas nascem, e está na carta de princípios, foi golpe ou não foi golpe, e 
muitas surgiram e foram criadas exatamente nesse período, em  que foi necessário você dizer: “Foi 
golpe ou não foi golpe”. Isso te colocou num espectro político. O Nexo sempre teve uma 
preocupação..., a gente discutiu horrores como cobrir a eleição do ano passado. Como é que você vai 
fazer essa cobertura, que vai ser a mais inflamada de todos os tempos? Pensamos em fazer uma régua 
do “você é de direita, você é de esquerda”, selecionando os candidatos, ninguém mais sabe nada... 
Você tem alguns pontos claros, a gente falou assim: “Está bem, vamos voltar aos primórdios, a gente 
defende a democracia, a Constituição, a Carta Magna e acabou. É isso, a gente precisa disso, o que 
tinha de errado nos governos anteriores vamos retratar, a gente vai ter que tentar fazer um bom 
jornalismo local”. Isso o Nexo precisa muito, que é tentar enxergar outras capitais, outras cidades. É 
muito centrado em São Paulo e Rio, por causa da intervenção no ano passado. Por isso, tenho um 
pouco de receio… Eu acompanho todos eles e nunca deixei de ler o Intercept por uma coisa ou outra, 
mas eu sei quando eles pesam a mão. Eu falo: “Puta, que merda, não precisava”. E a gente só tem um 
pouco desse conhecimento quando acompanha por um tempinho. Você fala: “Puta, mas pera lá, tá 
caindo muito pra esse lado”. Às vezes, o leitor esporádico não tem a mesma percepção.  
 
Essas novas mídias oxigenam, em um país de monopólio de mídia… Há 20 anos  falávamos  de 

democratização da comunicação... 
 
Olívia Fraga – A gente tem um problema no Brasil: que os ricos são muito ricos, e a elite econômica 
não é a elite intelectual. Eles estão cagando pra jornalismo. Eles não sabem o que o jornalista contribui 
para a democracia. Então, estão cagando pra democracia também. É um salve-se quem puder. É difícil.  
Com todos os problemas que são típicos do meio, todo dia a gente recebe currículo de gente querendo 
trabalhar no Nexo de graça. Isso pra mim é uma tristeza. 
 

Mas olha que interessante, tem um lado de tristeza, mas tem um lado de : “Vocês são bacanas  

pra caramba”. 
 
Olívia Fraga – É bacana. Mas, assim, também não tem muito lugar pra você pedir. 

 

Percebe que é diferente um jovem pedir para trabalhar no Nexo e um jovem pedir para 
trabalhar na Globo? A mudança de ideário, em alguma medida. 
 
Olívia Fraga – Sim. Quer dizer, você já está chegando nas universidades, nos cursos de Jornalismo. 
Essa galera já está falando de você. Isso é legal. Mas eu fico triste: “Pô, só tem o Nexo?”.  
 

É um estagiário quando abre a vaga, não é? 
 
Olívia Fraga – É raríssimo. A gente está tentando absorver os próprios estagiários, mas se sobe um 
estagiário, a possibilidade de você contratar outra pessoa é daqui a três anos. Então, é muito triste, e eu 
não vejo nenhuma movimentação de outros atores, de uma galera ligada a banco. A galera ganha 
dinheiro no mercado financeiro e vai abrir restaurante. A galera tem herança, sei lá, vai morar em 
Miami. No Brasil ninguém quer botar a mão nessa merda. Tem que ter responsabilidade, você vai 
botar o dedo na ferida de alguém. O papel do jornalista no Brasil... Eu morei um tempo em Nova 
Iorque, trabalhei em uma revista lá e tal… É muito diferente, é muito diferente. A esquerda não lê o 
The New York Times, eles vêem problema no The New York Times, que pra gente é um jornal... Nós 
não vemos que não é um jornal de esquerda porque pra gente, na verdade, ele está fazendo o certo ali. 
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O The Washington Post, quando recebeu dinheiro do Bezos,87 foi um escândalo: “O cara vai 
corporativizar”. Mas lá a coisa é tão muito mais bem assentada, as pessoas sabem que se pode recorrer 
a alguns atores pra fazer a investigação paralela, o controle dos poderes, ninguém duvida dessa 
responsabilidade. Na França isso é muito mais sedimentado que aqui. Os caras só têm tablóide. O que 
você tem de jornal tirando sarro de político na França é absurdo! Se fosse aqui, os jornalistas 
morreriam. Qualquer coisa que você faça que desafie o poder? O jornalista tem que incomodar 
alguém, gente. E isso eles sabem muito bem lá fora, em alguns países. A Inglaterra tem um jornalismo 
um pouco mais problemático. Mas você tem o The Guardian. Você vem pra cá, ninguém quer botar a 
mão nesse vespeiro. É muito triste. Só o Nexo. Como não tem um grupo desse no Rio?  
 

Vi que tem alguns vídeos, e neles vocês colocam quem participou da produção daquele material. 

E vi alguns de que você participou. Como funciona? Você participa de todo o processo?  

 
Olívia Fraga – A gente tem um assunto e vê qual é a melhor maneira de contar esse assunto. “Ah, vai 
ser um vídeo de cinco minutos, de três minutos. Beleza!” Cada redator sugere a pauta e vai cuidar 
desse roteiro, e também vai ser assessorado, vai ter o Zé editando. Às vezes passa por mim, pra passar 
para o Zé, se é um assunto que dá para eu botar pitaco, orientar. Então passa por uma edição, mas o 
próprio cara vai aparecer no vídeo, vai fazer um roteiro e vai botar no ar. Você tem um 
acompanhamento disso. 
 

Então o redator faz o processo inteirinho? 
 
Olívia Fraga – Ele só não edita. A captação é do Rick, do pessoal de vídeo e de áudio, mas ele 
acompanha tudo isso. Vai ser editado, vai. Mas assim, sugeriu a pauta, é o seu produto que vai estar no 
ar. Isso é muito legal. E tem um vídeo que vai rolar.  
 

E tem uma periodicidade para sair os vídeos? 
 
Olívia Fraga – Tem, tem. A gente está tentando cumprir todos os prazos, porque às vezes é muito 
difícil fazer tudo encontrar. Tentamos fazer um por mês, desses grandes. 
 

Que tem um entrevistado ou demanda uma edição maior? 
 
Olívia Fraga – Exato. Um por mês desse tipo. Os do Charlot, que são o resumo da semana, toda 
sexta-feira. Podcast, depende do posdcast. “Durma com essa” é todo dia, de segunda a quinta. Uma 
vez por mês a gente tem o “Como começar”. Eu fiz o último, que era como começar a ouvir música 
clássica. Tem um outro que é o “Politiquês”, toda segunda-feira, que é de política. Tem mais algum? 
Tem as minibills, eu fiz uma vez da Jeny Doll, a Pina Bauch também é uma. Então, acho que tem que 
ter dois vídeos por mês. Ou uma entrevista e uma minibill, e podcasts são vários. A gente tem uns oito 
por mês, fora o “Durma com essa”. É grande. E a gente vai fazendo um revezamento na equipe. E aí 
tem matéria, que em vez de ficar um textão vira um semi-especial, com mais exploração das imagens. 
 

Vocês fazem reunião de pauta? 
 
Olívia Fraga – Sim. 
 

Do ponto de vista do processo de fazer a pauta, é igual ao que era no tradicional? 
 
Olívia Fraga – Deixa eu tentar ver... Engraçado, tem algumas coisas que meio que se reproduzem e 
tal. A reunião de pauta é meio tradicional. O que eu converso com minha equipe de terça-feira é pauta 
com mais fôlego para que dar no fim de semana ou eu pegar a atualização de uma pauta que está 
rolando já algum tempo. Como a galera tem que escrever um certo número de matérias por semana, 

                                                 
87 Em 2013, Jeffrey Preston “Jeff” Bezos , bilionário americano fundador da Amazon, comprou o The 

Washington Post. 
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existe um canal, a gente vai usando o WhatsApp, eles meio que vão cantando a pauta: “Aconteceu 
isso, eu posso tocar essa pauta hoje?”, “Beleza, como é que você vai abordar?”, “Ah, a minha entrada 
é essa…” 
 

Então você já entra na apuração? Não tem mais aquela segmentação... 
 
Olívia Fraga – Não. Não tem a pauta tradicional. 
 

Discute e vai? 
 
Olívia Fraga – É um grupo no qual todo mundo costuma dar pitaco. Então, às vezes, um redator ajuda 
o outro, e tal, mas é assim: “Vamos fazer tal pauta”, “Mas o que você está pensando, vamos ouvir 
alguém?, “Vai querer explicar apenas, de onde você vai partir”. Escreve três, quatro linhas, “manda 
brasa!” 
 
E volta a conversar no meio do processo? 
 
Olívia Fraga – Exatamente. E é pequeno, né? Vai conversando e já vamos atrás de alguma imagem, 
algum vídeo. As reuniões, em geral, dão muito certo assim. Eu faço a minha de terça. Conrado faz a 
dele segunda. E aí, com todas as equipes, a gente faz a cada dois meses. Cara, é difícil! Quando eu 
entrei no Nexo, estava meio sambando no começo. Desde quando entrei, as coisas têm rolado com um 
pouco mais de clareza e organização. 
 

Mas você está feliz, você gosta de trabalhar lá? 
 
Olívia Fraga – Dá trabalho, mas eu curto. É bacana, a gente vê o resultado imediato. Me dá muita 
alegria a apuração da Sayuri sobre a história do Vélez,88 porque eu vi o começo disso e, porra, que 
legal, a gente vê o trabalho. Eu chego no fim da semana, fiz três textos essa semana e falo: “Orgulho 
da equipe!” Sofremos, saímos tarde, dormi tarde. Mas tudo bem. 
 

Mas acaba sendo um cotidiano mais agradável? Você pode dizer isso? 
 
Olívia Fraga – Sim, a gente dá risada. Acho que têm momentos de mais tensão. Acho que o ano 
passado foi muito tenso por causa da eleição. Teve incêndio, teve Marielle, e era o tipo de assunto 
que… Isso é outra coisa que fomos mudando, e eu acho que a gente está mais quente. A cada novo 
acontecimento, estamos saindo com o noticioso primeiro, antes do explicativo. E tem muita coisa 
acontecendo. Como essa coisa do Temer.89 Entrar com a explicação, não. Vou entrar com o fato 
primeiro.90 
 

A Paula Miraglia falou, no Festival 3i (Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente), que 

nunca foi a pretensão ficar correndo atrás do factual, mas quando coincide com o que  vocês já 

têm… 
 
Olívia Fraga – Exato. Aí dá para você entrar. E eu acho que a galera também está com essa quentura. 
Está todo mundo trabalhando um pouco mais no quente. É uma adequação da edição também, de falar: 
“Não, tem que publicar logo!” O on-line é um problema. Acho que nenhum jornal lidou bem. A galera 

                                                 
88 Referência à matéria “Estes são os 22 erros no currículo Lattes do ministro da Educação”, de Juliana Sayuri, 

sobre Ricardo Vélez, ministro da Educação de então. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2019/03/20/Estes -s%C3%A3o-os-22-erros-no-curr%C3%ADculo-

Lattes-do-ministro-da-Educa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
89 No dia da realização da entrevista, 21 de março de 2019, marcada pela manhã, Olivia – que estava de férias –  

chegou perguntando se tínhamos visto que o ex-presidente Michel Temer havia sido preso logo cedo. Não 

tínhamos visto, ainda.  
90 Checamos por volta das 12h, e o Nexo Jornal não tinha dado nada ainda sobre a prisão do ex-presidente.  

https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2019/03/20/Estes-s%C3%A3o-os-22-erros-no-curr%C3%ADculo-Lattes-do-ministro-da-Educa%C3%A7%C3%A3o
https://www.nexojornal.com.br/reportagem/2019/03/20/Estes-s%C3%A3o-os-22-erros-no-curr%C3%ADculo-Lattes-do-ministro-da-Educa%C3%A7%C3%A3o


351 
 

trabalha pra caramba e tal. Então, a gente está tentando fazer o contexto casar com o factual um 
pouquinho mais trabalhado. Tem semana que você chega exausto e fala: “Porra, saco, trabalho é 
trabalho, né?! O homem não foi feito pro trabalho”. Mas depois termina uma outra semana e você fala: 
“Não, entregamos um bom trabalho”. Então, tem as mesmas alegrias, dores e delícias de um jornal. 
Mas tem uma resposta positiva, mais genuína, porque é novo. É legal, você recebe mais essa energia. 
Tem liberdade. Vamos fazer, vamos tocar. Não tem anúncio pra se preocupar. 
 
Vocês trabalham no fim de semana? Ou deixam pautas prontas? 
 
Olívia Fraga – Ninguém trabalha de “findi”, a menos que seja plantonista. Em geral, os plantonistas 
são os editores. Eles publicam as matérias que ficam prontas, a não ser que seja uma coisa muito 
quente que rolou. 
 

Mas vocês têm um editor de plantão? 
 
Olívia Fraga – Temos. O meu plantão é uma vez a cada seis semanas. Não é todo mês. Tem um 
intervalo até bom. 
 

E precisa? 
 
Olívia Fraga – Quando o Lula é preso... 
 
Ah, sim. Mas senão… 
 
Olívia Fraga – Você só fica responsável por moderar comentário no Facebook e publicar, programar 
matérias prontas. 
 

Então nem precisa ir lá fazer? 
 
Olívia Fraga – Não, a gente faz de casa. No sábado, em geral, é muito leve. Você pega uma horinha e 
faz tudo. Uma hora e meia, no máximo. No domingo é um pouquinho mais extenso. Porque você 
prepara a newsletter para segunda. 
 

Mas não é o plantão tradicional. É um estar alerta, não é? 
 
Olívia Fraga – Exato. E quando rola uma coisa muito específica, todos os editores ficam em contato: 
“Mano, o que está acontecendo?”. Às vezes, você aciona um redator pra poder produzir, e depois dá 
uma folga pra ele. “Ó, produz e depois eu te dou uma folga”. Quando é um assunto que dá pro editor 
mesmo tocar, você mesmo toca, publica e faz. Não é um plantão hiper. Nossa, fazer plantão no 
Estadão era o pior horário! Eu fazia plantão na capa, das 5 da tarde até a meia-noite. Ficava lá. Era 
legal publicar resultado do Brasileirão, porque aí tinha notícia. Jogo de futebol, mas era foda! 
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ENTREVISTA COM ANA MAGALHÃES, DA REPÓRTER BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Ana Magalhães é jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG), com pós-graduação em Jornalismo Literário e mestrado em Ciência 

Política pela Universidad Autónoma de Madrid. Trabalhou em jornais como Folha de 

S.Paulo, Agora e O Tempo e colaborou para as revistas Trip e Época São Paulo. Mineira de 

Belo Horizonte, vive desde 2009 em São Paulo.  

É coordenadora da equipe de jornalismo da Repórter Brasil e fundadora da Calle2 

(<https://calle2.com/>),  revista digital cujo principal objetivo é oferecer uma nova visão para 

a América Latina e aos mais diversos temas que dizem respeito ao continente.  

Ana começou sua carreira no jornal O Tempo, ainda na capital mineira. Em entrevista 

para uma publicação produzida por alunos da Universidade de São Paulo (USP), declarou que 

, depois de ter feito essa sua primeira  experiência, passou a achar o trabalho nas mídias 

tradicionais explorador e autoritário. Ana considera que a origem da Calle 2 tem relação com 

o seu percurso profissional e com o contato com Madri e os amigos latino-americanos que fez 

na capital espanhola. Além de uma marcante viagem a Havana, Cuba, em sua juventude. A 

jornalista criou a Calle2 com recursos próprios quando decidiu deixar a Folha de S.Paulo.  

 

A conversa 

O primeiro contato com a mídia Repórter Brasil foi no dia 16 de janeiro de 2019, por 

e-mail, com o pedido para que participasse da nossa pesquisa. No dia seguinte, ainda sem 

resposta à mensagem eletrônica, tentamos contato por telefone, mas não obtivemos sucesso. 

No dia 21 de janeiro recebemos a resposta por email. A jornalista Ana Magalhães pediu uma 

melhor explicação sobre a pesquisa e, na sequência, mostrou-se disposta a um almoço para a 

realização da entrevista. 

A entrevista aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2019. Teve início na sede da Repórter 

Brasil, na rua Bruxelas, no bairro Sumaré, perpassou por um longo almoço e terminou no 

mesmo ponto onde tinha começado, na sede da redação. A mestranda Leandra Ribeiro 

https://calle2.com/
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também participou, já que pesquisa temática relacionada ao assunto, com abordagem relativa 

ao uso de vídeos. A conversa teve duração de 2 horas e 10 minutos. 

Na sede da Repórter Brasil, um sobrado de vila, portão e muro baixos, escadaria de 

pedra Goiás amarela – já envelhecida – e corrimão de ferro, fomos recebidas pela jornalista 

Ana Magalhães. Na grande sala, duas ilhas com computadores, quatro pessoas estavam 

sentadas, dois homens e duas mulheres. Três deles – sendo uma mulher com sotaque 

nordestino – conversavam sobre o clima e a vida em São Paulo, enquanto um rapaz digitava 

calmamente no computador. Em uma das paredes, quadros com fotografias emolduradas, com 

a temática evidente do trabalho escravo. Na parede à frente, um mapa da escravidão moderna 

no Brasil sinalizava estados e regiões com os maiores índices. Na cozinha, um cômodo 

adiante, quatro pessoas almoçavam sentadas à mesa. Ao fundo, já fora na área externa, uma 

árvore e escadarias que, em uma edícula, levavam ao banheiro no alto. No trajeto para o 

almoço fomos conversando, e o assunto – invariável e inevitavelmente – já era sobre a 

pesquisa, o funcionamento da Repórter Brasil e o jornalismo. 

Nesse preâmbulo da conversa, enquanto caminhávamos, Ana falou sobre o que ela 

julga positivo na Repórter Brasil. Citou a estrutura da redação – atualmente com quatro 

jornalistas e uma estagiária – e o fato de a Repórter Brasil contar com, ao todo, 11 pessoas 

envolvidas no processo, dentre elas o pessoal do administrativo e da ONG Repórter Brasil. 

Ainda segundo Ana, para trabalhos multimídia, criação de imagens, gráficos e infográficos, a 

Repórter Brasil conta com o trabalho de freelancers – dentre eles, Caio Castor, grande 

responsável pelo conteúdo produzido em vídeo.  

O almoço aconteceu no Kebab Paris, um restaurante de comida típica inspirado nas 

kebaberias da capital francesa, a cerca de 300 metros de distância da sede da Repórter Brasil, 

no bairro de Perdizes. A conversa, toda na área externa do restaurante, às margens da Avenida 

Professor Alfonso Bovero, teve como trilha sonora o trânsito local, com seu barulho de 

automóveis e ônibus, além das interrupções de um vendedor ambulante e da garçonete. Já 

familiarizada com o ambiente, Ana esteve à vontade, fumou duas vezes, no início e fim da 

entrevista. Em alguns trechos, especialmente após a refeição, ela se levantou para responder 

mais sobre sua trajetória profissional, como se aquele fosse, para ela, um momento não 

apenas de dar respostas, mas de pensar a respeito da profissão e fazer uma autorreflexão. 

 

Então, Ana, como estávamos conversando, partimos de vários trabalhos que discutem as 
transformações no jornalismo. Isso tudo impulsionado pelas tecnologias, em um contexto de 

crise da empresa jornalística como modelo de negócio. Nós focamos as mudanças  na produção 

da notícia, um olhar para o jeito de fazer. Eu gosto muito dessa discussão e compreendo que  o 
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interesse vem das narrativas novas que surgem nesse novo cenário. Sobretudo nas mídias 

independentes, que é o nosso foco. Um encantamento com as narrativas  que surgem nessas 

novas mídias, sobretudo com relação às da mídia tradicional. Essas narrativas apontam para 

inovação, criatividade. Você tem um percurso interessante, vem da mídia tradicional, criou uma 
mídia independente – a Calle291 – e está na Repórter Brasil, que é uma das primeiras mídias 

digitais independentes brasileiras… Acha que esse percurso indica um movimento crítico com 

relação ao jornalismo das mídias tradicionais?  
 
Ana Magalhães – Sim, sem dúvida nenhuma. 
 

Estamos com uma certa dificuldade para conseguir falar com essas mídias, sobretudo para olhar 

as rotinas delas. Por que será, Ana? 
 
Ana Magalhães – Difícil, né? Eu acho que posso tentar explicar pra vocês, antes de falar sobre rotina 
produtiva. Uma relação que eu faço é que essas mídias independentes são pequenas. Isso é uma 
desvantagem, por um lado, porque a gente pode não ter braço pra cobrir ou fazer tudo o que temos. 
Mas isso tem uma vantagem incomensurável: os processos internos são menos burocráticos. A 
hierarquia é muito menor. Se você pensar na Repórter Brasil, a única hierarquia que existe sou eu, que 
sou coordenadora, e que se eu um dia surtar, falo: “Não, é não!”. Mas eu não faço isso nunca, já entro 
nisso... E os jornalistas. Na Folha de S.Paulo, que era onde eu trabalhava antes de abrir a Calle2, o 
processo hierárquico é assim: você tem um repórter, um pauteiro que manda em você, acima do 
pauteiro tem um subeditor, acima do subeditor tem um editor, acima do editor tem uma secretaria de 
redação, acima da secretaria de redação estão os diretores gerais. Eventualmente – isso acontece nas 
mídias tradicionais –, o seu editor pode gostar da sua matéria, mas o topo pode não gostar e vetar. Ou 
pode exigir mudanças. Então, você tem uma influência da hierarquia muito maior na mídia tradicional 
do que na Repórter Brasil. Aqui sou eu que leio e que interfiro no texto de um repórter. O fato de 
sermos menores gera alguns pontos muito positivos. Um: uma estrutura hierárquica muito menor, eu 
não tenho que prestar contas pra ninguém, ninguém vai vetar o meu trabalho. Se algum dia decido 
fazer uma matéria mais ousada, com um título mais ousado, tenho espaço pra isso. Além disso, uma 
coisa que é bem importante no mundo dos negócios do jornalismo, comparando as startups com as 
grandes empresas, é que você tem muito mais agilidade de processos. Os fluxos são muito mais 
rápidos. Então, é isso aí, eu acho que essa estrutura menos burocrática e menos hierarquizada gera 
mais margem para processos criativos. 
 

É mais interativa, mais colaborativa, não é? 
 
Ana Magalhães – É. Como são menos braços, também temos isso. Eu preciso de muito mais ajuda. 
Não sei se é o meu modo de fazer gestão de pessoas, mas eu sou muito aberta, escuto as pessoas. 
Escuto verdadeiramente. Quando entrei na Repórter Brasil, há dois anos – assumi oficialmente a 
coordenação agora, em 1º de janeiro, sendo que no ano passado comecei a fazer um processo de 
transição –, a coordenadora e editora era a Ana Aranha, que continua aqui. Ela tinha esse jeito de 
editar, que eu também tinha na Calle2. Então, a gente se encontrou muito. Esse jeito de editar muito 
aberto ao que o repórter está dizendo, e muito interativo com ele. Isso também é uma nova prática. 
Nas grandes redações não é assim, no geral. Você pode até ter um editor maravilhoso – eu tive muita 
sorte, porque nas grandes redações trabalhei com bons editores, muito legais, salvo raríssimas 
exceções. Mas o processo da edição jornalística, como tinha que ser um pouco mais rápido do que na 
Repórter, é o seguinte: você entrega um texto, o editor senta, muda o seu texto e te devolve. Na 
Repórter Brasil não, o nosso processo de edição é outro. Eu dou sugestões, devolvo o texto para o 
repórter, dizendo: “Senti falta disso aqui”. É uma edição interativa. Eu não falo: “É assim, eu mudei 
seu texto”. Bem, estou falando mentira... Raras exceções, às vezes eu faço isso. Porque não dá tempo. 
Ou por entender que o texto do jornalista não é tão bom, eu meto a mão! Mas para a minha equipe 

                                                 
91  Calle2 é uma publicação online independente da jornalista Ana Magalhães, nascida em 2015, mas cujo 

projeto teve seu piloto impresso lançado em 2014, quando ficou entre os três finalistas da Categoria Mídia 

Impressa do “Prêmio Brasil Criativo”. Disponível em <https://calle2.com/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 

https://calle2.com/
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contratada, que nós selecionamos, uma equipe de excelência, eu devolvo falando: “Não gostei muito 
disso, quem sabe a gente não faz isso, o que você acha de colocarmos um parágrafo que explique tudo, 
o que acha dessas aspas, tem umas aspas mais fortes? Será que a gente coloca um contexto 
orçamentário aqui sobre essa história?” Então, é uma edição conjunta. O repórter tem voz ativa, é 
muito mais valorizado. Aí, algumas particularidades minhas, pessoais: eu tenho uma especialização de 
que gosto muito, em jornalismo literário. Comecei minha carreira na economia, mas com o tempo fui 
falando: “Não sei se é o jornalismo tradicional que eu quero, não é isso…”" O jornalismo literário é 
todo baseado no jornalismo autoral. E eu, particularmente, tenho um olhar muito cuidadoso para isso. 
Normalmente, deixo os meus repórteres serem mais autorais nos textos deles. Nesse aspecto, a Ana 
Aranha é um pouco diferente de mim. Ela também tem uma pegada bem autoral, mas eu acho que tem 
um foco um pouquinho mais na objetividade, sendo que eu tenho o foco um pouco mais no bom texto. 
Então, eu deixo os meus repórteres fluírem, voarem, se eles quiserem voar. E corto excessos. Eu 
consigo dar exemplos muito claros disso: tem um texto que nós publicamos no dia 26 de dezembro de 
2018, sobre o que está por trás do assassinato de dois líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) na Paraíba.92 A repórter me entregou um texto superautoral, floreado e poético. Eu 
adorei, achei que tinha excessos, cortei um pouco. Mas você vai ver que na edição final continua 
havendo um estilo dela muito forte, de um texto mais autoral e poético, mesmo. Acho que a Ana tem 
essa pegada também, graças a Deus. A Ana Aranha e eu nos sintonizamos muito nisso, mas acho que 
aqui talvez seja uma característica mais nossa, né? Eu não sei o que o Bruno Torturra falaria disso, ou 
o que as meninas da Pública falariam disso. Não sei se é assim. É um olhar muito meu, também. E aí 
tem uma outra característica minha na Repórter Brasil, que eu fazia isso na Calle2: enquanto o 
jornalista ou repórter está fazendo a reportagem, ou está fazendo a apuração, momentos antes do texto, 
a gente também tenta acompanhar muito de perto e compartilhar essa experiência dele. Muito de perto. 
Isso não acontece na grande imprensa. Talvez por falta de tempo, não sei. Mas isso não acontece. E aí 
eu acho que tem uma outra diferença estrutural: a grande imprensa não faz tanto jornalismo 
investigativo, verdadeiramente. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem que fazer uma 
matéria por dia, às vezes duas, às vezes três, não tem tempo de se debruçar tanto sobre aquele assunto. 
É assim numa redação tradicional. Dá três, quatro telefonemas, analisa uns documentos e tal, e escreve 
uma matéria.Você não está fazendo uma investigação... 
 

A própria divisão em editorias é outra coisa, não é? 
 
Ana Magalhães – Você não está fazendo uma grande investigação. Aqui na Repórter Brasil a 
sensação do tempo é diferente, você não tem que publicar uma matéria por dia, a gente não tem a 
obrigação nem de publicar uma matéria por mês ou por semana. Colocamos com frequência os nossos 
repórteres, às vezes uma semana, às vezes duas, investigando o mesmo assunto. E acabo de colocar 
um repórter um mês investigando o mesmo assunto. 
 
É uma questão de posicionamento, de engajamento com uma temática – no caso da Pública, com 

os direitos humanos –, não vou dizer uma militância, mas um compromisso com o ideário 

presente que dá a você uma liberdade que talvez não tenha nos grandes veículos? 
 
Ana Magalhães – Sim. Nunca tinha pensado sob essa lógica, mas sim. A gente tem um lado. E é o 
lado do mais frágil. Isso é muito claro, não negamos. E aí eu não quero entrar na discussão se é parcial 
ou imparcial. Não me importa essa discussão. Ela não interessa. Mas a gente tem um lado. A Repórter 
Brasil foi aberta para olhar para os mais fracos. Então, eu estou brigando para os mais fracos. Isso não 
quer dizer que eu não tenha que olhar para os mais fortes. Não quer dizer que eu não olhe para eles ou 
não os escute. Mas eu tenho um lado. Um objetivo. Isso está posto. A missão da Repórter Brasil é 
denunciar as violações dos direitos humanos. Se eu estou denunciando a violação dos direitos 
humanos, eu estou com um olhar muito claro e direto sobre as partes mais frágeis, que estão sofrendo 
violações dos direitos humanos. E quem sofre violações de direitos humanos não são os grandes 

                                                 
92 Reportagem “O que há por trás dos dois assassinatos de líderes do MST na Paraíba?”, de 26 de dezembro de 

2018. Disponível em <https://reporterbrasil.org.br/2018/12/o-que-ha-por-tras-dos-dois-assassinatos-de-lideres-

do-mst-na-paraiba/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 

https://reporterbrasil.org.br/2018/12/o-que-ha-por-tras-dos-dois-assassinatos-de-lideres-do-mst-na-paraiba/
https://reporterbrasil.org.br/2018/12/o-que-ha-por-tras-dos-dois-assassinatos-de-lideres-do-mst-na-paraiba/
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empresários. É o trabalhador rural, o trabalhador do campo, são as comunidades indígenas, os 
quilombolas. Então, eu trabalho para essas pessoas. Claro, pra eu olhar para essas pessoas e retratar 
melhor a realidade delas, eu tenho que olhar para quem está violando o direito delas. No último ano, a 
Repórter Brasil mudou um pouco o foco. No ano passado, muito por conta do Ruralômetro,93 e 
também de um pensamento estratégico nosso, decidimos começar a fazer uma cobertura que não seja 
só focada nas vítimas, mas também nos vilões, porque eles são parte da mesma história. E aí eu acho 
que, de fato, a gente cumpriu muito bem essa missão. A gente soltou o Ruralômetro, falamos muito de 
deputados ruralistas, fizemos a matéria sobre um dos maiores grileiros do país, um ladrão de terras que 
é um empresário do interior de São Paulo.94 Eu acho que a gente cumpriu isso muito bem. Mas, outra 
vez, quando estou fazendo uma reportagem, falando de um dos maiores grileiros do país, ainda assim 
estamos olhando para o lado mais fraco da história. Contando essa história de um outro jeito. Dizendo: 
“Ó, todos esses problemas que a gente sempre denunciou, de roubos de terras, que acometem tantos 
trabalhadores rurais, pobres e vulneráveis no meio da Amazônia, tem esse cara aqui, que é isso que ele 
está fazendo”. 
 
Sobre isso de engajamento, eu tinha uma hipótese, a de que esse engajamento, ou esse lado 

posto, contribuiria para uma prática jornalística mais alinhada com a perspectiva humanista, 

solidária, com os princípios jornalísticos, a ética e tal. Mas, por outro lado, isso pode descambar 

para uma militância que comprometa a prática jornalística… 

 
Ana Magalhães – Eu concordo. Me incomoda.  
 
Você já percebeu isso? 
 
Ana Magalhães – Pois é. Eu acho que não. Comigo, diretamente, não. Eu sempre tentei me manter 
muito fiel aos preceitos e às técnicas básicas do jornalismo. 
 

Mas eu falo, assim, do repórter se perder. Errar a mão. 
 
Ana Magalhães – Ah, já. Isso acontece com frequência. Eu posso dar exemplos da própria Repórter 
Brasil. Outro dia pedi para um repórter nosso fazer uma thread95 no Twitter. Eu falhei também. Acho 
que todo mundo falhou. Depois que a gente publicou, pensei: “Hum, acho que isso está um tom a 
mais”. A gente costuma falar assim. Íamos fazer uma thread sobre o Rubens Menin, que é um cara da 
MRV Engenharia, que está se associando a um desses empresários, ao R7, para abrir a CNN Brasil.96 
Qual é a história da MRV? A Repórter Brasil já investigou muito e já denunciou muito a MRV, por 
trabalho escravo. Ela já foi autuada cinco vezes por trabalho escravo. Ela, que atuou fortemente para 
derrubar a lista suja do trabalho escravo. Então, nós, pelo nosso know-how, temos muitas informações 
sobre a MRV, e ela é isso, é uma empresa supercomplicada, cheia de flagrantes de trabalho escravo, e 
está abrindo uma rede de televisão. E a gente quis fazer uma thread contando quem é a MRV, com 
esse olhar da Repórter Brasil, denunciando o trabalho escravo. Esse repórter me mandou uma sugestão 
de thread. Eu estava em Belo Horizonte e acabei vendo por WhatsApp. Acabei vendo com menos 

                                                 
93 Especial interativo da Repórter Brasil que mede como cada deputado federal atuou em leis importantes para o 

meio ambiente, indígenas e trabalhadores rurais. Disponível em: <https://ruralometro.reporterbrasil.org.br/>. 

Acesso em: 31 jul. 2019. 
94 Reportagem citada pela entrevistada, “Filantropo em São Paulo, empresário é acusado de mortes e roubo de 

terras no Nordeste”, de 2 de setembro de 2018, disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2018/09/empresario-

euclides-de-carli-acusado-mortes-roubo-terras-nordeste/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
95 A palavra thread, em tradução literal do inglês, pode significar “fio ou linha” Thread no Twitter, no linguajar 

contemporâneo, significa fazer várias publicações em série, nessa rede social, para contar uma história, explicar 

algo ou algum fenômeno, tendo em vista que a quantidade de caracteres de um único tuíte, atualmente 280, não é 

suficiente para isso. 
96 Dezessete dias após a entrevista com Ana Magalhães, e de diversas notas especulativas sobre o caso, a IstoÉ 

Dinheiro publicou em seu site uma entrevista com o empresário na qual ele afirma que, “se tudo correr conforme 

o planejado, a CNN Brasil estreará em 7 de setembro de 2019”. Disponível em 

<https://www.istoedinheiro.com.br/o-construtor-de-uma-nova-tv/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 

https://ruralometro.reporterbrasil.org.br/
https://reporterbrasil.org.br/2018/09/empresario-euclides-de-carli-acusado-mortes-roubo-terras-nordeste/
https://reporterbrasil.org.br/2018/09/empresario-euclides-de-carli-acusado-mortes-roubo-terras-nordeste/
https://www.istoedinheiro.com.br/o-construtor-de-uma-nova-tv/
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tempo do que gostaria, e quando nós publicamos no Twitter, uma hora depois, eu falei: “Está um tom 
acima, está um pouco irônico o post”. Mas eu não diria que o que a gente está fazendo é uma 
militância. Não é. Se fosse uma militância, seria: “Um absurdo, a MRV não pode abrir um canal de 
televisão!” Isso é militância, mas a gente nunca fala assim. Mas o tom do post estava um pouco 
irônico, eu não gostei daquilo. E a gente não apagou.97 Está lá. Se você quiser, pode dar uma olhada. 
Começa bem, mas uma hora, depois, ele começa a ficar muito mais irônico. Depois eu até avaliei, 
fiquei chateada no dia. Falei: “Putz, fulano [ela pede para não identificar o repórter], a gente tinha 
que ter soltado esse post num tom a menos, foi até uma falha minha, eu sou sua editora, eu deveria  ter 
tirado esse tom irônico”. Enfim, mas tudo bem, depois eu fiz essa análise. As threads no Twitter 
tendem a ser um pouco mais irônicas mesmo, um pouquinho mais soltas. Agora, não acho que a gente 
chegou no nível militância não, tá? Acho que já aconteceu, vez ou outra, de eu achar que tem um tom 
a mais. Acho que a gente pode entrar num tom mais técnico e menos interpretativo, digamos. Menos 
irônico. Mas aconteceu poucas vezes. Eu tenho ficado um pouco mais atenta, desde o post dessa 
thread. Tenho percebido que esse repórter específico tem uma tendência a ter um tom mais irônico. 
Ele é muito inteligente e eu gosto desse tom nele. Mas não quero que isso seja a voz da Repórter 
Brasil. Percebi isso no último texto que a gente soltou, que é sobre a barragem: esse repórter me 
entregou um primeiro parágrafo, que estava um pouco irônico e não era o coração da matéria. E eu 
falei pra ele: “Cara, eu estou achando seu primeiro parágrafo irônico, acho que você está fazendo um 
jornalismo que não é o coração da nossa matéria. E quero fazer um texto mais técnico”. Aí ele chiou 
um pouco na hora, mas depois entendeu e acho que foi acertado. Nós soltamos uma matéria técnica 
que a Folha, inclusive o Uol, republicou. Uma matéria tecnicamente isenta, bem feita, que relatava os 
fatos. 
 

Você trabalhou na mídia tradicional, e nos falou maravilhosamente do que é bom nesse je ito de 

fazer de uma mídia independente. Tem alguma coisa de que você sente saudade com relação ao 

modo de fazer de um veículo grande? Que você fala: “Isso era bom e isso não é ”? Uma prática 

ou um elemento da rotina? No sentido de que a gente reinventa, mas não joga fora aquilo que  

dava certo? 
 
Ana Magalhães – Pra mim é um pouco difícil responder isso. Vou antes contextualizar. Porque vou 
responder de uma posição de coordenadora, e na grande imprensa eu era repórter. Eu estava e estou 
em dois lugares muito diferentes. Mas ontem pensei numa coisa que, nossa, que incrível, era isso! Eu, 
hoje, como coordenadora, faço de tudo. Isso não existe na grande imprensa. Faço reportagem, edito 
texto, coordeno projeto, faço relatório de projetos, faço orçamento, faço produção de viagem da minha 
equipe... É muita coisa, muito diferente, que estou fazendo, e o tempo todo. É divertido, eu adoro, mas 
às vezes eu falo: “Nossa!” E aí, por exemplo, sexta-feira, feriado em São Paulo, eu trabalhei de casa, e 
tive que 5 horas da tarde mandar uma equipe para Brumadinho. Mas quem teve que fazer a 
programação de viagem fui eu. Eu que sentei, cotei e comprei passagem, aluguei carro, contratei 
pessoas. Demorei cinco horas para fazer essa produção de viagem. Se o administrativo da Repórter 
Brasil estivesse aberto, ele teria me ajudado, mas era feriado, a redação não funciona, então eu 
comecei a fazer a produção às 6 horas da tarde. Ali, o que senti falta – estou falando como 
coordenadora da Repórter Brasil – é de um pouco mais de estrutura, mesmo. É muito lindo eu poder 
ligar pra uma pessoa. Eu amaria ligar pra uma pessoa e falar: “Ju, eu estou mandando três pessoas para 
Brumadinho agora. Me ajuda na produção?”. Então, assim, eu estou me divertindo ao fazer uma 
produção de viagem? Estou, mas não é muito meu perfil. E eu sempre me achei má produtora. “Nossa, 
Ana, você está aprendendo a fazer produção e está fazendo isso bem!” Mas isso não é uma coisa que 
eu amo loucamente... Sou muito mais sentar pra editar um texto ou fazer uma pauta, do que sentar pra 
isso. 
 

Se a gente fosse pensar, a estrutura é o que você tem de melhor na mídia tradicional. Mas  s erá 

que é só disso que temos saudade? 
 

                                                 
97 O thread mencionado pela entrevistada foi publicado no dia 15 de janeiro de 2019. Disponível em: 

<https://twitter.com/reporterb/status/1085271982197956608>. Acesso em: 31 jul. 2019. 

https://twitter.com/reporterb/status/1085271982197956608
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Ana Magalhães – Vou pensar... 
 

O Bruno98 fala muito de que ele adorava as reuniões de pauta. Em redação grande. 
 
Ana Magalhães – É bom mesmo, tem mais gente. 
 

Ele diz que surge muita coisa, que ele sentia falta disso. 
 
Ana Magalhães – Mas as reuniões de pauta na Repórter Brasil são incríveis. Menos gente, porque são 
cinco pessoas. Eu acho até que elas têm uma vantagem, são mais soltas. 
 

Pode-se falar o que quer, ninguém está com medo de o editor vir e cortar. E será que  se s oma a 

isso, também, o fato de ter uma linha de trabalho, de defender uma pauta, uma coisa posta?  No 

sentido de que está muito claro o que a gente quer, então as ideias surgem com mais liberdade? 
 
Ana Magalhães – Talvez, talvez. Eu pensei outra coisa. Eu quase que ia responder pra vocês que, 
dependendo como, numa grande redação você acaba trabalhando com mais gente. Outra coisa, eu 
morro de saudades do departamento de arte da Folha.  
 

Eu estava aqui me perguntando: na Repórter Brasil só tem jornalista? E se você quer colocar 

um infográfico numa matéria, como faz? 
 
Ana Magalhães – Freela. Sempre freela. Mas aí ele está fora, não está comigo, não está do lado. Eu 
converso por e-mail e telefone com a pessoa. O departamento de arte da Folha era uma coisa bonita de 
se ver, bonita mesmo. Você mandava uma arte que era só um texto, eles faziam, esses caras 
entregavam uma arte linda, em poucas horas. Eu tenho conseguido reproduzir bem isso na Repórter 
Brasil. Tenho contratado um designer que acho muito bom, ele vem da grande imprensa. Enfim, deixa 
eu pensar… E me lembrei esses dias: o primeiro jornal em que eu trabalhei que foi O Tempo, lá de 
Belo Horizonte. Tinha uma produtora, a Edna, que me amava, e eu a amava também. Meio mal-
humorada, mandona, autoritária. Agora, ela era uma produtora. Eu amaria ter uma Edna ao meu lado 
para produzir minhas viagens. Amaria. Tudo na hora. Ela resolvia tudo. Sabe essas 
secretárias/produtoras que resolvem tudo? Ela adorava resolver pepino. Trazia um pepino pra ela, ela 
resolvia. Gente, cadê a Edna, meu Deus do céu? Mas eu acho que tem uma outra coisa, que é o 
seguinte – vou entrar numa digressão: como numa grande redação a equipe é maior, acho que pode 
acontecer de se ter processos mais criativos ali. Mas depois eu pensei: não sei se é verdade. O 
Ruralômetro é um caso muito interessante da gente analisar. Foi um projeto grande, tocado por uma 
equipe pequena. E nos bastidores, nos processos, ele tem uma coisa incrível: foi uma construção 
coletiva. Não dá para você falar assim: “Fulano/a é pai ou mãe do Ruralômetro”. Porque ele começou 
com uma repórter nossa trazendo uma ideia, uma ferramenta que abordasse os políticos, e o nosso 
recorte daquilo. Eu fiquei matutando aquela ideia um mês. Falei: “Vamos trazer as doações de 
campanha, vamos tentar”. Fomos fazendo reuniões de equipe – éramos quatro pessoas: eu, Ana 
Aranha, Thaís e Piero. Fomos fazendo brainstormings. Daí chamamos um programador e um designer. 
E mais reuniões e brainstormings. E as ideias foram vindo e foram vindo. Foi um processo altamente 
criativo e, o mais lindo de tudo, numa equipe muito pequena. E mais lindo ainda: muito democrático. 
 

Eu fico pensando, voltando nessa coisa de olhar a narrativa do ponto de vista da convergência, 

de reportagens para usar essa convergência própria do digital, para entrar em profundidade  no 

tema… Apesar da estrutura e da equipe multiprofissional da grande mídia brasileira, isso 

demorou a ser feito por ela. Por que as coisas mais criativas e interessantes acabam surgindo na 

mídia que não é  a tradicional, na mídia independente? 
 
Ana Magalhães – Olha que interessante, a grande imprensa faz, vez ou outra, uns trabalhos muito 
bons de jornalismo investigativo. Isso é verdade, não posso cometer essa injustiça. São alguns poucos 

                                                 
98 Referência à entrevista realizada anteriormente com o jornalista Bruno Torturra, do Estúdio Fluxo.  
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repórteres ali, vips, que fazem jornalismo investigativo. São poucas pessoas. Não é o peão, o 
reporterzinho do dia a dia. Eu sempre fui a reporterzinha do dia a dia, né? Verdade seja dita, em todos 
os jornais grandes pelos quais eu passei. Agora, os bons projetos da grande mídia são tocados por uma 
equipe pequena. Por exemplo, Belo Monte. O especial multimídia que a Folha soltou, não sei se vocês 
lembram, que você abre e tem um vídeo...99 Então, era um projeto tocado por uma mídia pequena. 
 

E fora da rotina estrutural da coisa, não é? 
 
Ana Magalhães – Uhum, uhum. Você desloca o repórter. 
 

Sai da rotina... Olha que interessante. 
 
Ana Magalhães – Eles pegam uma equipe, tiram da rotina e falam: “Nós vamos fazer um projeto 
especial para ganhar prêmio. Vocês vão passar um mês ali”. É uma equipe pequena. É um 
programador. Eu me lembro que, na Folha, eu toquei um projeto especial. Era um projeto muito legal, 
que se chamava Raio X Imobiliário. 
 

O que era o Raio X Imobiliário? 
 
Ana Magalhães – Engraçado, eu sempre gostei de tocar projeto assim. Estou aqui reavaliando minha 
carreira... Eu fui contratada na Folha pra coordenar o Raio X Imobiliário. A ideia veio pronta pra mim, 
era uma ideia muito boa, que não era nem da minha editora direta. Era de uma alta chefia da Folha, 
que não sei nem quem era. Consistia no seguinte: a gente lançava toda semana uma página na internet, 
uma página no jornal impresso, fazendo o georreferenciamento dos mapas de São Paulo, por bairros, 
por regiões, juntando os lançamentos de apartamentos que eu tinha ali. Vários apartamentos sendo 
construídos, eram só novos apartamentos. Em seguida, se fazia uma mistura de dados desses novos 
apartamentos, desses lançamentos, com a estrutura do bairro. Então, na internet, era incrível, foi muito 
legal ter coordenado esse projeto! Você entrava no mapa, sei lá, na Vila Nova Conceição. Você 
conseguia ver no mapa, exatamente, onde estavam e quais eram os lançamentos, e onde estavam os 
outros serviços: escolas, padarias, restaurante. E aí vinha um texto que dava uma geral, vinham uns 
números, uns gráficos – era um mapa meio interativo. Bom, Vila Nova Conceição tem 30 escolas, x 
postos de saúde, é bom nisso, mas é ruim nisso. Cara, era um projeto muito legal para o caderno de 
imóveis. 
 

E está disponível ainda? 
 
Ana Magalhães – Será que está? Ele é muito mais legal na internet do que impresso.100 No impresso, 
o que eles faziam? Pegavam o mapa e tentavam desenhar. A equipe de arte da Folha é boa. Depois 
entra na Folha e procura. Ou me manda um e-mail que consigo levantar. Eu tenho em casa, costumava 
imprimir umas coisas e guardar em casa. Agora não faço mais. Só na internet. Eu consigo olhar na 
minha pasta e saber os dias que saíram essas matérias pra vocês pegarem na Folha impressa. Um 
projeto muito legal. Agora, surgiu de um grupo pequeno. Um grupo superpequeno e deslocado da 
rotina. Eu era a repórter, e a editora me colocou pra fazer a intermediação com a empresa que nos dava 
o geo. Porque os dados de georreferenciamento eram nossos, mas tinha uma empresa que nos passava 
os dados do que tinha em cada lugar, nas regiões, das escolas e tal. Então, era eu que juntava as 
informações. Na verdade, a editora me deixava bem solta. Havia ainda um cara da arte, que era um 
mala sem alça, mas muito bom de trabalho. Ele era o chefe da arte da Folha, que eles colocaram para 

                                                 
99 O especial “A batalha de Belo Monte”, de dezembro de 2013, está no site da Folha de S.Paulo, em sua relação 

de especiais. Disponível em:  <https://www1.folha.uol.com.br/tudosobre/> e também diretamente no link 

<http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
100  A entrevistada participou do projeto que mapeou 20 distritos da capital paulista, conforme divulgação de 

2013 <http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1235474-raio-x-imobiliario-mapeia-20-distritos-de-sao-

paulo.shtml>. O mapa interativo, resultado desse projeto, está disponível em: 

<http://classificados.folha.uol.com.br/especial/2012/raioximobiliario/>. Acesso em: 31 jul. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/tudosobre/
http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/
http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1235474-raio-x-imobiliario-mapeia-20-distritos-de-sao-paulo.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1235474-raio-x-imobiliario-mapeia-20-distritos-de-sao-paulo.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/especial/2012/raioximobiliario/
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cuidar do Raio X Imobiliário. E um fotógrafo, que de vez em quando eu chamava para tirar fotos dos 
bairros. Só isso.  Duas jornalistas e uma empresa parceira fora da Folha, que nos ajudava com as 
informações, o cara da arte e um fotógrafo que fazia várias outras coisas. O fotógrafo, sim, continuava 
na rotina. 
 

Em uma entrevista, você falou da Repórter Brasil como a primeira agência de mídia 

independente no Brasil, criada em 2001. O Nexo101 surgiu recentemente, e us ando també m a 
definição de independente. O que você acha do Nexo? Acha que esse termo, mídia independente, 

é feliz? Claro, não quero entrar numa discussão sem fim. Mas queria sua impressão sobre isso. E 

aí, o Nexo é uma coisa que foge à sua compreensão de independente? Porque  eles se colocam 

como independentes num sentido de não terem publicidade. E de não quererem te r. Se pagam 

com assinaturas e foram criados com recursos dos sócios. Hoje já tem um financiamento recente 

que eles conseguiram, por uma instituição internacional. 
 
Ana Magalhães – Eles estão caindo para o nosso modelo. O modelo da Repórter Brasil. E da Pública. 
 

Eles não têm viés de engajamento, não. Concorda? 
 
Ana Magalhães – Concordo. O engajamento, pra eles, é o seguinte: queremos contar as histórias de 
outro jeito, graficamente. 
 

Graficamente, só?  
 
Ana Magalhães – Graficamente, só, não. Mas com um olhar. 
 

Eles dizem que querem um bom jornalismo. Um jornalismo de contexto. No fundo é 

graficamente, concordo com você. Na minha visão, eles inovaram muito, e isso encanta. Enche os 

olhos, é gostoso esse jeito de dispor o conteúdo, de novas narrativas, de romper com aquela coisa 

de gêneros, engessada. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma estrutura bem parecida com a mídia 
tradicional. 
 
Ana Magalhães – Eu imagino. 
 

Eles são grandes: “Vocês querem falar com a gente? Sigam uma série de links do que foi 

publicado”. Complicado falar com eles. Dizem que não têm condição de atender essas 

demandas… 
 
Ana Magalhães – É quase como se você estivesse pedindo para a Folha, que eu acho difícil receber 
vocês. 
 

Mas recebe, viu? Alguns.  Há trabalhos que mostram isso.102 Mas, enfim, eles têm uma pos tura 

bem na linha do que é a mídia tradicional.  
 

                                                 
101 O Nexo Jornal (<https://www.nexojornal.com.br/>) é um veículo de comunicação lançado em novembro de 

2015, de iniciativa independente, financiado com recursos próprios. Atualmente, é um case de sucesso no hall de 

veículos independentes – considerando aqueles estudados nesta pesquisa e que fazem parte do Mapa do 

Jornalismo Independente da Agência Pública –, tendo em vista seu modelo de negócios: não contar com 

publicidade e se sustentar por meio das assinaturas dos leitores. Recentemente, o Nexo divulgou que recebeu um 

apoio de U$ 920.000 da Luminate, organização filantrópica global, com o objetivo de contribuir para o processo 

de crescimento de audiência. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/about/release/Mais -investimento-

para-o-%E2%80%98Nexo%E2%80%99>. Acesso em: 31 jul. 2019. 
102 Um exemplo disponível em:  

<http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/paper/viewFile/423/391>. Acesso em: 31 jul. 2019. 

Outro dado que ratifica essa informação é o trabalho de conclusão de curso (TCC) de Leandra Eloy Ribeiro, em 

2013, no qual a graduanda acompanhou a rotina produtiva do site G1 Mato Grosso por uma semana. 

https://www.nexojornal.com.br/
https://www.nexojornal.com.br/about/release/Mais-investimento-para-o-%E2%80%98Nexo%E2%80%99
https://www.nexojornal.com.br/about/release/Mais-investimento-para-o-%E2%80%98Nexo%E2%80%99
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2017/paper/viewFile/423/391
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Ana Magalhães – Vou falar primeiro sobre o independente. Eu acho que esse termo cabe, sobretudo, 
se a gente comparar como o que acontecia no jornalismo há 30 anos e com o modelo de negócios do 
jornalismo desde a década de 1930 até 1980, 1990. O que a gente tinha ali era ou publicidade 
patrocinando aqueles veículos ou um partido político. Diante dessa realidade, cujo modelo de negócios 
está caindo, eu acho que cabe o termo independente, sim, mas por quê? Primeiro, vou falar o porquê 
cabe e depois vou criticar o que eu mesma estou falando. É independente porque, a partir do momento 
em que você não tem anúncio, você não tem rabo preso. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quanto 
menos anunciantes, menos rabo preso você tem. É simples assim. É inegável, acho que isso está muito 
claro e muito óbvio pra todo mundo. E eu tendo a achar na outra ponta o seguinte: o ápice da 
independência é se você for 100% financiado pelos seus leitores. Porque aí, de fato, você não tem rabo 
preso com ninguém. Podem falar: “Ah, você tem o rabo preso com o seu leitor!”. Bom, o meu leitor 
me financia porque ele gosta do que eu faço. Ou do olhar que eu tenho. Se eu sou o Nexo, meu leitor 
me financia, me assina porque ele gosta de eu tentar explicar como as coisas funcionam, qual o 
contexto das coisas. Então, é o ápice da independência. Isso é o sonho de qualquer veículo: ser 100% 
financiado pelos leitores. Ainda não chegamos nisso, mas acho que a gente está caminhando para isso. 
E eu espero que os leitores comecem a entender que eles vão precisar financiar, sim. A Repórter Brasil 
– e aí eu vou entrar no porém –, 98% da agência de jornalismo, e eu falo só pela agência de 
jornalismo, 98% vem de financiamento internacional. Provavelmente, os meus financiadores foram 
para o Nexo. Alguns são os mesmos da Pública. Enfim, tem gente que já me trombou nos bares e falou 
assim: “Você é uma vendida para a Fundação Ford”. E eu falo: “Amigo, você sabe como é a minha 
relação com a Ford? A Fundação Ford financia uma parte da Repórter Brasil”. Agora, eu quero entrar 
nesse detalhe técnico que pode ser interessante vocês entenderem. O financiamento dessas instituições  
está vinculado a um projeto. E dentro desse projeto, você está um pouco preso ali. Eu vou dar uns 
exemplos práticos. Mas o financiador não interfere jamais no que, exatamente, você vai publicar, 
como vai publicar, quando e por quê. Entende? 
 

Existe um alinhamento, óbvio, não é? Ele vê o projeto e financia, não é? 
 
Ana Magalhães – Financia porque, de alguma maneira, há um ponto de convergência entre as duas 
instituições. 
 

Há um alinhamento, sei lá de que natureza... 
 
Ana Magalhães – Mas é uma parceria. E nessa parceria há um processo de confiança plena. Nunca, 
nunca eu tive que pedir autorização para publicar. Jamais, jamais qualquer um dos nossos vários 
financiadores interferiu no nosso trabalho para dizer: “Isso não pode”. Ou: “Você publicou isso e eu 
fiquei chateado, despublica”. Jamais. É interessante entender isso. Então, eu continuo achando que 
cabe a palavra independente, sim. A Repórter Brasil é independente. Agora, temos limitações. Por 
exemplo, um dos projetos que nos financia é uma, não lembro o nome... Ela nos financiou para um 
projeto específico da temática trabalhadores rurais. Então, esse dinheiro que essa instituição me dá, eu 
só posso aplicar em matérias que tenham a ver com temas de trabalhadores rurais. Se eu quiser falar 
sobre violações trabalhistas numa construção com a prefeitura de São Paulo, eu posso fazer, mas 
pagando com outros recursos. Não com os recursos desse projeto. Então, às vezes os projetos me 
deixam um pouco amarrada em alguns temas. São financiamentos dirigidos. Mas, como eu tenho mais 
de um financiador, acabo julgando com muita liberdade. Se eu tenho um trabalhador rural, eu pago por 
esse financiador; e tudo que eu tenho paralelo, eu pago pela Ford, por exemplo. E acabo tendo muita 
liberdade e independência, de fato. Mas, por exemplo, aqui pra gente: a nossa grana da Ford está 
acabando. Ela vai renovar, graças a Deus. Mas eu só tenho a grana, nesse exato momento, do 
trabalhador rural. Então, vou ficar dois meses com pouca mobilidade. Eu tenho outro financiador, que 
é da indústria farmacêutica. Então, durante dois meses vou ficar um pouco presa nessas duas 
temáticas. Mas já já eu me libero para as outras. 
 
Mas, como você disse, vocês não têm uma periodicidade a cumprir. Vocês podem imergir numa 

pauta? 
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Ana Magalhães – Exatamente. Voltando, agora pra entender melhor, eu acho que não tem porém, 
não. Considerando que nenhum desses quatro financiadores da agência de jornalismo jamais meteu o 
bedelho em como eu vou executar esse projeto. Há uma combinação prévia. Entende? Eu vou para a 
Fundação Ford e falo assim: “Quero dinheiro pra garantir a continuidade do trabalho da Repórter 
Brasil, o trabalho é esse, esse e esse. A nota é essa, essa e essa. Esse é o nosso trabalho. Esse é o tipo 
de denúncia que a gente faz. Esse é o tipo de jornalismo que a gente faz. Os objetivos são esses, e as 
metas são essas”. E a Ford diz: “Ok”. A partir do momento em que a Ford manda o dinheiro, eu vou 
fazer o meu trabalho. Ela está dando um apoio de, justamente, isso: “Faça você seu trabalho, que eu 
gosto”. E aí ela nunca mais mete o bedelho. Agora, na grande imprensa, esse modelo da publicidade 
não é de fato independente. Porque, por exemplo, eu acho que acabou criando alguns vícios muito 
perigosos... A grande imprensa morre de medo de bater em grandes empresas. Eu não sei se vocês já 
repararam nisso. Nos bastidores, aqui da Repórter Brasil, é impressionante. Por exemplo, nós tentamos 
publicar uma matéria sobre o trabalho escravo na Nestlé, e dois grandes veículos não toparam 
republicar. Porque a gente tem umas parcerias de publicação, sem gasto, a matéria é essa, se você 
quiser só me dá crédito e republica. Cá entre nós, porque eu não posso expor desse jeito, mas eles não 
quiseram, e eu acho que é medo, mesmo. Criou-se, na grande imprensa, por conta desse modelo de 
negócios, uma cultura de ter medo de bater em grandes empresas. Qual a agência de notícias que mais 
investigou e consequentemente bateu na JBS [uma das líderes globais da indústria de alimentos]? A  
Repórter Brasil. Não é bizarro? Eu acho bizarro. Abre os jornais, está cheio de anúncios da Friboi. 
Assim, não bate. Eu tenho outras amarras, talvez. Por exemplo, difícil pra Repórter Brasil fazer uma 
matéria falando mal de indígena, entende? Então, um dia me chega um repórter dizendo: “Ah, vamos 
fazer uma matéria sobre o aumento de consumo de drogas em comunidades indígenas”. 
 

Mas são coisas que já tem tanta gente pra bater, não é? Esse viés a própria grande mídia adora. 
 
Ana Magalhães – Eu me sinto superconfortável com essa amarra. Qual foi outro dia? Eu tive um 
dilema que pensei, como cidadã: “Não me interessa fazer essa matéria”. Uma delas foi essa do 
indígena, que eu lembro que a repórter ofereceu. Eu e a Ana Aranha olhamos uma pra outra, assim: 
“Não quero entrar nesse assunto”. 
 

Acho que não entra nem na pauta de vocês, não é? 
 
Ana Magalhães – Pra mim tem tantos outros problemas tão maiores do que isso... Isso é notícia? É 
notícia. Mas não quero fazer. Porque estou olhando o outro lado dessa história. Não quero alimentar 
na sociedade um preconceito por tribos indígenas. Não vou levantar esse preconceito. Esse 
preconceito já existe. 
 
Essa é uma temática tão delicada e tão profunda. É muito complexa a questão. 
 
Ana Magalhães – Eu acho que o entorno, você tem que entender o processo. E é isso, às vezes, vez 
ou outra você tem isso. 
 

Com relação à produção de vídeos, na Repórter Brasil vocês trabalham de forma te rce irizada, 

certo? Mas como que é no dia a dia, o trabalho em si? Eu já olhei as matérias de vocês e vejo que 
têm vídeos. Existe essa preocupação de ter vídeos? O mesmo jornalista que pensa a matéria faz o 

roteiro de um vídeo, por exemplo? Ou vocês terceirizam todo ele? 
 
Ana Magalhães – Então, a gente tem tido, sim, uma preocupação com vídeo, por achar que as pessoas 
não leem mais. Mas também temos um outro dilema: o Facebook já não é um bom canal de 
distribuição de vídeos. Mas varia muito, varia de caso a caso. Por exemplo, eu vou falar sobre o vídeo 
de Brumadinho, para o qual nós estamos dando uma atenção. Normalmente, o vídeo tem entre 7 e 10 
minutos. Nós contratamos o Caio, que é um freelancer que trabalha com a gente. Eu gosto muito do 
trabalho dele. Contratamos o repórter e mandamos os dois para Brumadinho. Eles ficaram uma 
semana. Quem vai fazer a edição? Eu pago o próprio Caio, quem vai editar o vídeo é ele. E eu peço 
pra ele também me dar um primeiro corte, um pré-roteiro, vai. Como é o Caio que está em campo, ele 
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sabe o que tem, então eu acho que é a melhor pessoa para me mostrar o que tem de melhor. Esse 
primeiro corte é rediscutido internamente, entre a Ana Aranha e eu. Aí o roteiro é nosso. Então, tem 
algumas partes que são muito o coração do produto, do que a gente está fazendo, e ficam com a gente. 
A Agência Pública, por exemplo, às vezes contrata um editor freelancer para editar os textos. Eu não 
faço isso. Eu me mato de trabalhar. Ontem fiquei editando uns textos até meia-noite, mas eu não 
terceirizo, por conta disso: é o coração. A edição do texto é a alma do negócio. É o que dá o tom. É o 
que dá uma construção narrativa. Algumas coisas a gente gosta de fazer dentro da casa. Umas matérias 
muito sérias, muito centrais pra gente, a gente gosta de passar para repórter contratado nosso. Não pra 
freelancer. Porque trabalhar com alguém de dentro da casa, ele já entende mais como funciona tudo. 
Porque a gente trabalha com colaboradores muito próximos, que já conhece a Repórter Brasil, já 
trabalhou muito com a gente. Mas querendo ou não, ele está trabalhando de casa, não está tão perto, 
necessariamente. Então, tudo que a gente vê que é muito centrão, fica com a gente. Agora, eu adoraria, 
de verdade, ter mais contratados. A gente não consegue. Eu adoraria ter um designer do meu lado. Até 
agora não aconteceu, mas pode acontecer. A gente avalia muito se vale a pena ou não. 
 
Isso que eu fico achando. Entre um designer e um jornalista, você acaba contratando um 

jornalista. É um quero não quero, não é? 
 
Ana Magalhães – Por exemplo, eu tenho um designer que já cheguei num ponto em que estou muito 
bem com ele. É rápido, é muito bom, me entende. Eu estou com um freela que já está muito bem 
sintonizado. Então, pra mim, é muito mais barato. E olha que a gente paga ele bem, não é um designer 
barato. É relativamente caro. Mas, pra mim, é muito mais inteligente terceirizar. Ele é ótimo, entende 
quando eu faço as críticas e peço sugestões. Ele muda na hora. Às vezes, entrega a primeira versão, 
que não está muito legal, eu dou umas ideias, a segunda já vem linda, maravilhosa. Então, não sei se 
vale a pena... Se eu tivesse dinheiro, iria contratar um jornalista, um editor. Provavelmente, nossa 
próxima contratação vai ser de um editor. Algumas coisas, assim, é muito fácil de terceirizar. Um 
designer é muito fácil. Um cinegrafista também não vale a pena a gente ter fixo, porque nem sempre 
teremos trabalho para ele.  
 
Mas eu acho que não existem mais essas profissões aí... Estou provocando! Porque essa coisa de  

multimídia, o cara que faz a foto já faz o vídeo e edita. No fim das coisas, vocês é que pe nsam o 

vídeo todo, não é? Porque o cinegrafista, claro, ele tem o olhar dele. Mas vocês que 

esquematizam... 
 
Ana Magalhães – Eu acho que tem um trabalho muito autoral dele, também. Ele está em campo, é ele 
quem capta. Então, eu poderia querer fazer uma coisa totalmente diferente do que ele captou e não ter 
jeito. Mas aí, com os freelas, você acaba criando uma relação de confiança, mesmo. Eu gosto muito do 
Caio. Acho ele muito bom. O último vídeo que ele fez pra gente ficou maravilhoso. Foi o nosso vídeo 
mais assistido e o mais bonito do ano passado. Eu estou falando do cinegrafista, especificamente, que 
está na Repórter Brasil hoje. Ele é um jornalista que está levando a vida a filmar. 
 

Quando existia Rádio e TV, não é? 
 
Ana Magalhães – O Caio trabalhou com vídeo muito tempo. Mas ele é jornalista. Eu acho que é 
jornalista, porque ele é bom também conduzindo entrevista. Agora, também, é muito difícil essa... Já 
aconteceu de a gente mandar uma jornalista/cinegrafista a campo sozinha.  

 

Não deu certo? 
 
Ana Magalhães – Cara, deu certo. Mas é muito pesado. É muito puxado. É muita coisa pra fazer ao 
mesmo tempo. O áudio, a câmera, entrevistar o cara. Ela mandou, ela mandou. Mas eu fiquei com 
pena depois. Pensei: “Não posso fazer isso. Ela tem que se preocupar com muita coisa”. 
Estabelecemos, depois desse episódio, que o cinegrafista vai. 
 

O Caio vai sozinho nessas produções? 
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Ana Magalhães – Não, as duas vezes que eu contratei e mandei, ele foi com o repórter, que tem um 
olhar não necessariamente do vídeo, mas de quem é bom personagem e de quem não é. O Caio 
também é muito bom fazendo isso, mas eu acho pesado. Muita coisa na mão dele. 
 

Nesse percurso que você fez aí, mídia tradicional, mestrado, você está no lugar que queria? 
 
Ana Magalhães – Demorei mas cheguei, hein, gente?! São 38 anos: aqui é o meu lugar. 
 

Como seria a gente acompanhar a rotina produtiva de vocês? Acompanhar uma pauta...  
 
Ana Magalhães – Sabe o que que eu acho? Acaba que, em campo, o modus operandi é muito 
parecido com o de qualquer jornalista da grande imprensa. Eu acho que o que é muito diferente é esse 
momento que aconteceu hoje, que é o Caio trazendo [um vídeo pré-editado]. O que acontece dentro da 
Repórter Brasil, essa interação com os editores. Eu acho que isso é muito diferente, entendeu? Então, 
por exemplo, na Folha de S.Paulo eu não tenho ideia de como que é o núcleo de vídeo, mas o editor 
deve sentar e deve fazer um negócio muito mais verticalizado, entendeu? Eu imagino que ele faça um 
processo muito mais autoritário, muito menos coletivo de brainstorm. Ele deve chegar lá e: “Ó, vamos 
fazer o seguinte, põe isso aqui, isso ali”. Imagino. Mais hierárquico. Como não sou uma grande 
entendedora de vídeo, eu tenho mais humildade de falar: “Gente, quero a opinião de vocês”. Ou: “O 
que vocês acham? Eu acho que falta uma coisa forte. Vamos descobrir?”. E a gente acaba descobrindo 
juntos, e vamos tentar uma outra possibilidade, e vamos ver se vai dar certo. Então, nesse aspecto, é 
muito mais informal, a redação é muito mais horizontal, e eu acho que isso muda muita coisa, isso 
muda tudo, né? Volto a falar o que estava falando no início, que é muito menos hierárquico. 
 

Dá para perceber uma mobilidade que não é só da parte técnica/tecnológica, mas das pessoas em 

movimento, em rotinas menos fixas, menos engessadas...  
 
Ana Magalhães – É mais criativo, mais informal. Muito mais informal. O clima na Repórter Brasil, 
você viu, é mais informal, mais pessoal. 
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ENTREVISTA COM TATIANA DIAS, DO THE INTERCEPT BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Dias é jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero e atual editora sênior 

do The Intercept Brasil. Atua há 10 anos em São Paulo, principalmente nas áreas de 

tecnologia e direitos digitais, direitos humanos, ciência e comportamento. Passou por grandes 

redações como Istoé, Estadão, editoras Globo e Abril (como editora de blogs no HuffPost) e 

Nexo Jornal (foi uma das primeiras funcionárias, ajudando a estruturar uma editoria mais 

abrangente). Já deu aula de jornalismo para moradores das periferias de São Paulo. 

 

A conversa 

A entrevista foi realizada no dia 31 de maio de 2019, em São Paulo, no bairro de 

Perdizes, durante um almoço no Kebab Paris, um restaurante de comida típica inspirado nas 

kebaberias da capital francesa, por escolha da jornalista. Coincidentemente, o mesmo 

restaurante e a mesma mesa em que conversamos com a jornalista Ana Magalhães, da 

Repórter Brasil, cerca de quatro meses antes. “Bairro de jornalistas”, comentou Tatiana sobre 

o ocorrido. A conversa teve duração de aproximadamente 45 minutos. A mestranda Leandra 

Ribeiro também participou, já que pesquisa temática relacionada ao assunto, com abordagem 

relativa ao uso de vídeos.  

 

Tatiana, quem nos falou sobre você foi a Olívia Fraga. Vocês trabalharam juntas no Nexo? 
 
Tatiana Dias  – Não. Na verdade, eu saí e ela entrou no meu lugar. Mas a gente se conheceu lá. 
 

Agora você trabalha no The Intercept. E a redação fica por aqui? Tem uma sede física? 
 
Tatiana Dias  – Não, eu trabalho em casa. Eu, né. A redação fica no Rio de Janeiro. Aí eu vou pra lá 
uma vez por mês. 
 

Sobre nós: entramos em um grupo de estudo da Universidade Metodista de São Paulo (Ume sp) 

sobre Novas Práticas Jornalísticas e fazemos um trabalho que enfoca a produção de narrativas  

em mídias independentes digitais. Abordamos os processos produtivos, que  hoje estão muito 

descentralizados. Optamos, fundamentalmente, por ouvir jornalistas, formados ou não, falare m 

sob suas perspectivas acerca desses processos. Jornalistas de mídias que têm uma certa 

representatividade no Brasil, das quais sejam fundadores ou que desempenhem um papel de 
editor. Até agora conseguimos falar com sete profissionais. Queremos falar sobre mudanças nos 
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modos de fazer. A primeira coisa que perguntamos sempre é: o que você acha da nomenclatura 

ou designação de mídia independente? Acha apropriado? Você se vê dessa forma? 
 
Tatiana Dias  – Sim, nós somos independentes. Mas tem que pensar independente em relação a quê, 
não é? Mesmo as redações grandes, teoricamente, também têm sua independência. 
 

Uma independência editorial? 
 
Tatiana Dias  – É. Uma independência editorial, independência financeira, que é muito importante. 
 

Mesmo a mídia tradicional? 
 
Tatiana Dias  – Sim. Dependendo, tem. Acho que não dá para tratar a imprensa como um bloco 
homogêneo. Dentro da Folha há quinhentas vozes e quinhentos jornalistas. Obviamente, não 
quinhentos, mas muitos. Tem gente que vai representar um interesse específico... Enfim, acho que não 
existe ninguém que é completamente independente de tudo. Você sempre vai ser comprometido com 
alguma coisa, com sua linha editorial, seu financiador, seus patrocinadores, seus anunciantes.  
 

Mas essa mídia independente vem numa tentativa de ruptura, nesse aspecto financeiro. 

Independência sobretudo econômica, de dizer que ela tem uma nova maneira de s e financiar e  

que, portanto, é diferente. Porque, por exemplo, o The Intercept fala que promove o jornalis mo 

independente e defende esse jornalismo no Brasil. Falando assim, parece haver uma ruptura 
com o tradicional. 
 
Tatiana Dias  – Acho que não existe uma independência. Não existe independência financeira, pra 
começar. Nós temos uma independência financeira porque somos apoiados por um fundo americano 
que financia projetos de mídia, e estamos querendo ser mais independentes ainda, pois estamos 
buscando financiamento coletivo, que está rolando. Ainda não sustenta tudo, mas a gente tem 
campanha constante para tentar fazer com que o público financie. Isso não nos faz totalmente 
independentes, porque temos esse comprometimento com o público. As pessoas estão pagando, então 
temos que entregar coisas que o público seja instigado a continuar financiando. A gente tem esse 
compromisso com o interesse público, eu acho. Quando você fala em independência, a principal 
questão é essa. Só que, por outro lado, quando surgiu a primeira leva de blogs independentes –  na 
primeira metade dos anos 2000 –, blogs de esquerda, que chamavam a mídia de “pig”, o partido da 
imprensa golpista, eles eram independentes? Depende do jeito que você olha. Eles recebiam um monte 
de dinheiro do governo. Eles, com certeza, apresentavam um outro olhar para as coisas, mas eram 
independentes? Depende. Dependendo de onde você olha, a Folha era mais independente que eles, 
naquela época. Então, eu acho que o conceito de dependência é bem relativo. Acho que hoje em dia é 
isso, você não consegue pensar independência se não pensar no modelo que sustenta, que banca o 
fazer. Isso é fundamental. Tem que pensar em quem vai bancar o projeto. Por isso estão surgindo 
bastante iniciativas de crowdfunding e tal. Porque as pessoas estão pagando. Tem muito projeto legal 
nos quais as pessoas estão vendo valor e pelos quais estão pagando. Então, tem um modelo a ser 
encontrado. As pessoas estão sedentas por isso. Ainda são iniciativas pequenas, que têm um alcance 
relativamente baixo, mas as coisas estão indo. E acho que esses momentos de crise política são muito 
bons para isso. O jornalismo fica mais necessário e as pessoas pagam mais. 
  

Do ponto de vista da prática, você tem passagem pelas mídias que chamamos de tradicionais . O 

que você considera, o que destaca de diferente, sob o ponto de vista da rotina? 
 
Tatiana Dias  – Os veículos maiores em que eu trabalhei foram o Estadão e as editoras Globo e Abril. 
Em todos eles eu tive certa independência. Tive sorte de cair em lugares que eram bacanas. Em todas 
as redações onde trabalhei dificilmente, ou nunca, fui tolhida. Fiquei quatro anos no Estadão e posso 
dizer que escrevi sobre tudo que eu quis. Chegou um ponto em que eu tinha um blog no qual 
praticamente defendia pirataria no Estadão, e ninguém nunca falou nada. Todo mundo me deixava 
falar o que eu pensava, o que eu defendia, que era a flexibilização dos direitos autorais. Ninguém 
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nunca reclamou. Eu tive sorte, de uma certa maneira. Não posso dizer que fui controlada, ou que havia 
um controle sobre os jornalistas, por isso eu falo que as redações são muito plurais, no geral. São 
muito grandes. Não são um navio que vira e todo mundo vai. São organismos vivos. As pessoas 
discordam lá dentro. Tem que tomar cuidado ao falar que os veículos maiores não são independentes, 
porque tem gente nadando contra a corrente lá dentro. 
 

Isso do ponto de vista da liberdade editorial. E do ponto de vista estrutural? Quando você fala, 
por exemplo, que as redações são grandes... 
 
Tatiana Dias  – Ah, falta dinheiro. Você não consegue fazer nada porque não tem dinheiro. Nas 
grandes não tem dinheiro. No Estadão sobrevivi a vários “passaralhos”103. Eu, inclusive, fechei a porta 
do caderno em que trabalhava (ele ainda existe, mas não é mais um caderno). Eu trabalhava em um 
caderno que tinha 16 páginas. Hoje em dia é uma página, o caderno de Economia. Eu fui vendo o 
negócio ser enxugado. A gente não conseguia realizar o projeto, porque dependia de verba 
publicitária. Só conseguíamos emplacar uma ideia se alguma empresa a comprasse. 
 

Isso em que época? 
 
Tatiana Dias  – Isso em 2010, 2011. Quando eu saí, que acabou o caderno, foi 2013. Tive que demitir 
a equipe inteira. 
 

Então é mais gostoso produzir na mídia independente? É uma dinâmica mais tranquila? 
 
Tatiana Dias  – Eu não posso falar por todas, mas lá no The Intercept, por termos essa grana vindo do 
público, a gente precisa entregar coisas que sejam relevantes, grandes e ambiciosas, e estamos sempre 
correndo atrás de projetos. É uma equipe menor. Em um jornal grande há quinhentos editores e 
diretores para você pedir uma verba. É uma burocracia, como em qualquer empresa grande. No The 
Intercept tem um, dois. É muito mais fácil conseguir emplacar uma ideia, muito mais horizontal, a 
gente discute muito juntos o projeto, de uma maneira mais de igual para igual, eu acho. Reuniãozona, 
todo mundo dá pitaco, do estagiário ao pessoal da arte. Todo mundo pitaca na ideia. Então, eu acho 
que é muito mais fácil emplacar projetos e ideias em uma organização menor e que não dependa de 
outras fontes de grana. Claro que a gente tem que buscar financiamentos alternativos. 
 

Isso que eu ia falar: por ser menor, pensamos que tem menos dinheiro... 
 
Tatiana Dias  – Para coisas custosas, obviamente a gente precisa de financiamento. Mas, se couber na 
nossa verba, a gente consegue tirar do papel as ideias muito mais rápido do que numa redação gigante. 
Pensando na Abril, por exemplo: conseguir grana para um projeto na Abril é uma tarefa hercúlea. 
Você desiste no meio do caminho. Hoje em dia nem sei mais. Eu trabalhei lá faz tempo, já.  
 

Você acha que isso resulta num jornalismo melhor? Numa narrativa mais bacana? Mais 

apurada? 
 
Tatiana Dias  – Não sei se mais bacana. Acho que eles têm bons momentos, os jornais. A Folha, por 
exemplo, tem uma vantagem porque é grande. Tem repórteres especializados, que trazem furos e 
dados específicos para diferentes áreas. O Estadão também tem uma equipe de dados superlegal, que 
faz umas análises de dados superinteressantes. Só que são projetos demorados. Acho que a gente é 
mais como se fosse um avião pequeno, conseguimos manobrar muito mais rápido. Uma redação 

                                                 
103 Passaralho é um termo criado entre os profissionais de jornalismo e comunicação, e faz referência aos 

jornalistas demitidos das grandes redações do Brasil desde 2012. Segundo o Observatório da Imprensa 

(<http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/_ed750_a_revoada_dos_passaralhos/>), 

passaralho é um jargão agressivo para as demissões em massa nos meios de comunicação. Remete a pássaros,  

revoadas de algo que destrói tudo por onde passa”. Os dados acerca dessas demissões estão disponíveis em 

<http://passaralhos.voltdata.info/>. O projeto é desenvolvido pelo jornalismo de dados da Volt Data Lab. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/_ed750_a_revoada_dos_passaralhos/
http://passaralhos.voltdata.info/
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grande é um Boeing, que demora, é lento. A gente consegue virar a direção muito mais rápido. 
Erramos mais, porque arriscamos muito mais. É dinâmico, a gente acompanha as redes, acompanha 
debate público, tenta conversar nas redes. Eventualmente, erramos. Só que também arriscamos mais. 
Acho que esse risco nos faz crescer. Fazemos as pessoas lembrarem mais da gente, e isso faz com que 
realizemos coisas mais grandiosas e memoráveis. 
 

Então, vocês têm uma outra dinâmica de cobertura? Você diria que há menos factual e mais 
reportagem?  
 
Tatiana Dias  – Nossa equipe é pequena, não temos nem a pretensão de cobrir o dia a dia porque a 
gente não conseguiria. Escolhemos em quais brigas vamos entrar. Quais os temas em que vamos 
entrar. Tem coisa que simplesmente decidimos mudar porque a gente não vai conseguir cobrir isso 
como a Folha está dando. Podemos até retweetar eles, não vemos nenhum problema nisso, acho ótimo, 
a gente coopera. A Repórter Brasil é superparceira. Enfim, a gente dá audiência para os brothers, 
também. Escolhe no que vamos entrar e o que a gente consegue cobrir melhor. Somos muito mais 
criteriosos na escolha das pautas. E também tentamos dar de um jeito que só a gente daria, para nos 
diferenciarmos, mesmo. Mais autoral. Enfim, não temos medo de colocar o que a gente pensa no texto. 
Sabemos que somos opinativos, mas por isso mesmo a gente toma cuidado redobrado com a apuração, 
que é supercriteriosa. Fazemos checagem interna das coisas, porque a gente sabe que cada texto nosso 
é superopinativo. E queremos que a pessoa leia e não tenha como refutar. Então, fazemos esse 
exercício de checagem interna antes de publicar, para saber que, quando for para o ar, o negócio se 
sustenta. Por isso, no meio do caminho a gente derruba muita pauta. Isso funcionaria para outro 
veículo, mas pra gente não. 
 

Não vamos entrar nessa, não é? 
 
Tatiana Dias  – Ou a gente tentou entrar e acabou não funcionando. Então, derrubamos no meio do 
caminho. Às vezes o negócio está pronto e a gente decide não publicar. Não é porque está ruim, é 
porque não está suficiente para os nossos padrões. Somos criteriosos com isso. E também com a 
linguagem. Tentamos ter uma linguagem mais simples, de mais fácil compreensão, sem usar muitas 
palavras difíceis, jargão. É difícil, né, porque a gente vem de redação, então tem vários vícios de 
linguagem, mas tentamos superá-los, tentamos escrever fácil para que seja acessível. Nosso público 
também é muito de jovens. Então, a gente tenta fazer com que o cara que acabou de sair do Ensino 
Médio consiga entender e se importe por aquele assunto sobre o qual estamos falando. Por mais que 
seja chato, queremos deixar menos chato. A gente se importa pra caramba com ilustração. 
 

Vocês usam memes, vídeos... 
 
Tatiana Dias  – Nunca é o texto só. Na verdade, dificilmente. A gente tenta empacotar as histórias de 
um jeito diferente para chegar em diferentes lugares, todas elas. Mesmo as menores. Queremos chegar 
no cara que está nos stories do Instagram, no cara que está no Twitter. A gente quer chegar no cara das 
newsletters. 
 

O site de vocês é multiplataforma e são as redes sociais que levam a ele, não é? 
 
Tatiana Dias  – Ou ao YouTube, enfim, isso tudo. 
 

Você quer dizer que uma rede leva à outra, não é? A equipe é composta só por jornalistas?  
 
Tatiana Dias  – Não são só jornalistas. Tem uma equipe de arte, tem o diretor de arte, o designer. Eles 
fazem as soluções de imagens. “Tenho esse texto aqui, como a gente resolve ele?”  
 
Então você produz o texto e vocês conversam para pensar a próxima etapa? 
 



369 
 

Tatiana Dias  – Isso mesmo. Às vezes a ideia vem da gente, de mim, que eu sou o filtro entre a equipe 
e os colaboradores externos. Às vezes vem deles. 
 

Pensando assim, existem os colaboradores, os editores, depois repórter, os estagiários. E ao lado 

a equipe de arte? 
 
Tatiana Dias  – Tudo vai passar por eles. Tudo que a gente faz passa pela arte. Necessariamente, pela 
arte, pelo núcleo de redes sociais. 
 

Tem uma equipe só de redes sociais? 
 
Tatiana Dias  – Sim. Na verdade, todo mundo é meio jornalista e quando quer fazer matéria faz 
também, mas eles são a equipe da rede. Tudo que a gente produz discutimos com a arte, com redes, 
pra saber como venderemos tal, que desdobramentos aquilo tem. Então, nunca é um trabalho só meu, 
de edição, por exemplo. Às vezes é. Mas aí, por exemplo, se uma chamada não foi muito bem no 
Facebook, a gente discute com a equipe de redes o que pode melhorar, chamamos de tal jeito, fazemos 
tal coisa. Ou, às vezes, quando vamos fazer um texto, a gente já pensa num formato junto com a pauta: 
“Isso seria legal contarmos desse jeito, como um  diário, sei lá”. “Essa história não é nova, mas se a 
gente contar de um jeito diferente fica legal”. Por exemplo, vamos supor que surgiu essa demanda. 
Então, tudo varia. Mas a gente tem essa preocupação de nunca ser uma coisa plana. Sempre ter 
múltiplos formatos e jeitos de contar diferentes. 
 
Você faz o texto, edita, tem uma hierarquia aí no processo? 
 
Tatiana Dias  – Às vezes eu escrevo. Não muito. Quando quero eu escrevo, quando é uma coisa 
rápida. Mas minha função é editar. Editar, pensar na pauta do dia, cuidar dos freelas. A gente tem uma 
rede de colaboradores. Temos um monte de pautas encaminhadas para as próximas semanas. Então, 
trata-se de organizar o que entra em tal dia.  
 
É uma função meio de coordenação, né? 
 
Tatiana Dias  – É. Quando é externo, a gente recebe o texto. Aí eu edito. Normalmente outro editor 
edita também, pra gente ter duas camadas de edição. Um editor vê o do outro, para discutirmos e tal. 
Enfim, quase sempre são dois editores que leem. Raro não ser. Acho que nunca não acontece isso. E 
aí, discutimos o texto pronto com a arte: “Ah, temos essa..., como a gente pode fazer? O que você 
pensa?” Solucionamos com uma arte, com uma ilustração. 
 
Então tem um tempo maior. 
 
Tatiana Dias  – Tem. É muito raro a gente publicar uma coisa de um dia para o outro. Isso quase 
nunca acontece. Agora estamos fazendo coisas para as próximas quatro semanas. Temos um 
planejamento para médio prazo. 
 

Todo mundo tem um tempo bom de produção, não é? 
 
Tatiana Dias  – Às vezes acontece do dia para a noite, ou no mesmo dia. Quando é um assunto que é 
para o dia e queremos nos posicionar, a gente vai lá, escreve rapidinho e publica. Mas isso é exceção.   
 

A entrevista do Lula que vocês fizeram, por exemplo.104 
 

                                                 
104 No dia 21 de maio de 2019 o The Intercept publicou uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, preso desde abril de 2018 na Sede da Polícia Federal em Curitiba. Disponível em 

<https://theintercept.com/2019/05/21/greenwald-entrevista-lula-bolsonaro-nova-politica/>. Acesso em: 25 jun. 

2019. 

https://theintercept.com/2019/05/21/greenwald-entrevista-lula-bolsonaro-nova-politica/
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Tatiana Dias  – Eu estive lá. Quando saiu a primeira entrevista, de outro veículo, muita gente ficou 
nos cobrando: “Vocês não vão repercutir isso?”. E nós já estávamos tentando a nossa própria 
entrevista. Não acompanhei bem esse processo, mas eles entraram no STF [Supremo Tribunal 
Federal] junto com os outros veículos e tal.  
 

Você participou de que parte da entrevista? Da organização, do roteiro? 

 
Tatiana Dias  – Eu participei da pauta, para fazer as perguntas, da pesquisa, com as outras entrevistas. 
 

Teve uma boa repercussão? Vocês ficaram felizes com o número de acessos? 

 
Tatiana Dias  – Sim. 

 

Vocês soltaram depois como “Leia a entrevista”, e ficamos pensando se não teria um vídeo... 

 
Tatiana Dias  – Deveria ter sido “assista”, não é? Mas tinha para todos os gostos, leia, assista, enfim. 
A gente quis fazer uma entrevista que fosse… O Glenn105 é bem mais incisivo nas entrevistas dele. O 
Lula já tinha falado muitas coisas nas outras. Então, queríamos fazer a entrevista que ainda não tinha 
sido feita. As perguntas que não tinham sido respondidas. Tivemos essa preocupação. O desafio foi 
conseguir fazer dois produtos, porque a entrevista foi traduzida, também. Para os americanos, não faz 
muito sentido ficar falando de Lava Jato. Eles não têm interesse em saber disso. Eles têm muito mais 
interesse em saber do Lula como líder de esquerda num mundo com a extrema direita em ascensão, do 
que sobre o Ciro, sobre a Lava Jato. Então, o desafio foi transformar isso, de 10 minutos, em dois 
produtos diferentes. Ficaram, ao final, duas de uma hora, inglês e português, mas com a mesma 
versão. E duas de 10 minutos, inglês e português, com edições diferentes, Estados Unidos e Brasil. 
Fizemos um monte de gifs, também. E o texto literal transcrito, com uma abertura escrita em inglês e 
português, explicando tudo. 

 

A gente, no trabalho, escolhe uma narrativa, uma reportagem do veículo que tenha uma 
expressão, uma representação do jornalismo que ele pratica. Você indicaria alguma? Porque  a 

gente considera que esse interesse de olhar as mídias independentes, no Bras il,  sobre tudo, é 

porque, com relação ao jornalismo online, ao processo de digitalização das redações, a mídia 

tradicional foi bem devagar. Do ponto de vista de explorar as potencialidades da web, sabe? 

Tudo que surgiu de narrativa bacana, de multimídia, que pudesse ser chamado de jornalismo 

online, vinha de práticas ditas alternativas, a que hoje estão dando o nome de mídia 

independente. Então, a gente tem essa pretensão de mostrar uma narrativa que  é  cons iderada 

bem feita. Acha que essa do Lula? 
 
Tatiana Dias  – Eu acho que ela é diferente, não é o que costumamos fazer. Tem algumas assim, de 
diferentes assuntos. Teve duas que eu fiz sobre militares, que partiram de denúncias, que é uma coisa 
que a gente abraça. Era até algo pequenininho, mas gostamos quando podemos dar uma coisa meio pá-
pum. Era a foto da Marinha, do Agrupamento de Elite da Marinha perguntar no formulário de 
admissão se os caras que aplicavam tinham envolvimento com homossexualismo, agiotagem ou sei lá 
o quê. O cara tirou uma foto: “Olha que absurdo!” Mandou e a gente publicou.106  
 

E uma que fosse uma reportagem maior? 
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primeiro estrangeiro premiado) e o Prêmio de Pioneirismo da Electronic Frontier Foundation. 
106 Disponível em: <https://theintercept.com/2018/08/24/marinha-homofobia/>. Acesso em: 25 jun. 2019. 
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Tatiana Dias  – Teve uma supergrande que eu fiz com a Bruna, que é repórter lá do Rio. A gente fez 
um levantamento em todas as polícias do Brasil sobre o número de crimes sexuais relacionados à 
Uber, 99 e táxis.107 Chegamos a um número absurdo que nos foi mandado. Analisamos BOs [boletins 
de ocorrência], os dados. Houve uma dificuldade grande de apuração dos dados, e no final a gente 
contabilizou que tinham 46 estupros dentro de Ubers e táxis. Aí contamos uma dessas histórias. E teve 
um levantamento, um trabalho hercúleo de apuração que envolveu a Lei de Acesso à Informação 
(LAI),108 todos os estados, com todas as polícias, sistematizar os dados, entender, ver as diferenças, 
porque vem tudo bagunçado. É superdifícil. Demorou pra caramba e é um tema superdelicado. A 
gente teve que tomar muito cuidado para escrever, porque contamos histórias de vítimas. E o resultado 
ficou bem legal. Teve outra também, mais recente, que veio de uma denúncia anônima, sobre uma 
viagem que uma escola de alto comando do Exército faz para a Europa todo ano.109 Eles passam 20 
dias lá, fazendo um tour com as esposas. E aí mandaram pra gente essa dica. Também foi um trabalho 
superdemorado de apuração…  
 

E essa viagem era para quê? 
 
Tatiana Dias  – Estudos. Eles visitam Parlamento Europeu e tal, mas aí também tem Palácio de 
Versalhes e outros lugares. Mas, enfim, custa R$ 1 milhão todo ano essa viagem. E aí também foi um 
trabalho gigantesco de apuração. Fiz LAI para o Exército. Pedimos os custos, eles não mandaram. 
Tive que recorrer, não mandaram direito. Aí finalmente mandei as perguntas, e eles responderam mais 
ou menos. Aí fiquei procurando no Portal Transparência esses gastos, porque não tinha em lugar 
nenhum. Aí consegui encontrar, mas não estava entendendo. Chamei um analista de dados para me 
ajudar a somar e entender o que era o quê. E aí conseguimos fazer as contas e chegar no valor que 
custou : R$ 1 milhão. Essa reportagem incomodou muito. Os caras ficaram muito putos. No texto há 
200 comentários de gente do Exército. Os militares ficaram muito incomodados com essa matéria. 
Disseram que era só para os caras do alto comando, que eles tinham que ir mesmo, que a viagem das 
mulheres era paga com o dinheiro delas. Aí rolou um puta debate e incomodou bastante. Essa foi legal 
também. Outra também pequenininha, que é curtinha, é o fato de o [ministro do Meio Ambiente] 
Ricardo Salles não ter diploma em Yale.110 A gente que deu essa. Ninguém mais. Outra coisa curtinha 
e tal, mas uma coisa que é bem no espírito assim..., é a dos carros do Queiroz.111.“Ah, o Queiroz é 
vendedor de carro, vamos ver que carro que ele tem, então”. Uma ideia boba, que a gente foi ver e 
descobriu que o cara tem uma Belina e um Voyage. Tem outras duas que eu acho muito importantes, 
não posso esquecer dessas. São da Amanda, repórter em Brasília. Uma que é do Doda de Tião,112 essa 
é um clássico, premiado. A reportagem começou também quando a gente foi fazer uma análise de 
dados da campanha e levantou quais foram os candidatos que mais enriqueceram de 2014 para 2018. 
Os que mais saltaram patrimônio. Filtramos, cruzamos. E aí  queríamos gente de rincão, cidade 
pequena. Filtramos e chegamos numa lista lá. E aí: “O que é esse número 1 aqui? De uma cidadezinha, 
do sertão. Quem é esse cara? Vamos descobrir.” Aí  mandamos a Amanda pra lá a fim de descobrir 
quem era esse cara. E ela sentou na mesa com ele e ele contou a história da família, e é uma história 
maravilhosa. Nem vou contar, tem que ler. Foi muito legal porque essa reportagem partiu de uma 
análise de dados, só que ela não era uma reportagem de dados chata. Gráfico, número. A pessoa não 
está nem aí para números. 
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Chegou numa história? 

 
Tatiana Dias  – É, uma história. Ela foi lá, sentou na mesma mesa, comeu cabeça de bode com os 
caras. É maravilhosa a história. Ela contando na reunião, a gente falava: “Não acredito que aconteceu 
isso”. E era um puta risco, porque os caras, meu, gente barra pesada! 
 

Tem alguma reportagem dessas mais representativas que seja com o uso de vídeo? 
 
Tatiana Dias  – Uma que eu amo é a das indígenas Guarani Kaiowá, que têm os filhos levados pelo 
Estado. O governo alega pobreza, que elas não cuidam dos filhos, que elas moram no lixo. 113 E aí tira 
os filhinhos delas. A gente contou a história de uma mãe que teve o filho arrancado. É horrível. Três 
anos se passaram e até hoje... Enfim, teve uma audiência supergrande esse vídeo. Foi visto, sei lá, a 
última vez que chequei estava em 300 mil, agora não sei mais. 
 

Como você participa no caso da produção de vídeo? É semelhante à produção fotográfica, e m 
que vocês fazem a pauta e eles produzem depois? 

 
Tatiana Dias  – Depende. É que eu sou suspeita, mas teve outra em vídeo que foi muito legal. Tudo 
depende do vídeo. A das indígenas, por exemplo. Como eu queria fazer essa pauta, conversei com 
uma amiga minha que trabalha no Xingu, que é jornalista também, e ela falou: “Eu topo, vou pra lá. 
Tem uma amiga minha que grava”. O roteiro a gente fez junto. Ela montou e mandou o vídeo 
montado. Às vezes acontece de só gravar, a gente monta o roteiro na casa, na redação, temos uma 
editora de vídeo. Às vezes, depende. Essa outra que eu acho muito legal também fizemos em 
parceria114 com a Énois,115 que é uma ONG aqui de São Paulo que ensina jornalismo nas periferias. 
Dois alunos da agência foram a um culto da Universal e acharam superestranho o esquema do “culto 
da prosperidade”. Começaram a assistir a uns vídeos e descobriram que num deles o menino foi lá e 
testemunhou, falando que estava enriquecendo com Bitcoin. Eles acharam isso muito estranho. Na 
verdade, os alunos foram ao culto, quando saíram da Universal o pastor falou: “Ah, eu peço que vocês 
fiquem de olho, as oportunidades aparecerão”. Quando saíram, entregaram o cartão de uma empresa 
para eles. Então, pensaram: “O que é isso?”. Começaram a investigar, a puxar o novelo e começou a 
sair um monte de coisa doida. Eles passaram um ano investigando esse negócio. E foi uma 
investigação muito de molecada, pelo Instagram. Aí decidimos gravar a história com os alunos em 
vídeo, também falando. Meio que abrindo como foi a apuração. Eles contam a história. Detalhe: o 
vídeo foi removido. Derrubaram o vídeo no Facebook e no YouTube. 
 

Você trabalhou no Nexo116, uma mídia que também leva o nome de independente, e agora 

trabalha no The Intercept, que eu acho que tem um posicionamento político, um e ngajame nto 
diferente. Como é que é? É um processo parecido? 

 
Tatiana Dias  – Não. Eu amo o Nexo, eu adorei o Nexo. Fui a funcionária número 4, sei lá. Fui uma 
das primeiras. Adoro. E acho que eles cumprem um papel muito importante.  
 

Eu falo do processo do trabalho. Você acha que é próximo? 

 
Tatiana Dias  – Não. São bem diferentes. O Nexo está mais preocupado com a agenda do dia, eu acho. 
 

É um jornal mais próximo do tradicional. 
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Tatiana Dias  – Isso, com o jornalismo do dia. Está muito preocupado em evitar dar bandeira editorial. 
Manter uma suposta neutralidade. Que não tem, não é? Mas eles tentam manter essa neutralidade. 
 

E as rotinas são diferentes? 

 
Tatiana Dias  – Bem diferentes. No Nexo a produção era mais intensa. Todo dia muita coisa. No The 
Intercept é muito menos. O fluxo é muito menor. No Nexo às vezes você faz uma matéria em uma 
manhã. Pega um monte de apanhadão e pá, pá, pá. Publicaram isso, isso, isso e é isso. No The 
Intercept, não. A gente nunca faz uma matéria baseada em outros jornais. Sempre é uma atuação 
própria. É outro ritmo. 
 

Porque a proposta editorial é claramente diferente e isso reflete na rotina, não é? 
 
Tatiana Dias  – Sim, bastante. É bem diferente a rotina. Lá era mais uma coisa de manter um fluxo de 
produção inteira. Porque no modelo deles de negócio tem que manter a produção. O nosso modelo é 
diferente. A gente prefere fazer coisas maiores e mais memoráveis. Marcantes.  

 

 


