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RESUMO 

 

A sociedade em rede trouxe uma superlativa liberdade de produção e compartilhamento de 

informações. Aliado a uma grave recessão econômica, esse fenômeno desencadeou uma grave 

crise na indústria midiática e impulsionou o surgimento de instituições jornalísticas digitais 

sem fins lucrativos, a serviço do interesse público. Nosso objetivo é analisar esse movimento 

no Brasil, identificando se e como essas organizações – criadas no início do século 21 no 

lastro da crise conceitual e financeira da grande imprensa – apresentam soluções para essa 

problemática e reconfiguram a prática do jornalismo no país. Tomamos como objeto de 

estudo seis projetos com declarada independência de anunciantes e foco em direitos essenciais 

da população: Amazônia Real, Cidades para Pessoas, InfoAmazonia, Jornalistas Livres, 

Marco Zero Conteúdo e Ponte. Avaliamos qualitativamente composição, atuação e produção 

desses grupos com base em questionários online respondidos pelos fundadores e na análise 

crítica de seus sites e páginas no Facebook. Como referencial teórico, partimos de estudos 

sobre inovação na mídia (JENKINS, 2009; LEWIS, 2015), a aceleração das transformações 

sociais (ROSA, 2009) e o impacto dessas revoluções em looping na comunicação 

(ANDERSON, BELL E SHIRKY, 2012; KOVACH E ROSENSTIEL, 2014; TENENBOIM-

WEINBLATT E ZELIZER, 2014). Constatamos que o jornalismo digital independente no 

Brasil recorre às tecnologias do presente para resgatar valores e procedimentos estruturadores 

da profissão no passado – sacrificados pela indústria midiática nas últimas décadas do século 

20. O maior desafio: criar modelos de negócio sustentáveis.  

 

Palavras-chave: Crise do jornalismo; Jornalismo pós-industrial; Jornalismo digital; 

Jornalismo independente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Digital media convergence made it possible to produce and share information in a way we 

had never seen before – or even thought possible. In addition to this technological and social 

phenomenon, the early decades of the 21st century faced a fierced global economic crisis, 

which led to the collapse of media industry and the rise of non-profit journalism 

organizations, driven by public interest. This study aims to analyse this scenario in Brazil in 

order to understand if and how these new media companies – created amid the conceptual and 

financial crisis of industrial press – represent a way out to this collapse and how they rebuild 

the definition and practice of journalism in the country. It examines, based on an online 

survey answered by their founders, the cultures, practices and goals of six organizations with 

declared independence from advertisers and main focus on themes related to human rights: 

Amazônia Real, Cidades para Pessoas, InfoAmazonia, Jornalistas Livres, Marco Zero 

Conteúdo and Ponte. It also takes a critical look at the work they produce and publish at their 

websites and Facebook. Our theoretical framework is centered on the concepts of disruptive 

innovation (JENKINS, 2009; LEWIS, 2015), social acceleration (ROSA, 2009) and the 

impact of these revolutions in lopping on contemporary media (ANDERSON, BELL E 

SHIRKY, 2012; KOVACH E ROSENSTIEL, 2014; TENENBOIM-WEINBLATT E 

ZELIZER, 2014). We argued that independent digital journalism in Brazil is moved by the 

convergence between past and present, exploring new technologies in order to bring back 

values and practices which defined journalism in Modernity – and were sacrificed by media 

industry in the last decades of the 20th century. The biggest challenge of these organizations is 

to develop sustainable business models. 

 

Keywords: Post-industrial journalism; Media crisis; Digital news; Independent journalism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Jornalista. Nordestina. Por duas vezes "estrangeira" em Lisboa. Aluna de uma não 

concluída graduação em Economia. Politicamente de esquerda. Editora de jornal e revista no 

Recife (Jornal do Commercio e Diario de Pernambuco) e em São Paulo (Editora Abril). 

Professora e assessora de comunicação por curtos, mas intensos períodos (Aeso-PE; 

Perspectiva Comunicação-SP). Produtora e novamente assessora de comunicação na gestão 

de Ariano Suassuna na Secretaria Especial de Cultura de Pernambuco. Estudante sempre – de 

cursos de extensão em filosofia, artes plásticas e cinema a treinamentos de 

empreendedorismo, marketing e gestão –, mas em dívida com o mestrado, só agora 

prioridade. Os mais diversos sentimentos e experiências associados a esta autodescrição 

percorrem este trabalho. Que enfoca uma busca coletiva, mas particularmente minha, por 

novos sentidos e perspectivas para o jornalismo, diante da crise vivida em primeira pessoa na 

redação entre o final do século 20 e início do século 21 – onde acompanhei, especialmente na 

última década, levas de demissões e a redução de investimentos em reportagens investigativas 

e projetos especiais, resultando em equipes despreparadas, sobrecarregadas e desestimuladas, 

pasteurização do conteúdo e queda da credibilidade. Fui até sortuda nesse cenário. Tive 

autonomia para formar equipes e desenvolver iniciativas autorais como a revista Aurora, no 

Diario de Pernambuco, meu último projeto na chamada grande imprensa (2011 a 2013), que 

buscava novas formas de pensar e praticar o jornalismo na mídia tradicional. À medida que o 

colapso da indústria midiática se intensificou, no entanto, foi ficando cada vez mais difícil 

contar com independência editorial, remuneração adequada e perspectiva de crescimento; um 

volume de trabalho que permitisse uma produção inteligente e criativa; e o envolvimento de 

profissionais de fora da equipe fixa, a fim de diversificar o conteúdo e os formatos – tanto por 

falta de verba para contratar colaboradores, como por dificuldades de relacionamento com 

outros departamentos, igualmente assoberbados com a redução de seus times e não 

necessariamente na mesma sintonia que a nossa (às vezes, era uma dificuldade, por exemplo, 

conseguir que um(a) fotógrafo(a) pudesse se dedicar por uma tarde inteira a uma matéria; não 

semanas ou meses, mas apenas uma tarde). Isso tudo, embaralhado com uma vontade 

recorrente de mudança, me levou a pedir demissão, passar um ano fora do país, iniciar a pós-

graduação e esboçar a criação de um estúdio de narrativas. Ainda acredito que vivemos não 

um fim, mas um recomeço para o jornalismo. Tantas vezes inóspito e incompreensível, mas 

solar nas possibilidades que irradia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Após um largo respiro no hall, amplo, alto e vazio, o corredor vai-se ramificando e 

enchendo de gente. Salas de trabalho e reunião, um estúdio, um bar instalado no que parece 

ter sido a cozinha da casa: um sobrado em reforma, em uma área de classe média do bairro da 

Bela Vista, ao norte da Avenida Paulista, em São Paulo. Um auditório foi improvisado no 

espaço que mais tarde se tornará pista de dança. Agora, é ocupado por um telão, algumas 

cadeiras e bancos, e várias pessoas organicamente espalhadas por ali – sentadas, em pé, 

esticadas no chão, com um café ou cerveja na mão. Sob globos espelhados, timidamente 

brilhosos à luz do dia, grupos de cinco a seis profissionais revezam-se ao microfone.  

 Não muito longe dali, no lado sul da Avenida Paulista, outro evento é realizado no 

Colégio Dante Alighieri, nos Jardins, um dos mais tradicionais do estado. Na entrada, os 

participantes recebem uma pulseira de acesso aos seminários – pagaram R$ 400 por um dia 

ou R$ 600 pelos dois dias (valor integral). As apresentações acontecem em um auditório com 

capacidade para cerca de 300 pessoas (todas sentadas) e um palco para os palestrantes. Nos 

intervalos entre um bloco e outro, o local é esvaziado. Enquanto se espera o próximo turno, é 

possível comprar algo para comer nos food trucks instalados em um dos pátios da instituição. 

 Tanto em um endereço como em outro, o protagonista dos encontros é o jornalismo 

contemporâneo. O objetivo é discutir o conceito e a prática jornalística na sociedade em redes 

digitais, apresentar projetos e tendências na área, compartilhar experiências e desafios. Alguns 

dos participantes dividem-se entre lá e cá, acabam perdendo uma palestra nos Jardins para 

assistir a outra na Bela Vista – e vice-versa. Mas não foi por acaso que os dois encontros 

foram programados para o mesmo fim de semana, naquele novembro de 2014.  

 Os responsáveis pelo evento realizado na Bela Vista, denominado Rebelião 

Jornalística, pretendiam, como o nome sugere, esboçar uma reação à imprensa tradicional. O 

encontro foi organizado por grupos de jornalismo digital independente no Brasil, a maioria 

ainda em fase de desenvolvimento. Já o ciclo de palestras realizado nos Jardins, agendado 

antes, foi promovido por um título da grande imprensa, a revista Piauí. Na programação, 

profissionais de fora do país, a maioria deles também representando organizações do novo 

ecossistema jornalístico digital1, mas, em geral, já mais consolidadas no mercado. Foi 

intitulado Festival Piauí de Jornalismo  (na segunda edição, em 2015, incorporou um dos mais 

assertivos sobrenomes da velha mídia, tornando-se Festival Piauí Globonews de Jornalismo). 

                                                        
1 A exceção foi a revista New Yorker, um dos mais longevos produtos jornalísticos do mundo, fundada em 1925. 
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 O episódio ilustra um pouco do momento inicial, no Brasil, do chamado jornalismo 

"pós-industrial". A constatação resumida neste rótulo é a de que o começo do século 21 

marcou o fim da indústria jornalística ao incorporar uma inédita liberdade de acesso, 

processamento e compartilhamento de informações, trazida pelos avanços tecnológicos da 

sociedade em redes digitais (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012). Nesse cenário, as 

condições que caracterizavam a indústria jornalística – "métodos semelhantes adotados por 

um relativamente pequeno e coeso grupo de empresas, assim como a incapacidade de alguém 

de fora daquele grupo desenvolver um produto competitivo" (p.32)  – não valem mais. 

 Essa ruptura inicial na forma de fazer e interagir com os produtos jornalísticos foi 

deslanchada no início dos anos 2000 – com a erupção dos avanços tecnológicos mencionada 

anteriormente –, e foi desdobrando-se em várias outras, numa caleidoscópica transição entre 

os modelos legitimados pela indústria da comunicação no século 20 e as novas possibilidades 

delineadas no mercado midiático no século 21. São as peculiaridades e idiossincrasias deste 

movimento no Brasil que constituem o objeto de estudo desta dissertação.  

 A indústria da comunicação brasileira concentrou-se, por quase todo o século 20, em 

torno de um pequeno núcleo de corporações familiares, replicando o modelo de negócios 

adotado no mercado norte-americano, voltado para uma audiência massificada: quanto mais 

consumidores, mais anunciantes, mais lucro (COSTA, 2014). O faturamento com as vendas 

representava só um complemento à principal fonte de receita, que era a propaganda. Essa 

fórmula subsidiava o bom jornalismo: era daí que vinham os investimentos em grandes 

reportagens, e elas foram feitas, muitas e muitas vezes. Por outro lado, era uma armadilha. O 

problema de tratar a notícia como mercadoria foi a crescente espetacularização dos fatos, 

moldados a uma narrativa sensacionalista, que supostamente atraía um público maior 

(KAPUŚCIŃSKI, 2012). A esse fator, somava-se a perda de credibilidade do setor por conta 

da submissão da pauta a interesses de grupos políticos e econômicos (RAMONET, 2012). 

 Diante da crise econômica mundial deslanchada nos anos 2000 e da democratização 

da comunicação digital, essa situação agravou-se. A verba destinada à propaganda foi 

reduzida e diversificada: tanto os consumidores quanto os anunciantes passaram a ser 

divididos com outras plataformas. Insistindo em procedimentos – e margens de lucro – que já 

não funcionavam, as empresas de comunicação recorreram a cortes de custos, deixando de 

produzir vários títulos e demitindo profissionais (COSTA, 2014). Em meio a essa turbulência, 

o conteúdo editorial foi sendo sacrificado; e o capital reputacional, decaindo. 

 Se a primeira década do século 21 foi prioritariamente marcada pelo declínio, a 

segunda sinalizou um processo de renovação no jornalismo brasileiro. Aproveitando as 
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oportunidades de se conectar ao público sem mais precisar da intermediação das corporações 

midiáticas e da sua engrenagem de produção e distribuição, grupos de jornalistas (levando a 

uma nova escala um movimento iniciado pelos blogs), começaram a montar novas 

organizações de comunicação, sem fins lucrativos, alargando as fronteiras das decisões e, 

naturalmente, dos discursos editoriais. Produtores de informação antes condicionados às 

diretrizes ideológicas e comerciais dos grupos que controlavam a grande imprensa passaram a 

trabalhar a informação a partir de filtros e valores mais diversos.  

 Entre os pioneiros desse movimento, verifica-se uma celebrada autonomia editorial e 

um discurso que retoma o jornalismo com foco no interesse público e no fortalecimento da 

democracia. Essa característica se manifesta como uma reação à perda de liberdade e 

qualidade editorial na grande imprensa e também como um desdobramento da nova condição 

social brasileira, a partir da melhoria da distribuição de renda na última década – ao ter 

asseguradas condições básicas de sobrevivência, parte da população que antes se encontrava 

em situação de miséria passou a exprimir uma consciência cidadã,  presente nas 

reivindicações registradas em várias manifestações país afora (LACERDA, 2013).  

 Observa-se, na nova cena jornalística digital, um discurso sintonizado com o que se 

ouviu nas manifestações de junho de 2013, refletindo e refratando (BAKHTIN, 1973) a busca 

por reconhecimento evocada nesses protestos, a partir de eixos temáticos como direitos 

humanos, meio ambiente, urbanismo. Se antes era predominantemente pautado pelas classes 

econômicas e políticas dominantes, o mapa jornalístico brasileiro começa a exibir uma maior 

diversidade, reaproximando-se de valores democráticos fundamentadores da atividade no 

século 20 (KOVACH; ROSENSTIEL, 2014). Neste trabalho, procuramos registrar os pontos 

de inflexão da crise do jornalismo contemporâneo no Brasil e identificar se e como o 

emergente movimento de jornalismo digital independente no país apresenta soluções para o 

déficit conceitual, financeiro e operacional da grande imprensa.  

 Com base nos trabalhos de Clayton Christensen (2012), Henry Jenkins (2005) e Seth 

C. Lewis (2009) sobre inovação, convergência e jurisdição do jornalismo contemporâneo, 

argumentamos que as transformações inicialmente implementadas pelas corporações 

jornalísticas tradicionais em reação ao colapso do setor tinham um caráter sustentador 

(resumindo-se a mudanças em processos e produtos já existentes) e não disruptor (que 

resultam na criação de novas práticas, serviços, públicos e fontes de receita), o que agravou a 

crise. Esse comportamento conservador e defensivo pode ser entendido como uma tentativa 

de manter controle sobre a profissão, a partir da ideologia e das práticas que a legitimaram no 

século 20 (LEWIS, 2012), e também da inabilidade do setor para reconfigurar sua cultura 
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organizacional e seus processos com a agilidade que a sociedade em rede passou a exigir.  

 Buscamos identificar, na emergente cena jornalística digital brasileira, soluções 

disruptivas para a crise da grande imprensa, assim com os desafios para reconfigurar, de 

forma sustentável, o conceito e a prática da atividade. Tomamos como objeto de estudo seis 

organizações jornalísticas sem fins lucrativos, criadas no início do século 21, já na sociedade 

em rede, com foco no interesse público – característica marcante dos pioneiros desse 

movimento, como registrado no início deste tópico. Avaliamos valores, práticas e modelos de 

negócio destes grupos a partir de questionários respondidos pelos fundadores e de um olhar 

crítico sobre o conteúdo de seus sites e páginas no Facebook. 

 

QUADRO 1 - Objetos de estudo2 

 
 Principais temas   Equipe fixa   Fontes de 

financiamento 

 
Amazônia Real 

 
Meio ambiente; 
questões indígenas e 
agrárias; economia, 
política e cultura 
regionais. 

   
6 pessoas (editora executiva; 
editores de conteúdo, de 
imagem e de fotografia; 
webdesigners). 

   
Fundações de apoio à 
comunicação; 
crowdfunding; 
investimentos pessoais. 

 
Cidades para 
Pessoas 
 

 
Ideias, projetos e 
processos com 
impacto positivo 
mensurável na vida 
urbana. 

   
3 pessoas 
(jornalista/palestrante; 
produtora/publicitária; artista 
plástica/ilustradora). 

   
Crowdfunding; cursos e 
seminários;  
consultoria; conteúdo 
customizado para 
empresas. 

 
InfoAmazonia 

 
Meio ambiente, 
Amazônia, direitos 
indígenas. 
 

   
7 pessoas (editores, 
coordenador de projeto; 
assistente administrativo; 
desenvolvedores; repórter).  

   
Fundações de apoio à 
comunicação; cursos e 
seminários; consultoria. 

 

Jornalistas 
Livres 

 

Direitos humanos e 
democracia. 
 

   
É uma rede, com vários 
colaboradores. Há um "núcleo 
duro" de cerca de 25 pessoas. 

   

Crowdfunding. 

 
Marco Zero 
Conteúdo 

 
Cidadania, 
democracia, direitos 
humanos, semiárido 
nordestino, 
urbanismo. 

   
9 pessoas  (incluindo 
jornalistas, designers e 
fotógrafos, que se dividem em 
produção de conteúdo e  
formação na área de 
jornalismo). 

   
Investimentos pessoais; 
cursos; venda de 
produtos; doações. 

 
Ponte 

 
Segurança pública, 
justiça e direitos 
humanos. 

   
10 pessoas (editores; 
repórteres; ilustradores; 
fotógrafos/cinegrafistas).  
 

   
Por enquanto, nenhuma. 

                                                        
2 Perfil das organizações entre julho e agosto de 2014, quando os questionários foram aplicados. 
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 Identificamos, entre as limitações deste trabalho, o fato de não incluir experiências de 

observação participativa, pelo fato de a maioria das organizações estudadas estarem ainda em 

fase de planejamento e estruturação quando a pesquisa teve início, dificultando um 

acompanhamento regular por parte de alguém que não mora na cidade, e por uma 

impossibilidade da própria pesquisadora se instalar por uma temporada mais longa em outra 

região (só um dos grupos tem sede no Nordeste, os demais no Norte e Sudeste). O intenso e 

acelerado fluxo das transformações no jornalismo contemporâneo representou um dos 

maiores desafios durante o processo de coleta e análise de dados, diante da tentativa de 

apresentar um panorama o mais atualizado e consistente possível, e, ao mesmo tempo, 

aprofundar a reflexão sobre as questões e casos apresentados (que, em determinados 

momentos, acabou sendo sacrificada pelo volume de novas informações sobre as constantes e 

profundas mudanças no setor). Um aprendizado para os próximos passos acadêmicos. 

 O resultado constitui, acreditamos (e esperamos), uma contribuição para o 

mapeamento e entendimento dessa reconfiguração tão significativa do jornalismo, em 

particular brasileiro, por sua profundidade e capilaridade.  As mudanças ainda estão em curso. 

E tão velozmente que é difícil acompanhar os desdobramentos de seus tantos e tão complexos 

matizes. Algumas constatações, no entanto, já vêm se impondo. O que se percebe, neste 

momento inicial, é um frescor e um engajamento da mídia independente em torno de um 

jornalismo plural e colaborativo – em alguns casos, pendendo para o ativismo (VEGH, 2003). 

A maioria ainda não consegue remunerar as pessoas que trabalham para a organização (na 

equipe fixa ou como colaboradoras); mas os profissionais sentem-se mais motivados, e 

afirmam ter mais liberdade editorial. Os projetos, na maioria das vezes, são financiados por 

meio de investimentos próprios, crowdfunding e doações de fundações filantrópicas, enquanto 

buscam-se e experimentam-se modelos de negócio mais perenes. Para driblar a instabilidade 

financeira e ampliar as possibilidades de atuação, firmam-se parcerias com outras 

organizações e também com a população, seguindo tendência do jornalismo digital verificada 

no mercado norte-americano, já mais à frente do que o Brasil nesse tipo de iniciativa. Tanto 

aqui como lá, soa oportuno e decisivo (e particularmente esperançoso) o conselho do Tow 

Center para os gestores desses projetos: "Sobrevivam".  
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1 A IMPLOSÃO DO JORNALISMO INDUSTRIAL E O CREPÚSCULO DA VELHA             

 ORDEM 

 

 Como última palestrante do sábado (15/01/2014), o Festival Piauí de Jornalismo 

trouxe Pamela McCarthy, editora-adjunta da revista The New Yorker3 e coordenadora da 

equipe que projetou a publicação no formato digital. Representando uma dos mais cultuados 

produtos do jornalismo contemporâneo, McCarthy fez dois registros simbólicos a respeito da 

metamórfica fase vivenciada pelo mercado jornalístico nas duas últimas décadas. Primeiro: 

o site da revista só foi lançado em 2001 (The New York Times estreou o seu em 1996; The 

Guardian, em 1999). Segundo: o motivo da demora foi falta de verba. "Quando criamos o 

site, nosso budget era 'zero'. E não pagávamos nada aos profissionais pelo material 

produzido para a web". Essa dificuldade para alocar recursos na web, em uma das mais 

potentes e respeitadas redações do mundo, dá uma ideia do instigante mas pedregoso 

percurso que se impôs à mídia tradicional entre a última década dos anos 1900 e o início dos 

anos 2000, diante dos vigorosos e sucessivos avanços tecnológicos irradiados a partir dessa 

época. Em 2014, quando Pamela McCarthy conversou com os participantes do festival em 

São Paulo, a revista já reunia 26 versões do produto original (a publicação impressa), com 

conteúdo e formato adaptados às diversas plataformas em que poderia ser consumida. Tinha 

uma minirredação dedicada exclusivamente ao ambiente digital, com cerca de 30 pessoas – 

remuneradas. Mas continuava a perseguir o equilíbrio entre tradição e inovação. 

Financeiramente, buscava meios de compensar a queda do faturamento. Conceitualmente, 

tentava explorar as possibilidades e expectativas do ambiente digital sem perder a essência 

editorial da revista, que garantiu sua longevidade e credibilidade. Desafios recorrentes na 

grande imprensa na virada do século 20 para o século 21, como analisaremos a seguir. 

  

                                                        
3 Criada em 1925 nos Estados Unidos, a revista The New Yorker consolidou-se como uma das mais influentes do 
país. "Entre seus colaboradores famosos estiveram Dorothy Parker, J.D. Salinger, John O'Hara, John Updike e 
Isaac Bashevis Singer, Vladimir Nabokov e Philip Roth. Seus cartoons são memoráveis. Um marco na história 
de The New Yorker foi a publicação do texto integral do livro Hiroshima, de John Hersey, em 1946. Outro ainda 
foi a publicação em capítulos do livro A sangue frio, de Truman Capote. Seu editorial apresenta reportagens, 
crítica literária, ensaios, ficção, sátira, cartoons e poesia, com foco na vida cultural da cidade de Nova York. É 
famosa por suas tradições editoriais: rigor na checagem de fatos e no estilo de texto" (ALI, 2009).  
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 As tentativas de adaptação ao universo digital empreendidas por The New Yorker 

ilustram um pouco do caos que se instalou – entre o final dos anos 1900 e o início dos anos 

2000 – nas redações da imprensa tradicional, como são conhecidos os veículos de 

comunicação de massa4 do século 20, a exemplo de publicações impressas (jornais e revistas) 

e emissoras de televisão e rádio5. Se Pamela McCarthy e sua equipe não conseguiam verba 

para montar o site da revista, imaginem o que se passava em outras empresas do setor (não tão 

sólidas, editorial e economicamente) diante do advento da sociedade em rede e dos 

desdobramentos que se seguiram. Às intensas e velozes transformações desencadeadas pelos 

avanços tecnológicos somou-se a crise econômica mundial que marcou o começo do século 

21. A combinação desses fatores foi explosiva, e vem reverberando progressiva e 

consistentemente desde então, com efeitos ainda imprevisíveis e outros já evidentes. O mais 

palpável deles talvez seja a categórica constatação do relatório-manifesto publicado em 2012 

pelo Tow Center for Digital Journalism, núcleo da Columbia University’s Graduate School of 

Journalism: já não existe uma indústria jornalística.  

 
Existia uma, mantida por aquilo que tradicionalmente mantém uma 
indústria: métodos semelhantes adotados por um relativamente pequeno e 
coeso grupo de empresas, e a incapacidade de alguém de fora daquele grupo 
desenvolver um produto competitivo. Essas condições não valem mais 
(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p.1). 

  

 O estudo crava a denominação "jornalismo pós-industrial" para definir a prática da 

atividade no ambiente digital, em que o principal postulado é desconstruir todos os outros. O 

termo que melhor resume o jornalismo nesse universo, afirmam os pesquisadores, é liberdade 

– editorial, técnica, financeira; para quem faz e para quem consome. "Os últimos 15 anos 

viram uma explosão de novas ferramentas e técnicas, e, ainda mais importante, de novas 

premissas e expectativas. Essas mudanças fizeram a velha ordem ruir" (ANDERSON; BELL; 

SHIRKY, 2012, p. 1). Num primeiro momento, a imprensa tradicional não conseguiu 

responder com a agilidade e a criatividade necessárias ao novo cenário, o que provocou um 

esfacelamento generalizado das empresas do setor. 

                                                        
4 Audiência de massa: "[...] entendida como a maioria da população rotineiramente acompanhando ao mesmo 
tempo o mesmo conteúdo, disponibilizado pelo mesmo fornecedor, na mesma plataforma" / [...] understood as a 
majority of the population routinely paying attention at the same time to the same content from the same 
provider on the same platform" (NIELSEN, 2012, p. 15). 
5 Só para deixar clara a diferença, organizações midiáticas reúnem mais de uma organização jornalística, além de 
outros tipos de empresas de comunicação, como editoras de livros, por exemplo (BECKER; VLAD, 2009, p.60). 
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"Historicamente, as organizações midiáticas sempre precisaram inovar – 
assim como as organizações em todos os demais setores industriais. Nas 
últimas décadas, no entanto, a demanda por inovação na indústria midiática 
tornou-se mais urgente e mais desafiadora com o aumento do ritmo e do 
alcance do avanço tecnológico. (...) Quando as indústrias são confrontadas 
com o nível de descontinuidade e mudanças disruptivas que a indústria 
midiática encontrou recentemente, mesmo as maiores, com mais recursos e 
mais bem administradas empresas raramente são capazes de evitar o 
declínio" (KÜNG, 2013, p. 11, tradução nossa).6 

 

 Para ilustrar o complexo desafio da imprensa tradicional (também chamada de grande 

imprensa, velha mídia ou legacy media) na sociedade em rede, a pesquisadora compara o 

efeito da internet sobre a imprensa escrita ao das estradas de ferro sobre o transporte a cavalo. 

A transição do impresso para o digital equivaleria a fechar os estábulos, vender os cavalos e 

comprar uma companhia ferroviária, ou seja, um negócio completamente diferente: "[...] 

enquanto a demanda básica permaneceu a mesma – o fornecimento de notícias e informação 

sobre o mundo – as tecnologias usadas para atendê-la são bem diferentes" (KÜNG, 2015)7. 

Trata-se, segundo Küng, de um caso clássico de "inovação disruptiva", referindo-se ao 

conceito criado por Clayton M. Christensen (2012). No processo de inovação disruptiva, 

avanços tecnológicos impulsionam nichos de mercado emergentes, capitaneados por novos 

players, que gradativamente vão reconfigurando a estrutura e as práticas do setor, desafiando 

as fórmulas legitimadas pelos veteranos – acostumados a investir em "inovações 

sustentadoras", com foco prioritário no aperfeiçoamento de seus processos, produtos e 

serviços, e não em possibilidades e públicos inexplorados. 
 
Isso aconteceu com os fabricantes de automóveis japoneses: começaram 
com modelos baratos e compactos, vistos como piada. Hoje, produzem 
Lexuses que desafiam o que de melhor a Europa oferece. Isso aconteceu na 
indústria do aço, em que pequenas siderúrgicas despontaram como 
alternativas baratas e de baixa qualidade às grandes corporações e trilharam 

                                                        
6 "Historically viewed, media organisations have always needed to innovate – as indeed have organisations in all 
other industrial sectors. In recent decades, however, the requirement for innovation in the media industry has 
become both more urgent and more challenging as the pace and scope of technological advance have increased. 
[...] When industries are faced with the level of discontinuous and disruptive change that the media industry has 
encountered in recent years, even the largest, best-resourced and best-managed firms are seldom able to avoid 
decline" (KÜNG, 2013, p. 11). 
7 "The news industry is facing a classic case of disruptive innovation. The effect the invention of the internet has 
had on the print newspaper is similar to the effect the launch of the railways had on horse-drawn transportation. 
This simile helps because it underlines that while the basic need – the provision of news and information about 
the world – has remained the same, the technologies used to answer that need are fundamentally different. 
Newspapers are effectively being asked to change from providers of horse-drawn transportation into railway 
companies – expressing their challenge in this way underlines the enormous scope of change required, and 
explains why so few are succeeding in transforming themselves. Shifting from print news to digital news is 
equivalent to closing the stables, selling the horses, and buying a railway. A different business entirely" (KÜNG, 
2015, posição 250, Edição Kindle). 
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o caminho para o topo, desbancando gigantes da indústria. No mercado 
jornalístico, os novatos estão fazendo o mesmo: oferecendo um produto mais 
veloz e personalizado do que o que é fornecido pelas grandes organizações 
midiáticas. Os recém-chegados não têm de lidar com a dispendiosa estrutura 
operacional das empresas tradicionais, pilares do velho mundo. Em vez 
disso, investiram apenas em recursos críticos para a sobrevivência no novo 
mundo. E criaram novas demandas de mercado, conquistando novas 
audiências. Como os disruptores do novo mercado, a exemplo do BuzzFeed 
e The Huffington Post, inicialmente atraíram aqueles consumidores que não 
faziam parte do público tradicional dos jornais diários ou telejornais 
noturnos, as organizações tradicionais não se sentiram ameaçadas. 
Mantiveram o foco no conteúdo, competindo por qualidade (em sua 
definição tradicional). Uma vez consolidados na base do mercado, os 
disruptores – produzindo conteúdo de baixo custo, personalizado e cada vez 
mais original – foram conquistando o espaço antes dominado pelos 
veteranos" (CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012, p. 6, tradução 
nossa).8 

 

 Neste primeiro capítulo, percorreremos a trajetória de desestabilização e declínio da 

"velha ordem" no mercado jornalístico, mapeando alguns dos principais focos do colapso da 

grande imprensa entre o fim do século 20 e o início do século 21 – a partir da sua inabilidade 

para corresponder às transformações exigidas pela sociedade em rede, associadas à recessão 

econômica mundial dos anos 2000. "A indústria do jornalismo, seja por questões geracionais, 

seja por questões de negócio, ou por mera incompetência, levou muito mais tempo para 

entender o momento disruptivo pelo qual passa", analisa Caio Túlio Costa (2014, p.61), 

comparando a reação do setor à de outros segmentos, como o da música. 

 Abordaremos essa falência conceitual, operacional e financeira das organizações 

jornalísticas tradicionais a partir de três pilares do campo jornalístico: modelos de negócio, 

valores e práticas. Ao nos referir a campo ou ecossistema jornalístico, consideramos o 

universo de premissas, objetivos, competências e processos que estruturam o setor, delimitam 

sua composição e atuação, e funcionam como parâmetro para seus atores – tomando como 

                                                        
8 "It happened with Japanese automakers: They started with cheap subcompacts that were widely considered a 
joke. Now they make Lexuses that challenge the best of what Europe can offer. It happened in the steel industry, 
where minimills began as a cheap, lower-quality alternative to established integrated mills, then moved their way 
up, pushing aside the industry’s giants. In the news business, newcomers are doing the same thing: delivering a 
product that is faster and more personalized than that provided by the bigger, more established news 
organizations. The newcomers aren’t burdened by the expensive overheads of legacy organizations that are a 
function of life in the old world. Instead, they’ve invested in only those resources critical to survival in the new 
world. All the while, they have created new market demand by engaging new audiences. Because new-market 
disruptors like The Huffington Post and BuzzFeed initially attract those who aren’t traditional consumers of a 
daily newspaper or evening newscast, incumbent organizations feel little pain or threat. The incumbents stay the 
course on content, competing along the traditional definition of 'quality'.  Once established at the market’s low 
end, the disruptors – by producing low-cost, personalized and increasingly, original content – move into the 
space previously held by the incumbents" (CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012, p. 6).  
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referencial teórico a definição de campo social de Pierre Bourdieu (1998)9 e o estudo sobre o 

sistema das profissões desenvolvido por Andrew Abbott (1998)10. 

 Um conceito fundamental para essa análise é a teoria de Henry Jenkins (2009) sobre a 

cultura da convergência na sociedade em rede, caracterizada pelo "fluxo de conteúdos através 

de múltiplas plataformas de mídia, cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão quase a qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que desejam" (p.29). Esse fenômeno, 

salienta Jenkins, contrasta com a "retórica da revolução digital", difundida nos anos 1990, que 

sinalizava não a interação, mas a substituição das velhas mídias pelas novas. Outro ponto 

ressaltado pelo pesquisador é o de que convergência não se resume a um processo 

tecnológico, mas a uma transformação cultural. "A convergência das mídias é mais do que 

apenas uma mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias 

existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual 

a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento" (p.43) 

 O próprio Jenkins observa que esse fenômeno é percebido, deglutido e operado de 

formas diversas entre as corporações de mídia e, em alguns casos, entre setores dentro de uma 

mesma empresa. Diante das transformações na produção, distribuição e consumo da 

informação desenroladas nesse cenário, verificou-se um comportamento recorrente entre a 

imprensa tradicional: muito discurso para pouca ação, empacando os processos 

organizacionais de inovação disruptiva. "Clayton Christensen (1997) argumentou que, em 

temos de mudança, as grandes corporações frequentemente fracassam porque se preocupam 

demais em desenvolver serviços para o mercado mainstream e não são suficientemente 

dinâmicas para explorar as novas oportunidades antes que seja tarde demais" (KRUMSVIK; 

SKOGERBØ; STORSUL, 2013, p. 96, tradução nossa).11  

 

                                                        
9 Segundo a teoria do campo social desenvolvida por Pierre Bourdieu (1998), o mundo social divide-se em 
campos relativamente autônomos, com estruturas peculiares de relações sociais. Cada campo opera de acordo 
com regras/valores internos, seguidos pelos seus membros. Aqui destacam-se dois conceitos importantes para o 
nosso trabalho: Habitus, que corresponde ao conjunto de práticas/posturas incorporadas e desenvolvidas pelo 
indivíduo como integrante do campo, e Illusio, que refere-se à "aposta emocional" em alguma coisa, à crença de 
que aquilo vale a pena. 
10 De acordo com Andrew Abbott (1998), cada ocupação é associada a um grupo de funções, práticas e 
competências que definem e delimitam sua jurisdição – e, de tempos em tempos, são criadas, abolidas ou 
reformuladas por forças externas e internas, com consequentes reajustes no sistema de profissões. 
11 "Clayton Christensen (1997) has argued that in times of change, large established companies often fail as they 
may be too concerned with developing services for the mainstream market and not dynamic enough to grasp the 
new opportunities before it is too late" (KRUMSVIK; SKOGERBØ; STORSUL, 2013, p. 96). 
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1.1 Modelos de negócio 

 No século 20, a indústria jornalística norte-americana (cuja fórmula foi reproduzida no 

Brasil) se estruturou da seguinte forma: a receita vinha majoritariamente da propaganda; o 

volume e o preço dos anúncios eram ditados pela circulação e audiência (quanto mais 

consumidores, mais publicidade e preços mais altos); e um pequeno grupo de corporações 

dominava a cadeia de valor, da produção à distribuição das informações – no início dos anos 

2000, seis instituições detinham quase 40% das receitas globais do setor (COSTA, 2015, 

p.180). Esse modelo gerava lucros de 20% a 30% (SHAPIRO, 201512) e manteve-se estável 

por décadas, até ser confrontado, no início do século 21, com a sociedade em rede e com a 

crise econômica mundial desencadeada nos Estados Unidos em 2006. O resultado foi feio. 

"Corte de custos, queda do faturamento com publicidade, perda de leitores e diminuição do 

tamanho vêm sendo uma constante neste negócio nos últimos anos" (COSTA, 2014, p.54). O 

maior erro da grande imprensa foi manter-se presa a velhos paradigmas13, como detalhamos a 

seguir.  

 

1.1.1 A dependência da publicidade 

 Entre 2007 e 2011, a receita dos jornais impressos nos Estados Unidos caiu pela 

metade (NIELSEN, 2012, p.20). Uma das maiores rasteiras levadas pelas empresas 

jornalísticas tradicionais, na sociedade em rede, foi a queda do faturamento gerado pela 

propaganda – agravada pela insistência da indústria jornalística em continuar apostando na 

comercialização de espaços publicitários como sua maior fonte de receita. A crise econômica 

mundial alastrada na primeira década dos anos 2000 resultou na redução das verbas 

destinadas à publicidade, impactando, naturalmente, o caixa das empresas de comunicação. 

 Paralelamente, os avanços tecnológicos e a democratização do acesso à informação 

provocaram a migração dos consumidores para uma série de novas plataformas e 

distribuidores de conteúdo, carregando, com eles, mais um pedaço da já reduzida verba 

                                                        
12 http://www.cjr.org/analysis/the_value_of_news.php 
13 "A monopolizada mídia de massa, com baratos preços de capa subsidiados por anúncios e uma dispensiosa 
estrutura de produção, sofreram muito com a crescente concorrência por audiência e por anúncios (em parte, 
devido à internet), o impacto da recessão econômica na publicidade, da qual dependia tanto (o que tinha pouco a 
ver com a internet) e a migração dos anúncios classificados dos jornais impressos para sites como Craigslist e 
Monster.com (o que tinha tudo a ver com a internet e como as empresas jornalísticas reagiram a ela)". / "Mass 
circulation monopoly newspapers with their cheap advertising-subsidised cover prices and high cost structure 
have suffered immensely under a perfect storm of vastly increased competition for both audience attention and 
advertising (in part because of the internet), recessions hitting the advertising they have been so dependent on 
hard (which had little to do with internet), and the wholesale migration, in the span of a few years, of almost all 
classified advertising from printed newspapers to sites like Craigslist and Monster.com (which had very much to 
do with internet and how newspapers companies reacted to it)". (NIELSEN, 2012, p. 20, tradução nossa). 
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destinada a anúncios na mídia tradicional. "A audiência de massa vai desaparecendo diante da 

competição pelo tempo e atenção das pessoas. Essa tendência desafia os modelos de negócios 

baseados na venda, para anunciantes, da atenção de uma abrangente e estável audiência" 

(idem, p. 18, tradução nossa).14 

 Outro fator que prejudicou o faturamento da indústria jornalística com a publicidade 

digital foi a estratégia – adotada por muitas empresas do setor no início das operações online 

– de fornecer conteúdo gratuito na internet (acostumando o leitor a não pagar por informação 

nesta plataforma) e cobrar mais barato pelos anúncios veiculados na web.  

 

Carros, torradeiras, papel de parede, carne e leite nunca foram gratuitos. 
Como também não eram gratuitos os jornais e revistas impressos. Mas as 
notícias no formato digital, sim. No ciclo inicial da disrupção, as empresas 
de comunicação passaram a disponibilizar seu conteúdo na internet sem 
custo nenhum para o consumidor. Acreditavam que, ao mesmo tempo em 
que era importante ter uma "presença digital", era no impresso que os 
anunciantes continuariam a aplicar seu dinheiro. Até que eles deixaram de 
fazer isso, investindo cada vez menos na publicidade impressa e cada vez 
mais na TV e no ambiente digital, onde os preços são muito mais baratos 
(SHAPIRO, 2015, tradução nossa).15 

 

 A esse fenômeno somou-se a autonomia dos consumidores no ambiente digital, 

fortalecida por ferramentas que permitem bloquear anúncios. Nos Estados Unidos, 47% dos 

usuários de internet recorrem a esses softwares, percentual que sobe para 55% entre os 

consumidores de 18 a 24 anos (NEWMAN, 201516). "Há o risco de toda uma geração ser 

formada em um mundo sem publicidade," resumiu um dos 130 gestores do mercado digital 

convidados pelo Reuters Institute a fazer previsões para 2016 (idem, 2016, p.30).17 

  

1.1.2 Os passaralhos 

 Em uma tentativa de manter as usuais margens de lucro (sem alterar a essência do 

modelo de negócio, que continuava dependente dos anúncios em queda), grandes grupos 
                                                        
14 "Most traditional mass audiences are eroding in the face of the increasing competition for people's time and 
attention. This trend fundamentally challenge the business practices of companies based on selling to advertises, 
day in and day out, the attention of a stable sizeable everyday audience" (NIELSEN, 2012, p. 18). 
15 "Cars, toaster ovens, wallpaper, steaks, and milk had never been free. Nor had printed newspaper and 
magazines. But news in digital form had. In the early days of the disruption, news organizations happily loaded 
their content onto websites that they made available at no cost. They were confident that while it was important 
to have a “digital presence,” print was where the advertisers had always come and spent their money.Until they 
didn’t. Or, more precisely, until they began directing more of their display advertising away from print and 
network television, and toward digital, where the rates were perhaps a seventh the cost" (SHAPIRO, 2015. 
Disponível em: htttp://www.cjr.org/analysis/the_value_of_news.php). 
16 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2015/executive-summary-and-key-findings-2015/ 
17 "We’re at risk of bringing up an entire generation in a world without advertising", Jon Block, VP of Platform 
and Product at Videology [especializada em plataformas para vídeos publicitários] (NEWMAN, 2016, P. 30). 
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jornalísticos decidiram cortar radicalmente os custos. E aí começaram as demissões em massa 

(no Brasil, pejorativamente chamadas de "passaralhos"). The American Society of News 

Editors, que realiza um "censo" anual nas redações norte-americanas, registrou 3.800 cortes 

em 2014. Com isso, o número de profissionais na indústria da comunicação nos Estados 

Unidos chegou a 32.900, representando uma queda de 40% com relação aos números pré-

recessão: em 2006, o setor empregava 55.000 pessoas (EDMONDS, 201418).  

 As tentativas de cortar custos também resultaram na substituição de profissionais com 

mais experiência (e salários maiores) por trainees e jornalistas ainda em processo de 

formação. Como consequência, o que se vê em muitas empresas de comunicação são 

funcionários sobrecarregados ou não preparados para determinadas funções. Outra questão 

levantada por profissionais em cargos de gestão é o fato de que a cobrança para 

gerenciar/reduzir custos, otimizar a produção e vencer os concorrentes na briga por audiência 

vêm se sobrepondo às funções editoriais – e, consequentemente, à qualidade do que é 

veiculado (ÖRNEBRING, 2009, p.12). 

 Levantamento feito pelos pesquisadores Roman Hummel, Susanne Kirchhoff e 

Dimitri Prandner (2012)19 – especificamente sobre o jornalismo na Áustria, mas que ilustra o 

setor da comunicação em vários outros países, a exemplo do Brasil – revela que o mercado 

jornalístico está saturado de profissionais e não há vagas suficientes para absorvê-los; a 

remuneração é proporcionalmente menor do que nos anos 1980 e 1990; as condições de 

trabalho pioraram; e há poucas perspectivas de crescimento. O estudo também revela que 

alguns jornalistas passam até cinco anos como estagiários ou trainees até serem contratados, 

enquanto cresce o número de freelancers, com remuneração inferior aos contratados. 

  

1.1.3 A dificuldade de diversificar produtos e serviços 

 Nas tentativas iniciais de adaptação ao universo digital, a grande imprensa insistiu no 

conteúdo – particularmente no jornalismo de massa – como um produto soberano (muitas 

vezes, único), implementando apenas inovações sustentadoras e não disruptivas, como 

mencionado no início do capítulo, mesmo quando o faturamento começou a cair 

drasticamente e outros setores econômicos já sinalizavam que o universo digital pedia uma 

atuação mais pulverizada e segmentada. No âmago deste processo está o engessamento das 

operações corporativas. "Uma queixa recorrente entre jornalistas entrevistados por nós – 
                                                        
18http://www.poynter.org/news/mediawire/360633/newspaper-industry-lost-3800-full-time-editorial-
professionals-in-2014 
19www.academia.edu/2015900/_We_used_to_be_queens_and_now_we_are_slaves_Working_Conditions_and_
Career_Strategies_in_the_Journalistic_Field 
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profissionais de publicações e setores bem distintos da imprensa – é a dificuldade de alterar os 

rumos de organizações tradicionais de mídia às quais pertencem para, com isso, fazer frente 

aos desafios da era digital" (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p. 60).  

 Isso significa que, se por um lado a estabilidade e solidez dos processos nas 

tradicionais instituições jornalísticas representa uma vantagem competitiva diante de novos 

empreendedores, por outro significa uma ameaça para essas corporações, em tempos tão 

camaleônicos. "As estruturas, rotinas, sistemas e processos que asseguram a sobrevivência e o 

crescimento em ambientes estáveis [...] podem sufocar a habilidade para mudar quando o 

cenário muda" (KÜNG, 2013, p.11, tradução nossa).20 Nessa paradoxal situação, explica a 

pesquisadora, a necessidade de otimizar a operação atual e impulsionar a produtividade 

geralmente compromete a inovação. 

 
Para dar certo, [a empresa] precisa ampliar o seu leque de produção com a 
comercialização de categorias diferenciadas de serviços. [...] Ou seja, 
oferecer de forma própria ou por meio de parceiros (neste caso, sempre 
comissionados), tudo aquilo que orbita em torno dos serviços de informação 
que a Internet conseguiu reformatar e ampliar a partir da possibilidade da 
interação em rede, da facilidade do compartilhamento. Em larga medida, 
tudo aquilo que não só o Google, mas empresas segmentadas (como 
Monster, Craigslist, Catho, Webmotors, Buscapé, Amazon, eBay) 
conseguiram criar e produzir com um enorme sentido, além de conseguir 
rentabilidade (COSTA, 2014, p.106). 

  

 Essa estratégia remete à teoria da "cauda longa", termo cunhado por Chris Anderson 

(2004), que analisa o movimento do mercado de massa para o de nichos, impulsionado pelos 

avanços tecnológicos verificados nas últimas décadas. Anderson argumenta que – ao 

democratizar as ferramentas de produção e distribuição, facilitando e barateando o acesso de 

produtos de nicho aos consumidores (e vice-versa) – a internet reduziu expressivamente os 

gargalos entre a oferta e a demanda. "Tudo se torna disponível para todos" (p.11). Com isso, 

uma gama de possibilidades de negócio se capilariza a partir do topo da curva da demanda em 

direção à sua base (ou cauda), numa infinita segmentação e interação de novos produtos, 

serviços e consumidores. "Quando se pensa no assunto, a maioria dos negócios de Internet 

bem sucedidos de alguma maneira explora a Cauda Longa. [...] A iniciativa de aumentar em 

muito as escolhas pareceu liberar a demanda por novas opções" (p.22).  

 
                                                        
20 "The structures, routines, systems and processes that ensure survival and growth in stable environments, 
coupled with the self-identity and self-confidence that successful firms develop, can stifle the ability to change 
when the environment changes. Equally paradoxically, the need to optimise current operations and boost 
productivity often militates against being innovative and adaptive" (KÜNG, 2013, p.11). 
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1.2 Valores  

 Há certo consenso entre os teóricos tomados como referência para este trabalho quanto 

à missão do jornalismo como uma atividade que proporciona aos cidadãos informações 

necessárias para que compreendam o mundo em que vivem e possam se posicionar diante 

dele, como exemplificam as citações a seguir. 

 
A função primária do jornalismo é proporcionar aos cidadãos as informações 
de que eles precisam para serem livres e autogovernáveis (KOVACHS, 
ROSENSTIEL, 2014, posição 391, edição Kindle, tradução nossa).21  
 

O jornalismo expõe a corrupção, chama a atenção para a injustiça, cobra 
políticos e empresas por promessas e obrigações assumidas. Informa 
cidadãos e consumidores, ajuda a organizar a opinião pública, explica temas 
complexos e esclarece divergências fundamentais. O jornalismo exerce um 
papel insubstituível tanto em regimes democráticos como em economias de 
mercado. (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p. 33).  
 

Acreditamos que o público precisa de jornalistas independentes que corram 
atrás dos fatos e expliquem questões complexas (GRUESKIN; SEAVE; 
GRAVES, 2011, p. 132, tradução nossa).22 

 

  Esse perfil da imprensa como agente transformador, a serviço da população, começou 

a ser construído no início do século 20: "No intervalo aproximado de 1908 a 1968, 

instituições jornalísticas passaram a ser o 'quarto poder'" (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 

2012, p. 59). Nesse período, registram os pesquisadores, o caráter panfletário, fútil e 

escandaloso da atividade (característico do final do século 19) foi gradualmente dando lugar à 

sua vocação como guardiã da democracia, proporcionando aos cidadãos as informações 

necessárias para compreender o mundo em que vivem e se posicionar diante dele. 

 Fazia sol no jornalismo. Os dias mantiveram-se claros e luminosos por alguns anos, 

mas, ao mesmo tempo em que ganhava credibilidade, a indústria midiática começava a 

escrever uma crônica, se não de morte, pelo menos de uma crise anunciada. "[...] o que quase 

ninguém considerou menos de uma década atrás [...] foi que a imprensa poderia se tornar 

incapaz de cumprir sua parte do acordo na cobertura dos fatos" (idem, p. 68).  

 O foco da infecção estava no modelo de negócios adotado pelas empresas de 

comunicação nos Estados Unidos e replicado no Brasil, conforme descrito no tópico anterior 

– buscava-se uma audiência de massa; a receita vinha quase que integralmente da 
                                                        
21 "The primary purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to be free and self 
governing" (KOVACHS; ROSENSTIEL, 2014, posição 391, edição Kindle). 
22  "We believe the public needs independent journalists who seek out facts, explain complex issues" 
(GRUESKIN; SEAVE; GRAVES, 2011, p. 132). 
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propaganda; e um pequeno grupo de corporações midiáticas concentrava a produção e 

distribuição das informações. Esse modus operandi favorecia o uso dos meios de 

comunicação como instrumentos ideológicos a serviço das classes dominantes23, tirando 

proveito da influência da mídia na construção da realidade social. 

 "As mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que 

constroem do espaço público. A informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a 

linguagem não é transparente ao mundo, ela apresenta sua própria opacidade através da qual 

se constrói uma visão, um sentido particular de mundo" (CHARAUDEAU, 2013, p. 19). 

Assim sendo, a imprensa leva ao público fragmentos, recortes de verdade, de forma a 

representar um acontecimento. Teoricamente, repórteres e editores buscam se aproximar o 

mais possível do real, embora sempre com algum filtro (de percepção, linguagem, narrativa 

etc.). Na prática, no entanto, frequentemente os interesses econômicos e políticos dos líderes 

das empresas de comunicação é que direcionam a pauta e o conteúdo jornalístico (disfarçados 

por meio da suposta neutralidade da imprensa). 

 Ao longo do século 20, a fim de atrair cada vez mais leitores, ouvintes e espectadores 

(e, consequentemente, mais anúncios), as empresas jornalísticas passaram a recorrer, cada vez 

mais, à espetacularização e à dramatização dos fatos. Nessa lógica comercial, afirma 

Charaudeau (p. 274), as mídias não têm pretensão de informar e desempenham a função de 

produtoras de catarse social; já o público deixa de ser tratado como cidadão e torna-se 

espectador de um mundo que o fascina e/ou repulsa. 

 
Na segunda metade do século 20, em particular nos últimos anos, após o fim 
da Guerra Fria, com a revolução da eletrônica e da comunicação, o grande 
mundo dos negócios, subitamente, descobre que a verdade e a luta política 
não são importantes, que o que conta, na informação, é o espetáculo. E, uma 
vez criada a informação-espetáculo, podemos vendê-la por toda a parte. 
Quanto mais espetaculosa é a informação, mais dinheiro podemos ganhar 
com ela (KAPUŚCIŃSKI, 2002, p. 29). 

  

 Paralelamente, esse modelo de negócio favoreceu a manipulação política do discurso 

midiático, de maneira a assegurar a capilaridade e perenidade das classes dominantes. 

 

                                                        
23 Adotamos, aqui, a definição apresentada por John B. Thompson (1995): "[...] proponho conceitualizar 
ideologia em termos das maneiras como o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e 
sustentar relações de dominação: estabelecer, querendo significar que o sentido pode criar ativamente e instituir 
relações de dominação; sustentar, querendo significar que o sentido pode servir para manter e reproduzir 
relações de dominação através de um contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas" (p. 79, 
grifos do autor).  
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Existem diversas técnicas de manipulação. Nos jornais, podemos fazer uma 
manipulação através do que decidimos pôr na primeira página, do título que 
escolhemos e do espaço que damos a um acontecimento. Há centenas de 
formas de manipular as notícias na imprensa. E outras centenas na rádio e na 
televisão. E sem dizer mentiras. O problema da rádio e da televisão é que 
não é necessário mentir: podem limitar-se a não refletir a verdade. O sistema 
é muito simples: omitir o assunto. A maior parte dos espectadores da 
televisão recebe de modo muito passivo o que lhes é dado. Os patrões das 
cadeias televisivas decidem por eles o que devem pensar. Determinam a lista 
de coisas em que se deve pensar o que se de deve pensar sobre alas. [...] 
Trata-se de uma arma fundamental na construção da opinião pública. Se não 
falarmos de um acontecimento, este simplesmente não existe 
(KAPUŚCIŃSKI, 2002, p. 43). 

 

 Banalizados e recorrentes, esses fenômenos foram corroendo a credibilidade das 

organizações jornalísticas tradicionais: “Os cidadãos desconfiam de uma imprensa que 

pertence a um punhado de oligarcas, que já controlam amplamente o poder econômico e que, 

frequentemente, são coniventes com os poderes políticos” (RAMONET, 2012, p. 45). Esse 

descrédito agravou-se no início do século 21 com a redução do faturamento da indústria 

jornalística e a manutenção desse modelo "monocultor" de negócio num cenário que pedia 

diversificação. "A atual crise de instituições norte-americanas de jornalismo nos convence [...] 

de que não há como preservar ou restaurar o jornalismo no formato praticado ao longo dos 

últimos 50 anos [...] é mister que busquemos, de modo conjunto, novas saídas" 

(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p.33). 

 

1.3 Práticas 

 "No novo século, uma das mais profundas questões para as sociedades democráticas é 

se o jornalismo pode sobreviver como uma fonte de informação independente e confiável"24. 

A reflexão é apresentada por Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2014) em análise sobre a 

reconfiguração da atividade na sociedade em rede. A resposta, segundo os pesquisadores, 

fundamenta-se na capacidade de diferenciar os princípios do jornalismo de efêmeras técnicas 

desenvolvidas por novas gerações para aplicar esses princípios às novas plataformas e meios 

de comunicação disponíveis.  
 
A qualidade das nossas vidas na democracia depende, em resumo, da 
possibilidade de o público ter acesso aos fatos e ser capaz de compreendê-
los, de dar-lhes sentido [...]. O segredo é diferenciar os princípios que guiam 
o propósito do jornalismo e não confundi-los com as efêmeras técnicas que 

                                                        
24 "In the new century, one of the most profound questions for a democratic society is wether news can survive 
as a source of independent and trustworthy information" (KOVACH; ROSENSTIEL, 2014, posição 299, edição 
Kindle). 
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determinadas gerações desenvolvem em um determinado meio para atender 
a esses princípios. Ao reconhecer a primazia desses princípios e não 
confundi-los com práticas é que o jornalismo pode evoluir em um novo 
século, com a nova tecnologia, de maneira a satisfazer, eticamente, os 
mesmos objetivos democráticos que tinha no passado e criar um novo 
jornalismo que produza informação confiável para os cidadãos conectados 
(KOVACH; ROSENSTIEL, 2014; posição 277, tradução nossa).25 

 

 Essa "receita" esbarra na relutância da grande imprensa em implementar, no fazer 

jornalístico, práticas efetivamente novas e reestruturadoras. Trata-se de uma postura motivada 

pelo receio de perder o controle da produção e distribuição de notícias, que demarcou a 

jurisdição da profissão e fundamentou a operação da indústria jornalística no século 20 (como 

abordamos nos tópicos iniciais deste capítulo). A pluralização dos canais e formas de 

consumir e compartilhar informações no ecossistema digital desafiou "a prerrogativa dos 

jornalistas sobre o controle do conteúdo e sua autoridade cultural para mediar o discurso 

público" (LEWIS, 2010, p. 6, tradução nossa).26  

 Num primeiro momento, a resposta da grande imprensa foi resistir a esses tectônicos 

movimentos, adotando uma postura defensiva diante do alargamento filosófico e operacional 

da atividade que começou a se delinear no início do século 21 – no intuito de minimizar a 

ameaça do modelo colaborativo de produção de notícias à jurisdição jornalística. "Os 

jornalistas refugiaram-se em suas armaduras profissionais: se agarrando a antigos valores, 

dando passos conservadores em relação à mudança, e, mesmo quando abriram as portas à 

participação, moldando as práticas de colaboração às suas tradicionais rotinas e ideais" (idem, 

p.53, tradução nossa).27 Detalhamos esse processo a seguir, a partir de quatro elementos 

nucleares na cultura organizacional da grande imprensa: atores, procedimentos, formatos, 

competências. 

 

 

                                                        
25 "The quality of our democratic lives depends, in short, on the public having the facts and being able to make 
sense of them" / "The key to this, first, is to distinguish between the principles that guide journalism's purpose 
and not confuse them with the more ephemeral techniques that one generation develops in a specific medium to 
fullfill those principles. Only by recognizing the primacy of principles, and not confusing them with practices, 
can journalism evolve in a new century, with the new technology, in a way that fullfill the same democratic 
purpose it had in the past and create a new journalism that produces reliable information for the wired citizen" 
(KOVACH; ROSENSTIEL, 2014; posição 277).   
26 "[...] information is no longer scarce, hard to produce, nor difficult to repurpose and share. This development 
challenges journalists’ dual claims to material control and cultural authority in mediating public discourse" 
(LEWIS, 2010, p. 6). 
27 "In the face of this perceptual and practical threat, journalists have (unsurprisingly) fallen back on professional 
defenses: holding fast to enduring values, taking conservative steps to change, and then—even when opening the 
gates to participation—co-opting participatory practices to suit traditional routines and ideals" (idem, p. 53).  
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1.3.1 Atores 

 No século 20, mesmo em seus melhores momentos, o jornalismo era praticado de 

cima para baixo. Era a época dos gatekeepers, em que cabia às organizações jornalísticas, 

donas dos meios de produção e distribuição, decidir que informação era essa que os demais 

cidadãos deveriam receber para serem livres e autogovernáveis. O controle do que era 

notícia28, de quem poderia produzi-la e em que formato, para que audiência e em que 

momento, fundamentava os procedimentos e valores normativos que legitimavam a profissão 

e demarcavam sua jurisdição.  

 

A figura do “pipeline” é a metáfora mais simples para representar esse 
processo, seja a distribuição de notícias organizada em torno de rotativas ou 
de torres de transmissão. Parte da simplicidade conceitual de meios de 
comunicação tradicionais vinha da clareza garantida pela divisão quase total 
de papéis entre profissionais e amadores. Repórteres e editores (ou 
produtores e engenheiros) trabalhavam “upstream”: ou seja, como fonte da 
notícia. Criavam e burilavam o produto, decidiam quando estava pronto para 
consumo e, nessa hora, o difundiam. Já a audiência ficava “downstream”. 
Éramos receptores do produto, que víamos apenas em seu formato final, 
processado (ANDERSON; BELL; SHIRKY, p. 70). 

  

 Essa linearidade foi virada pelo avesso no início do século 21, com a democratização 

da produção e compartilhamento de informações na sociedade em rede. "O modelo de 

comunicação vertical e unidirecional (nós falamos, vocês ouvem) [...] está sendo substituído 

por um modelo horizontal e multidirecional, no qual as pessoas são tanto produtoras como 

consumidoras de conteúdo, tanto distribuidoras como receptoras"29, destaca Rosental Calmon 

Alves (2010, p.6, tradução nossa), diretor do Knight Center for Journalism in the Americas. 

 Esse deslocamento (com a crescente autonomia e intervenção do público no 

ecossistema da mídia digital) evoca a teoria de Jacques Rancière (2012) sobre a emancipação 

do espectador, que coloca quem produz e quem consome, quem performa e quem assiste, em 

pé de igualdade. Rancière toma como referência o universo da arte, mas poderia muito bem 

estar falando explicitamente sobre o campo jornalístico. A essência de sua argumentação é a 

                                                        
28 Segundo Nelson Traquina (2005), o jornalismo é "a resposta à pergunta que muita gente se faz todos os dias – 
o que aconteceu/está acontecendo no mundo" (p.20);  os jornalistas "são modernos contadores de 'estórias' da 
sociedade contemporânea" (p.21); e as notícias são "uma 'construção' social, resultado de inúmeras interações 
entre diversos agentes sociais que pretendem mobilizar as notícias como um recurso social em prol das suas 
estratégias de comunicação, e os profissionais do campo, que reivindicam o monopólio de um saber, 
precisamente o que é notícia" (p.28). 
29 "The vertical and unidirectional communication model (we talk, you listen), a legacy of the old 'media-centric' 
world, is being replaced by a horizontal and multidirectional model, in which people are just as much producers 
as they are consumers of content, as much broadcasters as receivers. It is the rupture of the mass communication 
paradigm that dominated the industrial era" (FRANCO, 2010, p.6).  
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de que não existe "um saber, uma capacidade, uma energia que está de um lado – num corpo 

ou numa mente – e deve passar para o outro" (p. 18). O espectador não vê simplesmente 

aquilo que um diretor de teatro quer que ele veja, diz Rancière. Da mesma forma, o 

consumidor de informação não se limita a receber o conteúdo disponibilizado pelos 

profissionais, nem apreende aquilo que o jornalista pretende lhe transmitir. O que se 

estabelece são traduções e trocas de "aventuras intelectuais".  

 
A emancipação [...] começa quando se questiona a oposição entre olhar e 
agir, quando se compreende que as evidências que assim estruturam as 
relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura da dominação e da 
sujeição. Começa quando se compreende que olhar é também uma ação que 
confirma ou transforma essa distribuição das posições. O espectador também 
age, tal como o aluno ou o intelectual. Relaciona o que vê com muitas outras 
coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu 
próprio poema com os elementos do poema que tem diante de si. Participa 
da performance refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à 
energia vital que esta supostamente deve transmitir para transformá-la em 
pura imagem e associar essa pura imagem a uma história que leu ou sonhou, 
viveu ou inventou. Assim, são ao mesmo tempo espectadores distantes e 
intérpretes ativos do espetáculo que lhes é proposto (p. 17). 

 

 Esse afirmar-se intelectual (e interativo) é exponenciado na sociedade em rede, que 

empodera o consumidor também como autor, como produtor de notícias, a partir de 

ferramentas que facilitam o acesso às informações, assim como seu processamento e 

compartilhamento. Entram em cena termos como user generated content (UGC), conteúdo 

produzido pelos usuários, e jornalista cidadão30, uma das tantas e tão imprecisas tentativas de 

definir e categorizar as pessoas que ocupam e reconfiguram espaços e funções antes restritos 

aos "jornalistas profissionais" – conceito que, com isso, torna-se cada vez mais borrado.  

 São pessoas que passam a alimentar o universo digital com dados, relatos, imagens e, 

em alguns casos, a "cobertura" em tempo real de determinados acontecimentos, sem passar, 

necessariamente, pela mediação da grande imprensa – às vezes, em parceria com 

organizações do setor, mas não como dependentes delas. "Em geral, eles têm pouco ou 

nenhum treinamento ou qualificações profissionais como jornalistas; reportam a partir de sua 

                                                        
30 "Conceitos como jornalismo cidadão e conteúdo produzido pelos usuários (UCG) são vagos demais [...]. Em 
2007, identifiquei sete tipos diferentes de colaboradores, e cada um poderia se encaixar sob o guarda-chuva de 
UCG. [...] As competências para trabalhar com – e atrair – cada um desses diferentes tipos de colaboradores 
vêm-se aperfeiçoando nos últimos anos, assim como instrumentos para monitorar o conteúdo oline ou que 
permitem a produção dos próprios usuários". / "Concepts of 'citizen journalism' and 'UGC' are so vague in this 
context as to be, for the most part, functionally usually. In 2007 I identified seven different types of contributor, 
each of which might have fallen under the UGC umbrella. [...] Skills surrounding working with - and attracting - 
each of these different types have developed in the past few years, as have the tools both enabling journalists to 
monitor online content, and for users to produce that themselves" (BRADSHAW, 2012, p. 21). 
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posição como cidadãos, como membros de comunidades, como ativistas, como fãs" (ATTON, 

2009, página 265, tradução nossa).31  

 Como introduzimos no item 1.3, inicialmente as organizações jornalísticas tradicionais 

reagiram de forma defensiva à atuação desses novos atores, reforçando sua autoridade sobre a 

produção da notícia, como exemplifica estudo de Rune Saugmann Andersen (2012) sobre o 

tema. O pesquisador investigou a complexa relação entre a grande imprensa e os novos 

consumidores-produtores de notícia a partir da cobertura jornalística do período pós-eleição 

presidencial no Irã em 2009, marcado por protestos civis e violenta repressão ao público e à 

imprensa tradicional, em alguns momentos impedida de atuar.  

 "Os jornais se viram diante do dilema de noticiar acontecimentos ao qual à mídia 

tradicional não tinha acesso e o desejo de preservar o privilégio epistemológico do jornalismo 

profissional [...], no qual reside sua autoridade para representar o mundo" (ANDERSEN, 

2012 p. 2, tradução nossa) 32 . Acabaram incorporando às suas publicações o material 

compartilhado pelos cidadãos – muitas vezes como suporte para o conteúdo "profissional" 

(ilustrando esse conteúdo ou sendo usado como matéria-prima para a sua produção). 

 

1.3.2 Procedimentos 

 O avanço tecnológico vem contribuindo para aperfeiçoar a verificação das 

informações, um dos princípios nucleares do jornalismo (HERMIDA, 2012, p. 2), a partir de 

uma maior colaboração entre os jornalistas e os cidadãos: facilita o contato com mais fontes e 

o acesso a mais documentos (largando o olhar e os registros sobre determinados 

acontecimentos) e também favorece a denúncia de irregularidades (uma vez que há mais 

ferramentas para monitorar instituições públicas e privadas e mais gente com acesso a esses 

instrumentos)33. Por outro lado, esse procedimento é ameaçado pela aceleração do ciclo de 

                                                        
31 "De maneira geral, são pessoas que não tem treinamento ou qualificações profissionais como jornalistas; 
escrevem e reportam de sua posição como cidadãos, membros de comunidades, ativistas, fãs". / "Typically have 
little or no training or professional qualifications as journalists; they write and report from their position as 
citizens, as members of communities, as activists, as fans" (ATTON, 2009, p. 265). 
32 "The analysis deconstructs the process of constructing epistemologically authoritative news, and aims to show 
how newspapers textually negotiate the dilemma between the temptation to report on developments cordoned off 
from established media and the desire to preserve the epistemological privilege of professional journalism, the 
foundation on which its authority as a profession – with an (at least in its own understanding) well-deserved 
monopoly on representing the world to its citizens – rests" (ANDERSEN, 2012, p.2).  
33 "Dez anos atrás, argumentamos que um transparente método de verificação era o principal instrumento para os 
jornalistas profissionais esclarecerem dúvidas do público sobre seu trabalho. Agora, é também um convite para o 
público participar da produção das notícias, criando um jornalismo colaborativo melhor do que os jornalistas ou 
cidadãos poderiam faze sozinhos" / "We argued a decade ago that a transparent method of verification was the 
most important tool for the professional journalists trying to answer doubts the public had about their work. Now 
it is also a way to invite the public into the production of the news, to create a collaborative journalism that is 
better than either journalists or citizens could produce alone" (KOVACH, ROSENSTIEL, 2014, posição 116).  
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notícias no ambiente digital e a tentativa, por parte dos jornalistas, de acompanhar o veloz e 

volumoso fluxo de informações compartilhadas na internet. Além de muito mais dados para 

processar (ver item 1.3.4), há, também, muito mais rumores circulando, confundindo tanto o 

público quanto os próprios jornalistas. E, ainda, uma tendência crescente à polemização de 

certos temas, por meio de acalorados debates nas redes sociais, em que se recorrem a registros 

e relatos que ajudem a fundamentar determinada argumentação, em vez de contribuir para 

uma visão panorâmica e plural de certos acontecimentos.  

 "Uma arquitetura de comunicação em rede não representa o abandono da disciplina da 

verificação", alerta Hermida (2012, p.5)34. O pesquisador observa, no entanto, que, na 

transição do ecossistema industrial para o pós-industrial, raras vezes o jornalismo, como 

profissão, abraçou a noção de jurisdição compartilhada sobre as notícias e sobre o processo de 

verificação. Em vez disso, em muitos casos a grande mídia agiu de forma oportunista, tirando 

proveito das informações disponibilizadas em tempo real nas mídias sociais (em tantos 

episódios, sem a devida checagem ou crédito) apenas enquanto seus jornalistas profissionais 

não assumiam a apuração. 

 Em estudo sobre a "twitterização" do jornalismo investigativo, Julie N. Posetti 

(2013)35 entrevistou dez jornalistas australianos que atuavam na área. Questionados se já 

haviam publicado material apurado nas mídias sociais antes de verificar o conteúdo, todos 

responderam que sim ("embora tenham hesitado em fazê-lo, acrescentaram oito deles"). Em 

outro depoimento citado na pesquisa, um jornalista que participava do BBC Social Media 

Summit em 2011 revelou que seu procedimento-padrão era publicar informações que não 

eram checadas antes, com um aviso sobre essa "peculiaridade" da notícia.   

 "As instituições jornalísticas precisam aprender a atuar em parceria com indivíduos, 

organizações e até redes pouco coesas tanto para ampliar seu alcance como para reduzir 

custos", defende o relatório do Tow Center (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p.76).  O 

problema, alertam os pesquisadores, é quando isso é feito de forma antiética, sem averiguar as 

informações ou a credibilidade da fonte produtora, sem fornecer os devidos créditos e deixar 

claro quem (ou que instituição) responde por aquele conteúdo. "De certo modo, a agregação, 

inspiração, citação e até 'cópia' deslavada de conteúdo jornalístico que ocorre no ecossistema 

é um retorno a eras anteriores da atividade jornalística, na qual jornalecos do interior às vezes 

não passavam de um apanhado de notícias requentadas de grandes diários" (idem).  

                                                        
34 "A networked, distributed architecture of communication does not require an abandonment of the discipline of 
verification" (HERMIDA, 2013, p. 5).  
35 http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers 
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1.3.3 Formatos 

 Uma das evidências da dificuldade das organizações jornalísticas tradicionais para 

incorporar o conceito de convergência foi a forma como construíram (e gerenciam) seus 

produtos digitais. Muitas apenas transpuseram as versões impressas para os sites e, 

posteriormente, para os tablets e smartphones – o que, mais uma vez, sinaliza mudanças 

conservadoras e não disruptivas (KRUMSVIK, Arne H.; SKOGERBØ, Eli; STORSUL, 2013, 

p.13). "As plataformas digitais, com frequência, foram tratadas pela grande imprensa apenas 

como mais uma oportunidade para veicular o conteúdo já existente nas plataformas 

tradicionais" (GRUESKIN; SEAVE; GRAVES, 2011, p. 129, tradução nossa).36 Na medida 

em que a tecnologia continua a evoluir, surgem novos desafios no sentido de remodelar e 

revigorar o fluxo de informações jornalísticas, tendo em conta a multiplicidade e a integração 

dos dispositivos e ferramentas disponíveis, assim como suas repercussões sociais e culturais.  

 

Não é a apenas sua funcionalidade técnica [dos dispositivos digitais] que é 
importante, mas também seu significado e contexto social. As organizações 
jornalísticas – ainda aprendendo a lidar com a publicação de notícias online 
– vêm enfrentando um novo processo de adaptação, aos padrões de 
comportamento do consumo de informações no ambiente mobile, bem 
diferentes dos desktops. [...] (BRADSHAW, 2012, p. 11, tradução nossa).37 

  

 Equívocos frequentes são observados, por exemplo, na linguagem usada pela grande 

imprensa para se comunicar com os consumidores nas redes sociais. "Um dado com 

capacidade de por a perder todo o trabalho nas mídias sociais é o não entendimento da 

vocação correta de cada rede. [...] Cada rede tem sua especificidade, seu humor, seu jeito de 

ser e de se manejar" (COSTA, 2014, p. 86). Outra derrapada: tentativas (mal feitas) de 

apropriação de projetos editoriais bem sucedidos. Artigo veiculado pelo Columbia Journalism 

Review aborda o tema ao analisar a onda de projetos editoriais da velha guarda (a exemplo de 

grupos como Hearst e Verizon) que passaram a imitar a Vice Media (vice.com), que começou 

como um fanzine e tornou-se um conglomerado midiático avaliado em US$ 4 bilhões, 

tornando-se uma espécie de benchmark para a comunicação dirigida aos millennials38.  

                                                        
36 "Digital platforms have been treated too often by traditional news organizations as just another opportunity to 
publish existing content. Many sites are filled with '[...] content that amounts to little more than electronic 
editions of words and pictures from traditional platforms" (GRUESKIN; SEAVE; GRAVES (2011, p. 129). 
37 "It is not only their technical functionality that is important, but also their social contexts and meaning. News 
organisations - still getting to grips with publishing news online - are having to adapt again for patterns of 
mobile consumption that are very different to that seen on the desktop" (BRADSHAW, 2012, p. 11). 
38 Millenials, o grupo de norte-americanos nascidos entre 1980 e meados dos anos 2000, são a maior geração nos 
Estados Unidos, representando um terço do total da população do país em 2013 (WHITE HOUSE, 2014. 
Disponível em: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/millennials_report.pdf).  
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Nenhuma marca, mesmo a Vice, pode falar pelo maior e mais diverso grupo 
nos Estados Unidos. E [...] simplesmente dizer que você planeja replicar o 
modelo  da Vice não significa que consegue fazê-lo. Sejam quais forem as 
falhas da Vice no campo jornalístico, eles entendem de branding, e isso não 
é algo que se copia facilmente (MURTHA, 2016, tradução nossa).39 

 

 De novo, observa-se um movimento que remete à pasteurização editorial e à 

estereotipização do público, fórmula típica da comunicação de massa no século 20, em 

dissonância com o ambiente da sociedade em rede, no qual o consumidor conta com muito 

mais opções de escolha e é muito mais livre e pró-ativo. É um fenômeno até certo ponto 

esperado, no entanto, quando consideramos que faz parte de transformações mais "holísticas", 

digamos assim. "Estima-se que as novas tecnologias levam cerca de 30 anos para consolidar 

seus padrões de uso. As organizações jornalísticas estão lidando com pelo menos três 

diferentes tecnologias, cada uma delas em um nível de maturidade diferente: world wide web, 

mobile e tablet" (BRADSHAW, 2012, p. 71, tradução nossa)40. 

 

1.3.4 Competências 

 Há um gap entre a formação recebida pelos jornalistas (nas universidades e redações) 

e o que a profissão efetivamente exige deles no ecossistema digital – em relação ao fazer 

jornalístico, princípios éticos, novas tecnologias. Um grave engano é supor que, por serem 

"nativas digitais", as novas gerações naturalmente dominam as ferramentas usadas na 

produção de notícias – quando, na verdade, é preciso prepará-las para aplicar o conhecimento 

digital com base em procedimentos específicos do jornalismo (Diekerhof, 2013)41.  

 Um dos desafios que se impõem de forma particularmente urgente e imperativa, por 

conta de seu caráter disruptor, é universo do big data42, – que envolve a incorporação de 

tecnologias de informação digital, como o uso de algoritmos e automação, à coleta e 

                                                        
39 "[...] no brand, even Vice, can speak for the largest and most diverse group in the US. More humorous is that 
just saying you plan to replicate Vice doesn’t make it so. Whatever journalistic shortcomings Vice has, they 
know something about branding, and it’s not easily duplicated" (MURTHA, 2016. Disponível em: 
cjr.org/criticism/vice_is_not_a_code_word_for_millennial.php). 
40 "New technologies are said to take around 30 years to settle into established patterns of use [...]. The challenge 
for news organisations is that they are having to deal with at least three different technologies, each at different 
points of maturity [...]: the world wide web; the mobile phone; and the tablet" (BRADSHAW, 2012, p. 71). 
41 http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=16616 
42 "O jornalismo de dados sempre existiu, mas nas sociedades em redes digitais esse termo se expande:  "[...] o 
surgimento do rótulo 'jornalismo de dados' no começo do século indica uma fase, em que a grande quantidade de 
informações disponíveis gratuitamente somada a sofisticadas ferramentas [...] de crowdsourcing e publicação 
independente, permitem que muito mais pessoas tenham acesso a muito mais dados de uma maneira muito mais 
fácil". / "(...) the emergence of the label 'data journalism' at the beginning of the century indicates a new phase 
wherein the sheer volume of data that is freely available online combined with sophisticated user-centric tools, 
self-publishing and crowdsouring tools enable more people to work with more data more easily than ever 
before" (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS, 2012. Disponível em: datajournalismhandbook.org/1.0/en/). 



 

 

38 

processamento de dados 43  (não nos aprofundaremos nessa análise, mas consideramos 

importante destacá-la). "A habilidade para lidar com dados ainda é uma competência rara ou 

completamente ausente em muitas redações", alertou Emily Bell em 2012. "A indústria deu 

um tiro no pé 15 anos atrás ao não reconhecer que a busca e seleção de informações 

representariam uma transformação e uma oportunidade decisivas para o jornalismo; desta vez, 

é consenso que o big data terá importância semelhante, mas, novamente, as maiores inovações 

parecem vir de fora".44 Um dos problemas que emergem com relação ao big data nas redações 

é o multitexturizado amálgama entre princípios da cultura hacker – como a autonomia do 

indivíduo, a liberdade do conhecimento e a transparência das informações (2015, SILVEIRA) 

– e valores éticos historicamente associados ao jornalismo, como o direito à privacidade.  "As 

tecnologias do big data elevam os custos para atender a valores éticos, enquanto reduzem os 

custos da invasão de privacidade", ponderam Joshua Fairfield e Hannah Stein (2014, p.50)45.   

  

 Neste capítulo buscamos apresentar um panorama da crise enfrentada pelas 

organizações jornalísticas tradicionais na virada do século 20 para o século 21, diante da 

aceleração dos avanços tecnológicos nas sociedades em redes digitais. Argumentamos que a 

principal dificuldade da grande imprensa foi abraçar, de forma orgânica e estruturalmente 

transformadora, as novidades trazidas pela democratização da produção, consumo e 

compartilhamento de informações. De uma maneira geral, o que se verificou, entre as 

empresas da velha mídia, foram inovações sustentadoras (que operam mudanças em processos 

e produtos já existentes) e não disruptivas (que apostam em possibilidades inexploradas, 

resultando na criação de novas práticas, serviços, públicos e fontes de receita). Um dos fatores 

associados a esse comportamento foi a resistência em abrir mão do controle da produção de 

notícias, que demarcou a jurisdição da profissão e fundamentou a operação da indústria 
                                                        
43 Em estudo sobre o tema, S.C. Lewis cita três abordagens jornalísticas relacionadas à guinada quantitativa da 
atividade, conceituadas por Mark Coddington (2015): "computer-assisted reporting is rooted in social science 
methods and the deliberate style and public-affairs orientation of investigative journalism, data journalism is 
characterized by its participatory openness and cross-field hybridity, and computational journalism is focused on 
the application of the processes of abstraction and automation to information" (LEWIS, 2015, p. 324). 
44 "Newsrooms will rise and fall on the documentation of real-time information and the ability to gather and 
share it. Yet while social media demands skills of conversation and dissemination familiar to most journalists, 
the ability to work with data is a much less central skill in most newsrooms, and still completely absent in many. 
Automation of stories and ownership of newly collected data could both reduce production costs and create new 
revenue sources, so it ought to be at the heart of exploration and experimentation for newsrooms. But news 
executives have missed the cues before. The industry shot itself in the foot 15 years ago by failing to recognize 
that search and information filtering would be a core challenge and opportunity for journalism; this time, there is 
an awareness that data will be similarly significant, but once again the major innovations appear destined to 
come from outside the field" (BELL, 2012. Disponível em: cjr.org/cover_story/journalism_by_numbers.php).  
45 "Big data technologies increase costs of compliance with traditional ethical values, while steeply lowering 
costs of invasion of privacy" (FAIRFIELD; STHEIN, 2014, p.50).   
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jornalística no século 20, calcada na concentração de poder e no domínio dos canais de 

distribuição das notícias. Essa postura conservadora e fechada evidenciou uma falta de 

sintonia com o espírito do tempo, essencialmente revolucionário e colaborativo, caraterizado 

por uma crescente fluidez das fronteiras em direção à convergência de conteúdos, 

plataformas, públicos e mercados midiáticos. Gradualmente, a cultura organizacional 

jornalística começa a apresentar estratégias mais contundentes de renovação, afinadas com o 

caráter disruptivo da convergência midiática – tanto em tradicionais instituições da velha 

imprensa como em novas entidades jornalísticas, criadas já na sociedade em rede. Esses 

movimentos são o tema do próximo capítulo. 
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2 O ALVORECER DO JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL: TENDÊNCIAS E   

     DESAFIOS 

 

 Diretor de redação da ProPublica (propublica.org), com sede nos Estados Unidos, 

Stephen Engelberg é um dos maiores "garotos-propaganda" do jornalismo pós-industrial. 

Engelberg trabalhou no jornal The New York Times por 18 anos. Depois seguiu para um 

título regional, The Oregonian, em Portland. E aí foi convidado para compor a equipe 

fundadora da ProPublica, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao jornalismo 

investigativo, idealizada pela Fundação Sandler e pelo jornalista Paul Steiger, que havia 

sido diretor de redação do The Wall Street Journal. Engelberg contou, no 1º Festival Piauí 

de Jornalismo, em São Paulo, que o projeto surgiu como uma expressão da crise que atingiu 

o jornalismo norte-americano em 2007. "O que Herbert e Marion Sandler [fundadores da 

Fundação Sandler] previram, e acabou se confirmando [...], foi que a perda de anúncios e, 

consequentemente, a queda de receita na mídia impressa, acabaria ameaçando, 

particularmente, o jornalismo investigativo – que, no passado, era bancado pelos lucros 

monopolizados pelos jornais a partir da venda de anúncios por preços exorbitantes. [...] Esse 

sistema funcionou por anos, até surgir a internet. Aí foi um desastre (ENGELBERG, 

2014)" 46 . A ProPublica acabou se firmando como um dos mais respeitados veículos 

jornalísticos dos Estados Unidos. Conta com uma equipe de aproximadamente 50 pessoas, 

remuneradas na média ou acima da média do mercado, e um orçamento anual de US$ 12 

milhões, financiado quase integralmente por doações. Logo que Steiger o convidou para o 

projeto e explicou que uma das estratégias era fazer parcerias com a imprensa tradicional, 

Engelberg hesitou: "Mas por que eles vão querer trabalhar conosco?". Dois prêmios 

Pulitzers (2010 e 2011) e um Peabody (2013) talvez ajudem a entender porque tanto ícones 

da grande imprensa como expoentes da nova mídia associam seus nomes e equipes à 

ProPublica – como The New Yorker, 60 minutes, ViceMedia, This American Life,  The New 

York Times, e por aí vai....  

  

                                                        
46 "What they foresaw, which turned out to be quite correct, was that [...] the loss of classified ads, the loss of 
significant revenue on press advertising in adition, was going to put, in particular, investigative reporting in 
squeeze. That is to say, investigative reporting in the past, was supported by the tremenduous monopoly profits 
the newspapers were able to make from being able to sell these classified ads at, let's be honest, exhorbitant rates 
[....] And it worked beautifully. until, of course, the internet came along. and that was a disaster" (Festival Piauí 
de Jornalismo, 2014). 



 

 

41 

 O relato sobre a ProPublica abre este capítulo como uma espécie de teaser das 

inovações disruptivas verificadas no campo jornalístico na transição para a sociedade em 

redes digitais, em reação à crise47 enfrentada entre o final do século 20 e o começo do século 

21, resumida no capítulo anterior. Como registramos no início deste trabalho, o jornalismo 

contemporâneo vem passando por uma vigorosa trajetória de desconstrução e recomposição, 

inédita em sua profundidade e capilaridade. Num primeiro momento, as organizações 

jornalísticas tradicionais reagiram de maneira conservadora e defensiva às mudanças trazidas 

pela democratização do acesso, processamento e compartilhamento de informações – que 

trouxe muito mais liberdade para o antes passivo consumidor de notícias e também para os 

anunciantes, reduzindo o poder antes concentrado na cúpula da grande imprensa. 

Argumentamos – com base nas teorias de Clayton Christensen, Henry Jenkins e Seth C. 

Lewis sobre inovação e jurisdição do jornalístico contemporâneo –, que as transformações 

inicialmente implementadas por essas corporações tinham um caráter sustentador (resumindo-

se a mudanças em processos e produtos já existentes) e não disruptor (que resultam na criação 

de novas práticas, serviços, públicos e fontes de receita), em dessintonia com o zeitgeist48 

midiático neste início de século.  

 Gradualmente, no entanto, as organizações jornalísticas vêm incorporando a cultura da 

convergência, caracterizada pela pluralização das formas de conceber, fazer e consumir 

notícias e do entrelaçamento de diversos mercados, plataformas, pessoas e tecnologias nesse 

processo. Dos valores à prática, passando por atores, técnicas, competências e ferramentas 

envolvidos na atividade jornalística, antigos cânones vão dando lugar a um caleidoscópio de 

experimentos e inovações disruptivas. Analisamos essas tendências a seguir, tomando como 

referência central três estudos, já citados no capítulo inicial, que identificam vitoriosas 

estratégias no jornalismo digital contemporâneo, adotadas tanto por empresas veteranas como 

novatas, diante dos desafios trazidos pela sociedade em rede. O primeiro é o livro Innovators 

in digital news (KÜNG, 2015), que apresenta inovações disruptivas comuns a cinco bem 

sucedidas empresas do setor – The Guardian (guardian.co.uk), The New York Times 

(nytimes.com), BuzzFeed (buzzfeed.com), ViceMedia (vice.com) e Quartz (qz.com). O  

segundo é Jornalismo pós-industrial - adaptação aos novos tempos (ANDERSON; BELL; 

                                                        
47 "A crise consiste, precisamente, no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode ser concebido; 
neste intervalo, surge uma ampla variedade de sintomas mórbidos". / The crisis consists precisely in the fact that 
the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptons appear" 
(GRAMSCI, 1999, p. 556). 
48 O termo zeitgeist, na obra de Wolfgang Goethe (1749-1832), corresponde a espírito do tempo, “conjunto de 
opiniões que dominam um momento específico da história e que, sem nosso saber, ou inconscientemente, 
formam o pensamento de todos os que vivem em seu contexto” (BROŽEK; GUERRA, 2008, P. 10).  
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SHIRKY, 2012), que mapeia as principais transformações vividas pelo jornalismo 

contemporâneo e apresenta estratégias de sobrevivência no novo cenário da comunicação. E o 

terceiro é Be the disruptor (CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012), edição especial 

do Nieman Reports (núcleo de reportagem da Harvard University com foco em liderança e 

inovação no jornalismo), que aplica a teoria de inovação disruptiva desenvolvida por Clayton 

Christensen à indústria jornalística na era pós-industrial. "Criar um ambiente inovador nas 

organizações jornalísticas significa olhar além das tradicionais cadeias de valor e modelos de 

negócio, descobrir novas experiências para o público e realinhar seus recursos, processos e 

prioridades em torno dessa disrupção"49  (idem, p. 20, tradução nossa). 

 

2.1 Cada um faz o seu melhor (e, às vezes, coloca links para o restante) 

 As empresas que vêm se adaptando mais rápida e eficientemente à transição do 

jornalismo industrial para o pós-industrial concentraram seus esforços em: 

- compreender novos desejos, necessidades e expectativas do consumidor, que Christensen, 

Skok e Allworth (2012, p.8) chamam de "jobs to be done";  

- e desenvolver produtos e serviços que atendam a algumas dessas demandas, construídos a 

partir dos diferenciais da empresa, ou seja, aquilo que a torna singular e melhor do que as 

demais em determinado segmento.  

 São organizações que têm uma visão clara sobre os consumidores que querem atingir, 

que soluções oferecer a essa audiência, e o que as qualifica para isso, postura que remete ao 

clássico lema de Jeff Jarvis (2009)50: faça o que você faz de melhor e coloque links para o 

restante. Isso vem construindo um mercado mais segmentado, em que emergem abordagens 

disruptivas com relação ao fazer jornalístico – principalmente entre as empresas fundadas já 

na sociedade em rede, que vêm consolidando sua atuação a partir de nichos.  

 Um exemplo dessa especialização é o Chequeado (chequeado.com), projeto argentino 

inspirado no norte-americano FactCheck (factcheck.org/), que se dedica exclusivamente a 

investigar a veracidade do discurso público (dados divulgados por políticos, empresários, 

formadores de opinião...) e a promover a transparência das informações. "Se conseguirmos 

fazer com que mais gente se preocupe com o que os seus líderes falam e se incomode com a 

mentira (às vezes intencional, às vezes por descuido), se conseguirmos reduzir a impunidade 

intelectual, talvez os líderes comecem a ser mais cuidadosos e mais respeitosos, e assumam a 
                                                        
49 "Creating an innovative newsroom environment means looking within the existing value network and beyond 
traditional business models to discover new experiences for audiences, then realigning your resources, processes 
and priorities to embrace these disruptions" (CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORHT, 2012, p. 20).  
50 http://buzzmachine.com/2009/04/24/journalists-where-do-you-add-value/  
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responsabilidade pelo que dizem", afirmou Laura Zommer, diretor do Chequeado, no 1º 

Festival Piauí de Jornalismo (2014). Com objetivos diferentes, mas uma postura similar ao se 

concentrar num serviço muito específico no universo da comunicação digital, o Vox.com, 

braço jornalístico do grupo Vox Media, tem com missão explicar e contextualizar as notícias 

veiculadas pela imprensa. Para tanto, o site aposta num formato de "cartões", divididos por 

tópicos, enriquecidos e atualizados à medida em que novos fatos vão se desenrolando. "É 

como se fosse um mix de matérias jornalísticas com enciclopédia: 'tudo o que você precisa 

saber sobre...'.  Mas com uma visão crítica, não só 'o que, quem, como, onde"', explicou Max 

Fisher, diretor de conteúdo do Vox, no mesmo evento. "Muitos jornalistas acham que são 

bons demais para explicar o básico às pessoas. Nós, não. Respondemos às questões que as 

pessoas têm vergonha de perguntar". Segundo Fisher, 63% dos leitores voltam ao mesmo 

"cartão", ou seja, continuam a acompanhar as histórias.  

 Essa crescente segmentação é observada, também, por parte do consumidor, que agora 

conta com a opção de escolher produtos jornalísticos cada vez mais específicos, de acordo 

com seus interesses. A audiência de massa dá lugar a audiências fragmentadas, com muito 

mais autonomia para eleger suas fontes de informação – optando, em alguns casos, até por 

não consumir nenhum produto jornalístico, o que antes a penetração da televisão no cotidiano 

familiar tornava quase impossível (EDY, 2014, posição 1722, edição Kindle).  

 Essa seletiva exposição à mídia, particularmente com relação ao conteúdo jornalístico, 

forma uma audiência com bem menos referências em comum do que anteriormente. E levanta 

uma reflexão: como toda essa segmentação vai impactar nossa memória coletiva? 

Historicamente, o jornalismo se configurou não só como um meio de registrar, arquivar e 

transmitir a memória, mas também como parte dela. "A história do passado norte-americano 

[ou de qualquer outro passado contemporâneo] será, em parte, a história que a mídia escolheu 

lembrar, uma história de como as memórias da mídia se tornaram as da própria América [ou 

de qualquer outro país]" (ZELIZER, 2014, posição 830, edição Kindle)51. Na sociedade em 

rede, um novo cenário se configura.  

 Uma das perspectivas vislumbradas por Jill Edy é o surgimento de "cápsulas" de 

memória dentro de um mesmo sistema social, com recortes diferentes para os diversos grupos 

que formam essa comunidade. Esse movimento, segundo a pesquisadora, pode ser associado a 

efeitos positivos, como a visibilidade dada a memórias silenciadas no ecossistema da 

                                                        
51 The story of America's past [or any other contemporary past] will remain in part a story of what the media 
have chosen to remember, a story of how the media's memories have in turna become America's [or any other 
country] own" (ZELIZER, 2014, posição 830, edição Kindle). 
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comunicação de massa – memórias coletivas alternativas, como a de minorias étnicas, por 

exemplo. Por outro lado, pode levar a uma "clausura" de informações, gerando tensões sociais 

e políticas diante de questões coletivas – no caso de grupos que fecham demais suas opções 

de consumir notícias e acabando se resumindo a temas, acontecimentos, olhares e abordagens 

extremamente filtrados. 

  

2.2 Agregam-se atores e constroem-se parcerias 

  "O público se envolve cada vez mais em todo o aspecto da notícia, como fonte capaz 

de expressar sua opinião publicamente, sem nenhuma ajuda; como grupo capaz tanto de criar 

como de vasculhar dados de um jeito inviável para profissionais; como divulgador, 

distribuidor e usuário de notícias" (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p.72). Nesse 

ambiente (como discutido no capítulo 1), é imperativo estabelecer parcerias em todo o ciclo 

da notícia, fazendo dessa prática um ingrediente básico do repertório institucional. Um 

exemplo citado pelos pesquisadores é o projeto Off the Bus 

(www.huffingtonpost.com/news/offthebus/), do site The Huffington Post, que contou com a 

colaboração de jornalistas cidadãos na cobertura de eventos da campanha de Barack Obama à 

presidência dos Estados Unidos, no Iowa, em 2008. 

 Mas a mais emblemática – e polêmica – parceria entre jornalistas cidadãos e a mídia 

tradicional é, sem dúvida, o projeto WikiLeaks, criado por Julian Assange em 2006, com a 

missão de "revelar documentos sigilosos de instituições públicas ou privadas que 

expõem/comprovam condutas inapropriadas dessas organizações" (wikileaks.org). As 

informações são "vazadas" por meio de um sistema idealizado para preservar a identidade dos 

informantes e garantir a autenticidade dos documentos.  

 Uma das primeiras questões que o perfil do WikiLeaks coloca é a fluidez dos papéis 

atribuídos aos jornalistas e às fontes de suas reportagens. O grupo tanto publica conteúdo em 

seu próprio site como fornece dados para organizações tradicionais da imprensa. Em 2010, 

por exemplo, a organização trabalhou com cinco ícones da grande imprensa mundial – Der 

Spiegel (Alemanha), El País (Espanha), Le Monde (França),  The Guardian (Reino Unido) e 

The New York Times (Estados Unidos) – na revelação de documentos diplomáticos dos 

Estados Unidos sobre uma rede global de espionagem a partir de suas embaixadas 

(http://www.theguardian.com/world/2010/nov/28/us-embassy-cable-leak-diplomacy-crisis). 

"Já não há (...) resposta certa para a pergunta: 'Quem publica e quem é fonte?'. O WikiLeaks é 

uma fonte capaz de publicar no mundo todo. E é um meio que colabora com outros no repasse 

de informações em estado bruto" (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p.74).  
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 A partir daí, a reflexão que se desdobra é: ao ocupar o lugar de quem publica, o 

WikiLeaks está fazendo jornalismo? Ou ativismo? Para Joel Simon, o grupo persegue a 

transparência e usa estratégias jornalísticas para atingir seus objetivos, mas não pode ser 

considerado uma organização jornalística. "Exatamente pelo fato de que as fronteiras tornam-

se cada vez mais imprecisas, os que se definem como jornalistas profissionais precisam [...] 

preservar os padrões que guiam a atividade. Cabe aos próprios jornalistas diferenciar o 

jornalismo de outras formas de discurso, e essa fronteira será sempre fluida e sujeita a 

discussão (SIMON, 2014, tradução nossa).52 

  A preocupação em demarcar e preservar princípios do jornalismo foi explicitada pela 

mídia tradicional em 2011, quando o mesmo grupo de jornais que havia se aliado ao 

WikiLeaks um ano antes repreendeu o grupo pela divulgação de dados brutos, sem tratamento 

jornalístico (ainda referentes ao vazamento de documentos diplomáticos norte-americanos) 

"Nossas parcerias anteriores com o WikiLeaks baseavam-se claramente no fato de que só 

publicaríamos dados que tivessem sido submetidos a um rigoroso processo de edição e 

liberação conjunta. Continuamos a defender nossas colaborações editoriais anteriores. Mas 

não podemos defender a desnecessária publicação de todos os dados – na verdade, 

condenamos coletivamente essa prática" (BALL, 2011, tradução nossa).53   

 

2.3 Os robôs estão chegando 

 O livro Datajournalism handbook (GRAY; BOUNEGRU; CHAMBERS, 201254) cita 

vários projetos jornalísticos que recorrem a tecnologias de informação digital, como 

algoritmos e automação, na coleta e processamento de dados, a exemplo de: 

- automatização dos processos de apuração e cruzamento de dados do governo, polícia e 

fontes civis, como no EveryBlock (www.everyblock.com); 

- emprego de softwares para encontrar conexões entre milhares de documentos, como o 

projeto MPs'expenses, do Telegraph, sobre subsídios parlamentares 

(www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mps-expenses/); 

                                                        
52 "Precisely because the line is growing blurrier by the day, those who define themselves as professional 
journalists need more than ever to maintain standards and report with seriousness and objectivity. However, it is 
up to journalists themselves to make distinctions between journalism and other kinds of speech, and these 
distinctions will always be fluid and subject to debate" (idem). 
53 "Our previous dealings with WikiLeaks were on the clear basis that we would only publish cables which had 
been subjected to a thorough joint editing and clearance process. We will continue to defend our previous 
collaborative publishing endeavour. We cannot defend the needless publication of the complete data – indeed, 
we are united in condemning it" (BALL, 2011. Disponível em: theguardian.com/media/2011/sep/02/wikileaks-
publishes-cache-unredacted-cables).  
54 datajournalismhandbook.org/1.0/en/ 
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- desenvolvimento de mapas digitais para contar histórias complexas, como a visualização da 

pobreza no mundo a partir do Gapminder (www.gapminder.org/). 

 Em uma seara mais polêmica, softwares de empresas como Narrative Science 

(narrativescience.com/) são usados para escrever matérias sem intervenção humana. A 

empresa automatiza a produção de matérias, gerando "narrativas completas a partir de dados 

numéricos brutos". Na prática, isso é feito a partir da identificação de elementos básicos dos 

textos jornalísticos e suas variações, de acordo com os segmentos temáticos abordados 

(economia, esportes, etc.). A fase seguinte é desenvolver códigos que convertam os dados 

brutos em textos. Entre as organizações que aderiram à tecnologia estão Yahoo! e The 

Associated Press. "Em testes com histórias simples, os leitores não conseguiram diferenciar 

os textos gerados por algoritmos dos escritos por jornalistas" (NEWMAN, 2016, p.36, 

tradução nossa).55 O estudo coordenado por Newman também aponta o uso de sensores e 

drones na coleta e processamento de dados como tendência para o jornalismo digital – 

referência nessa área é a Xively (theinternetofthings.eu/pachube-cosm-xively).  

 Esses casos remetem a conceitos nucleares na era do big data: "internet das coisas" e 

"ubiquidade" (GREENFIELD, 2006)56 que, em uma versão simplificada, significam que tudo, 

mas tudo mesmo (os objetos, o nosso corpo, o ar...) pode ser mapeado e traduzido em forma 

de dados. "As fronteiras entre os mundos offline e online estão se tornando mais imprecisas, 

em parte porque os dados estão se infiltrando em mais lugares. A internet das coisas vai exibir 

anúncios no seu refrigerador [...]. Sensores portáteis [...] revelam como um terremoto afeta o 

nosso sono. E os telefones em nossos bolsos ou os novíssimos relógios em nossos pulsos 

registram nossos movimentos e batimentos cardíacos. As companhias que trabalham com 

dados estão fundindo cada vez mais os mundos online e offline, mapeando nosso histórico a 

partir de nossos verdadeiros nomes" (WATSON, 2014, tradução nossa).57 

 

                                                        
55 "In tests of simple stories, readers couldn’t tell the difference between those generated by an algorithm and by 
journalists" (NEWMAN, 2016, p.36). 
56 "(...) computation would flourish, becoming intimately intertwined with the stuff of everyday life. In this 
context, 'ubiquitous' meant not merely 'in every place', but also in "everything'. Ordinary objects, from coffee 
cups to raincoats to the point on the walls, would be considered as sites for the sensing and processing of 
information and would wind up endowed with surprising new properties. Best of all, people would interact with 
these systems fluently and naturally, bareling noticing the powerful informatics they were engaging" 
(GREENFIELD, 2006, p. 11) 
57 "The line between the online and offline worlds is starting to blur, in part because data is seeping into more 
places.The Internet of things will display ads on your refrigerator [...]. Wearable sensors [...] reveal our 
interrupted sleep in earthquake. And the phones in our pockets or the brand new watches on our wrists log our 
every move and heartbeat. Companies that handle data are doing more to match up the online and offline worlds, 
onboarding transaction histories with clicks" (WATSON, 2014). 
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2.4 As histórias tornam-se experiências multimídia e multissensoriais 

 Tirando partido de novas ferramentas tecnológicas e da interação de diversas mídias, 

algumas organizações jornalísticas vêm apostando na contaminação de plataformas e 

linguagens para contar suas histórias – construindo narrativas que buscam referências na 

literatura, no cinema e na animação. Esses produtos vêm sendo chamados de longform digital 

journalism e têm como ícone a reportagem Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek, do 

The New York Times (http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/), que vem 

apostando em sofisticadas traduções da cultura da convergência.  

 Outra iniciativa emblemática é NSA Files: Decoded, do jornal The Guardian 

(http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-

revelations-decoded), sobre o programa de espionagem digital da Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos (NSA), revelado por documentos "vazados" por Edward 

Snowden para os jornais The Guardian e The Washington Post, que publicaram as primeiras 

matérias sobre a denúncia em junho de 2013. A série NSA Files: Decoded (logo apelidada de 

"Snowndefall", em referência ao projeto do The New York Times) foi lançada seis meses 

depois e aposta na interação entre várias ferramentas e formatos digitais para "destrinchar" o 

volumoso suporte documental e os complexos meandros e ramificações do caso.  

 Fora da imprensa tradicional, destacam-se como expoentes do "novíssimo" jornalismo 

literário multimídia organizações jornalísticas digitais criadas já no século 21, como 

Narratively (narrative.ly), The Big Roundtable (thebigroundtable.com), The Atavist Magazine 

(magazine.atavist.com) e Longreads (longreads.com). Em comum, matérias saborosas e bem 

acabadas; interação entre design, ilustração, foto, áudio, vídeo e texto (embora este ainda seja 

predominante); e a busca por temas que fogem à pauta tradicional da grande imprensa.  

 Um dos questionamentos associados a esse tipo de produção é o risco de valorizar 

demais a experiência visual e interativa em detrimento da história que se quer contar – em 

meio à avalanche de extravagâncias multimídia agora disponíveis. Esse é um dos fatores 

analisados pela pesquisadora do Tow Center Anna Hiatt (2014)58 em estudo sobre o longform 

digital journalism – ela, inclusive, contou que “navegou” fascinada pela versão multimídia de 

Snow Fall, mas depois pegou a edição impressa e aí, sim, foi ler a reportagem. Em matéria da 

revista Fast Company (GREENFIELD, 2013a)59, Steve Duenes, um dos editores do The New 

York Times, falou sobre esse dilema entre forma e conteúdo e, também, sobre a dificuldade 

                                                        
58 http://longform.annahiatt.com/all-the-space-in-the-world/ 
59 http://www.fastcompany.com/3020689/most-creative-people/the-new-york-times-fights-snow-fall-fatigue-
with-more-snow-falls-and-it 
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de custear iniciativas como Snow Fall. A game of shark and minnow 

(http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/10/27/south-china-sea/), projeto seguinte do 

jornal nessa área, representa, segundo Duenes, uma evolução dessa modalidade jornalística e 

aponta um caminho mais equilibrado e acessível tanto para o leitor (consumir e compreender 

a reportagem) como para a organização (custear produtos desse tipo). Outra reportagem da 

Fast Company (GREENFIELD, 2013b)60 sobre o tema apresenta NSA Files Decoded, do The 

Guardian, como uma evolução do gênero, em que a experiência oferecida ao usuário não 

distrai o consumidor do conteúdo nem o sufoca diante de tantas referências, informações e 

"malabarismos" digitais como se observa em alguns projetos do gênero.  

 

2.5 O jornalismo vai ao palco 

 Além das novas versões do jornalismo literário, destacam-se, entre as inovações na 

forma de apresentar as reportagens no ecossistema digital, iniciativas que associam jornalismo 

e teatro, como a  Pop-Up Magazine (popupmagazine.com/), uma espécie de “revista ao vivo”, 

e o “jornalismo transformado em ópera, peças e musicais” nas edições especiais do programa 

de rádio This American Life (thisamericanlife.org/) (SILLESEN, 2015)61. Ao apostar em 

recursos da dramaturgia para contar histórias de não ficção, essas iniciativas vão buscar no 

passado analógico formas de se adaptar aos desafios trazidos pela revolução digital 

contemporânea -– em especial, a busca por um contato mais próximo com o público, em meio 

a relações cada vez mais efêmeras entre quem produz e quem consome a notícia. Nesse 

contexto, reeditam-se não apenas antigas técnicas para contar histórias e engajar a 

comunidade, mas também um velho conhecido no campo da comunicação: o debate sobre as 

fronteiras do real na mídia. 

 Se por um lado o performed journalism suscita mais desconfiança com relação aos 

tênues limites entre verdade e ficção, por outro se propõe a conferir ainda mais legitimidade 

ao que é dito. Resultado de uma parceria entre o Center for Investigative Reporting 

(revealnews.org/) e a organização Youth Speaks (youthspeaks.org/), o Off/Page Project 

(youthspeaks.org/offpage) associa reportagens investigativas a depoimentos de jovens que 

compartilham, em forma de poesia oral, experiências pessoais relacionadas aos assuntos 

abordados. “Em uma época de incerteza para seus negócios, as organizações jornalísticas 

experimentam, cada vez mais, novas maneiras de atrair e engajar o público – para alguns, isso 

                                                        
60 http://www.fastcompany.com/3021029/most-creative-people/the-nsa-spy-scandal-for-dummies-via-the-
guardian 
61 http://www.cjr.org/the_feature/the_power_of_pop-up.php 
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significa subir ao palco”, destaca outro trabalho sobre o tema, esse do instituto Poynter 

(CLARK, 2013)62. 

 A exemplo de críticas feitas ao novo jornalismo dos anos 1960 e 1970, que recorria a 

técnicas literárias para contar suas histórias, questiona-se o quanto o performed journalism 

(como o gênero é chamado) é fiel aos acontecimentos que reproduz. E se deve, inclusive, ser 

chamado de jornalismo. O processo editorial assemelha-se ao de uma plataforma tradicional, 

afirma Lene Bech Sillesen (2015)63: as histórias são apuradas, verificadas e editadas por 

jornalistas profissionais. Na hora de apresentá-las, no entanto, permitem-se liberdades 

criativas – em fala reproduzida por Sillesen, um representante do This American Life afirmou 

que “70% a 80% são citações literais de entrevistas, o restante é invenção artística”. Em um 

de seus momentos mais polêmicos, o programa foi duramente criticado por uma história que 

se baseava em uma visita a uma fábrica da Apple na China, que nunca ocorreu. 

 

2.6 Reduzem-se os custos e diversificam-se as fontes de receita 

 "O empreendimento deve ser visto não como negócio puro de informação, mas como 

negócio de serviço. Neste caso, o serviço prestado não é apenas o de informar notícias e 

fiscalizar os poderes, mas facilitar, produzir e servir outras possibilidades de comunicação a 

partir da produção da informação" (COSTA, 2014, p. 110, grifos do autor). Quando a 

organização é vista dessa forma, argumenta Caio Túlio Costa, o espectro de produtos é muito 

mais amplo. Seguem alguns exemplos e conceitos associados a essa prática. 

§ Curadoria e agregação: empresas como The Huffington Post (huffingtonpost.com)64 e 

The Week (theweek.com) especializaram-se em filtrar e contextualizar as informações 

jornalísticas, construindo suas notícias a partir de conteúdo originalmente produzido 

por outras organizações. É uma fórmula que atende a demandas específicas da 

sociedade em rede, reduzindo os custos de produção e  facilitando a vida do 

consumidor (que quer se manter informado, mas agora se vê às voltas com um 

gigantesco volume de informações). Dependendo da forma como é praticada, essa é 
                                                        
62 http://www.poynter.org/news/mediawire/217144/news-organizations-step-on-stage-to-experiment-with-new-
storytelling-forms 
63 http://www.cjr.org/the_feature/the_power_of_pop-up.php 
64 "Há anos as start-ups da internet vêm atuando, de forma bem-sucedida, como curadoras de conteúdo. O 
exemplo mais conhecido é o The Huffington Post. Lançado em 2005, o site começou como um agregador do 
contéudo que circulava na web, incluindo resumos de artigos da imprensa tradicional. Comprado pela AOL, é, 
um dos mais populares sites de notícias nos Estados Unidos". / "Internet start-ups have curated content 
successfully for years. The most well-known example is The Huffington Post. Launched in 2005, the site began 
as an aggregator of content from around the Web, including article summaries from traditional news 
organizations. Acquired last year by AOL [...], it is now one of the most popular news sites in the United States" 
(ANDERSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012, p. 14). 
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uma estratégia que facilmente pode revelar-se antiética, mas não necessariamente. Em 

abril de 2015, o Vox.com veiculou um artigo sobre sua política de agregação de 

conteúdo, destacando o compromisso em creditar e linkar as fontes das informações 

reprocessadas pela empresa – que podem ser somados a novos fatos, ideias ou 

reportagens próprias. "Quando feita da forma certa, a agregação acrescenta valor à 

fonte original, remete os autores à matéria inicial e, por conta da maneira como 

funcionam os algoritmos do Google, também aumenta o seu ranking de busca", 

defende Ezra Klein (2015), fundador do Vox. "O problema é quando não fazemos isso 

corretamente – nesses casos, merecemos ser repreendidos"65. 

§ Flexibilização do pagamento: o olhar dos gestores sobre a distribuição das notícias 

também vem sendo ampliado, com a oferta de novas formas de consumir e pagar pela 

informação. Entram em cena modelos que permitem, por exemplo, comprar 

reportagens isoladas, e não obrigatoriamente uma edição inteira de um jornal ou 

revista, ou fazer assinaturas que dão direito a uma determinada quantidade de matérias 

em um determinado período, escolhendo entre o conteúdo de uma mesma publicação 

ou de várias delas. Voltado para os usuários de tablets, o aplicativo Next Issue 

(texture.com) é resultado de uma parceria entre seis grandes grupos editoriais – Condé 

Nast, Hearst, Meredith, News Corp., Rogers Communications and Time Inc. – e 

oferece acesso a dezenas de revistas digitais por US$ 14,99 mês (pacote premium). 

São títulos como Cosmopolitan, Esquire, Fast Company, Fortune, GQ,  People, 

Rolling Stone, Time, Vanity Fair, Vogue e Wired. Estratégia semelhante foi adotada 

por The Atavist (magazine.atavist.com), revista digital focada especificamente no 

gênero chamado de longform (ver item 2.4), que publica longas história de não ficção. 

O grupo que fundou a publicação também criou e comercializa um software que 

permite a qualquer pessoa/empresa contar suas próprias histórias no ambiente digital, 

sem necessariamente contar com a ajuda de designers ou programadores.  

§ Novos produtos e serviços: para agregar valor ao negócio, empresas jornalísticas vêm 

apostando em uma atuação mais diversificada, que vai além do conteúdo noticioso. 

Uma das possibilidades é tirar proveito da expertise dos profissionais da organização e 

passar a oferecer serviços (pagos) de consultoria e/ou treinamento, tanto para 

                                                        
65 "Aggregation, when done correctly, offers value to the original source: it sends readers back to the first article, 
and because of the way Google's algorithm works, it increases the search ranking of that article, as well". / "The 
problem comes when we do it poorly – and in those cases, we deserve to get called out" (KLEIN, 2015. 
Disponível em: http://www.vox.com/2015/4/13/8405999/how-vox-aggregates). 
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empresas como pessoas físicas. Marcas fortes também podem utilizar esse ativo para 

aumentar a receita, promovendo seminários e palestras sobre temas relacionados ao 

segmento em que a organização jornalística atua (e faturar com a venda de ingressos e 

patrocínios). Por fim, há que se esmiuçar as oportunidades de reprocessar o conteúdo 

de forma a gerar uma gama de derivados do produto original (remetendo à teoria da 

cauda longa, abordada no capítulo 1) – na sociedade em redes digitais, essas 

perspectivas alargam-se consideravelmente. Um exemplo de organização criada no 

ecossistema pós-industrial, já com novas propostas de gerar receita em mente, é o 

Narratively  (http://narrative.ly), que mantém uma produção jornalística regular em 

seu site (com a publicação semanal de histórias de não-ficção). Entre as formas de 

viabilizar essas reportagens (acessadas gratuitamente), está a produção (paga) de 

conteúdo customizado para empresas (a exemplo de vídeos, apresentações e 

publicações corporativas). Caio Túlio Costa (2014, p.107) lista uma série de serviços 

de valor adicionado, sejam subproduto da informação (como newsletters, composição 

de dossiês históricos e venda de material de arquivo) ou correlatos (a exemplo da 

venda de livros produzidos por um braço editor da empresa, guias turísticos e 

culturais, pesquisas com consumidores, e-commerce ligado a assuntos tratados pela 

publicação, a exemplo de serviço de venda de ingressos). 

 

2.7 Ressignifica-se a publicidade 

 Entre as tentativas de continuar a faturar com a publicidade, mas em outros formatos, 

está o "native advertising", versão revisitada do conteúdo patrocinado, aparentemente mais 

comprometida com a qualidade e a produção de reportagens que realmente interessem ao 

consumidor. "Buzzfeed, Vox e Vice lideram esse mercado, enquanto, na imprensa tradicional, 

organizações como The New York Times, The Washington Post and The Guardian montam 

equipes para produzir esse tipo de conteúdo, em parceria com as marcas (NEWMAN, 2015, 

tradução nossa).66  Um dos mais bem sucedidos cases do setor é o da Netflix (televisão na 

internet), em parceria com a revista Wired e o jornal The New York Times, em 2014. A 

Wired produziu um material interativo sobre o futuro da televisão (abordando, entre outros 

pontos, como a tecnologia, incluindo o streaming, está impulsionando o setor). Intitulado TV 

Got Better (https://www.wired.com/partners/netflix/), o projeto foi considerado o Snow Fall 
                                                        
66 "Buzzfeed, Vox, and Vice are leading the charge, with The New York Times, Washington Post, and Guardian 
amongst traditional news organisations setting up creative teams to work on editorial content with brands" 
(NEWMAN, 2015. Disponível em: digitalnewsreport.org/survey/2015/executive-summary-and-key-findings-
2015). 
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do segmento de "native advertising". Pouco depois, The New York Times veiculou 

reportagem multimídia sobre o sistema prisional feminino nos Estados Unidos, tema da série 

Orange is the New Black, criada pelo Netflix (http://paidpost.nytimes.com/netflix/women-

inmates-separate-but-not-equal.html). A consistência do conteúdo e as inovadoras formas de 

apresentá-lo seguem os padrões de qualidade que nos acostumamos a esperar dessas 

publicações, mas, naturalmente, a influência na escolha do tema está ali, a nos lembrar que 

havia uma participante extra na reunião de pauta: o anunciante. Cerca de 30% dos 

entrevistados do estudo do Reuters Institute for the Study of Journalism sobre jornalismo 

digital citado no início deste tópico (NEWMAN, 2015) revelaram seu desapontamento ao ler 

determinado artigo e, depois, descobrir que havia sido patrocinado; metade deles afirmou que 

não gosta desse tipo de conteúdo, mas entende que faz parte do jogo, para que possam ter 

acesso gratuito às notícias; para 25% deles, o conteúdo patrocinado impacta negativamente a 

imagem da empresa jornalística.  

  

2.8 Revigora-se o jornalismo a serviço do interesse público  

 Diante da crise econômica e de credibilidade vivida pela imprensa na virada do século 

20 para o século 21, emergem organizações jornalísticas sem fins lucrativos, financiadas por 

instituições filantrópicas (LEWIS, 2011, p. 1624)67. Uma das mais consolidadas iniciativas 

nesse campo é a ProPublica (propublica.org), citada no início deste capítulo. A organização 

foi lançada com financiamento da Sandler Foundation, cuja contribuição vem diminuindo ano 

a ano (de 95% chegou a 25%; e a meta é ficar em torno dos 15%), à medida em que novas 

fontes de recursos são gradualmente agregadas ao projeto. Em 2014, a ProPublica contou com 

2.600 doadores (entre pessoas físicas, outras fundações e empresas), cerca de 40 deles 

responsáveis por contribuições a partir de US$ 50 mil). A instituição também aceita anúncios 

– mas, conforme fenômeno citado primeiro capítulo –, o número de pageviews (em alta) é 

inversamente proporcional ao de publicidade online (em baixa). Outra fonte de receita é 

comercialização de dados (a partir das pesquisas e relatórios elaborados pelo grupo) e de e-

books. Os editores são categóricos ao afirmar que nem doadores, nem anunciantes, por mais 

opulentos que sejam, exercem qualquer interferência na pauta. E que é exatamente esse 

compromisso com da ProPublica com jornalismo que os faz continuar assinando os cheques. 
                                                        
67 "Embora o componente filantrópico não seja novo no campo jornalístico [...], esse movimento vai além do 
mero subsídio ao trabalho jornalístico e revela um interesse holístico, no sentido de impulsionar a inovação num 
nível profissional mais amplo". / "Although a nonprofit component is hardly new to the journalism field [...], the 
current foundation-driven influence extends beyond mere subsidy for newswork to a more holistic interest in 
driving innovation at the broader professional level" (LEWIS, 2011, p. 1624).   
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"De cada dólar, nós gastamos cerca de 85% na produção jornalística – o oposto do que 

acontece na tradicional mídia impressa, mesmo entre as melhores empresas, que destinam 

cerca de 15% de cada dólar às notícias", diz o texto de apresentação do grupo 

(www.propublica.org/about/). 

 

 Neste capítulo, descrevemos algumas estratégias disruptivas adotadas por 

organizações jornalísticos no ecossistema digital no início do século 21, diante da crise que o 

setor da comunicação vem enfrentando desde o final do século 20, a partir da recessão 

econômica mundial desencadeada no início dos anos 2000 e da reconfiguração do processo de 

produção, consumo e distribuição das notícias na sociedade em rede (como abordamos no 

início deste trabalho). As iniciativas aqui apresentadas revelam, como fator comum, o 

entendimento de que o caminho para sobreviver (e, mais além, fazer sucesso) neste novo 

ambiente é absorver e desenvolver a cultura da convergência digital, em vez de tentar 

subjugá-la aos modelos de negócio tradicionais (GRUESKIN; SEAVE; GREAVES, 2011, 

p.166). Nos próximos capítulos, afunilamos essa reflexão e abordamos, especificamente, a 

transição do jornalismo industrial para o pós-industrial no Brasil. 
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3 NÃO ERAM SÓ 20 CENTAVOS: QUEDA E ASCENSÃO DO JORNALISMO 

BRASILEIRO NA TRANSIÇÃO PARA A SOCIEDADE EM REDE 

 

 No intervalo entre uma palestra e outra, o jornalista Bruno Torturra conversa no 

pátio interno do Colégio Dante Allighieri. Ele foi um dos mediadores da conversa com Evan 

Ratliff no 1º Festival Piauí de Jornalismo, realizada na manhã de domingo (16/11/14) – 

Ratliff é fundador da organização jornalística norte-americana Atavist (atavist.com), 

mencionada no segundo capítulo. No dia anterior, na Bela Vista, a Rebelião Jornalística 

contara com a participação do coletivo Mídia Ninja (MN), do qual Torturra foi um dos 

idealizadores e fez parte até o fim de 2013. A MN ganhou corpo (e mais do que 15 minutos de 

fama) durante a cobertura da série de manifestações sociais que ocuparam o Brasil em 2013, 

a partir do mês de junho, desencadeadas por protestos contra o aumento de 20 centavos no 

preço das passagens de ônibus, liderado pelo Movimento Passe Livre (MPL). Muitas vezes 

equipados apenas com telefones celulares, os integrantes do movimento (formado, em grande 

parte, por jornalistas cidadãos, sem formação profissional na área, nem vínculos com a 

grande mídia) transmitiam os protestos em tempo real, sem pauta pré-definida ou edição, 

levando ao público relatos alternativos aos da imprensa tradicional. Pela inédita composição 

e atuação do grupo, a Mídia Ninja foi alvo de reportagens e debates mundo afora,  a exemplo 

de artigos nos jornais The New York Times (ROMERO; WILLIAM, 2013)68 e The Guardian 

(WATTS, 2013) 69 . "[...] nosso conteúdo era produzido em mais de cinquenta cidades, 

ancorado por dezenas de jovens, e chegava a atingir no auge, segundo as estatísticas da rede 

social [Facebook], cerca de 11 milhões de timelines por semana" (TORTURRA, 2013)70. 

Depois de se desligar do Mídia Ninja, Torturra fundou, em 2014, o estúdio de jornalismo 

independente Fluxo (fluxo.net), que, assim como a MN, também não vê como dissociar 

jornalismo e ativismo – o que "não contamina nosso ofício. Ao contrário: o complementa, o 

justifica" (www.fluxo.net/sobre/). Aproveitei o intervalo do cafezinho no Festival Piauí de 

Jornalismo para me apresentar ao jornalista e perguntar-lhe se poderia me receber no 

estúdio para uma conversa sobre seu novo projeto – "me telefone na segunda-feira e 

combinamos um horário". Infelizmente, a visita e a entrevista nunca aconteceram.   

                                                        
68 http://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html 
69 http://www.theguardian.com/world/2013/aug/29/brazil-ninja-reporters-stories-streets 
70 http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/olho-da-rua/ 
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 Partimos da cobertura das manifestações de junho de 2013 (ilustradas pela atuação da 

Mídia Ninja) para abordar a transição do jornalismo industrial para o pós-industrial no Brasil, 

tema deste capítulo. Enfocamos a gradual decadência da imprensa tradicional no país no 

século 20 e, em seguida, o aflorar de um processo de renovação, desencadeado pela 

pluralização dos meios de produção e compartilhamento das notícias trazida pelos avanços 

tecnológicos entre o final dos anos 1900 e o começo dos anos 2000. Com foco nas 

transformações verificadas na composição e atuação das organizações do setor, situamos o 

jornalismo brasileiro no metamórfico cenário da comunicação descrito nos capítulos 1 e 2. 

 Observamos que as mudanças disruptivas registradas no mercado jornalístico nacional 

no início do século 21 concentram-se, principalmente, fora do circuito tradicional da imprensa 

e são empreendidas por organizações criadas já no ambiente da sociedade em redes digitais. 

Inferimos que esse fenômeno se deve: a) à postura conservadora inicialmente adotada pela 

grande mídia diante das transformações exigidas pelo ecossistema digital, explicada, em 

parte, pela tentativa de preservar a jurisdição jornalística (ver item 1.3); b) à liberdade recém-

conquistada pelos jornalistas para atuar fora da engrenagem industrial; c) à busca pela 

credibilidade que havia se perdido nesse enferrujado sistema. 

 Salientamos que um fator peculiar à imprensa brasileira na transição para o ambiente 

pós-industrial foi a associação entre um novo discurso jornalístico e outra voz recentemente 

emancipada: a fala das ruas, gritada por uma parte da população que retomou o discurso como 

crítica social a partir da melhoria na distribuição de renda e da autoestima trazida por essa 

condição – fenômeno representado, refratado e constituído pelo jornalismo digital 

independente, como argumentamos a seguir.  

 

3.1 A trajetória de declínio da grande  imprensa  

Abordaremos a crise do jornalismo industrial no mercado brasileiro a partir de quatro 

vertentes: a perda de qualidade e credibilidade; o colapso do modelo de negócios; a 

dificuldade para lidar com os novos atores, práticas e tecnologias associados ao fazer 

jornalístico na sociedade em rede. 

 

3.1.1 A deterioração da qualidade e da credibilidade 

 Nas três últimas décadas do século 20, dez grupos familiares71 controlavam a quase 

                                                        
71 Marinho (Globo), Abravanel (SBT), Bloch (Manchete), Civita (Abril), Frias (Folha de S. Paulo), Levy (Gazeta 
Mercantil), Mesquita (O Estado de S. Paulo), Nascimento Brito (Jornal do Brasil), Saad (Bandeirantes) e 
Sirotsky (Rede Brasil) (COSTA, 2015, p. 181). 
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totalidade dos meios de comunicação de massa no Brasil e replicavam o modelo de negócios 

adotado pela mídia norte-americana, fundamentado na concentração de poder, na dependência 

da publicidade e no tratamento da notícia como mercadoria (COSTA, 2015, p.181). Essa 

fórmula (descrita no capítulo 1) foi, gradativamente, favorecendo a interferência dos 

anunciantes na pauta e a espetacularização do conteúdo, em detrimento do jornalismo a 

serviço do interesse público – que leva aos cidadãos as informações de que necessitam para 

serem livres e autogovernáveis (KOVACH; ROSENSTIEL, 2014). No documentário O 

mercado de notícias (2014), o jornalista Luís Nassif conta como as redações foram 

incorporando essa lógica comercial no país. 

 
Você tem um padrão americano, que entrou no Brasil nos anos 60, 70, pela 
[revista] Veja. Consiste no seguinte: a notícia é um produto como outro 
qualquer, que você tem de apresentar da maneira mais interessante possível. 
[...] Você tinha as reuniões em que se pensava a matéria dentro daquele 
enfoque: espetacular. E o repórter saía para preencher declarações que 
davam aparência de objetividade.  [...] A campanha do impeachment para 
mim é um divisor de águas. Se praticou naquela campanha do impeachment, 
até então, o pior jornalismo que eu já havia visto em toda a minha carreira. 
Todo mundo queria a caveira do Collor. Então, pouco importou se a notícia 
foi estuprada. O que se inventava, passava. [...] E os jornalistas que 
praticaram isso fizeram nome. Serviram de parâmetro, de modelo, para uma 
geração que veio, que eu achei que seria a pior geração jornalística – até ver 
a geração pós-mensalão. 

 

 Em outros trechos do documentário, os jornalistas Mino Carta e Bob Fernandes 

denunciam a prática da censura nas redações, de acordo com os interesses políticos e 

econômicos dos donos das organizações jornalísticas e dos anunciantes. "No Brasil, liberdade 

de imprensa é a liberdade que os barões midiáticos têm de dizer o que bem entendem. 

Verdade factual ou não, pouco importa", declara o primeiro. “Eu não conheço nenhum caso 

recente, nos últimos anos ou décadas, de censura do Estado, que tanto temem… E eu 

conheço, e qualquer jornalista conhece, centenas e centenas e centenas de casos de censura 

feita por quem? Pelo dono do meio de comunicação”, afirma o segundo.  

 Em entrevista à Folha de S. Paulo (2015), a jornalista Mariana Godoy afirmou que se 

desligou da Globo (a maior emissora de TV do país) em busca de autonomia "Todas as 

perguntas que você vê um apresentador da Globo fazer, do William Bonner [editor-chefe e 

apresentador do Jornal Nacional, o principal telejornal da empresa] a qualquer outro, é o Ali 

Kammel [diretor geral de jornalismo da empresa] que escreve"72.  

                                                        
72 http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2015/05/1635066-no-tv-folha-mariana-godoy-revela-lado-radical-e-diz-
que-nao-se-ve-de-volta-a-uma-bancada.shtml. 
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 Um emblemático caso dessa censura sub-reptícia foi o silêncio da imprensa 

pernambucana sobre o Ocupe Estelita, movimento contra a construção de um 

empreendimento imobiliário no Cais José Estelita, área de grande valor histórico e ambiental 

para o Recife, capital do estado. Foram denunciadas ilegalidades no processo de compra da 

propriedade e o não cumprimento de determinações do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), mas, apesar disso, o negócio foi aprovado. Em 2012, teve início a 

demolição dos antigos armazéns de açúcar que havia no Cais, e  a sociedade civil se 

mobilizou contra o projeto. Em 2014, os integrantes do movimento Ocupe Estelita chegaram 

a montar um acampamento no local – dispersado, após semanas de resistência, por meio de 

intervenção policial. Embora o início da mobilização tenha tido espaço na mídia local, a 

imprensa calou-se quando a reação dos manifestantes começou a se intensificar e conseguiu 

suspender, temporariamente, o início das obras. O motivo para o silêncio (denunciado pelos 

jornalistas)73 : as construtoras que formam o consórcio Novo Recife, responsável pelo 

empreendimento, estão entre os maiores anunciantes nos veículos de comunicação locais. 

  

3.1.2 A redução e sobrecarga das equipes 

 Com a reconfiguração do setor midiático a partir dos avanços tecnológicos e da crise 

econômica mundial no início do século 21, uma das primeiras reações das empresas 

jornalísticas foi cortar custos – para compensar a queda do faturamento diante da redução das 

verbas destinadas à propaganda e da concorrência trazida por novos canais de comunicação 

com os consumidores. Insistindo em procedimentos e margens de lucro conservadores e 

pouco eficazes no ecossistema pós-industrial (que destruiu o monopólio da notícia), a 

imprensa tradicional deixou de produzir determinadas publicações e desligou centenas de 

profissionais (ver item 1.1.2).  

 No Brasil, entre 2012 e junho de 2015, foram contabilizadas 1.084 demissões de 

jornalistas em cerca de 50 redações, segundo levantamento feito pelo Volt Data (2015)74. E o 

número é certamente maior, alertam os autores do relatório, porque "a informalidade no setor 

muitas vezes não permite contabilizar, por exemplo, a dispensa de um jornalista contratado 

como pessoa jurídica ou terceirizado". De acordo com o estudo, a Editora Abril foi a empresa 

que mais dispensou jornalistas nesse período, seguida pelo Grupo Estado e pelo Grupo Folha 

(ambos em segundo lugar na lista). 
                                                        
73 Em 2014, profissionais de jornais, rádios e TVs locais criaram um espaço virtual 
(http://calicerecife.tumblr.com/) em que revelavam, anonimamente, a pressão que vinham sofrendo, dentro das 
redações, para não noticiar o caso.  
74 https://medium.com/volt-data-lab/a-conta-dos-passaralhos-953e7e254d4a 
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 Entre os profissionais que mantiveram seus empregos, muitos assumiram mais 

atribuições e responsabilidades. Reportagem da Agência Pública (BONDENMÜLLER et al, 

2013) 75  descreveu como as corporações brasileiras aproveitaram "a condição de ter 

propriedade cruzada de vários veículos de comunicação" para fazer com que a mesma equipe 

(já reduzida pelas demissões) acumulasse funções e produzisse conteúdo para diversas 

plataformas e formatos. A matéria traz depoimentos de profissionais que viveram os 

passaralhos e suas consequências nas redações de alguns dos principais grupos midiáticos do 

país. Reproduzimos alguns deles:  

 

Ao chegar à redação um dos colegas comentou que haveria corte e, cerca de 
20 minutos depois, fui chamado para ser avisado de que seria desligado da 
empresa. A justificativa? Corte de gastos. Tinham de ter uma meta "x" de 
gastos, e a minha saída ajudaria a atingir tal meta [fala de um jornalista 
demitido pelo grupo Folha em 2013]. 
 
Um dos demitidos [em um dos cortes de pessoal realizados pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, abril de 2013), repórter com cerca de cinco anos de 
profissão, não disfarça sua revolta. [...] “O jornal esperava que os jornalistas 
continuassem a manter a quantidade e a qualidade de trabalho com menos 
pessoas, impossível. Jornalistas acumularam funções, e a qualidade, como os 
leitores puderem observar, caiu”.  
 
“É um ponto fora da curva”, diz Paulo Totti, que, com quase 60 anos de 
jornalismo, também foi vítima do corte no Valor [Valor Econômico, jornal 
que pertence aos grupos Folha e Globo). Totti usa a expressão para explicar 
que, na indústria do jornalismo, os trabalhadores mais experientes são 
descartados facilmente e substituído por recém-formados – o oposto do que 
acontece em outras áreas. “Em nenhum outro ramo da economia se vê 
atitudes semelhantes. Os administradores têm a preocupação de manter a sua 
mão-de-obra qualificada".  

 

 Essa "reestruturação" das equipes muitas vezes foi justificada por um desvirtuamento 

da ideia de convergência de Jenkins (2009). "Ao integrar suas redações, especialmente ao 

integrá-las sob a hegemonia do veículo tradicional (que afinal, sob o seu ponto de vista ainda 

é hegemônico, pois é quem paga a conta), as empresas jornalísticas tradicionais no Brasil 

submetem as virtudes estratégicas das empresas jornalísticas contemporâneas aos vícios das 

empresas da velha guarda" (LEÃO, 2015)76. 

 

3.1.3  A falta de compreensão e formação sobre o ambiente digital 

 Essa equivocada interpretação e tradução da cultura da convergência pela imprensa 

                                                        
75 http://apublica.org/2013/06/pior-profissao-mundo/ 
76 http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed842_ou_a_desintegracao_da_redacao/ 
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tradicional impactou negativamente não só a composição e operação das empresas do setor, 

mas também sua presença digital. No Brasil, a exemplo do que se observou nos Estados 

Unidos, várias empresas inicialmente se limitaram a reproduzir o conteúdo dos produtos 

impressos na internet77 e copiar (de forma simplista e, em alguns casos, equivocada) fórmulas 

adotadas por veículos com DNA digital (ver item 1.3.3). Nas redes sociais, implantou-se o 

chamado jornalismo caça-cliques, em referência à tentativa de elevar a audiência das 

empresas jornalísticas na web por meio de linguagem e conteúdo considerados mais 

populares, e dessa forma, atrair anunciantes – tentando reproduzir o falido modelo adotado no 

século 20, que contribuiu largamente para a erosão da credibilidade do jornalismo (ver itens 

1.3.4 e 1.2, respectivamente).  

 
[...] as grandes empresas, no Brasil e no exterior, não parecem ter clareza do 
que devem fazer diante do campo aberto pela internet e, em vez de 
priorizarem o jornalismo, que exige distanciamento e rigor, cedem 
progressivamente ao imediatismo e à cacofonia das redes. A justificativa 
corrente é a de que a alteração no hábito de leitura e consumo de notícias 
provocada ou favorecida pela disseminação da tecnologia digital jogou o 
jornalismo num ambiente inédito e imprevisto, que retirou das empresas o 
sustento da publicidade tradicional. O resultado seria a caça ao clique, como 
forma de contabilizar uma massa de leitores atraente para o mercado 
publicitário, ainda que seja difícil estabelecer preferências de consumo – e, 
portanto, definir o “público-alvo” – num meio tão dispersivo e volátil como 
o virtual. Ocorre que a caça ao clique é a morte anunciada do jornalismo, 
porque o que costuma excitar o público é a surpresa, o escândalo, o bizarro, 
o curioso, o grotesco. Em síntese, o fait-divers78, que sempre foi elemento 
periférico para os jornais de referência (MORETZSOHN, 2015).79 

 

 Um caso que exemplifica essa prática: em janeiro de 2015, em pleno verão, a cidade 

do Recife (capital do estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil) foi atingida por um 

fenômeno meteorológico chamado vórtice ciclônico, que provocou fortes chuvas e ventos, 

                                                        
77 "A incapacidade da velha mídia em lidar com muita informação e com muita transformação leva a 
desinteligência na adaptação para o novo modelo de comunicação. Essa incapacidade está aliada a uma leitura 
equivocada do mote 'o meio é a mensagem', conceito preferido dos profissionais da televisão até a emergência da 
comunicação em rede mundial [...]. As comunidades virtuais formam-se e fundam-se numa maneira distinta de 
ver, escrever, interagir e aprender. Os métodos usados pela velha mídia fantasiada de nova teimam em 
reproduzir o clássico modelo da comunicação" (COSTA, 2006. Disponível em: http://casperlibero.edu.br/wp-
content/uploads/2014/05/Por-que-a-nova-m%C3%ADdia-%C3%A9-revolucionaria.pdf). 
78 "A expressão francesa Fait Divers designa, em sua generalidade, a informação sensacionalista. A sua 
pronúncia é bem anterior ao advento da Imprensa. Já existia em diferentes produções culturais na Idade Média, 
habitando a aura dos cantos dos menestréis. Angrimani (1994:27) observa que, em 1631, A Gazette de France 
lançou 'edições extraordinárias, de grandes tiragens, consagradas aos Fait Divers sensacionais. Depois, os 
editores de outros jornais passaram a publicá-los, com mais intensidade, para aumentar os seus rendimentos. [...] 
Em um mosaico genérico, pode-se afirmar que o Fait Divers é a informação sensacionalista. Mimetiza conflitos, 
cravados na Causalidade e na Coincidência, de acordo com Barthes (1971). Interpela o receptor pelos tentáculos 
da emoção, independente de seu estilo jornalístico"  (RAMOS, 2001, p.124) 
79 http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-suicidio-do-jornalismo/ 
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resultando na morte de uma pessoa, queda de dezenas de árvores (bloqueando ruas, 

destruindo automóveis e, em alguns casos, deixando pessoas presas dentro de seus carros), 

alagamentos, engarrafamentos e falta de energia que chegou a mais de 48 horas em 

determinados bairros. Na página do Jornal do Commercio, um dos principais jornais locais, 

no Facebook (www.facebook.com/jornaldocommercioPE/), informes trágicos sobre o caos 

que se instalou na cidade eram intercalados por comentários supostamente engraçados e 

adequados para essa rede social – que acabaram se revelando sensacionalistas e inoportunos 

diante da gravidade da situação. "Vocês ouviram o pipoco do trovão?                                                              #Aperteoplay e escute 

o estrondo" foi postado oito minutos antes de um "Raio atinge fio de média tensão e deixa 

bairros do Recife sem energia - Fiação está caída no cruzamento da Cruz Cabugá com a 

Avenida Mario Melo". Pouco depois, comentários como "É muita água", "É muito vento" e 

"É muito raio, viu" antecederam, com intervalo de menos de uma hora, notícias como 

"Ciclista morre após ser atingido por árvore no Espinheiro" e "Queda de árvores no Derby 

deixa pessoas presas dentro de carros". À noite, o comentário "Raios e trovões embalados 

pelo AC/DC" introduzia vídeo produzido pelo NE10 (núcleo digital do sistema Jornal do 

Commercio), intitulado "ReciThunder" e descrito como "uma verdadeira sinfonia de raios 

iluminou os céus do Recife, nesta sexta-feira. Esperar, ninguém esperava. Mas vamos 

combinar que o espetáculo foi bonito?".  

  

3.1.4 A busca por novas fontes de receita 

 Entre as tentativas de compensar a perda de receita com a publicidade (ver item 1.1.1), 

a imprensa tradicional no Brasil recorreu ao paywall, com cobrança de assinatura online. Foi 

o que fizeram, por exemplo, os jornais Folha de S. Paulo (folha.com.br) e O Globo 

(oglobo.globo.com), que implantaram o sistema em 2012 e 2013, respectivamente – 

permitindo acesso gratuito a um determinado número de artigos e, uma vez atingido esse 

limite, passando a cobrar pelo conteúdo (COSTA, 2014, p. 95).  

 A estratégia de adicionar serviços que agreguem valor ao negócio, indo além do 

conteúdo jornalístico, é apontada por Caio Túlio Costa como uma das mais promissoras 

iniciativas no ecossistema digital – mas, na época da conclusão do estudo, publicado em 

2014, ainda pouco disseminada. Uma exceção citada pelo pesquisador é o UOL (uol.com.br), 

que já nasceu com a filosofia de "nunca acreditar que a publicidade pagaria toda a conta, 

especialmente porque a sua contribuição não passava de 10%, no máximo 20%, da receita 

total. O desafio passou a ser, então, o de como repor a receita cadente de acesso com outros 

produtos. Com outros serviços. Foi o que foi feito" (idem, p. 100). Na briga por anúncios, em 
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um mercado retraído, as grandes corporações mantêm sua hierarquia. No Brasil, a disputa 

concentra-se entre Globo e Google.  

 
[O Grupo Globo] é a terceira companhia midiática que mais cresce no 
mundo, com uma receita de aproximadamente US$ 7 bilhões em 2014, 
segundo a ZenithOptimedia. A Globo mantém uma rede de emissoras de TV 
com 118 afiliadas locais, é dona do jornal O Globo, da revista semanal 
Época, da emissora de rádio CBN e do canal GloboNews. The Economist, 
que referiu-se (sic) à Globo como a empresa mais poderosa do Brasil, 
informou em 2014 que 91 milhões de pessoas – pouco menos da metade da 
população – sintonizava a TV Globo diariamente. [...] Dados recentes 
mostram que ainda mais verbas publicitárias estão migrando para a 
organização. "O mercado publicitário brasileiro se tornará uma competição 
entre os dois Gs: Globo e Google", previu The Economist' 
(MAISONNAVE, 2016, tradução nossa).80 

 

 O trecho citado é de artigo publicado por The Nieman Journalism Lab 

(www.niemanlab.org), núcleo da Harvard University que estuda o jornalismo na era digital,  e 

chama atenção para o conflito de interesses evidenciado pelo modelo de negócios das 

organizações Globo, considerando que se trata de uma organização jornalística: não raro 

afiliadas da emissora pertencem a políticos, a exemplo das famílias dos ex-presidentes 

brasileiros José Sarney e Fernando Collor, que controlam afiliadas da Globo em seus estados. 

 

3.2 A renovação trazida pela mídia digital independente 

 Poente para várias empresas da mídia tradicional, a transição para o jornalismo pós-

industrial representou uma luminosa oportunidade para profissionais recém-desligados de 

corporações do setor e/ou insatisfeitos com as práticas, conteúdo e condições de trabalho na 

grande mídia. Aproveitando as possibilidades de se conectar aos consumidores sem mais 

precisar da intermediação da indústria e da sua engrenagem de produção e distribuição de 

notícias, vêm surgindo, no mercado digital brasileiro, organizações jornalísticas sem fins 

lucrativos, focadas no resgate da atividade a serviço do interesse público. Levando a uma 
                                                        
80 "It is the third fastest-growing media company in the world, with revenue in 2014 reaching about $7 billion, 
according to ZenithOptimedia. Globo maintains a national network of 118 local TV affiliates, owns the national 
O Globo newspaper, the weekly newsmagazine Época, the CBN national news radio network, and 24-hour 
channel GloboNews. The Economist, which has called Globo “Brazil’s most powerful company,” reported in 
2014 that 91 million people—slightly less than half the population—tune into TV Globo every day. [...] Recent 
data shows that more advertising revenue is migrating to Globo. 'Increasingly, Brazil’s advertising market will 
be a contest between the two Gs: Globo and Google',  predicted The Economist. [...] No other media outlet in 
Brazil comes close to having Globo’s reach, but its ownership structure throws up conflicts of interest. This is 
especially true outside the major urban centers, where affiliates usually are owned by politicians or well-
connected businessmen. For instance, the families of two former presidents, José Sarney and Fernando Collor, 
control local Globo affiliates in their impoverished home states" (MAISONNAVE, 2016. Disponível em: 
http://niemanreports.org/articles/revitalizing-journalism-in-brazil). 
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nova escala um movimento iniciado pelos blogs, esses grupos alargam as fronteiras das 

decisões, filtros e valores envolvidos na apuração, processamento e compartilhamento das 

informações. O jornalismo continua a não espelhar a sociedade, retratando-a tal e qual – 

"sempre que tentamos dar conta da realidade empírica, estamos à volta com um real 

construído" (CHARAUDEAU 2013, p. 131) –, mas, caleidoscopicamente, apresenta mais 

versões, impressões e análises da mesma. Abordamos esse processo a seguir, associando o 

surgimento dessas organizações jornalísticas à luta por reconhecimento refletida nas 

manifestações populares de junho de 2013 e argumentando que o discurso editorial desse 

novo jornalismo brasileiro está arterialmente ligado ao discurso das ruas. 

 

3.2.1 Discurso como prática social 

 O discurso é uma  prática social que se manifesta através da linguagem, representando 

e também significando o mundo (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117): trata-se de uma forma de 

agir sobre os outros e implica uma relação dialética com a estrutura social, sendo moldado por 

ela e ao mesmo tempo constituindo-a. Nesse sentido, o  discurso contribui para a construção 

das identidades sociais, das relações sociais entre as pessoas e de sistemas de conhecimento e 

crença – isso se dá tanto na produção e distribuição como no consumo e interpretação do 

discurso na sua dimensão textual (que compreende a linguagem falada e a escrita).  

 Esse processo é atravessado, em maior ou menor grau, pela ideologia, entendida como 

"significações da realidade que são construídas em várias dimensões das formas/sentidos das 

práticas discursivas e que contribuem para a produção, reprodução e transformação das 

relações de dominação" (idem). O discurso, como prática ideológica, constitui, naturaliza, 

mantém e transforma os significados de mundo de posições diversas nas relações de poder. 

Essas considerações remetem à obra de Mikhail Bakhtin sobre ideologia e filosofia da 

linguagem, em que o filósofo destaca o caráter social do ideológico, enfatizando que a 

realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade dos signos sociais: "Todo signo ideológico, 

e portanto também o signo linguístico, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de 

um grupo social [...]; é determinado pelas formas da interação social" 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1973, p.21).  

 Nesse contexto, a palavra é, para Bakhtin, o fenômeno ideológico por excelência. 

Todas as manifestações da criação ideológica banham-se no discurso. As palavras são tecidas 

a partir de uma miríade de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais, 

sendo, portando, o indicador mais sensível das transformações sociais. São determinadas pela 

realidade, ao passo que a refletem e retratam de acordo com os entrecruzamentos de valores 
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sociais que a constituem (processo que procede da infraestrutura e vai tomar forma nas 

superestruturas). As classes dominantes, destaca Bakhtin, tendem a inibir a luta de índices 

sociais que aí se trava, tentando "valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje" 

(1973, p.48). Mas a dialética interna do signo se revela de quando em quando, notadamente 

em épocas de crise social e de comoção revolucionária.  

 

3.2.2 Linguagem e autonomia 

 Historicamente, a população de baixa renda tende a se calar: pelos limites impostos à 

sua capacidade de se articular devido à situação de pobreza e, também, por conta da imagem 

negativa que lhe é associada pelas outras classes, e que ela própria interioriza, tornando-se 

vítima do discurso de autolegitimação dos grupos dominantes (como mencionado no tópico 

anterior). Esta privação de voz "equivale à falta de reconhecimento do indivíduo como sujeito 

por parte daqueles que o silenciam ou não querem ouvi-lo ou até não querem vê-lo, como se 

além do silêncio lhe fosse imposta a invisibilidade" (PINZANI, 2012, p.105). O resultado, 

naturalmente, é a perda de autonomia.  

 
[...] é necessário que os indivíduos disponham da capacidade e da 
possibilidade de exercer críticas, de exigir justificativas, de esclarecer sua 
posição em relação à realidade sentida por eles como injusta ou que precisa 
ser modificada por alguma razão. A impossibilidade de articular suas 
exigências e até de descrever sua própria situação em termos de um ponto de 
vista que não seja aquele das classes dominantes resulta numa inevitável 
perda de autonomia, já que esta pressupõe um sujeito capaz de afirmar-se 
perante os outros como um ator capaz de fundamentar verbalmente suas 
ações, suas intenções, seus desejos, suas necessidades etc (idem, p. 101). 

 

 Ao ser empoderada por uma nova conjuntura econômica e social, parte dos brasileiros 

começou a vivenciar, no início do século 21, um processo de conscientização da dignidade 

individual e busca por reconhecimento social. A melhoria da distribuição de renda no país – a 

partir dos programas implantados por Lula ao assumir a presidência em 2003 – levou à 

exclusão do Brasil do mapa mundial da fome (PORTAL BRASIL, 2014) 81 . Ao ter 

asseguradas condições básicas de sobrevivência, parte da população que antes se encontrava 

em situação de miséria passou a exprimir uma consciência cidadã, começou a recuperar a voz 

e a reagir à "situação paralisante do rebaixamento passivamente tolerado"  (HONNETH, 

2003, p. 259). Foi o que se viu nas manifestações populares realizadas no país a partir de 

                                                        
81 www.brasil.gov.br/governo/2014/09/relatorio-indica-que-brasil-saiu-do-mapa-mundial-da-fome-em-2014 
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junho de 2013, impulsionadas por esse novo momento social e também inspiradas por 

movimentos como a Primavera Árabe, no Oriente Médio, e Occupy Wall Street, nos Estados 

Unidos.  
Uma possível leitura do que acontece hoje no Brasil é que, pelo fato de 
haver uma melhoria na redistribuição de renda e não se estar mais lutando 
apenas por sobrevivência ou pela aquisição de bens primários — como era o 
caso de uma ampla faixa da população, em situação de pobreza extrema —, 
as pessoas adquirem essa autoestima mínima, digamos assim, que é 
fundamental para elas articularem novas reivindicações, como ter direito a 
um transporte público digno, educação e saúde de qualidade. Inicialmente, o 
Brasil passou por um processo de empoderamento de determinados bens, a 
partir de uma política de transferência de renda. Num segundo momento, as 
pessoas começam a lutar por dignidade, reconhecimento, cidadania. Quando 
você não tem o mínimo assegurado, sequer se sente motivado. A ideia de 
motivação aí é muito importante: como essa motivação depende das relações 
intersubjetivas, das relações sociais. Então, eu diria que sim, a autoestima de 
boa parte dos brasileiros que se encontram em uma nova situação econômica 
está crescendo. E aqui tenho em vista — com algumas diferentes nuances — 
a teoria do reconhecimento, principalmente como formulada pelo filósofo 
alemão Axel Honneth (CAMPELLO, 2013). 
 
 

 Pesquisa realizada em junho de 2013 (IBOPE, 2013)82, data-estopim dos protestos no 

Brasil, mostra as principais questões relacionadas a essa mobilização popular. Entre elas: 

precariedade e custo do transporte público; corrupção e desvios de dinheiro público; 

precariedade do sistema público de saúde; violência policial; segurança pública; desigualdade 

social; direito à cidade; carga tributária; preconceito racial.  

 

 3.2.3 A rearticulação do discurso jornalístico 

 Com base na definição do discurso como prática social e ideológica (que se molda à 

realidade ao mesmo tempo em que a constitui e retrata) e na teoria do reconhecimento (que 

motiva a busca por autonomia, por meio da linguagem, a partir de situações de desprezo e 

indignidade), argumentamos que, no emergente campo do jornalismo digital independente no 

Brasil, observa-se um discurso afinado com o que se ouviu nas manifestações sociais de 2013: 

refletindo e refratando a busca por reconhecimento evocada nesses protestos, a partir de eixos 

temáticos como segurança pública, direitos humanos, meio ambiente, urbanismo, democracia. 

Se antes era predominantemente pautado pelas ideologias das classes econômicas e políticas 

dominantes, o mapa jornalístico brasileiro começa a exibir uma maior diversidade, em 

sintonia com as mudanças sociais ocorridas no início do século 21 no país – o que reaproxima 

a atividade de sua função nuclear a serviço da democracia.  

                                                        
82 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/veja-integra-da-pesquisa-do-ibope-sobre-os-manifestantes.html 
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 Um marco dessa rearticulação do discurso midiático no país foi a cobertura dos 

protestos de 2013 no Brasil pelo coletivo Mídia Ninja (https://ninja.oximity.com/), como 

destaca artigo veiculado por The Nieman Journalism Lab: "É o ponto fora da curva do 

jornalismo tradicional, que geralmente tem como objetivo acompanhar os fatos a uma certa 

distância. Em muitas das transmissões do Mídia NINJA, o espectador pode correr com a 

multidão e testemunhar as reações aos confrontos entre os policiais e os manifestantes" 

(MAZOTTE, 2013, tradução nossa).83 O grupo define-se como um projeto jornalístico, mas 

contesta o olhar imparcial geralmente associado à atividade. "O Jornalismo é uma das 

ferramentas e linguagens que utilizamos para levantar temas e debates, fortalecendo narrativas 

que não têm visibilidade nos meios convencionais de comunicação. Mas para além de 

jornalismo fazemos midiativismo" (https://ninja.oximity.com/partner/ninja/faq). A Mídia 

Ninja não faz parte do corpus deste trabalho84 , mas o resumo aqui apresentado busca registrar 

o incisivo papel do grupo no desconfigurar do jornalismo como o conhecíamos e da erupção 

da mídia livre e do midiativismo no Brasil, movimentos que expuseram as corroídas entranhas 

da imprensa tradicional, como analisa Ivana Bentes85 (2014, p. 332): 

 
Indo além do “hackeamento” (apropriar-se para subverter) das narrativas, a 
Mídia Ninja passou a pautar a mídia corporativa e os telejornais ao filmar e 
obter as imagens do enfrentamento dos manifestantes com a polícia, a 
brutalidade e o regime de exceção (policiais infiltrados jogando coquetéis 
molotov, polícia a paisana se fazendo passar por manifestantes violentos, 
apagamento e adulteração de provas, criminalização e prisão de 
midiativistas, estratégias violentas de repressão, gás lacrimogêneo e balas de 
borracha, etc.). 

  

                                                        
83 "It’s also the dot outside the curve of traditional journalism, which often aims to follow the facts unaffected 
and from a distance. In many of Mídia NINJA’s broadcasts, the viewer can run with the crowds and witness the 
ninjas’ reactions to confrontations between police officers and protesters" (MAZOTTE, 2013. Disponível em: 
http://www.niemanlab.org/2013/07/in-brazil-midia-ninjas-indie-journalists-are-gaining-attention-and-sparking-
controversy).  
84 O coletivo já foi por demais investigado no universo acadêmico, e defende e pratica o jornalismo como uma 
atividade diretamente associada ao ativismo. Este trabalho partiu da necessidade de identificar alternativas à 
mídia tradicional para além da mídia ativista, já bastante difundida e analisada. 
85 A pesquisadora define as manifestações de junho de 2013 como experiências disruptivas em relação aos 
sistemas midiáticos e políticos tradicionais com base na teoria em torno da partilha do sensível, de Jacques 
Rancière (2005): "Nas jornadas de Junho de 2013 vimos emergir novas formas de midialivrismo e midiativismo 
em que a linguagem e a experimentação criam outra partilha do sensível. Uma experiência no fluxo e em fluxo, 
que inventa tempo e espaço, poética do descontrole e do acontecimento. Exprimir o 'grito', como escreveu 
Jacques Ranciere, tanto quanto tomar posse da palavra é o modo de desestabilizar a partilha do sensível e 
produzir um deslocamento dos desejos e constituir o sujeito político multidão. A importância das mídias on-line, 
mídias livres e midiativistas nesse grito desestabilizador nos parecem decisivas na constituição de uma nova 
forma de experimentar a politica. A multidão capaz de se autogovernar a partir de ações e proposições 
policêntricas, distribuídas, atravessadas por poderes e potências muitas vezes em violento conflito, constitui uma 
esfera pública em rede, autônoma em relação aos sistemas midiáticos e políticos tradicionais. (BENTES, 2014, 
p. 330). 
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 Em parte por conta das imagens transmitidas pelo grupo e viralizadas nas redes 

sociais, verificou-se uma mudança de tom em matérias da imprensa tradicional, iconizada 

pelo pedido de desculpas do jornalista Arnaldo Jabor (2013)86 na rádio CBN: "Falei na TV 

sobre o que me pareceu um bando de irresponsáveis (...) Mas a partir de quinta-feira, com a 

violência maior da polícia, ficou claro que o Movimento Passe Livre expressava uma 

inquietação que tardara muito no país, pois desde 1992 faltava o retorno de algo como os 

caras pintadas, os jovens que derrubaram um presidente". A Folha de S. Paulo, que havia 

noticiado os protestos como atos de vandalismo e "convocado" a PM a "retomar a Paulista", 

passou a registrar os excessos dos policiais depois que seus repórteres foram vítimas da 

corporação e se popularizaram imagens de agressões contra manifestantes. Na retrospectiva 

anual, o jornal publicou artigo intitulado "Manifestações não foram pelos 20 centavos": 

"Quando um grupo de jovens se reuniu no dia 6 de junho na avenida Paulista para contestar o 

aumento da tarifa de ônibus de São Paulo, ninguém poderia imaginar que aquele seria o 

marco zero da maior sequência de protestos no país desde o Fora Collor" (GRIPP, 2013)87. 

 É importante destacar duas ponderações com relação a esses novos enfoques. A 

primeira é que "a reviravolta na cobertura talvez não tenha sido tão grande assim", como 

analisou Sylvia Moretzsohn (2013a)88 na época:   

 
O texto [...] continua subserviente às fontes oficiais. Repete 
monocordicamente a condenação do governador ao caráter político dos 
protestos, como se esta não fosse uma característica inerente a qualquer 
manifestação pública. [...] Ao agirem como agiram até agora, os jornais 
cultivam a ignorância dos analfabetos políticos que compõem parte de sua 
audiência. É uma opção arriscada, sobretudo em tempos de internet.  

 

 A segunda reflexão é que, se por um lado a mudança na abordagem está ligada à 

inevitabilidade de noticiar a gravidade dos fatos escancarados pela mídia alternativa, por 

outro pode ser associada a uma conveniente transferência de foco, levando as críticas 

localizadas nas esferas estaduais e municipais para o campo federal. Essa é uma leitura que se 

aplica, particularmente, a São Paulo, estado no qual a grande mídia evidencia uma postura 

historicamente mais "simpática", digamos assim, aos governos tucanos (na época, o 

governador paulista era Geraldo Alckmin, do PSDB, e a presidente da república, Dilma 

Rousseff, do PT). Em redações alinhadas aos interesses tucanos, já não era interessante 

invalidar os protestos populares, mas enfatizar os ataques à administração petista.  
                                                        
86 https://www.youtube.com/watch?v=W4kMAxrc7eo 
87 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/12/1390207-manifestacoes-nao-foram-pelos-20-centavos.shtml 
88 http://observatoriodaimprensa.com.br/caderno-da-cidadania/muito-alem-dos-20-centavos/ 
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 De uma maneira ou de outra, as narrativas da mídia alternativa 89  efetivamente 

confrontaram significativamente a cobertura da imprensa tradicional e definiram uma clara 

fronteira entre passado e futuro no fazer jornalístico brasileiro – demarcando o início de um 

mercado mais pluralizado, tanto com relação ao conceito como à prática da atividade, em 

oposição à hegemonia midiática que caracterizou o século 20.  

 As primeiras décadas do século 21 têm visto surgir uma série de projetos jornalísticos 

sem fins lucrativos, que se constituem e se apresentam como alternativas à imprensa 

tradicional, em reação à perda de qualidade e credibilidade do jornalismo praticado pelas 

corporações do setor e à sua insistência em demarcar sua hierarquia e controle sobre a 

produção da notícia, em uma época que viabiliza e celebra a democratização da informação. 

 "Nosso foco não é o lucro, mas o compromisso com a produção de um jornalismo de 

qualidade e com novas maneiras de financiá-lo [...]. O resultado é um jornalismo mais 

aprofundado, personalizado e aberto à experimentação", resumiu Natália Viana em entrevista 

a The Nieman Journalism Lab (MAISONNAVE, 2016)90. A jornalista é uma das fundadoras 

da Agência Pública (apublica.org), uma das primeiras e mais sólidas iniciativas do setor no 

país, criada em 2011, com o objetivo de "fortalecer o direito à informação, qualificar o debate 

democrático e promover os direitos humanos" (PÚBLICA, 2011)91. O grupo se mantém por 

meio de crowdfundig, subsídios de instituições como Open Society Foundations e Fundação 

Ford, além de parcerias com centros independentes de jornalismo, veículos da imprensa 

tradicional e expoentes das novas mídias. A Pública foi finalista ou vencedora de prêmios 
                                                        
89 Na época, dois episódios começaram a arrefecer o entusiasmo inicial em torno do coletivos (que, entretanto, 
mantém-se ativo e consistente em sua proposta). O primeiro foi uma entrevista com o então prefeito do Rio de 
Janeiro, Eduardo Paes (https://www.youtube.com/watch?v=fdRx3kVQmT), que gerou críticas sobre o 
despreparo dos repórteres e questionamentos sobre a eficácia da transmissão "em fluxo, ao vivo, e sem cortes", 
pregada pelo coletivo. "Não se trata de desqualificar o ponto de vista alternativo oferecido pela Mídia Ninja, 
aliás fundamental para confrontar as imagens apresentadas pela mídia tradicional [...], mas de apontar a rejeição 
à edição [...] como um equívoco que dificulta o estabelecimento de um quadro coerente para a compreensão dos 
acontecimentos" (MORETZSOHN, 2013b). Cerca de um mês depois, o grupo foi bombardeado por sua ligação 
com a rede de produtores culturais Fora do Eixo, evidenciada na participação do grupo no programa Roda Viva, 
da TV Cultura (https://www.youtube.com/watch?v=t1AA-ZUdL7o). Depois de denúncias nas redes sociais, o 
Fora do Eixo foi tema de reportagem da revista Carta Capital sobre suas práticas e políticas internas, incluindo 
"acusações de estelionato e dominação psicológica" (BOCCHINI; LOCATELLI, 2013). Em dezembro do 
mesmo ano, Bruno Torturra, um dos fundadores da MN, contou, na revista Piauí (TORTURRA, 2013), sua 
versão da montanha-russa que foram os primeiros meses do movimento e do que chamou de "ascensão e queda 
da Mídia Ninja no pós-Roda Viva". Num misto de desabafo e manifesto, lembrou o alcance do coletivo e as 
rupturas que provocou na maneira de pensar e praticar o jornalismo, defendeu o Fora do Eixo, mas expressou sua 
decisão de deixar a Mídia Ninja. "O plano de financiá-la, de desenvolver uma estrutura editorial e investir no 
jornalismo de fôlego estava refém do déficit entre seu enorme simbolismo e sua estrutura gasosa".  
90 “These organizations are not focused on profit but rather are committed to producing quality journalism and to 
finding new forms of financing it,” says Natália Viana, one of three female journalists who founded Agência 
Pública in 2011. “The result is deeper, less hard news-based journalism. It is more personalized and open to 
experimentation” (http://www.niemanlab.org/2016/01/from-nieman-reports-startups-are-revitalizing-journalism-
in-brazils-challenging-environment/).  
91 http://apublica.org/quem-somos/ 
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como Esso, Gabriel Garcia Marques/Fundação Nuevo Periodismo, HSBC-Jornalistas&Cia e 

Abdias Nascimento. 

 "Precisamos passar de uma fase de redundância, com todo mundo falando da mesma 

coisa, com pouca capacidade de aprofundamento [...], para um cenário em que a população 

possa falar: essas velhas mídias não servem, mas é possível acompanhar os grandes temas 

brasileiros e suas alternativas a partir de um conjunto de outras publicações", defendeu 

Antonio Martins, editor do Outras Palavras (outraspalavras.net), durante a Rebelião 

Jornalística (2014). Portal de comunicação compartilhada, ou mídia livre, como se define, a 

organização conta com uma pequena redação, formada por quatro pessoas, em São Paulo, e 

uma rede de aproximadamente 300 colaboradores. Publica cerca de 20 a 30 textos por 

semana, em geral análises (sobre fatos nacionais e internacionais), e sobrevive a partir da 

contribuição de leitores, por meio de campanhas de crowdfunding.  

 Nesse mercado em ebulição, vão surgindo mais organizações como essas. Sem fins 

lucrativos; com foco no jornalismo a serviço do público e em temas ligados a direitos 

essenciais da população, como segurança, mobilidade, urbanismo, meio ambiente; sem 

influência de anunciantes públicos ou privados; criadas no mercado brasileiro já no ambiente 

da sociedade em redes digitais – características que as agregam em torno do rótulo 

"jornalismo digital independente92. Alguns exemplos: Amazônia Real (amazoniareal.com.br), 

Aos Fatos (aosfatos.org), Brio (brio.media), Cidades para Pessoas (cidadesparapessoas.com), 

Fluxo (fluxo.net), InfoAmazônia (infoamazonia.org/), Jornalistas Livres 

(medium.com/jornalistas-livres), Jota (jota.uol.com.br/), Marco Zero Conteúdo 

(marcozero.org/), Nexo (www.nexojornal.com.br/) e Ponte (ponte.org).  

 No próximo capítulo, investigamos, a partir da composição e atuação de seis dessas 

organizações, se – e de que forma – o jornalismo digital independente no Brasil responde aos 

déficits da imprensa tradicional e apresenta soluções disruptivamente inovadoras para a crise 

conceitual, financeira e operacional da grande mídia, registrada no primeiro capítulo. Esses 

grupos têm a seu favor o fato de não estarem presos a processos já consolidados, como nas 

empresas tradicionais – que implicam em transformações mais lentas, embora, em muitos 

casos, mais estáveis e sustentáveis (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012). Nascem sob a 

ameaça da potencial efemeridade, mas também sob a leveza e o frescor da liberdade.  

  

                                                        
92 Em março de 2016, a Pública lançou um mapa do jornalismo independente no Brasil (apublica.org/mapa-do-
jornalismo/), que lista várias dessas organizações, seguindo três critérios: 1) produzir primordialmente conteúdo 
jornalístico; 2) ter nascido na rede; 3) ser projeto coletivo, não se resumir a blog. 
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4 O JORNALISMO DIGITAL INDEPENDENTE NO BRASIL E A BUSCA DA 

CREDIBILIDADE PERDIDA 

 

 Em 15 de novembro de 2014, em São Paulo, discutia-se o futuro do jornalismo na 

sociedade em rede. De um lado da Avenida Paulista, o Festival Piauí de Jornalismo, 

organizado pela revista Piauí. Do outro, a Rebelião Jornalística, reunindo grupos de 

jornalismo independente. Enquanto se discutiam formas de pluralizar as vozes do jornalismo 

brasileiro, manifestantes contra o governo da presidente Dilma Rousseff (PT), recém-eleita 

para o segundo mandato, ocupavam a Paulista. A repórter fotográfica Marlene Bergamo 

participava dos debates na Rebelião Jornalística e decidiu registrar o protesto. Acabou sendo 

agredida por um skinhead. Motivo: alguns dos manifestantes estavam atacando as pessoas 

que não concordavam com eles, como foi denunciado na época pelo Portal Imprensa 

(http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/69362/marlene+bergamo+e+agredida+por+

manifestante+durante+ato+contra+dilma+em+sao+paulo). O episódio foi registrado  pela 

Associação Nacional dos Jornais como afronta à liberdade de imprensa (www.anj.org.br/wp-

content/uploads/2013/09/2014-2015-RELATÓRIO-DE-LIBERDADE-DE-IMPRENSA.pdf ) e 

demonstra a onda conservadora que tomou as ruas brasileiras em 2014 e 2015. Ao contrário 

do que se viu em junho de 2013, a nova leva de passeatas tinha uma feição elitista e reunia 

grupos de extrema direita93. Naquele sábado em particular, pedia-se a intervenção do 

Exército e entoavam-se vivas à Polícia Militar. Em entrevista ao Fluxo em maio de 2014 

(https://youtu.be/1qjd4gWekFg), ainda antes da reeleição de Dilma Rousseff, mas já numa 

ambiência política que apontava para esse cenário, o filósofo Vladimir Safatle, professor da 

Universidade de São Paulo (USP), destacou a radicalização do pensamento de direita no 

regime democrático brasileiro. "[...] Daqui para frente nós teremos uma direita que é capaz 

de ser direita nos costumes, direita na política e direita na economia. Todos os grupos em 

torno dessa nova direita já estão aí. São os evangélicos, a ala conservadora da Igreja 

Católica, o agronegócio, a ala protofacista da classe média. Basta alguém colocar isso em 

constelação. [...] Aí você vai ter um fenômeno muito parecido com o fenômeno atual da 

Europa. Quem faz política na Europa hoje é a extrema direita. [...] Pode nem ganhar, mas 

pauta o debate". Foi nessa conjuntura (e também em reação a ela) que proliferaram as 

organizações de jornalismo independente no Brasil, como discutiremos a seguir. 

                                                        
93 UOL. 16 de março de 2016. "Imprensa tradicional vê protesto mais velho, mais branco e mais rico do que dos 
de 2013". Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/03/16/imprensa-
internacional-ve-protesto-mais-velho-mais-branco-e-mais-rico-de-que-os-de-2013.htm> 
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 Numa primeira leitura sobre a reação do setor jornalístico brasileiro em reação à crise 

que atingiu esse mercado no final do século e início do século 21, constatamos que, no país, a 

renovação da atividade jornalística vem sendo conduzida por organizações sem fins 

lucrativos, criadas já na sociedade em redes digitais, sob o conceito de jornalismo 

independente, sinalizando a liberdade editorial em contraponto à erosão de credibilidade 

verificada na imprensa tradicional por seus vínculos econômicos e políticos (ver capítulo 3). 

Neste capítulo, analisamos se e como o jornalismo digital independente no Brasil apresenta 

soluções disruptivas (CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012) para o colapso 

financeiro e conceitual da atividade no país e quais os desafios que enfrenta. Esta análise se 

fundamenta na avaliação da missão, composição e produção de seis organizações, a partir de 

entrevistas qualitativas com seus fundadores e de um olhar crítico sobre os seus trabalhos.  

 

4.1 Metodologia 

 Neste trabalho, tomamos como objeto de estudo seis iniciativas que compõem o mapa 

do jornalismo independente no Brasil na era pós-industrial: Amazônia Real, Cidades para 

Pessoas, InfoAmazonia, Jornalistas Livres, Marco Zero Conteúdo e Ponte94. São organizações 

criadas na segunda década do século 21, já na sociedade em redes digitais, sem fins lucrativos 

e com foco prioritário em temas ligados a direitos essenciais da população, como segurança, 

mobilidade, urbanismo, meio ambiente.  

 A decisão de investigar possíveis soluções para a crise do jornalismo contemporâneo 

no Brasil entre organizações emergentes de jornalismo digital independente – e não entre 

organizações da própria imprensa tradicional – fundamentou-se no fato de que foi na mídia 

alternativa que eclodiram (e proliferaram) as primeiras reações ao falido modelo adotado pela 

indústria jornalístico no século 20, com a experimentação de novas práticas de apuração e 

compartilhamento de informações, que se disseminaram a partir da cobertura das 

manifestações sociais de 2013 no país (ver item 3.2). 

 Fundadores desses grupos responderam a um questionário online (APÊNDICE A), 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (ANEXO A), 

alojado na plataforma Survey e dividido em duas partes. A primeira aborda a composição da 

organização: equipe, fontes de financiamento, missão editorial, espaço físico e virtual, 

equipamentos, área de atuação, procedimentos adotados na produção e distribuição de 
                                                        
94 Tentamos contato com Agência Pública e Fluxo, projetos pioneiros no jornalismo digital independente no 
Brasil, mas infelizmente não houve interesse em participar da pesquisa. O mesmo aconteceu com duas 
iniciativas mais recentes, Brio e Jota. 
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conteúdo, parceiros etc. A segunda concentra-se na experiência do profissional nesse novo 

ambiente jornalístico, incluindo questões pragmáticas, como remuneração e horas trabalhadas, 

e subjetivas, como motivação e reconhecimento. Também analisamos o trabalho produzido 

por essas organizações com base no conteúdo veiculado em seus sites e páginas no Facebook, 

entre 2014 e fevereiro de 2016 – são organizações com, no máximo, dois anos de existência, 

que, em alguns casos, passam semanas, ou até meses, sem produzir conteúdo próprio.  

 Os dados coletados sobre a formação e atuação dessas organizações, assim como a 

avaliação da sua produção, foram conduzidos pela seguinte indagação: se – e como – essas 

organizações apresentam alternativas para a crise jornalística que atingiu a grande imprensa 

brasileira no fim do século 20 e início do século 21, em decorrência da recessão econômica 

mundial e da democratização do consumo, produção e compartilhamento de informações (ver 

item 3.1).  Buscamos identificar inovações disruptivas implementadas por essas organizações 

com relação a valores, práticas e modelos de negócio, sintonizadas com a cultura convergente 

do novo século (ver item 3.2). Esse critério foi estabelecido a partir da constatação de que o 

colapso conceitual e financeiro da imprensa tradicional brasileira deve-se, em grande parte, à 

inabilidade para acompanhar a aceleração e a profundidade das transformações que 

caracterizam o jornalismo pós-industrial – reagindo com a implantação de inovações apenas 

sustentadoras e não disruptivas, na tentativa de subjugar a cultura da convergência digital ao 

modus operandi da indústria jornalística no século 20 e manter a jurisdição sobre a profissão 

jornalística (ver item 3.1). 

 

4.2 Perfil das organizações analisadas 

 A primeira pergunta feita aos entrevistados foi se as organizações que representavam 

definiam-se como iniciativas de jornalismo digital independente, entendido como "aquele 

praticado por profissionais/organizações sem fins lucrativos, que não aceitam anúncios e 

outros investimentos financeiros por parte de empresas privadas e de empresas públicas, de 

forma a garantir sua independência editorial". Todas responderam que sim, embora ressalvas 

tenham sido feitas. Uma das organizações salientou que trabalha com produtos que não 

necessariamente incorporam a reportagem (como mapas e outras visualizações de dados), mas 

que sua linguagem principal é o jornalismo. Três organizações declararam que a 

independência editorial não está, necessariamente, atrelada ao fato de a organização não 

contar com verbas de empresas públicas ou privadas: 1) "Para ser independente, uma 

organização precisa ter uma ampla variedade de receita, vinda de diversas fontes; 2) "A 

independência está relacionada ao fato do editorial não estar vinculado ao interesse dos 
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anunciantes. Essa transparência e clareza de propósitos garante a independência do veículo"; 

3) "A organização não recebe recursos públicos do Brasil e não tem influência de empresas 

públicas ou privadas em sua linha editorial. Mas, aceita receber patrocínio de organizações 

não governamentais e de empresas privadas comprometidas com a questão socioambiental 

[...] e que apoiam a liberdade de expressão e ao acesso a mídia. É regra da agência que essas 

instituições não sejam envolvidas em práticas de crimes de ordem trabalhista, ambiental e de 

violação dos direitos humanos". Consideramos que, de fato, a definição de jornalismo digital 

independente inicialmente apresentada aos entrevistados deve ser questionada com relação a 

independência editorial x fontes de receita. Trata-se de um campo com fronteiras 

historicamente fluidas e ainda longe de apresentar fórmulas objetivas e consensuais, mesmo 

em recortes específicos do setor, como o jornalismo independente.  

§ Com relação aos principais temas/áreas do seu trabalho jornalístico, todas as 

organizações apontaram questões ligadas ao interesse público, citando: 

segurança; direitos humanos; direitos indígenas, especificamente; urbanismo; 

transparência; cidadania; justiça; democracia; semiárido nordestino; Amazônia 

(incluindo a questão agrária e outros fatores culturais, políticos, econômicos, 

sociais e ambientais).  

§ Outro traço comum (que abordaremos mais detalhadamente no tópico 4.3.3) é 

a diversificação dos produtos e serviços. Todos os grupos fazem reportagens, 

mas vão além do material jornalístico e realizam, por exemplo, serviços de 

consultorias, cursos e expedições urbanas, além de produzir conteúdo 

customizado para empresas.  

§ Com exceção dos Jornalistas Livres (que se trata de uma rede e conta com um 

"núcleo duro" de aproximadamente 25 pessoas e cerca de 250 colaboradores), 

as equipes são pequenas, variando entre 3 e 10 pessoas, entre jornalistas, 

jornalistas cidadãos e profissionais de outras áreas, como designers, fotógrafos, 

cinegrafistas, ilustradores e programadores. A isso soma-se um contingente 

flutuante de colaboradores, cuja quantidade os entrevistados têm dificuldade de 

precisar (abordaremos mais detalhadamente o perfil das equipes no item 4.3.2). 

§ Os entrevistados (todos fundadores das organizações estudadas) são 

profissionais experientes: a maioria atua há mais de 15 anos como jornalista 

(gráfico 1) e vem da grande imprensa (quase todos eram funcionários de 
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empresas jornalísticas tradicionais antes da ocupação atual). Alguns foram 

demitidos nos sucessivos cortes de pessoal registrados no setor no início de 

século 21 (abordados no item 1.1.2), outros aproveitaram os "passaralhos" e 

pediram para ser demitidos, investindo seus próprios recursos na criação de 

projetos de jornalismo digital independente. A maioria, no entanto, (ainda?) 

não consegue sobreviver da atividade. O trabalho na organização só representa 

a principal fonte de receita para 25% deles, o que leva os demais a se dividir 

entre outras atividades profissionais, incluindo reportagens como freelancer, 

pesquisa acadêmica e treinamento na área ambiental (gráfico 2).  

§ O retrato é menos uniforme no que diz respeito ao público-alvo (gráfico 3). Há 

organizações que buscam audiência de massa; as que procuram atingir grupos 

específicos (um dos objetivos citados, nesse caso, é "aprofundar o debate para 

iniciados"); as que tentam falar tanto para quem já se identifica com seus temas 

como para "não convertidos"; e as que não estão preocupadas com isso ("a 

busca por audiência não define o nosso trabalho; a relevância jornalística se dá 

pela urgência social da pauta", afirmou um dos entrevistados).  

§ Entre as organizações que se preocupam com a audiência, registra-se uma 

tentativa de atrair pessoas que estão insatisfeitas com a cobertura de 

determinadas questões pela imprensa tradicional e, também, algo ainda mais 

primário: despertar o desejo de consumir jornalismo e não entretenimento, o 

tipo de conteúdo que foi se tornando mais frequente nos produtos jornalísticos 

ao longo do século 20, como pontuado nos capítulos 1 e 3).  

§ Ainda com relação à audiência, os entrevistados foram questionados se a 

"concorrência" com  a mídia tradicional é um de seus principais desafios. A 

maioria respondeu que não (quatro, dos seis entrevistados). E alguns deles 

enfatizaram que não veem suas organizações como contraponto à grande 

imprensa. "Dependemos da mídia tradicional para crescer, por isso já fizemos 

parceria com outros meios, sendo o mais importante com o UOL", disse um 

deles. "Não vemos a imprensa tradicional como uma concorrência ou desafio. 

Fazemos uma mídia diferente, sem pretensão de disputar notícias ou furos com 

a grande mídia. Já aconteceu de notícias nossas, que são todas exclusivas, 

serem republicadas e citadas em reportagens dos jornais Folha de S. Paulo, O 

Estado de S. Paulo, The Independent", afirmou outro.  
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Gráfico 1 - Há quanto tempo trabalha como jornalista? 

 
 

Gráfico 2 -  É remunerado(a) pelo trabalho na organização? 

 
 

Gráfico 3 - Qual o público alvo da organização? 
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4.3 Três propostas para um novo jornalismo 

 Identificamos, entre as organizações de jornalismo independente investigadas, as 

principais soluções disruptivas já sinalizadas por esses grupos para a crise do jornalismo 

industrial. São práticas referentes à pauta jornalística, aos atores envolvidos no fazer 

jornalístico, e as produtos oferecidos aos consumidores – como detalhamos a seguir. 

 

4.3.1 Pluralização da pauta 

 A maior contribuição do jornalismo digital independente no Brasil, nesta fase inicial 

do movimento, é a revigoração da atividade como um serviço voltado para a transparência, a 

preservação dos direitos humanos e o fortalecimento da democracia. Essa é uma proposta 

comum a todas as organizações estudadas nesse trabalho e que efetivamente vem sendo 

colocada em prática (como exemplificaremos a seguir). Todos os entrevistados definem o 

jornalismo como um serviço voltado para o interesse público e defendem que essa função não 

se altera na era pós-industrial. Na prática, isso representa uma tentativa, por parte das 

organizações de jornalismo digital independente, de fiscalizar os poderes;  contextualizar 

acontecimentos que impactam a vida da população, "ajudando a cidade a se compreender"; e 

ampliar o discurso jornalístico, em contraponto à grande mídia.  

 
O jornalismo é um instrumento para chamar a atenção para as injustiças, 
cobrar dos políticos e empresas as promessas e obrigações assumidas, expor 
a corrupção, informar cidadãos e consumidores, ajudar a organizar a opinião 
pública, elucidar temas complexos e esclarecer divergências. Nesse ponto, o 
conceito (não a prática na mídia tradicional) de jornalismo continua 
essencialmente o mesmo. O que mudou, na minha opinião, foi o modelo de 
negócio e o jeito de produzir informação, cujo monopólio da distribuição 
pertencia à uma indústria chamada jornalística. Hoje, qualquer indivíduo, 
qualquer instituição, qualquer organização tem o poder de mídia. 
 
Jornalismo é um serviço que tem como diretriz o interesse público, como 
veículo a comunicação e como diferencial a informação. Na era pós 
industrial mudou muito a operação – a indústria não é mais o único lugar 
onde se pode ser jornalista. A essência, em minha opinião, segue sendo a 
mesma. 
 
Vejo o jornalismo como uma prestação de serviço a sociedade. Informar as 
pessoas com precisão, contextualização, verdade, com qualidade é um 
serviço para inclusão social dos cidadãos. 
 
Não mudou, continua igual. Jornalismo é uma instituição que fiscaliza os 
poderes e aponta os desvios, promovendo um maior equilíbrio entre as partes 
da sociedade, e ajuda a sociedade a se conhecer melhor. 
 
Jornalismo hoje é aberto a interação e contribuição do público. 
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 Como registrado no item 4.2, o principal foco das organizações de jornalismo digital 

independente são temas relacionados aos direitos humanos e a melhores condições de vida 

para a população. Essa decisão deve-se, segundo a maioria dos entrevistados95, ao fato de que 

são assuntos que geralmente não encontram o devido espaço ou abordagem na pauta da 

grande imprensa. Na mídia independente, sem fins lucrativos, a liberdade da redação é 

maior96, o que, naturalmente, liberta também a pauta. 

 
São temas que não recebem uma cobertura adequada, aprofundada e plural 
da chamada "mídia tradicional".  
 
São temas cada vez mais deixados de lado pela grande imprensa por serem 
impopulares, não produzir clics e audiência. Ao mesmo tempo, acreditamos 
que é o tema que mais precisa de uma boa cobertura diante das injustiças que 
ocorrem na área. 
 
A função social do jornalismo se expressa principalmente nessas questões. 
Além disso, são áreas com pouco interesse da mídia corporativa, com baixa 
qualidade de cobertura, com diversos tipos de ausências e negligências por 
parte da imprensa.  
 
Na grande mídia, a região amazônica só ganha espaço [...] quando acontece 
uma morte de uma liderança que defende a floresta, um grande desastre 
ambiental, naufrágios e casos de corrupção de verbas públicas. Os editores 
derrubam as pautas e dão prioridades aos temas das outras regiões do país, 
matérias são arquivadas e ficam “na geladeira” até serem esquecidas 
 
[Nossa maior contribuição é] o aprofundamento em temas que são tratados 
de maneira superficial pela grande imprensa, como mobilidade urbana, um 
de nossos focos. Procuramos abordar esse e outros temas com um olhar 
científico, sem partir de verdades absolutas e sem nos deixarmos contaminar 
por uma briga partidária. Estamos a serviço da vida na cidade e fazemos isso 
com total independência. Com alguma frequência publicamos respostas 
abertas a reportagens que julgamos equivocadas ou superficiais – essa foi 
uma de nossas vocações descoberta em nosso trabalho. 

 

 As declarações aqui citadas sinalizam que as organizações jornalísticas digitais 

independentes no Brasil buscam responder a um dos pontos cruciais para a crise vivida pela 

intensa tradicional brasileira entre o fim do século 20 e o começo do século 21, que é a 

influência cada vez maior de interesses políticos e econômicos dos donos das empresas 

jornalísticas na construção da pauta e no enfoque de determinados assuntos (ver item 3.1), o 

que foi gradualmente erodindo o seu capital reputacional (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 

                                                        
95 Os dois outros responderam que: 1) são temas que interessam pessoalmente aos fundadores; 2) são questões 
que já vinham sendo trabalhadas em projeto anterior, que incubou a organização atual. 
96 Cinco dos dos seis entrevistados afirmaram que têm mais liberdade para exercer o seu trabalho em uma 
organização de jornalismo independente. 
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2012, p. 59). Com base na análise do material produzido e veiculado por essas organizações 

em seus sites e redes sociais entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2016, constatamos que esse 

objetivo vem, em certa medida, sendo atingido, com a publicação de reportagens e análises 

que apresentam como prioridade os direitos humanos e ambientais, expandem o horizonte 

temático da imprensa tradicional e diversificam a abordagem de determinados assuntos, 

oferecendo ao consumidor mais pluralidade de fatos, olhares, filtros e reflexões sobre seu 

país, seus direitos e as ações de seus governantes, como evidenciam os exemplos a seguir.  

§ "Escolas em luta" - Jornalistas Livres 

 Em outubro de 2015, estudantes secundaristas do ensino público em São Paulo 

ocuparam dezenas de escolas em protesto contra uma medida do governo do estado, sob a 

gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), chamada de "reorganização". O projeto previa o 

fechamento de 94 unidades e a realocação por ciclos. Em 29 de novembro de 2015, a rede 

Jornalistas Livres "vazou" áudio de uma reunião entre dirigentes do ensino estadual e 

Fernando Padula Novaes, chefe de gabinete do secretário estadual de educação de São Paulo, 

Herman Voorwald (http://jornalistaslivres.org/2015/11/secretaria-de-educacao-prepara-

guerra-contra-as-escolas-em-luta/). Na gravação, Novaes diz que o decreto "vai sair" e só não 

havia saído antes para não parecer que "o governador não tinha disposição para o diálogo"; 

repete que o governo está em "guerra" contra os estudantes mobilizados; e apresenta 

estratégias para "desmoralizar" o movimento. Em 3 de dezembro de 2015, a Defensoria 

Pública e o Ministério Público ajuizaram ação conjunta pedindo a suspensão do projeto. Os 

Jornalistas Livres informaram que o conteúdo da reunião, divulgado pelo grupo, foi um dos 

fatores que levou à ação. "Segundo a defensora [Daniela Skromov de Albuquerque], o áudio 

permite observar que há uma: 'ordem que veio de cima' para que tal recrudescimento [tratar a 

mobilização como "guerra"] ocorresse tanto nas ruas [...] quanto por parte das diretorias das 

escolas" (http://jornalistaslivres.org/2015/12/ordem-veio-de-cima/). 97  Herman Woorwald 

                                                        
97 No G1, portal das organizações Globo, matéria sobre a reorganização e os protestos contra a medida traz uma 
seção que lembra instrumento usado pelas assessorias de comunicação para preparar seus clientes para 
entrevistas, levantando possíveis questões e as respostas que devem ser dadas a cada uma delas. No caso do G1, 
essa espécie de "FAQ" (Frenquently Asked Questions) traz perguntas feitas por pais, professores, funcionários e 
alunos da rede estadual de ensino sobre a reorganização, todas elas respondidas pela secretária-adjunta de educação do 
estado de São Paulo, Irene Miura. Só faltava o papel timbrado da Secretaria de Comunicação do Estado 
(http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/reorganizacao-escolar-em-sp-tem-94-escolas-que-serao-
disponibilizadas.html). Já a Folha de S. Paulo foi acusada de retirar do ar, após visita do governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) ao jornal em 1/12/15, um vídeo sobre o cotidiano de escolas ocupadas, revelando as péssimas condições de 
uma delas e o esforço dos alunos para limpá-la e organizá-la. A editora da TV Folha, Camila Marques, disse que a 
"reportagem foi retirada do ar a pedido da Secretaria de Redação [...] após ser constatado que a peça tinha falhas de 
apuração [...]. A equipe foi orientada a refazer o mais rápido possível a apuração para que o vídeo volte ao ar" 
(portalimprensa.com.br/noticias/brasil/75513/folha+nega+ter+tirado+reportagem+do+ar+apos+visita+de+geraldo
+alckmin). 
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renunciou ao cargo em dezembro, em decorrência dessa crise, e foi substituído por José 

Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(http://jornalistaslivres.org/categoria/educacao/escolas-em-luta/). 

§ "Violência sexual, castigos físicos e preconceito na Faculdade de Medicina da 

USP" - Ponte 

 Em uma série de reportagens publicadas a partir de 11 de novembro de 2014, a Ponte 

expôs "denúncias de violações sistemáticas aos direitos humanos" ocorridas nas unidades que 

compõem a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). As matérias 

apresentaram casos de violência sexual; trotes e castigos violentos em rituais de aceitação; 

preconceito contra minorias, especificamente homofobia; assédio moral e punições físicas na 

associação esportiva (http://ponte.org/violencia-sexual-castigos-fisicos-e-preconceito-na-

faculdade-de-medicina-da-usp/). 

§ "PM bate recorde de mortes e não reduz crimes" - Ponte 

 A Ponte realizou um levantamento, com base em dados da Polícia Militar, sobre a 

letalidade policial em São Paulo, revelando que, de janeiro a novembro de 2014, 816 pessoas 

foram mortas por agentes da PM no estado (em média, uma morte a cada 9,8 horas), "maior 

até do que em 2006 e 2012, anos de enfrentamento das forças de segurança contra a facção 

criminosa PCC" (http://ponte.org/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes/). A 

organização vem se tornando referência na cobertura jornalística sobre a violência policial, 

com denúncias regulares sobre casos de morte ou agressão. 

§ "Índios Juma, uma história de abandono e sobrevivência na Amazônia" - 

Amazônia Real 

 A reportagem faz parte do projeto "Amazônia Real - promovendo a democratização e 

a liberdade de expressão na região amazônica", subsidiado pela Fundação Ford. As matérias 

enfocam os desafios enfrentados pelos últimos sobreviventes da etnia Juma, que quase foi 

dizimada em 1960 e chegou aos anos 2000 em situação de alta vulnerabilidade social e 

cultural. O grupo é alvo de invasões por madeireiros, pescadores e caçadores; não há 

saneamento básico, água encanada, atendimento médico e escola na aldeia; integrantes da 

etnia morreram de tristeza e inadaptação ao serem obrigados a se mudar para outra região, no 

fim da década de 1990 – em 2008, a Justiça Federal acatou ação do Ministério Público 

Federal contra a Funai (responsável pela expulsão dos índios Juma) e determinou o retorno 

deles às terras tradicionais. Por meio de matérias como essa, a Amazônia Real vem abrindo 

espaço para uma cobertura regular sobre as questões da Amazônia, investigando as condições 
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em que vive seu povo e pluralizando informações sobre um tema que raramente ganha esse 

tipo de tratamento e atenção na imprensa tradicional (http://amazoniareal.com.br/indios-juma-

uma-historia-de-abandono-e-sobrevivencia-na-amazonia/). 

§ "O Recife tem dono?" - Marco Zero 

 Série de matérias sobre o poder das empreiteiras no planejamento urbano no Recife, 

que tem como ponto de partida as irregularidades do projeto Novo Recife (empreendimento 

imobiliário a ser construído no Cais José Estelita, mencionado no capítulo 3.1.1). A 

reportagem que abre o projeto enfoca alterações irregulares no plano urbanístico elaborado 

para o Cais José Estelita pelo Instituto Pelópidas Silveira – órgão criado para estudar e 

planejar o futuro da cidade. O documento seria debatido pelos integrantes do Conselho da 

Cidade e poderia sofrer modificações a partir daí. Mas o que chegou às mãos dos conselheiros 

foi uma versão diferente da que havia sido elaborada pelo instituto;  e a imprensa tradicional 

silenciou. Foi o que denunciou a matéria do Marco Zero Conteúdo, cujo trecho reproduzimos:  

 
O novo Plano que saiu dos endereços de e-mail da secretaria não passou 
pelas mãos dos técnicos do Instituto, mas foi apresentado como se tivesse 
sido. Pior: na hora de enviar o material para os conselheiros, alguém se 
atrapalhou e mandou uma versão intermediária, ainda com anotações da 
ferramenta de comentários do Word indicando aquilo a ser suprimido. 
Identificar as mudanças e explicar o impacto sobre a cidade de cada uma 
delas, detalhar o que estava na minuta original e o que sumiu no documento 
que chegou ao Conselho, deveria ter sido notícia. Não foi. A curiosidade que 
faltou nas redações estimulou o Ministério Público  a instaurar uma 
investigação para tentar descobrir como surgiram tantas versões de um 
mesmo plano urbanístico, quem alterou e, o mais importante, porque alterou. 
Mesmo com um inquérito em andamento, o teor das modificações continuou 
sendo desprezado pela mídia da cidade. Não fosse isso, os recifenses 
ficariam sabendo que, ao lerem as alterações, os urbanistas do Instituto 
perceberam imediatamente o quanto elas atendiam aos interesses das 
empresas do Consórcio Novo Recife, pois eram as mesmas defendidas em 
várias reuniões pelo arquiteto Paulo Roberto Barros e Silva, contratado pelo 
consórcio (Moura Dubeux, Queiroz Galvão, Ara e GL) para conduzir as 
negociações com o poder público (FRANÇA, 2015)98. 

 

 A reportagem "O Recife tem dono?" inclui mais quatro textos, enfocando a gradual 

concentração do planejamento do Recife nas mãos da iniciativa privada, em detrimento da 

participação popular; outros empreendimentos sob suspeita (além do projeto Novo Recife); e 

a reação gerada pelas matérias (http://marcozero.org/monologo-sobre-o-legado-da-esquerda-

recifense/). 

                                                        
98 http://marcozero.org/um-vislumbre-de-quem-manda-de-verdade-no-recife/ 
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§ "O acerto e o erro da ação do MPE que paralisou as obras das ciclovias de São 

Paulo - Cidades para Pessoas" 

 Em 25 de março de 2015, o Cidades para Pessoas publicou uma análise sobre ação do 

Ministério Público de São Paulo que questionava a legitimidade do projeto de ciclovias 

implantado pela Prefeitura de São Paulo sob a gestão de Fernando Haddad (PT), levando à 

suspensão de algumas das obras em curso. O artigo reconhece a necessidade de fiscalização 

de projetos urbanísticos e defende-a, mas aponta erros dessa ação específica, como o exagero 

de suspender as obras ("parar as obras é parar um processo pelo qual passaram as melhores 

cidades do mundo e que mal começou por aqui") e de desconsiderar  o perfil interdisciplinar 

do projeto de ciclovias, como seu impacto na saúde urbana, limitando-se a uma "interpretação 

rasa do que significa construir uma cidade ciclável" (http://cidadesparapessoas.com/o-acerto-

e-o-erro-da-acao-do-mpe-que-paralisou-as-obras-das-ciclovias-de-sao-paulo/). Para entender 

a importância desse tipo de argumentação, é preciso contextualizar o momento político e 

midiático em que se deu essa ação do Ministério Público e a análise do Cidades para Pessoas. 

Desde o início de sua gestão, em 2013, o prefeito Fernando Haddad (PT) vem implementando 

– ou propondo – projetos que têm em vista a melhoria das condições de vida da população de 

baixa renda e desagradam a parcela mais conservadora da população, incluindo ciclovias e 

mais corredores de ônibus (o que significa menos espaço para os carros); a abertura da 

avenida Paulista para lazer no fim de semana (que incomoda moradores locais); a 

desapropriação e reforma de prédios ocupados por sem-teto, destinando uma parcela das 

unidades habitacionais a esses grupos. O projeto das ciclovias, especificamente, foi 

continuamente bombardeado na imprensa tradicional, por veículos como Folha de S. Paulo e 

revista Veja. Uma das matérias do jornal, por exemplo, afirmava que a ciclovia da avenida 

Paulista não só iria "mudar a cara do mais famoso cartão-postal da cidade", como "espremer 

os pedestres" (http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1641926-com-obra-em-reta-

final-ciclovia-da-av-paulista-vai-espremer-pedestre.shtml). A ação do Ministério Público 

ocorreu no mesmo mês em que a Veja publicou uma reportagem 

(http://vejasp.abril.com.br/materia/ciclovias-projeto-custa-mais-que-o-triplo-prefeitura) sobre 

supostas irregularidades do projeto, citando custos três vezes maiores do que os efetivamente 

previstos – a informação foi contestada pela prefeitura, que apontou erro na fórmula utilizada 

pela revista para chegar a esses valores. O artigo do Cidades para Pessoas trazia também 

críticas ao projeto das ciclovias, mas não se limitava a apontar erros, nem distorcia dados para 

sustentar sua argumentação – algo que não se costumava ver nas abordagens da grande 

imprensa sobre o assunto. 
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4.3.2 Estabelecimento de parcerias e incorporação de novos atores 

 O jornalismo digital independente retoma o conceito de jornalismo a serviço do 

interesse público e do fortalecimento da democracia – que veio sendo gradualmente preterido 

diante do uso da notícia como mercadoria ou ferramenta ideológica ao longo do século 20 

(idem). E o faz a partir da incorporação de novos atores a esse processo e das traduções que a 

função social do jornalismo vai ganhando a partir daí. Caminha-se em direção a uma 

interseção cada vez maior entre jornalistas, profissionais de outras áreas e consumidores, em 

várias etapas do pensar e fazer jornalísticos. Esta é uma inovação disruptiva que apresenta 

alternativas para a postura defensiva adotada pela imprensa tradicional diante da 

reconfiguração do consumo, produção e compartilhamento de notícias – que agravou a crise 

enfrentada pelas corporações do (ver itens 1.1 e 3.1). Entre as organizações estudadas para 

este trabalho, verifica-se que os jornalistas ainda representam a maior parte da equipe (gráfico 

4), mas esses grupos contam com um núcleo fixo diversificado, incluindo não apenas 

designers e desenvolvedores (geralmente presentes em equipes da imprensa tradicional), mas 

também "artistas", "integrantes de coletivos da periferia", "militantes de movimentos sociais", 

"publicitários" e "pesquisadores acadêmicos"99.  

 

Gráfico 4 - Os integrantes da equipe fixa são: 

 
 

 A maioria das organizações trabalha em parceria com outros grupos jornalísticos –

independentes ou da mídia tradicional –, tanto na produção e distribuição de conteúdo, como 

no compartilhamento de espaços e equipamentos (gráfico 5, a seguir). Um dos fatores que 
                                                        
99 Prática relatada por cinco dos oito entrevistados. Aproveitamos para fazer uma observação quanto ao número 
de entrevistados. A segunda parte do questionário, voltada para a formação, a experiência e a impressão do 
profissional, e não da organização, foi respondida por oito integrantes das seis organizações de jornalismo digital 
independente, todos fundadores dos projetos – a primeira parte, que diz respeito a cultura, estrutura e atuação da 
organização, foi respondida apenas por um fundador de cada organização, respectivamente, totalizando seis. 

50%	
40%	
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contribui para essa interação e colaboração são as novas tecnologias, que permitem a 

realização de reuniões e o monitoramento de equipes por meio de ferramentas de 

videoconferência, por exemplo.  

 

Gráfico 5 – Em que consistem as parcerias com outras organizações? 

 
 

 Na análise dos sites e páginas do Facebook das organizações aqui estudadas, 

verificamos exemplos da incorporação de novos atores ao processo jornalístico, incluindo 

cidadãos "comuns", sem treino ou experiência prévia na atividade, que passam a desempenhar 

um expressivo papel na coleta de dados e informações, como apontamos a seguir: 

§ Projeto Rede InfoAmazonia 

 Lançado em 2015 pela InfoAmazonia, consiste em um sistema de monitoramento da 

qualidade da água para consumo humano na Amazônia, por meio de sensores de baixo custo 

instalados por moradores das regiões envolvidas, sob a orientação dos coordenadores do 

projeto. Os dados serão apresentados em tempo real no site do InfoAmazonia e alertas serão 

enviados aos consumidores. O monitoramento já começou a ser feito por comunidades do Rio 

Tapajós (http://infoamazonia.blogosfera.uol.com.br/2015/11/24/comunidades-do-rio-tapajos-

passam-a-monitorar-qualidade-dagua-com-sensor/), mas até a conclusão deste trabalho os 

dados ainda não haviam sido divulgados. 
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§ "Como contar histórias, fazer denúncias e reportagens com o seu celular" - 

Jornalistas Livres 

 Oficina para estudantes, professores e funcionários de escolas públicas realizada pela 

organização Jornalistas Livres no dia 21 de fevereiro de 2016, em São Paulo, motivada pela 

cobertura da ocupação de escolas da rede estadual no fim de 2015 e início de 2016, em 

protesto contra medida  da secretaria estadual de educação (mencionado no item 4.3.1). A 

seguir, trecho do convite do evento, veiculado na página do grupo no Facebook. 

 
Nem os pais dos alunos conhecem o dia-a-dia da escola que seus filhos 
frequentam. 
 
Foi assim que as escolas estaduais tornaram-se territórios proibidos, 
sigilosos, desconhecidos da população que as mantém com seus impostos. 
 
A ocupação das escolas no final do ano quebrou essa lógica. 
 
Os próprios secundaristas gravaram vídeos, tiraram fotografias e mostraram 
imagens terríveis, que foram compartilhadas nas redes sociais. Assim a 
sociedade viu bibliotecas que nunca foram usadas e estavam trancadas. 
Merendas que estavam vencidas. Laboratórios fechados aos alunos. Mesas 
de pingue-pongue e pebolim mofando em almoxarifados escondidos.... E 
muito mais. 
 
Os alunos abriram a escola pública e mostraram o escândalo da má 
administração. 
 
Isso pode continuar e se ampliar. 
 
Cada aluno, professor e funcionário da escola pode ser um repórter cidadão e 
ajudar a mudar a realidade do ensino no país. 
 
– A diretora trancou a sala de computadores e não deixa os alunos usarem os 
equipamentos? Por que não mostrar isso? 
 
– O laboratório está fechado por falta de monitores? Vamos mostrar. 
 
 
– Só estão servindo bolachas e a tal merenda seca? Fácil. Vamos filmar isso. 
(ainda mais agora, que se sabe que existe uma máfia operando dentro do 
governo Alckmin para roubar o dinheiro que deveria estar alimentando os 
estudantes). 
 
 
– Há casos de racismo, bullying, preconceito na escola? Alunos são 
discriminados e humilhados? Por que não filmar os bandidos e denunciá-los? 
 
Jornalistas Livres querem ajudar a construir essas denúncias, porque acredita 
que a informação é a melhor arma para a transformação 
(www.facebook.com/jornalistaslivres/photos/pb.292074710916413.-
2207520000.1457466147./345685405555343/?type=3&theater) 
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 Esse tipo de iniciativa, tanto no sentido de ampliar e diversificar as parcerias com 

profissionais de outras áreas como com os consumidores, sugere um caminhar ainda iniciante, 

mas já incisivo, no sentido de minimizar a tensão entre o controle da profissão e uma prática 

mais colaborativa. Ao passo que a mídia vai-se tornando uma rede multidirecional, a 

identidade e a ideologia jornalísticas ainda se mantêm presas a uma mentalidade unidirecional 

Lewis (2009). Gradualmente e vagarosamente, no entanto, essas arestas vêm sendo 

filosoficamente desconstruídas, "o que pode levar a uma nova lógica jornalística: que preserve 

determinadas práticas éticas e fronteiras legitimadoras, abandone reivindicações jurisdicionais 

que perderam seu valor no novo ambiente, e incorpore valores mais compatíveis com a lógica 

da mídia e da cultura digitais"100 (idem, p.852, tradução nossa). 

 

4.3.3 Diversificação dos produtos e fontes de financiamento 

 Outra inovação disruptiva apresentada pelo jornalismo digital independente é a 

pluralização das atividades desenvolvidas pelas organizações do setor, que rendem retornos 

positivos, sejam financeiros ou simbólicos – ao expandir o conhecimento sobre o trabalho 

desses grupos, envolver novos atores e conquistar novos consumidores. Como vimos no item 

1.1.3, a grande imprensa continuou a insistir no conteúdo – particularmente no jornalismo de 

massa – como um produto soberano (muitas vezes, único), mesmo quando o faturamento 

começou a cair drasticamente e outros setores midiáticos já sinalizavam que o universo digital 

pedia uma atuação mais pulverizada.  

 Tirando partido da expertise de seus profissionais na área de comunicação, o 

jornalismo digital independente expande o leque de atividades tradicionalmente associadas ao 

jornalismo (gráfico 6, a seguir), gerando novos fluxos de receita a partir dos chamados serviço 

de valor adicionado – subprodutos que ajudam a promover o serviço principal e 

complementar o faturamento (ver item 3.1.4). Esse movimento segue tendência verificada no 

ecossistema digital, "em que já não basta servir informação" (COSTA, 2014, p. 106).  

 Paralelamente, essas organizações buscam viabilizar seu trabalho por meio de 

doações, seja através do financiamento coletivo ou de subsídios de fundações de apoio à 

comunicação (gráfico 7, a seguir). Tanto uma prática como outra vêm se intensificando no 

século 21. A primeira, impulsionada pelos avanços tecnológicos, que facilitaram a 
                                                        
100 "This, then, may lead to a revised logic for journalism: one that preserves certain ethical practices and 
boundaries that lend legitimacy, abandons jurisdictional claims that have lost their currency in the new 
environment, and embraces fresh values, such as open participation, that are more compatible with the logic of 
digital media and culture" (LEWIS, 2012, p. 852). 
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implantação e divulgação de projetos de crowdfunding. A segunda, em decorrência da crise 

enfrentada pelo jornalismo na sociedade em redes digitais e da inabilidade e demora das 

instituições jornalísticas para reagir às transformações sobre a produção de notícias e as 

formas de custeá-la – o que levou fundações filantrópicas a assumir um papel mais forte no 

estímulo e subsídio à inovação no setor (LEWIS, (2010, p. 12). 

 

Gráfico 6: Quais as atividades desenvolvidas pela organização? 

 
 

Gráfico 7: quais as fontes de financiamento da organização? 
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 Um dos exemplos da ação multifacetada do jornalismo digital independente é o 

trabalho da organização Cidades para Pessoas, que se tornou referência em urbanismo, presta 

consultoria para empresas públicas e privadas, e foi convidada para participar da 9a Bienal de 

Arquitetura, em São Paulo, em outubro de 2011, onde apresentou 12 ideias "que poderiam ser 

aplicadas para melhorar cidades brasileiras", a partir de exemplos compilados em outros 

países (http://cidadesparapessoas.com/mapa/). Cidades para Pessoas também realiza ações de 

formação, como a Oficina Crowdfunding de Rua, em setembro de 2015, voltada para pessoas 

com ideias para melhorar as cidades onde moram, orientando-as a desenvolver projetos de 

financiamento coletivo (http://cidadesparapessoas.com/oficina-crowdfunding-de-rua/), e do 

projeto Brechas Urbanas, "série de encontros para pensar a vida na cidade", realizado em 

parceria com o Itaú Cultural, a partir de fevereiro de 2016 

(www.itaucultural.org.br/programe-se/agenda/evento/brechas-urbanas-o-transito-liquido-da-

cidade/). Em 2015, duas fundadoras da organização, Natália Garcia e Juliana Russo, lançaram 

o Sala Aberta, programa por meio do qual abrem a própria casa para exposições, lançamentos 

de livros, aulas e encontros informais para conversar sobre como viver melhor as (e nas) 

cidades, estendendo a casa à rua e trazendo a rua para dentro de casa 

(https://www.facebook.com/projetosalaaberta). 

 Iniciativa semelhante partiu do Marco Zero Conteúdo, que em fevereiro de 2016 

lançou o projeto Esquentando o Assunto, roda de conversas sobre temas abordados em 

reportagens produzidas pela organização. O primeiro debate foi sobre o dilema enfrentando 

por tradicionais blocos de carnaval do Recife diante do crescimento exagerado desses grupos, 

reunindo representantes de agremiações locais.  O segundo enfocou a cruzada da ditadura 

militar no Brasil contra a concessão do prêmio Nobel da Paz ao ex-arcebispo de Olinda e 

Recife, Dom Hélder Câmara, e contou com a participação de pesquisadores e profissionais 

das áreas de direitos humanos e relações internacionais.   

 Já a equipe do InfoAmazonia utiliza a mesma tecnologia aplicada para a criação de 

mapas jornalísticos digitais para prestar serviço (pago) para empresas, que os contratam para 

desenvolver mapas "personalizados", de acordo com demandas específicas de cada 

companhia (case apresentado na Rebelião Jornalística, 2014).  

 

4.4 Três desafios para esse novo jornalismo 

 Nos tópicos anteriores, apresentamos iniciativas do jornalismo digital independente 

que constituem inovações disruptivas no Brasil, representando ganhos para o setor com 
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relação à credibilidade, à diversificação de produtos e aumento da receita, à incorporação de 

novos atores – ações que minimizam alguns dos problemas enfrentados pelo jornalismo 

brasileiro contemporâneo na crise conceitual e financeira que atingiu o setor entre o final do 

século 20 e o início do século 21. A seguir, apontamos desafios que se impõem a essas 

organizações, identificados a partir das respostas de seus fundadores ao nosso questionário e 

da análise da produção desses grupos, por meio de seus sites e posts no Facebook. 

 

4.4.1 Garantir a sustentabilidade 

 Apesar dos experimentos na diversificação de produtos e fontes de receita, o 

jornalismo digital independente, salvo poucas exceções, ainda não desenvolveu modelos de 

negócio que deem conta de seus custos e apresentem perspectivas de crescimento sustentável. 

A necessidade de produzir receita e estruturar as equipes foi apontada por quase todos os 

entrevistados como o principal desafio dessas organizações. A única que fugiu à regra foi 

Cidades para Pessoas, que apresenta um foco bem específico e é um das que mais exercita a 

pluralização de atividades (como citado no tópico 4.3.3). Esse desafio de assegurar recursos é 

evidenciado pela dificuldade de remunerar as equipes (gráficos 8 e 9, a seguir), o que leva 

integrantes desses grupos a dividirem-se entre o trabalho na organização e outras atividades 

profissionais (realidade observada em quatro das seis organizações estudadas). Outro fator 

que revela o déficit financeiro são relatos sobre a falta de verba para custear deslocamentos de 

repórteres e adquirir equipamento fotográfico, computadores, gravadores e telefones celulares 

digitais – em alguns casos, usam-se equipamentos pessoais na produção das reportagens. Para 

resolver o problema, uma das organizações recorreu ao espírito colaborativo comumente 

associado ao jornalismo independente e buscou parceria com uma produtora independente.  

 

Gráfico 8 - Os integrantes da equipe fixa: 

 

16%	

50%	

17%	

17%	
São remunerados pelo trabalho na 
organização / recebem salário fixo 
mensal. 
São remunerados pelo trabalho na 
organização / recebem pagamento por 
projetos ou reportagens específicos. 
Não são remunerados pelo trabalho na 
organização.  

Outros. 
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Gráfico 9 - Os colaboradores são remunerados? 

 
 

4.4.2 Encontrar o equilíbrio entre jornalismo e ativismo 

 "Não cabe aos Jornalistas Livres defender Lula, como supuseram alguns leitores no 

decorrer do dia de ontem. Nosso papel é defender a democracia e mostrar também a versão 

que poucas vezes tem atenção dos jornalões e das TVs: compreender os fatos desde o ponto 

de vista do povo, dos trabalhadores, daqueles que historicamente são os mais oprimidos no 

país". O trecho é de artigo dos Jornalistas Livres, publicado em 05 de março de 2016 no site 

do grupo (http://jornalistaslivres.org/2016/03/republica-de-congonhas/).  

 Trata-se de um esclarecimento diante de vários comentários na página da rede no 

Facebook criticando a cobertura da condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva para prestar depoimento na Polícia Federal, um dia antes, como parte da Operação Lava 

Jato, que investiga esquema de corrupção entre a classe política brasileira.  

 A ação da PF foi duramente criticada do ponto de vista jurídico – uma vez que a 

coerção só se justifica diante da recusa em depor, após ser intimado, o que não se aplicava a 

Lula – e também midiático – por ter sido explorada por jornais impressos e programas de TV 

da imprensa tradicional como munição política contra o ex-presidente.  

 Em contrapartida a essa cobertura, os Jornalistas Livres mobilizaram-se durante todo o 

dia para apresentar as irregularidades jurídicas e manobras políticas associadas à medida. 

Transmitiram a entrevista coletiva de Lula após o depoimento, compartilharam análises de 

políticos e juristas sobre o caso, acompanharam atos de apoio ao ex-presidente.  Boa parte dos 

consumidores da rede, no entando, considerou que o ativismo se sobrepôs ao jornalismo 

34%	

33%	

33%	
Sim. Recebem pagamento por projetos/
reportagens específicos. 

Não. 

Outros. 
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durante a cobertura do episódio101. Alguns, inclusive, acusaram a organização de agir de 

forma semelhante à da grande imprensa, tão criticada pelo grupo (que se manifesta 

abertamente contra as organizações Globo, por exemplo), sendo que em defesa de Lula e do 

PT, e não das classes políticas e econômicas mais conservadoras, como nas tradicionais 

corporações da grande mídia. Reproduzimos alguns desses comentários postados na página da 

rede no Facebook (https://facebook.com/jornalistaslivres/): 

 
ah gente, parem com isso, admiro o trabalho de vocês, acompanho, 
defendo... coberturas impecáveis das manifestações dos estudantes, das do 
mpl desde sempre, reintegrações de posse. mas hoje, essa postura cegamente 
partidária, agindo como se o ex-presidente fosse anjo, que nunca errou nem 
fez parte de nenhum dos esquemas de corrupção pelos quais é acusado está 
beirando o fanatismo. [...] Jornalistas Livres não se tornem aqueles que mais 
criticamos. 
 
Achei que aqui era um escape da Globo, Veja e similares. E era. Até virar 
igual. Eu queria informação não manipulada para um lado ou outro. É claro 
que são pessoas com  opiniões e escolhi aqui, porque representava um ponto 
de vista de esquerda, que apoio. Mas há uma diferença entre ideologia e 
partido. E mais ainda entre ideologia e fanatismo. 

  

  A estranheza dos leitores com relação a uma cobertura talvez menos hipócrita, que não 

se afirma imparcial, mas declara sua posição política, é compreensível em um processo de 

transição e abertura para novas formas de pensar e fazer o jornalismo. Nesse sentido, as 

acusações sobre o fato de a informação ser filtrada ou manipulada remontam ao recorrente 

debate sobre a "neutralidade" da imprensa (tema abordado no itens 1.1 e 3.1) e já foram 

amplamente respondidas por teóricos como Patrick Charaudeau (2013, p. 20), que citamos a 

seguir:  

 
Se são um espelho, as mídias não são mais do que um espelho deformante, 
ou mais ainda, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, aqueles 
que se encontram nos parques de diversões e que, mesmo deformando, 
mostram, cada um à sua maneira, um fragmento amplificado, simplificado, 
estereotipado do mundo. 

 

                                                        
101 "O ativismo online consiste em ações proativas para atingir determinado objetivo ou reações contra controles 
e autoridades que os impõem. [...] Em princípio, o ativismo online divide-se em três áreas: conscientização e 
promoção de uma causa; organização/mobilização; ação-reação. [...] São passos graduais do ativismo online, que 
vão da básica busca e compartilhamento da informação à ação, mais conhecida como 'hacktivismo'". / "Online 
activism is comprised of proactive actions to achieve a certain goal or of reactive actions against controls and the 
authorities imposing them. [...] At first glance, the types of Internet activism fall into three general areas: 
awareness/advocacy;  organization/mobilization; and action-reaction. [...] These are progressive steps of online 
activism leading from basic information seeking and distribution to online direct action, better known as 
'hacktivism'" (VEGH, 2003, p. 72, tradução nossa) 
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 Na chamada sociedade midiatizada, caracterizada pelo inesgotável fluxo de conteúdos 

simbólicos disponibilizados pelos meios de comunicação a um número cada vez maior de 

pessoas (GUARESCHI, 2000, p.39), o discurso midiático ganha ainda mais poder como 

instrumento ideológico – compreendido como o emprego de formas simbólicas para criar e 

reproduzir relações de dominação (THOMPSON, 1995, p.79). Por outro lado, com a 

democratização dos dispositivos e plataformas para compartilhamento da informação, muito 

mais gente agora tem oportunidade de fazer uso desse poder. E o que de mais interessante 

esse episódio envolvendo os Jornalistas Livres provoca é uma reflexão sobre o que acontece 

quando a mídia alternativa, a mídia "de guerrilha", tem ao seu alcance um poder que 

historicamente se concentrava nas corporações da imprensa tradicional. 

 Os Jornalistas Livres agiram como ativistas em defesa do PT ou como jornalistas em 

defesa da democracia? Ao ampliar as abordagens sobre o assunto, expandir o repertório de 

informações, enfoques e leituras associadas ao caso, acreditamos que a rede praticou o 

jornalismo que defende e se propõe a fazer quando afirma que luta "pela democratização da 

informação, da comunicação e da vida em sociedade, contra a ditadura de pensamento único 

instalada dentro das redações convencionais" (http://jornalistaslivres.org/quem-somos/).  

 Por outro lado, como interpretar o uso de táticas sensacionalistas como verificadas em 

post intitulado "ACONTECE AGORA! CLIMA DE GUERRA EM CONGONHAS"? Ou a 

convocação em tom de militância "URGENTE URGENTE URGENTE. Camaradas! 

Companheiros, Amigos! Eis a lista dos atos de repúdio à perseguição do companheiro Lula. 

Compartilhem, por favor! A luta é de todos! Matou o Lula, matou a gente também!", ambos 

publicados na página do grupo no Facebook no dia 4 de março (figuras 2 e 3, a seguir).  

 Nesses casos, nos parece que as fronteiras entre ativismo e jornalismo se mesclaram 

de uma forma que compromete a credibilidade do trabalho da organização. O conceito que 

fundamenta essa constatação é o da objetividade jornalístico, alvo de tantas interpretações, 

defesas e críticas. Num rápido rememorar histórico, Bill Kovach e Tom Rosenstiel registram 

que o termo começou a ser usado no início dos anos 1920, a partir da constatação de que os 

jornalistas, como tudo mundo, carregavam seus próprios pontos de vista e preconceitos, e que 

por isso era necessário estabelecer procedimentos que se sobrepusessem a isso, de maneira a 

garantir a precisão e confiabilidade do seu trabalho. O jornalista não era objetivo, mas o 

método, sim. Esse conceito, no entanto, passou a ser usado como um disfarce para matérias 

deliberadamente construídas a partir de determinados pontos de vista e intenções, e 

apresentadas sob a imagem do jornalismo como uma voz neutra (KOVACH; ROSENSTIEL, 

2014, posição 1805, edição Kindle). Nesse sentido, acreditamos que a busca da objetividade 
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se mantém como base dos procedimentos jornalísticos, o que não significa que as pessoas 

envolvidas na prática da atividade sejam janelas cristalinas para o real (como abordamos em 

parágrafos anteriores deste tópico). 

 

FIGURA 1: Acontece agora! Clima de guerra em Congonhas. 

 
 

FIGURA 2: Camaradas! Companheiros! Amigos! 
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 Controverso por natureza, o tema gera leituras diversas dentro do próprio jornalismo 

digital independente, como demonstramos a partir das respostas dos fundadores das 

organizações estudadas à questão "Qual a diferença entre o trabalho da organização e o 

trabalho de grupos de mídia ativista?". 

 

Jornalismo. 
 
Não há muito diferença, somos ativista da conservação da Amazônia. 
Jornalismo e ativismo são coisas distintas. Jornalismo busca contar histórias 
tendo a verdade como norte, por mais difícil que seja alcançá-lo. Ativismo 
tende a contar histórias de forma parcial com objetivos políticos. 
 
Não reivindicamos a posse da verdade. Não defendemos uma causa 
específica e usamos ferramentas e técnicas jornalísticas para chamar a 
atenção para injustiças, cobrar dos políticos e empresas [...] obrigações 
assumidas, expor a corrupção, informar os cidadãos [...], ajudar a organizar a 
opinião pública, elucidar temas complexos e esclarecer divergências. 
 
A palavra ativista não cabe para nós. Somos um grupo de comunicação e 
queremos contar boas histórias de um jeito atrativo e com olhar científico. 
Escolhemos [...] assuntos que julgamos relevantes – não temos a pretensão 
de cobrir todas as coisas – e mergulhamos nas pautas que nos interessam. 
 
A mídia independente não tem controle de grupos políticos e econômicos. 
Não somos ativistas. Vemos os sites ativistas vinculados a ideologias e 
causas, muitas nos sensibilizam, mas nossa causa é o jornalismo 
independente. O que nos diferencia da mídia alternativa e tradicional é a 
liberdade de escolha das pautas dentro dos eixos que propomos abordar e a 
opção editorial. [...] Procuramos dar voz a quem, raramente, encontra espaço 
na maioria dos veículos de comunicação. Mostramos [...] uma Amazônia 
sem notícias sensacionalistas, discriminatórias ou pejorativas.  

 

4.4.3 Experimentar novos formatos para o conteúdo digital 

 A maioria das organizações analisadas não faz uso das novas tecnologias para 

apresentar suas histórias de maneira inventiva e disruptiva no ecossistema digital – com a 

contaminação de linguagens e mídias já praticada, em maior ou menor escala, tanto por 

veículos da imprensa tradicional, como da emergente cena jornalística, a exemplo do The 

New York Times (nytimes.com) e Narratively (http://narrative.ly/), abordados no capítulo 2. 

Seus sites recaem no mesmo erro verificado na imprensa tradicional quando iniciou suas 

atividades online: apresentam o conteúdo praticamente da mesma forma que o fariam no 

impresso (ver item 1.1), de maneira estática, privilegiando o texto, previsivelmente separado 

de fotos, vídeos ou (raramente) ilustrações que porventura façam parte das reportagens. No 

Facebook, o cheiro de mofo é evitado pela própria dinâmica desses ambientes (com sua 

velocidade e interatividade características), mas também não se verificam iniciativas que de 
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alguma forma subvertam o uso "tradicional" da rede social.  Nesse cenário, apontamos como 

suspiros de inovação o InfoAmazonia, que já nasce como especialista na visualização de 

dados e constitui suas reportagens a partir de mapas digitais, e o Cidades para Pessoas, que 

conta com uma artista plástica entre suas fundadoras e costuma recorrer ao chamado draw 

journalism, construindo matérias por meio dos traços e não necessariamente das letras.  

 

 Neste capítulo, analisamos – a partir dos questionários respondidos por fundadores das 

seis organizações estudadas e de uma olhar crítico sobre a produção desses grupos em seus 

sites e páginas no Facebook – como o jornalismo digital independente apresenta soluções para 

a crise do jornalismo tradicional no Brasil e os desafios que ainda encontra pela frente no 

sentido de renovar o conceito e a prática da atividade de maneira disruptiva e sustentável.  

 Concluímos que esse movimento apresenta como principais contribuições: 

§ o alargar do horizonte temático, reaproximando o jornalismo de seu valor social 

fundamentador na modernidade: promover a transparência e fortalecer a democracia, 

por meio da disseminação de informações voltadas para o interesse público; 

§ esse resgate se faz em sintonia com o espírito exagerada e profundamente 

metamórfico do século 21, incorporando novos atores, percepções e, 

consequentemente, práticas mais colaborativas, ao pensar e fazer jornalístico; 

§ essa diversificação se estende aos produtos e serviços dessas organizações: prestam-se 

serviços de consultoria, ministram-se cursos, produz-se conteúdo customizado para 

empresas, realizam-se exposições, promovem-se expedições urbanas... Dessa forma, 

ampliam-se as possibilidades de gerar receita.  

 Tomando como referencial teórico a aplicação do conceito de inovação disruptiva de 

Christensen (2012) ao campo jornalístico – adotada como fio condutor da análise sobre a 

renovação proposta pelo jornalismo digital independente (ver capítulo 1) –, constata-se que 

essas ações alinham-se com a cultura convergente (JENKINS, 2009) da sociedade em redes 

digitais e respondem, ainda que de forma inicial e em maturação, a questões cruciais da crise 

enfrentada pelo jornalismo contemporâneo brasileiro entre o fim do século 20 e início do 

século 21. São movidas pela experimentação, o que, segundo Christensen, é a melhor resposta 

aos desafios do novo mundo. E tiram proveito de suas vivências e expertise para expandir as 

possibilidades do jornalismo como produto: "Ao passo que a tecnologia habilitou qualquer 

pessoa a se tornar jornalista [...], nem todo mundo tem as competências ou ferramentas para 

satisfazer uma audiência. As organizações jornalísticas podem capitalizar sobre essa 
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demanda 102 (CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012, p.16). São grupos que 

assimilaram a segmentação característica do novo mercado midiático e buscam oferecer o que 

sabem fazer de melhor, como forma de se diferenciar em um ambiente "comoditizado", em 

que várias outras organizações podem oferecer produtos generalistas gratuitamente  – e talvez 

mais convenientemente para o consumidor (idem, p.12). 

 Por outro lado, entre os desafios do jornalismo digital independente no Brasil estão: 

§ desenvolver modelos de negócio que assegurem a remuneração das equipes e gerem 

receita para cobrir os demais custos e permitir um crescimento sustentável;  

§ encontrar o equilíbrio entre o ativismo e o jornalismo, diante do poder recém-

conquistado no processo de distribuição do conteúdo jornalístico na era pós-industrial; 

§ explorar os recursos tecnológicos disponíveis no sentido de renovar os formatos das 

reportagens no ambiente digital, sintonizando-se com a contaminação de mídias e 

linguagens características da cultura da convergência.  

 Seguindo a argumentação baseada na inovação disruptiva como resposta à crise do 

jornalismo contemporâneo, identificamos aqui, uma inabilidade das organizações jornalísticas 

digitais independentes para, em determinados comportamentos, ir além da cultura das 

redações tradicionais, nas quais muito de seus fundadores foram formados – atitude que, 

embora não tão engessada como a da grande imprensa, ainda limita o desenvolvimento dessa 

nova cena jornalística. "É preciso ir gradualmente transformando os processos e prioridades 

organizacionais, ação por ação, em direção à inovação disruptiva"103 (idem, p. 18). 

 Em um balanço ainda precoce – até porque se debruça sobre um movimento ainda 

embrionário, em um ambiente de aceleradas transformações sociais –, verifica-se que o 

jornalismo digital independente já apresenta resultados decorrentes de seu caráter disruptor e 

começa a conquistar consumidores, espaços e receitas, embora ainda precise aperfeiçoar a 

geração de receitas, para assegurar sua perenidade.  

 No ambiente dos negócios, abriu-se caminho para o financiamento coletivo e a 

consequente independência dos anunciantes – o Cidades para Pessoas foi o primeiro projeto 

jornalístico a ser viabilizado por financiamento coletivo no país; os Jornalistas Livres 

conseguiram arrecadar R$ 132.755,00 para dar o pontapé inicial na rede.  

                                                        
102 "[...] the question of how best to survive in the new world will not be answered by hoping for a return to the 
past. Instead, now is the time for news managers to aggressively experiment with new distribution efforts" 
(CHRISTENSEN; SKOK; ALLWORTH, 2012, p.16).  
103 "Changing the processes and priorities, one task at a time: processes are not nearly as flexible or adaptable as 
resources are, and priorities are even less so. In order to instill the processes and priorities required to address 
disruptive innovation, managers must create a new organizational space where these tasks can be developed" 
(idem, p. 18). 
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 O capital simbólico da atividade, por sua vez, começa a exibir sinais de recuperação 

da credibilidade perdida. A Ponte, por exemplo, vem-se consolidando como referência em 

reportagens investigativas sobre segurança pública e justiça. A InfoAmazonia foi finalista do 

Desafio de Impacto Social Google (https://desafiosocial.withgoogle.com/brazil2014), 

programa que apoia organizações voltadas para a solução de problemas sociais por meio da 

tecnologia.  

 E, em boa parte (embora não exclusivamente), por conta da cobertura da mídia 

alternativa, gerou-se uma reação tão forte à condução coercitiva de Lula em março de 2016 

que o juiz  Sérgio Moro (que autorizou a ação) emitiu nota oficial um dia depois, tentando 

justificar sua decisão – exemplo claro do papel decisivo do jornalismo não como único 

guardião da transparência e da democracia, mas como um importante componente dessa 

missão. Resta, de maneira geral, expandir a visibilidade dessa nova cena jornalística 

empreendida pelas organizações independentes, para que esse processo de renovação do setor 

não fique restrito a nichos, embora seja desencadeado a partir deles.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalhou buscou traçar um panorama do colapso do jornalismo contemporâneo 

entre o final do século 20 e o início do século 21, diante da recessão econômica mundial 

deslanchada no início dos anos 2000 e da democratização do consumo, processamento e 

compartilhamento da informação na sociedade em redes digitais. Buscamos identificar, nesse 

cenário, se e como o emergente movimento de jornalismo digital independente no Brasil 

apresenta soluções para essa crise. Para tanto, analisamos modelos de negócio, valores e 

práticas de organizações da imprensa tradicional e da mídia independente.  

 Argumentamos que a crise conceitual e financeira da grande imprensa foi agravada 

por sua inabilidade para se adaptar à cultura convergente e colaborativa que caracteriza o 

ecossistema digital – associada à tentativa de manter o domínio sobre a profissão e à 

dificuldade de reconfigurar seus processos com a velocidade e profundidade exigidas. Com 

base nas teorias de Clayton Christensen (2012), Henry Jenkins (2005) e Seth C. Lewis (2009) 

sobre inovação e jurisdição do jornalístico contemporâneo, inferimos que as transformações 

inicialmente implementadas por essas corporações tinham um caráter sustentador (resumindo-

se a mudanças em processos e produtos já existentes) e não disruptor (que resultam na criação 

de novas práticas, serviços, públicos e fontes de receita).  

 Situamos o mercado brasileiro nesse cenário, identificando entre os principais 

problemas enfrentados pela imprensa tradicional no país: dificuldade para diversificar as 

fontes de receita (ainda concentradas na publicidade); tentativas de reduzir custos sem 

adequar os modelos de negócio e as margens de lucro ao novo perfil do mercado, resultando 

em demissões e sobrecarga das equipes; intensificação do sensacionalismo e da pasteurização 

da notícia, ligada à velha estratégia de atrelar lucros à audiência de massa; mais influência dos 

anunciantes na pauta, reflexo da queda dos investimentos em propaganda e do crescente poder 

exercido pelas empresas que ainda compram espaços publicitários nesses veículos; falta de 

compreensão e formação sobre os recursos, linguagens e desafios do universo digital; 

resistência à incorporação de novos atores à coleta e processamento de informações.  

 Em contrapartida a esse colapso, registramos o aflorar de um movimento de renovação 

do jornalismo no país, impulsionado por organizações de jornalismo digital independente 

criadas já na sociedade em rede. Salientamos que o discurso dessa nova mídia pode ser 

diretamente associado a outra voz também recentemente emancipada: a fala popular, que 

ganhou força com a melhoria na distribuição de renda no país a partir de 2003, durante os 

governos de Lula e Dilma. A recarga de autoestima trazida por nova essa condição social 
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levou uma parte da população a redescobrir e retomar o discurso como crítica e reivindicação 

social – fenômeno ao mesmo tempo representado, refratado e constituído pelo jornalismo 

digital independente. 

  Fundadores de seis organizações de jornalismo digital independente no Brasil 

responderam a questionários online sobre a composição e atuação dessas organizações. 

Paralelamente, analisamos a produção desses grupos em seus sites e páginas no Facebook. 

Com base nessa investigação, mapeamos soluções disruptivas para a crise do jornalismo e os 

desafios que ainda se impõem a esses grupos no sentido de reconfigurar, de forma sustentável, 

o conceito e a prática da atividade. 

 Concluímos que esse movimento apresenta como maiores contribuições: 1) o alargar 

do horizonte temático da pauta jornalística, reaproximando o jornalismo de um de seus 

valores fundamentadores na modernidade: promover a transparência e fortalecer a 

democracia, por meio da disseminação de informações voltadas para o interesse público; 2) o 

fato de que esse resgate se faz em sintonia com o espírito metamórfico do século 21, 

incorporando novos atores, percepções e, consequentemente, práticas mais colaborativas, ao 

pensar e fazer jornalístico; 3) a diversificação dos produtos e serviços oferecidos por essas 

organizações, com a consequente ampliação das fontes de receita.  

 Por outro lado, apresentam-se como principais desafios para esses grupos: 1) 

desenvolver modelos de negócio que assegurem a remuneração das equipes (fixas ou de 

colaboradores) e gerem receita para cobrir os demais custos da organização e possibilitar um 

crescimento sustentável; 2) encontrar o equilíbrio entre o ativismo e o jornalismo, diante do 

poder recém-conquistado no processo de distribuição do conteúdo jornalístico na era pós-

industrial; 3) explorar os recursos tecnológicos disponíveis no sentido de renovar os formatos 

das reportagens no ambiente digital, sintonizando-se com a contaminação de mídias e 

linguagens características da cultura da convergência. 

 Com esse levantamento, buscamos minimizar uma lacuna na formação dos estudantes 

e profissionais de jornalismo no cenário pós-industrial, que ainda encontram poucas 

informações reunidas e contextualizadas sobre as possibilidades, desafios e responsabilidades 

associados à prática da atividade na sociedade em redes digitais – até porque são 

transformações recentes e ainda em curso, em velocidade e intensidade superlativas e inéditas. 

 Acreditamos que, ao mapear peculiaridades da crise e das tentativas de renovação do 

jornalismo contemporâneo no Brasil, essa pesquisa também pode inspirar ou servir como 

referência para estudos comparativos sobre esse momento transformador na história da 

profissão em diferentes regiões e países – considerando que a transição do ecossistema 
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industrial para o pós-industrial têm impactos comuns a diferentes nações e culturas, mas 

apresenta desdobramentos singulares em cada uma delas (SILES; BOCZKOWSKI, 2012, 

p.22), como registramos neste trabalho ao pontuar a intrínseca associação entre a mídia digital 

independente brasileira e a conjuntura social e política do país. Futuramente, pretendemos dar 

continuidade e maior profundidade à investigação aqui iniciada, seguindo esse enfoque. 

 Esperamos, principalmente, contribuir para reflexões e ações que ajudem a recuperar 

valores jornalísticos sacrificados por interesses comerciais e políticos nas últimas décadas, 

atualizando-os em sintonia com o espírito do novo tempo – de forma que o jornalismo 

contemporâneo reencontre e ressignifique seu propósito democrático, incorporando a cultura 

plural e colaborativa do ecossistema digital aos seus objetivos e práticas.  

 Associamos essa busca por novos sentidos e procedimentos jornalísticos na sociedade 

em rede à teoria de Richard Rorty (1989) sobre a solidariedade – que se concretiza, segundo o 

filósofo, a partir do alargamento do olhar (e do sentir). Para Rorty, apenas quando somos 

apresentados aos sofrimentos de "outros", de "estranhos", é que podemos nos identificar com 

eles e, assim, tentar minimizá-los. O filósofo defende narrativas que promovam o contato com 

realidades diferentes das nossas (culturais, econômicas, étnicas, geográficas, afetivas...) e, 

dessa forma, gradualmente apaguem as fronteiras entre os diferentes, entre "nós" e "eles"104.  

 
Na minha utopia, a solidariedade humana [...] é criada quando aumentamos 
nossa sensibilidade à humilhação de grupos de pessoas estranhas. Essa 
sensibilidade expandida torna mais difícil marginalizar outras pessoas, 
pensando "eles não sentem como nós sentiríamos" ou "se alguém tem de 
sofrer, que sejam eles". Esse processo de perceber outros seres humanos 
como "um de nós" em vez de "eles" é uma questão de descrição sobre nós 
mesmos, sobre como realmente somos. Trata-se de uma tarefa para gêneros 
como a etnografia, a reportagem jornalística, os quadrinhos, os 
documentários e, especialmente, o romance. Ficção como a de Dickens, 
Olive Schreiner ou Richard Wright nos dão detalhes sobre sofrimentos 
enfrentados por pessoas que nós não tínhamos percebido anteriormente 
(RORTY, 1989, p. XVI, tradução nossa).105 

                                                        
104 Um dos questionamentos feitos à teoria de Rorty é o fato de desconsiderar componentes metafísicos 
associados à solidariedade. Não aprofundaremos esse debate aqui, porque isso exigira um aprofundar teórico 
bem maior do que poderíamos fazer neste trabalho e não interessa à reflexão proposta. 
105 "In my utopia, human solidarity would be seen not as a fact recognized by clearing away 'prejudice' or 
burrowing down to previously hidden depths but, rather, as a goal to be achieved. It is to be achieved not by 
inquiry but by imagination, the imagination ability to see strange people as fellow suffers. Solidarity is not 
discovered by reflection but created. It is created by increasing our sensitivity to the particular details of pain and 
humiliation of other, unfamiliar sorts of people. Such increased sensitivity makes it more difficult to marginalize 
people form ourselves by thinking 'they do not feel it as we would" or 'there must always be suffering, so why 
not let them suffer?'. This process of coming to see other human beings as 'one of us' rather than as 'them'is a 
matter of detailed description of what we ourseleves are like. This is a task not for theory byt for genres such as 
ethnography, the journalistic report, the comic book, the docudrama, anda, especially, the novel. Fiction like that 
of Dickens, Olive Schreiner, or Richard Wright give us the details about kinds of suffering endured by people to 
whom we had previously not attended (RORTY, 1989, página XVI). 
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 Ao compor narrativas mais abrangentes sobre nós mesmos, povo brasileiro, o 

jornalismo digital independente se faz particularmente necessário diante da onda 

conservadora que atinge o Brasil, alicerçada na manutenção do status quo das classes 

econômicas dominantes e da resistência a interagir com as chamadas classes emergentes – 

que, empoderadas por uma melhor distribuição de renda e uma consequente retomada da 

autoestima, passaram a ocupar espaços, utilizar serviços e assumir papéis e funções antes 

exclusivos de grupos com maior poder aquisitivo (e a reivindicar o seu direito a fazê-lo, como 

analisamos nos capítulos anteriores). O jornalismo tem um poder e uma responsabilidade 

viscerais nesse cenário, no sentido de pluralizar a percepção sobre o diferente, dar visibilidade 

ao invisível e "voz política à inteligência prática cotidiana"106 , por tanto tempo sufocada. 

 

 

 

 
 

 

  

                                                        
106 "[a população] ficou ouvindo durante décadas que afinal de contas é um foco de irracionalidade, [...] que é 
uma massa que não pensa [...]. Criou-se uma desconfiança do povo de maneira tal que a inteligência prática que 
sai da experiência cotidiana não tem mais voz política", ponderou oportunamente Vladimir Safatle em entrevista 
ao Fluxo em 2014 (https://youtu.be/1qjd4gWekFg).  
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos fundadores das organizações 
 

 

PRIMEIRA PARTE - SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

1. A organização define-se como uma iniciativa de jornalismo independente? (O conceito 

de jornalismo independente aqui adotado corresponde àquele praticado por 

profissionais/organizações sem fins lucrativos, que não aceitam anúncios e outros 

investimentos financeiros por parte de empresas privadas e de empresas públicas, de 

forma a garantir sua independência editorial.) 

(  ) Sim. Caso deseje fazer alguma observação, por favor escreva a seguir. 

(  ) Não. Por favor, descreva a seguir como a organização é definida por seus fundadores. 

Comentários:  

2. Quais as atividades desenvolvidas pela organização? 

(  ) Reportagens. 

(  ) Seminários. 

(  ) Cursos. 

(  ) Consultoria. 

(  ) Eventos culturais. 

(  ) Outros. Por favor, especifique. 

Comentários:  

3. Quais os principais temas/áreas de interesse do trabalho jornalístico da organização 

(exemplo: segurança, direitos humanos etc.)? 

4. Por que a organização decidiu se concentrar nesses temas/áreas de interesse? 

5. Qual a área de atuação da organização? 

(  ) Regional. Por favor, especifique. 

(  ) Nacional. Por favor, especifique. 

(  ) Internacional. Por favor, especifique. 

Comentários:  

6. O trabalho jornalístico da organização é: 

(  ) focado principalmente em reportagens investigativas; 

(  ) focado principalmente em análises; 

(  ) focado principalmente em "breaking news". 

Outros. Por favor, especifique. 

Comentários:  
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7. Qual o público-alvo da organização?  

(  ) A organização busca audiência de massa (caso deseje fazer alguma observação, por favor 

escreva no box "Comentários"). 

(  ) A organização não busca audiência de massa, e sim com  públicos específicos (por favor, 

especifique quais e porquê). 

(  ) Outros. Por favor, especifique. 

8. O desafio de expandir a audiência da organização é um dos desafios que enfrenta com 

relação à imprensa tradicional? 

(  ) Sim (por favor, descreva no box "Comentários" as principais ações da organização para 

atingir um público maior). 

(  ) Não (caso deseje fazer alguma observação, por favor escreva no box "Comentários). 

Comentários:  

9. Para você, quais as principais contribuições do trabalho da organização para a 

sociedade? 

10. Quais as contribuições do trabalho da organização para a atividade jornalística, 

especificamente? 

11. Quantas pessoas formam a equipe fixa da organização? Quais suas funções/cargos? 

12. Os integrantes da equipe fixa são (é possível assinalar mais de uma resposta): 

(  ) jornalistas; 

(  ) jornalistas cidadãos; 

(  ) profissionais de outras áreas (for favor, especifique quais). 

13. Entre os integrantes da equipe fixa, há (é possível assinalar mais de uma resposta): 

(  ) pessoas com mais de 10 anos de experiência na área (por favor, indique um percentual 

aproximado); 

(  ) pessoas com 5 a 10 anos de experiência na área (por favor, indique percentual 

aproximado); 

(  ) pessoas com 0 a 5 anos de experiência na área (por favor, indique percentual aproximado). 

Comentários: 

14. Entre os integrantes da equipe fixa: 

(  ) todos se dedicam exclusivamente ao trabalho na organização; 

(  ) todos se dividem entre o trabalho na organização e outras atividades profissionais; 

(  ) a maioria se dedica exclusivamente ao trabalho na organização; 

(  ) a maioria se divide entre o trabalho na organização e outras atividades profissionais. 

Comentários: 
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15. Os integrantes da equipe fixa: 

(  ) são remunerados pelo trabalho na organização/recebem salário fixo mensal; 

( ) são remunerados pela organização/recebem pagamentos por projetos ou reportagens 

específicos; 

(  ) não são remunerados pelo trabalho na organização. 

(  ) Outros. Por favor, especifique. 

(  ) Comentários. 

16. Quantos profissionais fazem parte da rede de colaboradores da organização? Quais 

as áreas de atuação desses colaboradores (jornalistas, fotógrafos, designers, ilustradores, 

professores etc.)? 

17. Os colaboradores são remunerados?  

(  ) Sim. Recebem pagamento por projetos/reportagens específicos (caso deseje fazer alguma 

observação, por favor escreva no box "Comentários". 

(  ) Não (caso deseje fazer alguma observação, por favor escreva no box "Comentários". 

(  ) Outros. Por favor, especifique. 

Comentários:  

18. Quais as fontes de financiamento da organização (é possível assinalar mais de uma)? 

(   ) Financiamento de fundações nacionais de apoio à comunicação. 

(   ) Financiamento de fundações estrangeiras de apoio à comunicação. 

(   ) Crowdfunding. 

(   ) Comercialização do conteúdo (o leitor paga para consumir os produtos jornalísticos da 

organização). 

(   ) Produção e comercialização de conteúdo customizado para empresas. 

(   ) Investimento financeiro dos próprios integrantes da organização. 

(   ) Cursos e seminários realizados pela organização (os participantes pagam para ter acesso). 

(   ) Eventos culturais realizados pela organização (os participantes pagam para ter acesso). 

(   ) Consultoria para empresas públicas. 

(   ) Consultoria para empresas privadas. 

(   ) Consultoria para organizações não-governamentais. 

(   ) Comercialização de dados. 

(   ) Outros. Por favor, especifique.  

Comentários: 

19. Quem responde pela gestão administrativa e financeira da organização (grupo de 

editores, empresa de consultoria externa...)? 
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20. Há uma hierarquia editorial? Como funciona a gestão editorial na organização? 

21. Qual a rotina de trabalho na organização (é possível assinalar mais de uma)? 

(  ) Reuniões presenciais regulares – por favor, especifique onde são realizadas, com que 

frequência, quem participa e o que costuma ser discutido nesses encontros. 

(  ) Reuniões virtuais regulares – por favor, especifique que ferramenta é utilizada (exemplo: 

Skype), com que frequência são realizadas, quem participa e o que costuma ser discutido 

nesses encontros. 

(  ) Os integrantes da equipe fixa cumprem uma jornada diária de trabalho na sede da 

organização (caso deseje fazer alguma observação, por favor escreva a seguir) 

(  ) A organização tem uma sede, mas a equipe fixa não cumpre uma jornada diária de 

trabalho no local. Cada um trabalha em um lugar diferente, mantêm contato virtual uns com 

os outros (caso deseje fazer alguma observação, por favor escreva a seguir 

(  ) A organização não tem sede. Cada um trabalha em um lugar diferente, mantêm contato 

virtual uns com os outros (caso deseje fazer alguma observação, por favor escreva a seguir) 

( ) Grupo de editores orienta e acompanha trabalho dos integrantes da equipe fixa e dos 

colaboradores por meio de contatos virtuais – por favor, especifique a periodicidade e as 

ferramentas utilizadas (exemplo: Skype). 

Comentários: 

22. O conteúdo jornalístico produzido pela organização e seus parceiros é veiculado em 

(é possível assinalar mais de uma): 

(  ) site/portal de conteúdo multimídia administrado pela organização (caso deseje fazer 

alguma observação, por favor escreva a seguir; 

(  ) publicação impressa - por favor, especifique (jornal, revista, zine etc); 

(  ) programa de TV exibido por emissora pública (caso deseje fazer alguma observação, por 

favor escreva a seguir); 

(  ) programa de TV exibido por emissora privada (caso deseje fazer alguma observação, por 

favor escreva a seguir); 

(  ) programa de TV exibido no site da organização (caso deseje fazer alguma observação, por 

favor escreva a seguir); 

(  ) programa de rádio veiculado por emissora pública (caso deseje fazer alguma observação, 

por favor escreva a seguir;  

(  ) programa de rádio veiculado por emissora privada (caso deseje fazer alguma observação, 

por favor escreva a seguir;  

(  ) programa de rádio veiculado no site da organização (caso deseje fazer alguma observação, 
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por favor escreva a seguir);  

(  ) documentários exibidos no circuito cinematográfico (por favor, especifique - nacional e/ou 

internacional?); 

(  ) livros-reportagem (por favor, especifique - impressos? e-books?). 

23. Entre o conteúdo produzido pela própria equipe (fixa ou colaboradores) e veiculado 

no site/portal da organização estão (é possível assinalar mais de uma): 

 (  ) Textos 

 (   ) Fotos 

 (   ) Vídeos 

 (   ) Infográficos 

 (   ) Ilustrações 

 (   ) Mapas interativos de dados 

 (   ) Animação 

 (   ) Outros:  

24. A organização conta com uma boa estrutura (equipamentos e profissionais 

preparados) para desenvolver atividades jornalísticas multimídia e multiplataforma? 

Ou ainda está se estruturando neste sentido? O que falta? 

25. A organização trabalha em parceria com outras organizações jornalísticas?  

(   ) Sim. Em parceria com outras organizações de jornalismo independente. 

(   ) Sim. Em parceria com empresas da "imprensa tradicional". 

(   ) Não. 

(   ) Outros. Por favor, especifique. 

Comentários: 

26. Em que consistem essas parcerias?  

(  ) Reprodução de conteúdo. 

(  ) Realização de eventos jornalísticos. 

(  ) Cobertura jornalística de determinados acontecimentos em parceria (com planejamento 

prévio e divisão de tarefas e responsabilidades entre os grupos ). 

(  ) Encontros para a discussão de estratégias editoriais. 

(  ) Compartilhamento de contatos: fontes e rede de colaboradores. 

(  ) Compartilhamento de dados. 

(  ) Compartilhamento de equipamentos. 

(  ) Compartilhamento de espaços físicos (para reuniões, eventos, co-working etc). 

Outros. Por favor, especifique.  
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Comentários: 

27. Já é possível mensurar/observar o impacto do trabalho da organização? Que 

resultados já foram alcançados? Como foi feita esta avaliação? 

28. Quais os principais desafios encontrados pela organização até o momento?  

29. Esse tipo de iniciativa trilha caminhos ainda inexplorados (ou pouco explorados) no 

mercado jornalístico nacional. Quais os erros já observados por você e por sua equipe 

no desenvolvimento desse trabalho e que ajustes foram feitos desde que o projeto foi 

criado? 

30. Na organização, as empresas da chamada "imprensa tradicional" são vistas como: 

(  ) concorrentes da organização; 

(  ) concorrentes e possíveis parceiras da organização; 

(  ) parceiras da organização; 

(  ) instituições que atuam em outro nicho do mercado e não concorrem com a organização. 

(  ) Outros. Por favor, especifique. 

Comentários: 

31. Qual a diferença entre o trabalho da organização e o trabalho de grupos de mídia 

ativista? 

32. Um dos grandes desafios no jornalismo digital (tanto para a imprensa tradicional 

como para as organizações independentes) é a verificação das informações. Como a 

organização lida com essa questão? Há um código de ética e procedimentos-padrão a 

serem seguidos com relação à apuração e análise de 

dados/informações/fontes/depoimentos (tanto com relação ao trabalho da equipe fixa 

como dos colaboradores e organizações parceiras)? Pode descrever, por favor, que 

procedimentos são esses? 

 

SEGUNDA PARTE  - O PROFISSIONAL 

33. Qual sua idade e formação? Por favor, descreva resumidamente a seguir. 

34. Há quantos anos trabalha como jornalista?  

35. Onde trabalhava antes de integrar a equipe da organização? 

(    ) Empregado de empresa da chamada "imprensa tradicional"; 

(    ) Jornalista freelancer (por favor, descreva o tipo de trabalho realizado);  

(    ) Empregado de instituição acadêmica (por favor, descreva o tipo de trabalho realizado). 

(   ) Outros.  

Comentários: 



 

 

115 

36. Que função (funções) você desempenha na organização? Por favor, descreva a 

seguir. 

37. Além do trabalho na organização, você se dedica, atualmente, a outra atividade 

profissional? 

(  ) Sim. Por favor, descreva. 

(  ) Não. 

Comentários: 

38. É remunerado(a) pelo trabalho na organização? 

(  ) Sim. E esse trabalho representa minha principal fonte de renda. 

(  ) Sim. Mas esse trabalho não representa minha principal fonte de renda. 

(  ) Não. 

Comentários:  

39. Com relação à motivação profissional: 

(   ) Me sinto mais motivado com o trabalho na organização do que na ocupação anterior. 

(   ) Me sinto menos motivado com o trabalho na organização do que na ocupação anterior. 

(    ) Não sinto diferença com relação à motivação no trabalho atual e no anterior. 

Comentários:  

40. Com relação à credibilidade profissional: 

(   ) Sinto que o meu trabalho na organização tem mais credibilidade do que na ocupação 

anterior. 

(   ) Sinto que o meu trabalho na organização tem menos credibilidade do que na ocupação 

anterior. 

(  ) Não sinto diferença com relação à credibilidade do meu trabalho na ocupação atual e na 

anterior. 

Comentários: 

41. Com relação à visibilidade/abrangência do seu trabalho: 

(  ) Sinto que o meu trabalho na organização atinge mais pessoas do que na ocupação anterior. 

( ) Sinto que o meu trabalho na organização atinge menos pessoas do que na ocupação 

anterior. 

( ) Não sinto diferença com relação ao número de pessoas atingidas por meu trabalho na 

ocupação atual e na anterior. 

Comentários: 

42. Com relação ao feedback e interação com os consumidores das notícias (leitores, 

espectadores, ouvintes...): 
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(   ) Sinto que há mais feedback e interação com relação ao trabalho que desenvolvo na 

organização do que na ocupação anterior. 

(   ) Sinto que há menos feedback e interação com relação ao trabalho que desenvolvo na 

organização do que na ocupação anterior. 

(  ) Não sinto diferença entre uma experiência e outra. 

Comentários: 

43. Desde que passou  a trabalhar como jornalista na organização, você: 

(  ) trabalha mais horas por semana (com relação à ocupação anterior); 

(  ) trabalha menos horas por semana (com relação à ocupação anterior); 

( ) trabalho aproximadamente o mesmo número de horas por semana (com relação à ocupação 

anterior); 

(  ) tem mais flexibilidade de horários (com relação à ocupação anterior); 

(  ) tem menos flexibilidade de horário (com relação à ocupação anterior); 

(  ) tem a mesma flexibilidade de horários (com relação à ocupação anterior). 

Comentários: 

44. Com relação à sua remuneração: 

(  ) minha remuneração total aumentou depois que passei a trabalhar na organização; 

(  ) minha remuneração total caiu depois que passei a trabalhar na organização; 

(  ) minha remuneração total não sofreu alteração depois que passei a trabalhar na organização 

Comentários: 

45. Como integrante de uma organização jornalística independente, sente que tem mais 

ou menos segurança para exercer o seu trabalho? Por quê?  

46. Como integrante de uma organização jornalística independente, sente que tem mais 

ou menos liberdade para exercer o seu trabalho? Por quê? 

47. Com relação ao(s) seu(s) empregos em empresa(s) da imprensa tradicional, o 

trabalho em uma organização de jornalismo independente lhe proporciona mais ou 

menos contato com profissionais de outras organizações jornalísticas? Por quê? Como se 

dá esse contato? 

48. Com relação ao(s) seu(s) empregos em empresa(s) da imprensa tradicional, o 

trabalho em uma organização de jornalismo independente envolve a participação de 

mais ou menos profissionais de outras áreas (por exemplo, profissionais de cinema, artes 

plásticas etc)? Por quê? Como se dá essa participação? 

49. Já foi pressionado por diretores/editores para derrubar ou mudar o 

encaminhamento de uma pauta por conta de interesses econômicos e/ou políticos (é 
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possível assinalar mais de uma resposta)? 

(  ) Sim, em empresa da imprensa tradicional. 

(  ) Sim, em organização de jornalismo independente. 

(  ) Não. 

Comentários: 

50. Quais os principais desafios que você, particularmente, enfrenta como integrante de 

uma organização de jornalismo digital independente? 

51. E quais as principais realizações esse trabalho lhe traz? 

52. Em sua opinião/percepção, quais as principais transformações trazidas  para o 

jornalismo brasileiro pela revolução digital (com a democratização e pluralização da 

produção e compartilhamento de notícias)?   

53. E os principais desafios que esse cenário representa para a atividade jornalística no 

Brasil?  

54. Como você define jornalismo? Esse conceito mudou na era do chamado jornalismo 

pós-industrial? Em que? 

55. Onde se vê, profissionalmente, daqui a cinco anos?  

 

- FIM - 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.225.614

DADOS DO PARECER

Trata-se de um projeto de pesquisa de mestrado com vistas a mapear, contextualizar e entender como
funcionam as iniciativas de jornalismo digital independente criadas no
Brasil no início do século 21, em reação à hegemonia midiática que marcou a indústria da comunicação nas
últimas décadas do século 20.

Apresentação do Projeto:

Busca-se com a pesquisa contextualizar os fatores que viabilizaram e impulsionaram o crescimento do
jornalismo digital independente no Brasil neste início de século,bem como entender como funcionam esses
projetos e o que representam nesse momento de transição vivido pelo jornalismo.

Objetivo da Pesquisa:

O projeto apresenta riscos mínimos uma vez que  se trata de uma coleta de dados sem a necessidade de
abordagem pessoal, com devidas estratégias para minimizar os riscos,
na perspectiva que a identidade dos participantes não serão revelados.
Os benefícios são ligados diretamente ao interesse do pesquisador e podem servir indiretamente ao
interesse de outros pesquisadores no campo da comunicação.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa envolverá a aplicação de questionários junto a fundadores de organizações de
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jornalismo digital independente, criadas no Brasil neste início de século. Os questionários serão alojados na
plataforma online Survey, de modo que cada cada participante receberá uma senha e um link gerado
exclusivamente para o seu e-mail, permitindo o acesso ao formulário, de modo que apenas a pesquisadora
terá acesso às respostas.

O trabalho cumpriu todos requisitos exigidos no que se estabelece pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa – CONEP, conforme Projeto Detalhado e no que confere a Plataforma Brasil.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há recomendações.
Recomendações:

O trabalho está em conformidade às exigências que foram postas
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As exigências foram atendidas e o protocolo está APROVADO, sendo liberado para o início da coleta de
dados. Informamos que a APROVAÇÃO DEFINITIVA do projeto só será dada após o envio do Relatório
Final da pesquisa. O pesquisador deverá fazer o download do modelo de Relatório Final para enviá-lo via
“Notificação”, pela Plataforma Brasil. Siga as instruções do link “Para enviar Relatório Final”, disponível no
site do CEP/CCS/UFPE. Após apreciação desse relatório, o CEP emitirá novo Parecer Consubstanciado
definitivo pelo sistema Plataforma Brasil.
Informamos, ainda, que o (a) pesquisador (a) deve desenvolver a pesquisa conforme delineada neste
protocolo aprovado, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao voluntário participante (item V.3.,
da Resolução CNS/MS Nº 466/12).
Eventuais modificações nesta pesquisa devem ser solicitadas através de EMENDA ao projeto, identificando
a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas.
Para projetos com mais de um ano de execução, é obrigatório que o pesquisador responsável pelo
Protocolo de Pesquisa apresente a este Comitê de Ética relatórios parciais das atividades desenvolvidas no
período de 12 meses a contar da data de sua aprovação (item X.1.3.b., da Resolução CNS/MS Nº 466/12).
O CEP/CCS/UFPE deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso
normal do estudo (item V.5., da Resolução CNS/MS Nº 466/12). É papel do/a pesquisador/a assegurar
todas as medidas imediatas e adequadas frente a evento adverso grave ocorrido (mesmo que tenha sido
em outro centro) e ainda, enviar notificação à ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com
seu posicionamento.
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