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         These converging mobile technologies appear to be 
transforming many aspects of economics and social life 

that are in some sense on the ‘move’ or away from ‘home’. 
In a mobile world there are extensive and intricate 
connections between physical travel and modes of 

communication and these form new fluidities and are 
often difficult to stabilize. Physical changes appear to be 

‘de-materializing’connections, as people, machines, 
images, information, power, Money, ideas and dangers are 
‘on the move’, making and remaking connections at often 

rapid speed around the world” (JOHN URRY, 2007) 
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(Tese Doutorado). Faculdade de Comunicação Social. Universidade Federal da Bahia – 
UFBA. Salvador, 2013.  

 

RESUMO  
 
 

Investiga-se na tese as implicações das tecnologias móveis digitais conectadas na prática 
jornalística com abordagem sobre a reportagem de campo. O problema de pesquisa, em torno 
das rotinas produtivas, compreende exploração do conceito de jornalismo móvel digital em 
combinação com convergência jornalística e mobilidade. Com a produção jornalística 
capitaneada por meio do território informacional baseado nas tecnologias sem fio (3G, 4G, 
Wi-Fi, Bluetooth, WiMax) e nos dispositivos móveis digitais como smartphones, tablets, 
celulares, notebooks, câmeras digitais, entre outros equipamentos portáteis, novas 
configurações emergem no agenciamento da apuração, produção e distribuição de conteúdos. 
No contexto, as redações integradas com perspectiva multiplataforma se utilizam da prática 
do jornalismo móvel no sentido de potencializar a mobilidade, a portabilidade e a ubiquidade. 
Para compreender essa conjuntura remetida às rotinas de produção no jornalismo empreende-
se uma reflexão teórico-conceitual e um trabalho de campo explorando três estudos de caso 
empíricos: Extra Online, JC Online e A Tarde Online. Com abordagem centrada em método 
qualitativo para estudos de caso, a pesquisa elegeu como técnicas de coleta de dados a 
observação participante de caráter etnográfico e a realização de entrevistas qualitativas de 
característica semiestruturada para observar e analisar nesses meios as apropriações das 
tecnologias móveis no fazer jornalístico.  Durante 60 dias (20 em cada caso) foram 
observadas as rotinas de produção dentro das redações através dos fluxos de produção 
internos e, em campo, com os repórteres em ação, além da realização de 30 entrevistas com 
repórteres, editores e diretores dos três casos. Com essa iniciativa, pode-se inferir as 
características norteadoras do trabalho jornalístico com a adoção de tecnologias móveis 
digitais perpassando o processo de produção permitindo, assim, definir e mapear as mudanças 
em curso e suas reais implicações e apropriações. Os resultados da pesquisa indicam 
alterações nas rotinas produtivas em termos de acúmulo de funções, novas demandas por 
atualizações contínuas do campo e níveis de comprometimento da produção da notícia em 
condições de mobilidade e, ao mesmo tempo, aspectos potencializadores do jornalismo móvel 
com processos de reconfiguração da reportagem de campo.  
 

Palavras-Chave: tecnologias móveis, mobilidade, rotinas produtivas, comunicação, 
jornalismo, cibercultura, convergência, redação integrada, jornalismo móvel. 
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SILVA, Fernando Firmino da. Digital Mobile Journalism: the use of digital mobile 
technologies and the reconfiguration of field reporting production routines. 2013. 408 pp. 
(Doctorate thesis). Faculty of Social Communication. Federal University of Bahia – UFBA. 
Salvador, 2013. 
 

ABSTRACT 
 
 

The implications of connected digital mobile technologies in journalistic practice, with an 
approach towards field reporting, are investigated in this thesis. The research subject, which is 
productive routines, comprises exploring the concept of digital mobile journalism, combined 
with journalistic convergence and mobility. With journalistic production, captained by 
informational territory, based on wireless technologies (3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth and WiMax) 
and digital mobile devices, such as smartphones, tablets, mobile phones, notebooks, digital 
cameras and other handheld equipment, new configurations emerge to handle newsgathering, 
production and content distribution. Integrated newsroom, with a multi-platform perspective, 
make use of mobile journalism in the sense of empowering mobility, portability and ubiquity 
within this context. A theoretical-conceptual reflection and field work exploring three 
empirical case studies: Extra Online, JC Online and A Tarde Online were undertaken in order 
to understand the situation related to production routines in journalism. With an approach 
centred on the qualitative method for case studies, the research used participative observation 
of an ethnographic nature and qualitative, semi-structured interviews as data collection 
techniques, in order to observe and analyze appropriations of mobile technologies in 
journalistic practice in these environments.  The newsrooms’ production routines were 
observed for a 60 day period (20 for each case), via the internal production flow, with 
reporters working in the field, and through 30 interviews with reporters, editors and directors 
for the three cases. The guiding characteristics of journalistic work with the adoption of 
digital mobile technologies spanning the production process could be inferred with this 
initiative, therefore enabling a definition and mapping of the changes taking place and their 
real implications and appropriations. The research results indicate alterations in productive 
routines, in terms of accumulated functions, new demands for continuous field updates and 
levels of commitment to produce news using this mobile capacity and, at the same time, the 
magnifying aspects of mobile journalism with the reconfiguration processes in field reporting.  
 
 
Keywords: mobile technologies, mobility, productive routines. communication, journalism, 
cyberculture, convergence, integrated newsroom, mobile journalism. 
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Como visibilidade do fenômeno em estudo iniciamos a tese discorrendo a narrativa 

comparativa e exploratória extraída dos três estudos de caso empíricos conduzidos durante o 

período de trabalho etnográfico, com a extração de um dia de acompanhamento da jornada de 

trabalho – via observação direta - em torno da rotina produtiva dos repórteres de cada caso 

analisado. Com o relato de acompanhamento, poderemos inferir algumas modificações que 

emergiram com a adoção das tecnologias móveis digitais e a ampliação das condições de 

mobilidade física e informacional centradas nos repórteres de campo, na prática da produção 

da reportagem. Essa prévia aproximativa visa mobilizar, no conjunto da leitura da tese, a 

fluidez do percurso daqui em diante nos seus aspectos de construção teórico-conceitual e de 

descrição de experiências levantadas e observadas, que serão aprofundadas ao longo do 

trabalho, articulando a abordagem teórica e empírica do fenômeno em questão.  

 

Um dia na redação do Extra Online 

 

Vou para a redação do Extra às 10h00 da manhã, conforme combinado com chefe de 

reportagem no dia anterior, para acompanhamento da jornada de trabalho de uma repórter 

durante a manhã dentro do projeto “Repórter 3G”. Era uma quarta-feira. A repórter vai cobrir 

uma pauta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sobre denúncias de fechamento de 

um posto de saúde, dentre outras matérias factuais que surgirem, tendo em vista que como o 

repórter fica mais tempo na rua, em mobilidade, pode identificar mais facilmente potenciais 

ocorrências que estejam em consonância com os critérios de noticiabilidade das notícias de 

interesse da redação ou da linha editorial adotada pelo veículo. A repórter escalada para o 

horário que eu ia acompanhar ainda não havia chegado para seu expediente. As escalas dos 

repórteres são variáveis. Na redação, naquele momento que cheguei, encontrava-se apenas o 

chefe de reportagem e uma outra repórter fazendo rondas por telefone nas delegacias, Corpo 

de Bombeiros e de outros serviços de plantão para checar as ocorrências durante a madrugada 

no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Este trabalho de rádio-escuta e de rondas era um 

dos pontos-chaves para identificação de potenciais pautas.  

O Extra, devido a sua marca popular, cobre com ênfase a área policial e a de geral, de 

informações que impactam com o dia a dia da população (greve, congestionamentos, lixos, 

problemas das comunidades), algo como uma cobertura hiperlocal. Durante a pesquisa de 

campo, um dos repórteres explicava de forma pertinente a diferença entre o Extra e O Globo, 
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do mesmo grupo de comunicação: “Olha, a gente quase não vai na zona sul, a não ser quando 

tem alguma coisa na delegacia do Leblon, Copacabana e por aí. Falamos por aqui que o Extra 

cobre a zona norte e a Baixada Fluminense e o Globo a zona sul”. Essa demarcação de 

território de cobertura nos pareceu bem factível como política editorial e de público-alvo de 

cada uma das publicações. Durante o acompanhamento dos repórteres, o trabalho, de fato,  

concentrou-se nos setores mais periféricos do Rio de Janeiro e com temáticas voltadas mais 

especificamente para a área policial e/ou de problemas da comunidade e prestação de serviços.  

Esse pressuposto é sustentado também por alguns projetos do jornal que procuram se 

aproximar das questões centrais das comunidades como a criação de personagens como o 

chamado “João Buracão” (que extrapolou o Extra e foi utilizado como quadro também pelo 

programa “Fantástico”, da Rede Globo), “Zé Lador” e  “Zé Lixão”, todos com uma forte 

identificação por parte da população, que solicita a presença desses bonecos como uma 

maneira de protestar contra a Prefeitura ou Governo do Estado. Tais explicações nos ajudam a 

compreender o contexto das coberturas e das rotinas dos repórteres e como as tecnologias 

móveis são incorporadas nas estratégias.  

Enquanto a repórter não chega, vou acompanhando algumas ações e interações na 

redação, até mesmo para se familiarizar com as rotinas e estratégias de fluxo de trabalho no 

local. Às 10h15, o chefe de reportagem começa a conversar por Skype com um outro editor 

que está fora da redação e eles discutem pautas em execução por repórteres que estão na rua. 

Não escuto a fala desse editor porque o chefe de reportagem está com fone de ouvido, mas 

não tive dificuldades de inferir sobre o diálogo e o assunto estabelecido. A discussão tratava-

se de uma reportagem em andamento em tempo real que dois repórteres da editoria de Geral 

estavam acompanhando de uma operação policial num morro do Rio referente ao confronto 

entre a polícia e a mílicia Águia de Mirra na zona norte, zona oeste e na Baixada Fluminense. 

O repórter estava em movimento no carro de reportagem com um notebook e atualizava as 

notícias em tempo real através da aplicação Cover it Live e o envio de fotos da operação 

registradas por celular.  

Em um determinado momento, o chefe de reportagem interage com o repórter externo 

por Skype com o notebook, dessa vez em viva voz: “Nós estamos aqui no condomínio, vamos 

continuar vendo se a polícia prenderá alguns milicianos. Qualquer coisa atualizo aqui e 

mando fotos, ok?”, fala o repórter por Skype para o chefe de reportagem, que pede para ele 

não voltar para a redação e continuar na cobertura no local e, depois, deslocar-se  para a 

Draco (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado) para acompanhar o caso de um PM que 



 

 

22 

matou uma pessoa em Andaraí ao confundir uma furadeira com uma metralhadora. “Olha, o 

PM que matou o cara da furadeira parece que foi preso e está na Draco.  Quando as coisas 

esfriarem aí você fica na cola desse assunto lá na Draco, tudo bem?”, comenta o chefe de 

reportagem. Na sequência, o chefe de reportagem volta a falar ao telefone com um editor que 

está externo sobre o trabalho com Skype na interação com os repórteres: “O Skype funcionou 

perfeitamente. O bom é que com o vídeo do Skype você vê também o cenário. Tá ajudando 

muito por aqui. Estou gostando”, revela ele. No período da pesquisa eles estavam em fase de 

teste do Skype como comunicador entre repórteres e redação, além de interação entre editores 

e chefes de reportagem. A equipe usa também rádio estilo walkie-talkie. 

Às 10h40 chega à redação a repórter que irei acompanhar.  “Bom dia, qual é a pauta 

hoje?”, pergunta ao chegar no computador do chefe de reportagem. A repórter trabalhava 

antes com radiojornalismo em emissora de rádio do Grupo e estava no jornal há pouco tempo. 

A pauta era fazer uma matéria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sobre denúncias 

de moradores do fechamento de um posto de saúde. Após as orientações, às 11h20, a repórter 

me chama para acompanhar seu dia de trabalho. Ela passa no protocolo, na mesma sala, e 

solicita um notebook, um smartphone Nokia 95 e uma câmera portátil cybershot com os 

respectivos cabos para transferências de arquivos para o computador. Estes são os 

equipamentos utilizados pelos repórteres no dia a dia, além dos modems sem fio 3G. No caso 

dos notebooks os repórteres utilizam chips de duas operadoras de telefonia e no smartphone 

um chip embutido para intercâmbio quando se perdia o sinal numa região. 

Descemos até a frente do prédio da sede do Extra onde o motorista do veículo de 

reportagem estava a postos para os deslocamentos. Logo após entrarmos no veículo, a  

repórter liga o notebook, conecta o modem 3G e começa a digitar uma notícia fria do dia 

anterior que ainda não havia postado. A produção, portanto, ocorre em condições de 

mobilidade durante o percurso para a matéria em pauta. Essa é uma das características 

perceptíveis durante a observação da equipe do projeto “Repórter 3G” de aproveitar o tempo 

de deslocamento do lugar de uma pauta para outro para escrever as matérias, acessar 

informações na internet para as matérias ou acessar remotamente o banco de dados do Extra 

com todo o material de arquivo produzido para complementar suítes de notícias. O trabalho é 

o tempo todo intenso, tendo em vista que em determinados intervalos os repórteres têm que 

atualizar o site do Extra. Cumprindo essa orientação, às 11h50 a repórter posta a matéria sem 

foto. A estratégia dos repórteres para manter o site atualizado é muitas vezes publicar 
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primeiro somente o texto, como foi esse caso  e, num segundo momento de tempo livre, editar 

e inserir a foto na matéria, de forma complementar.  

12h00 o Skype toca. É o chefe de reportagem na tela em áudio e vídeo afirmando que o 

notebook da repórter não está totalmente configurado e que um outro motorista já estava a 

caminho para fazer a substituição do equipamento. Os portáteis do Extra são todos 

configurados pelo setor de tecnologia da informação (TI) com os programas do projeto 

“Repórter 3G” como editores de imagem, vídeo e áudio, Skype, entre outros recursos 

necessários, além de criptografia para evitar a perda de dados ou invasão do gerenciador de 

conteúdos no caso de roubo dos notebooks, pois a cobertura ocorre em áreas de risco de 

operações policiais. Às 12h18, chegamos ao posto de saúde no bairro do Centenário em 

Duque de Caxias. Vários moradores cercam o carro de reportagem para comentar sobre o 

fechamento do posto no local. “Repórter, está fechado aqui o posto desde quarta-feira e temos 

somente esse posto para a comunidade. É o único, moça”, informa uma moradora do lugar. A 

repórter pergunta o motivo do fechamento e as pessoas informam que estavam ocorrendo 

alguns tiroteios e a prefeitura, por segurança, resolveu fechar. A repórter tira o smartphone do 

bolso e começa a filmar e registrar fotos de alguns trabalhadores que estavam retirando 

móveis e equipamentos do prédio.  

Neste intervalo, um motorista do Extra chega para substituir o notebook por um com 

configuração padrão. Às 12h30, depois de falar com os moradores, a repórter registra três 

fotos e dois vídeos do local e, na sequência, fala com agentes de saúde presentes. A repórter é 

interrrompida pelo chefe de reportagem que liga para saber mais detalhes do caso. Ela explica 

que a matéria vai render, mas que o lugar está tenso. Um morador consegue uma paciente na 

rua que está sem atendimento, uma senhora que sofre de hipertensão. A repórter pega o 

smartphone e grava depoimento em vídeo e registra fotos. Às 13h00 faz mais três fotos de 

uma mulher que se direcionava ao local para se vacinar e se depara com o fechamento e a 

orientação para procurar outra unidade de saúde. A repórter registra no smartphone muitas 

fotos e vídeos. Antes de ir embora, uma moradora de frente do posto se aproxima e oferece 

vídeos gravados anteriormente com cenas da saída de equipamentos do posto para comprovar 

a denúncia, ou seja, uma colaboração cidadã.  

Após o cumprimento desta pauta com todas as fotos, vídeos e anotações necessárias, 

saímos do lugar em direção a outra pauta programada. Ao entrar no veículo de reportagem, a 

profissional abre o notebook enviado pela redação, liga o mesmo ao carregador veicular e 

começa a digitar matéria para o site, enquanto nos deslocamos para um restaurante na 
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Baixada Fluminense para o almoço e, na sequência, para uma outra pauta. Após esse intervalo 

para almoço, às 14h40 a repórter liga o notebook, ainda na mesa do restaurante, e começa a 

finalizar a matéria que acabara de fazer editando também as fotos e vídeos. Nessa 

oportunidade, comenta: “Temos que aproveitar o tempo disponível para postar logo as 

matérias senão a redação cobra”, revela. Às 15h10, ela publica o texto no site e, em seguida, 

saímos do restaurante para outra pauta em um lixão em Nova Iguaçu. Após aproximadamente 

20 minutos, chegamos ao lixão denunciado, em local que tratava-se de  um terreno 

abandonado que acumulava lixo nas proximidades dos seus muros. A repórter registra fotos e 

vídeos do ambiente e coloca o boneco do Extra sobre os entulhos como uma bandeira fincada 

de modo a deixar claro a presença da reportagem no local.  

O Extra cobre com ênfase matérias relacionadas aos problemas da comunidade como  

o caso do lixão. Após observarem o trabalho da repórter, os moradores se aproximam e a 

repórter realiza entrevistas com os mesmos registrando também fotos e vídeos. Uma conversa 

prolongada porque os moradores demonstravam indignação com o estado do lixão. Assim, 

ficamos em torno de 40 minutos nesse lixão porque muitos moradores faziam questão de 

explicar a repórter o problema no local e apontar outros no entorno do bairro. Às 17h, após a 

coleta de depoimento de cinco moradores, a repórter chama o motorista: “Terminei aqui. A 

redação pediu matérias para dois ou três lixões, mas só tenho desse. Vamos voltar para a 

redação e se no caminho encontrarmos mais algum, paramos”.  

Mais uma vez, durante o retorno para a redação, a repórter liga o notebook e começa a 

digitar a matéria do lixão. Durante o deslocamento, a chefe de reportagem (que assumia o 

turno no lugar do chefe anterior) telefona e pede matéria do posto.  Então, a repórter informa 

que está adiantando no notebook. Continuamos o deslocamento e, no meio do caminho, 

encontramos mais um lixão. Entretanto, a repórter não encontra moradores, mas registra fotos 

do entulho. Nesse dia ela não postou material diretamente pelo smartphone, apenas pelo 

notebook, como foi observado com outros repórteres acompanhados. A repórter comenta 

comigo: “Pois é, nosso dia a dia é assim. Temos algumas pautas prévias, mas muitas vezes 

nos pautamos porque estamos na rua. Estou ainda fazendo umas fontes nas delegacias, mas o 

outro repórter [que está há mais tempo no projeto] já conhece bem todos e termina recebendo 

ligações dos delegados e agentes quando surgem ocorrências. Como passamos o dia fora, tem 

dia que não voltamos para a redação e o motorista nos deixa em casa”, informa.  

Às 17h50 chegamos ao prédio do Extra e subimos para a redação. A repórter discute 

com a chefe de reportagem o material ainda disponível e informa do que já foi postado 
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diretamente no site. A chefe de reportagem, então, pede para ela consolidar uma matéria sobre 

o posto de saúde para a edição do impresso no dia seguinte deliberando, assim, um trabalho 

multiplataforma. A repórter busca um terminal de computador. A redação está cheia no 

horário por causa da proximidade do deadline de fechamento. Após encontrar um computador 

disponível, ela digita a matéria, indica ao editor de multiplataformas as imagens e vídeos 

registrados para inserção. Às 18h30, ela finaliza a matéria, que já vinha sendo digitada 

durante o deslocamento. Ela faz uma revisão no texto e repassa para o editor de Geral. É a 

finalização do expediente de um dia de trabalho no Extra com cerca de 90% do tempo em 

campo. 

 

Um dia na redação do JC Online 

 

 Chego à redação às 13h00. Era um sábado. Na portaria encontro o repórter com o qual 

havia combinado para acompanhar sua rotina naquele dia. Subimos para a redação do JC 

Online onde ele iria pegar os equipamentos para a cobertura de uma regata Recife-Fernando 

de Noronha (Refeno), que ocorreria no Marco Zero, no centro do Recife. A redação estava 

praticamente vazia no horário devido ao fato de ser um final de semana. “Tudo parado aqui, 

mas para nós é um dia normal porque tem matéria. A editora havia solicitado para não fazer 

ao vivo porque não rendia, mas acho que vai rolar. Vou conversar com o editor de plantão”, 

comenta sobre a pauta do dia. Na redação encontra-se apenas uma estagiária atualizando os 

canais do portal. O editor-assistente chega e pergunta sobre a cobertura.  

Repórter e editor começam a testar o aplicativo de transmissão por streaming Kyte, 

instalado no smartphone do Nokia N95. Eles estavam verificando o delay da transmissão por 

tecnologia 3G. “Antes utilizávamos o Qik, mas deu problema no script com nosso 

gerenciador de conteúdo e aí adotamos esse agora”, explica o editor. O editor vai ficar na 

home do portal durante o período da tarde do plantão. Antes de saírmos, o repórter ajusta uma 

nota do sindicato dos médicos contra o governo do Estado relacionado à saúde e programa o 

embed da transmissão no site e blog. Às 14h00, o repórter pega o smartphone Nokia N95, um 

caderno de anotações e uma caneta. Saímos para o térreo onde o motorista estava esperando. 

“Vamos para o Marco?”, pergunta o motorista. “Sim, uma cobertura lá da regata”, responde o 

repórter.  
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 No caminho o repórter comenta sobre o seu trabalho com tecnologia móvel: “Hoje e 

amanhã faremos cobertura ao vivo pelo celular. Amanhã será da Parada da Diversidade em 

Boa Viagem. Uso muito o celular nas matérias de política. Usamos muitas funções agora no 

nosso trabalho. Sempre estamos usando para alguma coisa aqui no JC Online”, informa. 

14h20 chegamos ao Marco Zero onde as embarcações estavam se preparando para a largada. 

Entramos no porto do Recife, numa área onde o público assistia aos navegadores no mar com 

suas embarcações, uma espécie de camarote, onde convidados e organizadores se 

encontravam para oferecer suporte ao evento.  

 O repórter retirou o smartphone do bolso e lançou o cordão do mesmo sobre o pescoço 

e foi à procura dos organizadores para a realização de entrevistas. Às 14h35, ele entrevista ao 

vivo, a partir do smartphone, um dos organizadores da regata. Após a entrevista, o repórter 

anota algumas observações do ambiente para uma futura matéria e também para uma nova 

entrada ao vivo que está programando. Esta transmissão por celular ocorre às 14h52, quando 

o repórter coloca o mar como cenário por trás dele com a visão para as embarcações e começa 

um flash pelo Kyte narrando as informações apuradas de como será a largada, a quantidade de 

barcos envolvidos e o público presente no porto para acompanhar o acontecimento. “É bom 

esses ao vivo porque acionamos e já sai lá [no JC Online]. É como se fosse tv, apesar de que 

em coletiva [de imprensa] alguns colegas nos ignoram por estarmos com um celular, como já 

aconteceu comigo. Mas [eles] começam a aceitar”, comenta após o flash, com um certo 

entusiasmo, quanto à experiência de lidar com produção utilizando tecnologia móvel.  

O smartphone é a ferramenta principal do repórter do JC Online nas atividades 

observadas. Como ele trabalha sozinho, na maioria das vezes realiza quase todas as ações com 

o aparelho, mas as atuações observadas se concentraram basicamente em três operações: 

fotografia, vídeo e transmissão ao vivo. Na observação da jornada de trabalho do repórter que 

eu estava acompanhando como pesquisador, estas foram as funções exercidas com ênfase, 

mas quando o repórter estava com o notebook ampliava as atividades com a redação dos 

textos e edição de conteúdos. Após a entrada ao vivo do repórter direto do local da regata, o 

mesmo registrou uma outra foto dos barcos em proximidade e enviou para a redação através 

do email do smartphone utilizando a conexão 3G. Às 15h04 entra ao vivo novamente pelo 

smartphone acrescentando informações adicionais ao flash anterior como o informe ao 

internauta de que a largada deve ocorrer dentro de uns 30 minutos.  

 O repórter continua registrando fotos e buscando fontes para entrevista no local. Às 

15h12 transmite ao vivo mais uma vez e, às 15h24, registra fotos do lugar, em outros ângulos, 
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e envia para a redação. “Essas fotos eu mando para publicação lá na home do site ou publico 

no Flickr direto quando programamos tudo direitinho”, explica ele indicando como atua com 

o material gerado do campo. É a questão da mobilidade informacional. “Isso é bom porque o 

pessoal que está acompanhando o site nessas coberturas que realizamos sempre quer saber 

como está, então uma fotinha de vez em quando ou um ao vivo ajuda a manter o internauta no 

acompanhamento, entende?”, completa. O smartphone está praticamente o tempo todo em 

modo on por causa da utilização frequente para captura de conteúdos audiovisual, 

constituindo-se num artefato central para o exercício. Às 15h31, o repórter faz outra entrada 

curta ao vivo. Às 15h40 volta a transmitir ao vivo, sempre em intervalos curtos de tempo. Um 

dos organizadores do evento chega até o repórter e afirma que o pessoal fez uma espécie de 

largada de reconhecimento para posicionamento dos barcos nos seus respectivos lugares e que 

a largada está próxima. “Estas manobras que eles estão fazendo é normal, mas ainda não é a 

largada”, explica o organizador. “Quando chegará em Fernando de Noronha?”, pergunta o 

repórter. “São umas 35, 36 horas até lá, mas alguns podem chegar com bem mais tempo. Isso 

é relativo. É uma estimativa”, responde. “Vamos ter uma equipe do JC por lá e acho que 

fazendo tempo real”, informa o repórter.   

Após falar com o organizador, o repórter, às 16h03, volta a realizar outra emissão ao 

vivo. Às 16h11 capta algumas fotos da movimentação no lugar mas, desta vez, não envia. Às 

16h20 é dada a largada da regata rumo à ilha de Fernando de Noronha [arquipélago 

pertencente ao estado de Pernambuco] e o repórter faz a cobertura ao vivo para o portal. 

Transmite por aproximadamente cinco minutos seguidos. Após os barcos se distanciarem, ele 

para de filmar e diz: “Acho que está bom. Vamos voltar para a redação”. Enquanto estávamos 

retornando para o veículo de reportagem, o telefone toca. Era um dos coordenadores da 

Parada da Diversidade. O evento ocorreria no dia seguinte com agendamento da transmissão 

ao vivo. No diálogo, o repórter confirma a questão das credenciais de imprensa para entrada 

nos camarotes instalados na avenida Boa Viagem, em Recife, onde seria o circuito do evento. 

Às 16h45 voltamos para a redação e o repórter comenta. “Amanhã faremos uma cobertura 

bem bacana da Parada da Diversidade. Tem muitos personagens, muita gente e autoridades. 

Então, creio que conseguiremos imagens interessantes para as fotos e para as transmissões. 

Vou levar dois celulares senão não vai aguentar a transmissão pelo Kyte”, detalha o trabalho. 

Em torno de 10 minutos depois, chegamos à redação do JC Online. Estavam no local o editor-

assistente e uma repórter que apurava uma matéria sobre acidente de homem atropelado por 

uma bicicleta. O editor-assistente, por sua vez, começa a perguntar como foi o trabalho e 
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discute a pauta do domingo da Parada da Diversidade, sugerindo que envie fotos do celular 

entre os intervalos da transmissões ao vivo, ficando patente a estratégia do dispositivo nas 

pautas e na produção jornalística. “Farei isso mesmo. Hoje deu certo do jeito que fiz 

intermediando uma coisa com a outra”, reforça o repórter.  O editor sugere que se coloque no 

Twitter um post no “Blog de Jamildo” e no do JC Online sobre a transmissão no domingo 

para que as pessoas fiquem em alerta para o acompanhamento pelo o portal. O repórter diz 

que já fez isso durante o período da tarde e vai tuitar novamente. Após a discussão, o repórter 

volta a testar o Kyte e preparar o equipamento para o dia seguinte. São 18h30 e ele desliga a 

tela do computador e conclui o seu dia de trabalho. 

 

Um dia na redação do A Tarde Online 

 

Para acompanhar a rotina do repórter do A Tarde, a diretoria do jornal solicitou um dia 

antes, uma sexta-feira, credencial de imprensa para poder entrar no estádio Pituaçu junto com 

o repórter e acompanhar o seu trabalho de cobertura de um jogo de futebol num sábado à 

tarde, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, entre Bahia e Guarani. Além 

disso, assinei um termo de responsabilidade para eximir a empresa de algum acidente. Chego 

à redação às 12h do sábado do dia marcado porque a equipe precisava se deslocar cedo por 

causa do trânsito, tendo em vista que o jogo era decisivo para o Bahia, que corria risco de cair 

para a série C do Campeonato.  

No horário, a redação estava praticamente vazia e em ritmo de plantão. Havia um 

editor, um fotógrafo e o repórter, que chegou quase no mesmo horário que cheguei ao prédio 

do A Tarde. “E esse jogo vai estar lotado no Pituaçu”, comenta o editor. “Verdade. Vamos 

cedo para evitar o gargalho na paralela”, responde o repórter, que assume um terminal de 

computador para checar informações do jogo e da arbitragem. Anota no seu caderno. São 

12h30 e o fotógrafo sobe na redação e volta com alguns equipamentos para a transmissão. 

“Vou levar tudo logo porque senão der para voltar logo depois do jogo mando tudo pela 

internet”, afirma o fotógrafo. Ele pega uma espécie de kit de cobertura. Uma câmera com 

lentes teleobjetivas, duas mochilas: uma de frente com acessórios e lentes e outra, de costas, 

com notebook Acer de 15 polegadas com modem 3G e configurado com FTP para 

transmissão de fotos do campo.   
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Às 13h, o repórter nos chama (o fotógrafo e eu) para irmos para o estádio. No térreo 

do prédio um motorista já estava disponível. Durante o deslocamento, o repórter me apresenta 

ao fotógrafo: “O professor aqui vai nos acompanhar no trabalho hoje, numa pesquisa que está 

fazendo com os repórteres do A Tarde”. O fotógrafo pergunta sobre do que se trata e respondo 

de que é um trabalho de campo sobre a produção em mobilidade nas redações. “Sempre 

enviamos fotos pelo notebook. Temos uns dez notebooks com os fotógrafos e quando estamos 

acompanhando as matérias enviamos as fotos de lá porque, às vezes, precisamos ir para outra 

matéria e aí a foto já vai para a home do portal”, informa. “Nesse jogo dá para mandar umas 

fotos do estádio porque eu vou sair antes do jogo acabar, senão não chego a tempo para 

terminar a matéria porque trava tudo no caminho depois do jogo”, emenda o repórter. “Às 

vezes temos demanda também das agências como O Globo, que compra fotos da Agência A 

Tarde. Então em visita de Lula ou carnaval enviamos logo o material para poder ser 

encaminhado para as agências que compram”, indica o fotógrafo.  

Às 13h50 chegamos no estádio Pituaçu. Entramos no local por uma porta que dá 

acesso aos camarotes e às cabines de imprensa. Logo na entrada passamos por vistoria dos 

guardas. Ex-jogadores do Bahia como Bobô recebe a equipe de reportagem na entrada 

indicando lugares para ficar. O fotógrafo desce para as proximidades do gramado para se 

preparar para a cobertura do jogo. As arquibancadas já estão ficando lotadas. Às 14h30, 

depois do repórter falar com alguns colegas da imprensa nos corredores próximos às cabines, 

descemos para as arquibancadas para o posicionamento visando o trabalho de cobertura. “O 

fotógrafo ali embaixo envia fotos para a redação quando tem lance bom ou para alimentar a 

home do site. Jogo dá muita audiência ao site”, explica. 14h45 liga um rádio de pilha para 

escutar os debates sobre o jogo. Da arquibancada visualizamos o fotógrafo lá embaixo, 

próximo ao gramado. O jogo está confirmado para começar às 16h00.  

O repórter neste dia está apenas com um celular e um caderno para anotações do jogo 

e comenta que às vezes registra fotos para agilizar o processo e que a prioridade durante o 

jogo é enviar fotos para o online que está cobrindo em tempo real e precisa de fotos para as 

parciais dos jogos ou intervalos e outros lances para ilustrar a matéria final do jogo. Às 16h00 

começa o jogo entre Bahia e Guarani. O repórter  anota os lances da partida em ordem 

cronológica para poder compor a matéria com detalhes. Durante todo o primeiro tempo, o 

repórter apenas anota os momentos de Bahia e Guarani sem interação com outros repórteres 

ou torcedores. Após o fim do primeiro tempo, o repórter sai apressado para o camarote e liga 

para o motorista informando que vai voltar para a redação para finalizar a matéria de lá. 
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“Temos que ir logo porque assisto o segundo tempo de lá e não corro o risco de ficar preso 

aqui no tumulto da saída”, comenta o motivo da pressa.  

Às 17h saímos do estádio em direção à redação e, às 17h20, já estamos na redação do 

A Tarde. O repórter busca um terminal de computador para redigir a parcial da matéria e 

acompanhar pela televisão o segundo tempo. Às 17h48 o editor do horário informa ao 

repórter que a foto está liberada para entrar na matéria do site. São fotos e vídeos enviados 

pelo notebook direto do estádio pelo fotógrafo que ficou acompanhando o jogo. Após a 

finalização do texto e a inclusão da foto na matéria, o repórter posta no site às 18h13. 
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I -  Apresentação1 

  

 A relação entre o jornalismo e a mobilidade é histórica e crescente entrelaçando, ao 

longo do seu percurso, os sistemas sócio-técnicos pertencentes às mudanças estruturais como 

as que nos deparamos na contemporaneidade com as tecnologias móveis digitais. Diante do 

cenário, cabe-nos avançar na tentativa de compreensão da cultura da mobilidade e dos 

processos de convergência remetidos ao jornalismo e suas práticas (apuração, produção, 

distribuição). As dimensões da mobilidade (física, informacional, social) fazem parte da 

constituição simbólica e histórica da humanidade. Com o surgimento do jornalismo, o 

desenvolvimento tecnológico e a aproximação com a modernidade essa construção empírica e 

imaginativa foi ampliada. E, nos tempos atuais, a mobilidade ganha um um novo sentido de 

caráter paradigmático. Assim, a  presente pesquisa foi concebida em meio a esse contexto das 

discussões teórico-conceituais sobre a expansão da cultura da mobilidade e do processo de 

convergência jornalística com a visibilidade das mudanças estruturais nas práticas e 

reorientação de abordagens metodológicas no campo do jornalismo e das ciências sociais para 

o empreendimento de análises dos fenômenos postos.  

Dessas inquientações de natureza teórica e pragmática, exploramos o objeto do 

jornalismo móvel digital enquanto fenômeno emergente se movendo entre esses espaços 

demarcados e abalizados pelas tecnologias móveis digitais e conexões sem fio.2 Além dos 

modos de apropriação nos espaços urbanos destes dispositivos, mobilizando novas cenas 

urbanas (sociabilidade com celulares, jogos pervasivos, rastreamentos por geolocalização, 

articulação de manifestações smart mobs e flash mobs, entre outros), o jornalismo tem se 

beneficiado de tais potencialidades no uso sistemático na produção e no consumo de 

informações em mobilidade.  

A produção da notícia, conforme aponta a literatura, tem sido alvo de estudos desde a 

década de 1970 com as abordagens etnográficas e observações das rotinas produtivas no 

interior das redações. Do período até o momento, estes espaços redacionais e a cultura 

jornalística passaram por profundas transformações tanto organizacionais (integração das 

                                                
1 O texto da tese foi revisado conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.  
2 Consideramos tecnologias móveis digitais, celulares, smartphones, tablets, gravadores e câmeras digitais, 
PDA’s, netbooks, notebooks, entre outros dispositivos similares. Sobre as conexões sem fio enquadramos o 
conjunto de redes como tecnologias 3G e 4G, Wi-Fi, WiMax, Bluetooth. Essa estrutura funciona de forma ubíqua 
constituindo os territórios informacionais (LEMOS, 2009) oportunizando novas modalidades para o trabalho dos 
repórteres no processo de produção.  
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redações, informatização, internet) quanto de fluxos de produção com a multiplicação de 

plataformas e, consequentemente, de novas formas de trabalhar. No início do século vigente, 

esse conjunto de fatores vem recebendo a denominação de convergência jornalística (mais 

especificamente quanto à reestrutura das redações) e de jornalismo móvel (práticas em 

condições de mobilidade), ambos aspectos inteiramente em hibridação e impactando desde o 

perfil profissional, passando pela forma de apresentação dos conteúdos até os meios de 

distribuição ou de circulação das notícias.  

Pensar o jornalismo nessa conjuntura foi a instigação principal para a construção do 

objeto de pesquisa endereçando questões sobre as implicações que as mencionadas 

tecnologias portáteis digitais trazem às rotinas produtivas baseadas em um uso mais 

sistemático dos dispositivos mencionados. Desse pressuposto, buscávamos a identificação dos 

padrões ou variações oriundos dos processos desencadeados a partir da experimentação dessa 

estrutura móvel pelos repórteres em campo durante suas atividades de produção, a exemplo 

do processo de apuração, de edição e de distribuição de conteúdos direto dos locais 

noticiados.  

Em complemento ao exposto, devemos situar o cenário de convergência jornalística nas 

organizações midiáticas com a integração de redações e a distribuição de notícias para 

multiplataformas (rádio, TV, impressos, online, mobile). Portanto, estávamos diante de um 

objeto complexo por natureza e, ao mesmo tempo, estimulante pelo seu caráter exploratório, 

líquido e em permanente movimento. As perspectivas indicavam uma série de 

desdobramentos para observação e análise em torno da relação jornalismo e mobilidade 

desenhada no horizonte descrito.3  

Diante da condição exposta, consideramos pertinente, para uma melhor compreensão do 

fenômeno do chamado jornalismo móvel, adentrar essa arena das tecnologias da mobilidade 

contemporânea para identificar os impactos provocados no jornalismo considerando sua já 

conhecida abrangência pelo tecido da vida social nos âmbitos econômico, cultural, 
                                                
3 De uma perspectiva pessoal, a aproximação com o objeto surgiu no decorrer de duas oportunidades de uso de 
tecnologias móveis. Em 2005, quando comecei a utilizar um PDA da marca PalmOne Tungsten E2 durante um 
período de recuperação de uma cirurgia na medula/coluna, quando fiquei quase um ano sem poder usar 
computador desktop por dificuldades de locomoção física. Com a portabilidade do aparelho e o auxílio da caneta 
stylus conseguia digitar da cama e acessar Internet para realizar atividades necessárias. Posteriormente comprei 
um smartphone Palm Treo 650, que unia as especificidades do PDA e do celular. Com a habilidade e adaptação 
com ambos aparelhos comecei a ler PDFs e trabalhos dos alunos da faculdade de jornalismo da UEPB e produzir 
textos mais longos, como o próprio projeto submetido para a seleção do doutorado na época. Logo, com a 
imobilidade física busquei a mobilidade informacional para o acesso, a produção e distribuição de conteúdos 
pelas redes móveis vislumbrando nesse uso pessoal, pela curiosidade despertada, as mesmas possibilidades para 
o jornalismo. Origina-se daí uma das justificativas para o início de investigação do tema. Sendo assim, essa tese 
inevitavelmente reflete também a aproximação cognitiva e sensitiva do pesquisador com o objeto.  
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comunicacional e em outras dimensões de práticas e interações em nível global e local. Assim, 

o “paradigma da mobilidade” (URRY, 2007) envolve  novas interações e estruturas que se 

relacionam com os aspectos de materialidade e de simbolismo refletidos sobre tal contexto 

móvel com o movimento de pessoas, de informações e de objetos associados. Tais 

explicações remetem ao encadeamento sócio-técnico que, inevitavelmente, o jornalismo 

também herda quanto às profundas transformações vivenciadas em sua prática por meio da 

imbricação  provocada nos processos de rotinização presentes nas estratégias dos modelos de 

negócio com este caráter, forçando uma redefinição do papel das organizações jornalísticas, 

do perfil profissional e da relação estabelecida com a audiência na conjuntura explicitada.  

É dessa posição que analisamos na tese as congruências e as consequentes mudanças em 

direção ao jornalismo, combinando uma caracterização baseada na observação empírica e 

uma perspectiva teórico-conceitual sobre mobilidade e convergência para analisar e explicar o 

o jornalismo móvel digital. A tese parte de um argumento de reconfiguração do jornalismo 

fundamentado nos resultados encontrados quando da observação das apropriações 

empreendidas com dispositivos móveis conectados sobre os modos de produção e de 

circulação de notícias. Mesmo considerando que o modelo de jornalismo atual, rodado sobre 

matrizes digitais, permite cada vez mais construções de narrativas alicerçadas na figura dos 

“jornalistas sentados” 4  (NEVEU, 2006; PEREIRA, 2003) ou dos que se utilizam das 

facilidades de bases de dados crescentes e dinâmicas no jornalismo digital (BARBOSA, 2007; 

MACHADO, 2007; MANOVICH, 2001; LIMA JUNIOR, 2000; RAMOS, 2011) e seus 

fluxos em rede, o trabalho do repórter em mobilidade continua forte e imprescindível 

enquanto vocação central para o "flagrante" dos fatos externos, da rua, do hard news, das 

coberturas de crises, da relação espaço e mobilidade. 

Como enquadramento para esta condição, o jornalismo móvel digital é a modalidade 

que melhor responde a tal demanda permanente e cada vez mais necessária da construção 

“viva” que marca a essência da atividade da notícia. Neste caso, é importante situar que a  

redação física como centro organizador institucionalizado historicamente continua dominando 

as decisões estratégicas e controlando o fluxo de informações que deságua do campo e das 

demandas internas (via agências, releases, etc.). Porém, o desdobramento para uma “redação 

móvel” atribui um novo sentido aos lugares e a espacialização da produção noticiosa com a 

velocidade da emissão movida pelas tecnologias digitais e com os repórteres móveis 
                                                
4 O termo crítico refere-se a um jornalismo preso às redações e formatado a partir de notícias que chegam via 
redes digitais e agências de informações sem mais o esforço de apuração em ambiente externo, sem contato 
presencial com as fontes ou com os lugares dos fatos ocorridos ou em processo. 
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ocupando um espaço mais representativo com sua atividade de relatar o aqui e agora direto do 

centro dos acontecimentos e, nesta instância, vale salientar, não estão sozinhos na coleta, 

tendo que dividir com os chamados repórteres cidadãos os furos e apurações, caracterizando-

se a atividade da notícia como uma construção cada vez mais social e compartilhada, pelo 

menos em tese. 

Na conjuntura da comunicação de massa, ao longo dos séculos XIX e XX, impulsionada 

pela revolução industrial, ocorreram desafios para as coberturas jornalísticas quanto às 

tecnologias de distribuição. Como a época pressupunha, a reportagem de campo evidenciava a 

atenção do processo de apuração se considerarmos a inexistência de redes como Internet e, 

mesmo assim,  o serviço de agências de notícias supria as dificuldades através de sistemas de 

telégrafo. Entretanto, a atuação dos repórteres em campo sucumbia à falta de uma estrutura de 

transmissão eficiente disponível ou aos elevados custos para se fazer chegar as informações às 

redações em tempo. A partir dessa avaliação, devemos considerar que o trabalho do repórter 

do campo continua a merecer atenção das redações e a instigar pesquisadores por ser nesse 

espaço de atuação que as tecnologias móveis digitais conectadas emergem atualmente de 

forma mais consistente com o potencial de constituir redações móveis.  

A introdução das tecnologias da mobilidade caracteriza no âmbito das rotinas 

produtivas contemporâneas interferência no sentido de redimensionamento das funções 

exercidas, da dinâmica das narrativas construídas sob à égide da mobilidade e o surgimento 

de novos meios e modos de emissão ou de distribuição das notícias de forma expandida. Dito 

de outra maneira, esta abordagem permite vislumbrar uma quebra de paradigma diante da 

longa história do jornalismo com as limitações técnicas e operacionais para a apuração, a 

edição, a distribuição e o compartilhamento de conteúdos, que fora da centralidade da redação 

física, sempre foram entraves para os repórteres e para as estratégias das organizações 

jornalísticas quanto ao ímpeto de noticiar o mais instantaneamente os acontecimentos na 

busca pela “compressão espaço-temporal” (HARVEY, 1992) entre a coleta de informações e 

a disponibilização para o público. A mudança tecnológica reflete na questão. 

Para explorar as situções de uso e suas implicações, focamos a pesquisa em três estudos 

de caso empíricos - JC Online, A Tarde Online e Extra Online - vislumbrando as experiências 

realizadas no âmbito dessas redações com tecnologias móveis de forma a compreender in loco 

e na recuperação das experiências como o trabalho se constitui e que aspectos incidem sobre a 

produção jornalística considerando dois conceitos-base: convergência e mobilidade. Logo, a  

perspectiva multiplataforma é levada em consideração na exploração desse corpus e atravessa 
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a abordagem centrada nos casos sob o espectro do jornalismo móvel digital. Estes estudos de 

caso, do ponto de vista temporal, captura o início dessa manifestação do jornalismo móvel 

digital no Brasil. Na fase atual, desdobra-se esse cenário para as noções de “internet das 

coisas” e de “computação ubíqua”, que se coadunam com a expansão da mobilidade perante 

as novas interfaces para o jornalismo. 

Num contexto histórico de observância dessa questão em torno dos estudos de caso, 

tivemos tentativas de correspondentes de guerra e de agências de notícias para emissão de 

informações do campo desde quando a prática jornalística se constituiu nas sociedades 

modernas e industriais - sem a ainda sofisticação do aparato digital –, no sentido de 

estabelecer essa velocidade informacional. Essa é uma processualidade de duas faces: de um 

lado temos as potencialidades abertas pelas tecnologias móveis digitais com a mobilidade 

ampliada criando capacidades de transitar imagens e todo objeto digital de forma instantânea 

e ubíqua e, por outro lado, a justaposição de novas rotinas que extrapolam as habitualmente 

estabelecidas exigindo um perfil profissional diferenciado e “renegociação” com os processos 

consolidados na cultura jornalística, inclusive dos critérios de noticiabilidade, que passam a 

considerar de forma mais efetiva e flexível a mobilidade como um valor na construção da 

notícia em termos de indução de aspectos de hiperlocalismo e de imediatismo.    

 Ao avaliar estas feições, temos uma relação intrínseca entre tecnologia e jornalismo 

(BOCZKOWSKI, 2004; PAVLIK, 2000; ÖRNEBRING, 2010), visando à produção e à 

transmissão de notícias, que perdura como aspecto híbrido e indissociável incidindo sobre as 

atividades dos atores/produtores da notícia em essência: os repórteres. O uso de telégrafo sem 

fio, de satélites, de videofones e, mais recentemente, de telefones móveis digitais, reconstitui 

a história sócio-técnica do jornalismo envolto a essa “pressa” pelo noticiar em tempo real, 

afunilada mais ainda pela emergência do jornalismo digital. Uma vez estabelecidos, 

tensionamentos emergem desses fatores como reconhecimento de uma relação estabelecida 

entre jornalismo e mobilidade, envolvendo: rotinas dos repórteres, novos artefatos como 

plataformas de produção e a questão da qualidade da notícia vinculada às condições de 

mobilidade.  

 No estágio atual, o jornalismo se complexifica diante das (re)configurações e das 

conexões de natureza mediadoras das práticas articuladas em contexto móvel e de 

convergência. A evolução dos estudos neste campo e em outros domínios do saber fornece os 

elementos para uma análise crítica das questões que ganham visibilidade para um efetivo 

tratamento da extensão a qual a mobilidade adquiriu (ancorada pelas tecnologias de 
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geolocalização, dispositivos miniaturizados como telefones móveis, computadores portáteis) 

nas relações do espaço físico e informacional, nas quais o jornalismo desloca seus fluxos de 

dados. Essas tendências de deslocamentos discursivos e operacionais são pertinentes enquanto 

construções teóricas e empíricas a serem observadas e analisadas.  

 

II – Objeto de estudo 

 

O jornalismo móvel digital, objeto de investigação desta tese5, procura delimitar esse 

percurso descrito com as novas condições instauradas pela introdução das tecnologias sem fio 

no âmbito do jornalismo contemporâneo partindo de duas questões centrais para a pesquisa: 

Como as rotinas produtivas foram afetadas pela incorporação das tecnologias móveis digitais 

no fazer jornalístico, essencialmente no que se refere aos repórteres em campo em condições 

de mobilidade? Como as redações convergentes, com sua vertente multiplataforma e de perfil 

multitarefa, demandam dos repórteres de campo munidos de tecnologias móveis digitais? 

Para responder a essas proposituras, o enfoque engloba três eixos conceituais 

condutores em torno das questões: mobilidade, convergência jornalística e rotinas de 

produção. O jornalismo móvel digital emerge dentro desse processo de convergência 

jornalística com redações integradas se relacionando diretamente à conjuntura exposta cuja 

direção a tese caminha na tentativa de compreender as mudanças na produção da notícia 

dentro do seu contexto real. 

O objeto versa sobre os dispositivos híbridos como celulares e smartphones que 

incorporam as capacidades operativas dos computadores e da telefonia móvel para constituir 

um misto, o mais completo de comunicação, lazer e trabalho reunido num único artefato e que 

se transformou numa ferramenta para a prática jornalística. Esclarecemos que o jornalismo 

móvel digital não significa, como já mencionamos, o fim das fronteiras físicas das redações 

ou uma contraposição entre “redação física” e “redação móvel” com uma desterritorialização 

absoluta. As mobilidades física e informacional não extinguem as estruturas dos lugares, mas, 
                                                
5 O conjunto da pesquisa doutoral leva em consideração as discussões conceituais e de referências vivenciadas 
nos Grupos de Pesquisa em Cibercidades – GPC, coordenado pelo Prof. Dr. André Lemos (orientador dessa tese) 
e de Jornalismo Online – GJOL, coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Palacios. Ambos os grupos fazem parte da 
linha de pesquisa em Cibercultura do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas 
da Universidade Federal da Bahia - Poscom/UFBA. Os debates nestes dois grupos foram fundamentais durante 
as reflexões e elaboração da presente tese, principalmente em relação às questões voltadas para o jornalismo 
digital, espaço urbano, mobilidade, convergência e tecnologias móveis digitais. Todavia, aparecerão referências 
a trabalhos dos dois grupos de pesquisa no tocante a pontos que se relacionam diretamente ao objeto da tese. 
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sim, dão um novo significado e, por outro lado, a mobilidade depende da infraestrutura 

imóvel (torres, satélites, hotspots) para sustentação da sua condição no estabelecimento dos 

deslocamentos (físicos, virtuais) de objetos e informações.  

Apesar da abordagem da presente pesquisa ser voltada para conglomerados de 

comunicação de massa e, portanto, organizações tradicionais com presença em 

multiplataformas, é preciso não esquecer que as tecnologias móveis também têm exercido um 

papel fundamental dentro do “jornalismo participativo móvel” (cidadão, colaborativo, open 

source, etc) com a apropriação destas ferramentas em manifestações com o empoderamento 

(CASTELLS, 2009) das pessoas em circunstâncias de denúncias, de protestos com a criação 

do registro e circulação em rede de imagens e vídeos dentro do conceito de funções pós-

massivas (LEMOS, 2007), de descentralização, como tem sido observado no Oriente Médio 

com a “Primavera Árabe”, durante o ano de 2011, com a presença da liberação do pólo 

emissor em antítese ao controle gatekeeping do mass media. 

Conforme tratamos em outra oportunidade (SILVA, 2011), as tecnologias móveis têm 

uma longa história no jornalismo. Desde Johannes Gutenberg, ao inventar os tipos móveis de 

metal no século XV, a mobilidade se construia por meio de publicações baseadas nesse 

conhecimento técnico e social da sociedade da época. Ao tratar do tema, Urry (2007) ressalta 

que as tecnologias da mobilidade na comunicação induzem a novos processos. Uma 

arqueologia da mídia (ZIELINSKI, 2006) nos remete aos divisores da mudança originada em 

contexto anterior e que podem ser direcionadas à comunicação enquanto aspecto técnico e 

social.  

A microeletrônica já apontava para esse cenário quando na década de 1970 e 80 se 

falava de convergência tecnológica e midiática (com a fusão da computação e das 

telecomunicações) a partir da qual era possível perceber a gênese que desembocaria na 

comunicação móvel. Evidente que não era possível precisar ainda o grau dessa convergência, 

mas, de algum modo, as raízes desencadeadoras do processo para a computação móvel se 

localizava em algum nível nesse período histórico da diminuição dos componentes que 

levaram para a invenção do computador pessoal com a miniaturização que propiciou o 

surgimento da “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999) ou da “cibercultura” (LEMOS, 2002; 

LÉVY, 1999) com as manifestações da sociabilidade e, mais à frente, do uso em movimento 

das tecnologias da comunicação conectada.  
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Num plano mais distante temos o telégrafo, no século XIX como um dos precursores da 

tecnologia no jornalismo. Quinn (2010, n/p) situa a invenção como decisiva no processo de 

produção do jornalismo no sentido de conferir mais velocidade. “A chegada do telégrafo foi 

um divisor de águas para o jornalismo por ter sido a primeira tecnologia global que acelerou o 

processo de reportagem”.6 Conforme John Urry (2011, p.211), "deveríamos ter mais cautela 

ao imaginar que as tecnologias móveis são uma novidade. Existiam tecnologias móveis 

anteriores, como a impressão e o papel!" porque para o autor é importante vislumbrar o 

aspecto de continuidade no processo evolutivo de desenvolvimento para o qual é necessário 

lançar um olhar no sentido de capturar a sua gênese.   

Neste sentido, Erick Felinto (2011) faz uma importante crítica, dentro da perspectiva da 

arqueologia da mídia, aos estudos que não olham para o passado para compreender a “gênese 

histórica dos fenômenos”. Mais especificamente, ele direciona sua contraposição à postura de 

pesquisadores de mídias digitais que, no seu entender, “demonstram uma assustadora 

ignorância histórica, isolando o presente numa ‘cápsula temporal’ que nos impede de 

enxergar quadros culturais, políticos, econômicos ou tecnológicos mais amplos” (FELINTO, 

2011, p.6). Esta argumentação de Felinto reforça nossa concepção de que, de fato, é 

importante conceber linhas do tempo (teóricas, arqueológicas, epistemológicas) para 

compreensão mais ampla dos fenômenos atuais. Com estas delimitações temporais e 

históricas, é possível vislumbrar com mais precisão as “rupturas, potencializações, 

continuidades” (PALACIOS, 2002, 2003; BARBOSA, 2007), “remediações7  (BOLTER; 

GRUSSIN, 1999) ou “midiamoforses” (FIDLER, 1997) refletidas no cenário em análise.  

Em resumo, as observações do presente podem ser complementadas ou respondidas 

com avaliação de fenômenos do passado através de um cruzamento de dados de caráter 

histórico que remeta a um afunilamento conceitual e arqueológico do entendimento destes 

enquanto objeto constituinte do campo midiático e cibercultural. Ao adentrarmos de forma 

exploratória essa questão para a tese, a noção de “reconfiguração” carrega uma definição em 

                                                
6 “The arrival of the telegraph was a watershed for journalism because it was the first global technology that 
accelerated the reporting process” (QUINN, 2010, n/p, tradução nossa 
7 Os conceitos de midiamorfoses e remediações se tornaram comuns em teses e dissertações da área de 
comunicação visando explicação para alguns fenômenos midiáticos relacionados às novas mídias e podem ser 
compreendidos como originárias de uma mesma relação em torno da convergência midiática baseada em uma 
perspectiva biológica aplicada aos meios. Roger Fidler (1997) propõe, com a fusão de mídia e metamorfoses, 
apresentar uma concepção de que os meios de comunicação são orientados por um processo evolutivo. Essa 
ideia já estava contemplada na obra de McLuhan (1999) “Os Meios de Comunicação omo Extensão do Homem” 
quando este afirma de que uma meio modifica o anterior e o anterior impacta os novos. 
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si que, ao mesmo tempo que reconhece o aspecto de continuidade, pode também enxergar as 

mudanças, os paradigmas ou a própria continuidade potencializada.  

Este cenário é induzido pelas condições novas que a perspectiva abriga como a 

digitalização dos dispositivos móveis e as nuvens de conexão recentes que movimentam os 

downloads e uploads de arquivos digitais dentro da noção de era “Pós-PC” que surge para 

designar o grau de evolução da computação ubíqua e portátil (WEISER, 1991). A era Pós-PC 

tem, inicialmente, uma conotação da indústria de computadores ou de serviços e aplicativos 

em nuvem que visam estabelecer um novo parâmetro para a comunicação móvel. Entretanto, 

posteriormente passou a ser objeto de proposta investigativa nos estudos da mobilidade de 

modo a estabelecer um novo significado. Nessa conjuntura depende-se cada vez menos de 

computadores desktop, a exemplo do que vem se transformando os smartphones e tablets e 

que, no caso em questão, desencadeia em aspectos de natureza central do ferramental para a 

atuação jornalística.  

Na nossa perspectiva de abordagem, as atuais tecnologias móveis digitais que fazem 

parte de nosso recorte viabilizam-se como plataformas de produção (SILVA, 2007, 2008, 

2009a, 2009b, 2010) através da exploração do conceito de jornalismo móvel, que aparece em 

pesquisas e referências de autores como Pavlik (2001), Quinn (2002), Briggs (2010), Pellanda 

(2005), Cameron (2009), Forsberg (2001), Rich (2010). Um estado da arte do objeto contribui 

para as investigações, com os aportes reflexivos, em torno da comunicação móvel e seus 

desdobramentos práticos e teóricos dentro do jornalismo digital (MIELNICKZUK, 2003; 

BARBOSA, 2007; PRIMO, 2010) com uma abordagem etnográfica da produção da notícia 

nas redações (DOMINGOS, 2008). 

 Essa aproximação da comunicação móvel e da mobilidade (LEMOS; JOSGRILBERG, 

2009; KATZ, 2008; CASTELLS et al., 2006; BEILGUEMAN, 2006; SOUZA E SILVA, 

2004; SANTAELLA, 2007; URRY, 2000, 2007) gera interfaces, como posto, com a 

convergência jornalística com sua característica matriz condicionante de algumas das 

dinâmicas observadas nas operações do jornalismo vigente em suas dimensões tecnológica, 

profissional, empresarial e de conteúdos (SALAVERRÍA; AVILÉS, 2008) com impacto sobre 

as rotinas produtivas, cuja temática será melhor desenvolvida argumentativamente mais à 

frente.  

Na atualidade, as plataformas móveis difundem-se com maior capacidade de 

processamento, velocidade e multiplicidade de conexões alterando, de alguma forma, o fluxo 
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de produção interno e de repórteres fora da redação munidos desses dispositivos emergentes 

consolidados entre as décadas de 1990 e início do século atual. A expansividade da 

miniaturização computacional e das aplicações8 originadas que abrigam os dispositivos e 

atendem à especificidade e necessidades do jornalismo móvel digital dentro da condição de 

mobilidade física e informacional (tráfego de dados pelas redes através dos dispositivos) do 

trabalho dos repórteres nos seus processos.  

Com roteiro histórico ao longo da trajetória das coberturas e reportagens jornalísticas 

(principalmente de guerras e conflitos bélicos), desde a Guerra Civil Americana no século 

XIX, com o uso de telégrafo, até às mais atuais com o uso de videofone na Guerra do 

Afeganistão em 2001 e Guerra do Iraque em 2003 e à transmissão em streaming por celular 

de manifestações políticas, atentados e acidentes com a tecnologia 3G, a comunicação móvel 

emerge com visibilidade plena na primeira década do século vigente.  

Quanto a essa perspectiva, as apropriações da mobilidade encontram-se diluídas por 

experiências e campos os mais diversos. Por isso, o interesse da sociologia, da psicologia, da 

antropologia, da comunicação, da geografia e de outras áreas e subáreas em adentrar o 

fenômeno, em alguns casos de forma interdisciplinar para defini-lo, representá-lo em suas 

características sociais, tecnológicas, culturais, educacionais, econômicas e comunicacionais. É 

o exemplo desta tese que se debruça sobre a questão considerando sua pertinência ao campo 

da comunicação, particularmente com uma abordagem focada no jornalismo e sua cultura da 

produção. A estabilidade da relação entre jornalismo e mobilidade tem sido condicionada 

pelas inovações tecnológicas de captação e transmissão da notícia e esse framework resulta 

em tensionamentos para a atuação jornalística merecendo atenção das pesquisas para uma 

melhor apreensão de suas manifestações e alcance sobre  a atividade. 

 Para efeito compreensivo do trabalho, optamos pela denominação de jornalismo móvel, 

num âmbito geral, por entender ser o termo mais corrente na literatura nos estudos sobre a 

temática e, jornalismo móvel digital, num recorte mais específico para a tese por expressar 

com mais precisão o argumento central defendido. Entretanto, estamos cientes da existência 

de outras nomenclaturas como “jornalismo 3G” (AZAMBUJA, 2009, 2010), “Jornalismo de 

bolso” (BRAGINSKI, 2004), “Jornalismo de mochila/backpack” (CERNUTA, 2011), 

                                                
8 Os aplicativos (App), ou seja, softwares construídos para sistemas operacionais do tipo IOS (da Apple para 
iPhone, iPods e iPads) e Android (do Google, mas de código aberto) dos smartphones e tablets geram, por sua 
vez, uma retroalimentação do ecossistema dos dispositivos móveis e suas funcionalidades. Indo além dos 
programas para computadores, os aplicativos dispararam uma espécie de nova camada que amplifica o poder 
desses pequenos aparelhos.  
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“jornalismo locativo ou hiperlocal” (PELLANDA, 2010), 2007), “jornalismo de notícia 

móvel” (FORSBERG, 2001), “imprensa móvel” (FERREIRA, 2007) que decorrem da própria 

ramificação das práticas associadas. Todas estas terminologias indicam as tentativas de 

sistematizar definições conceituais para o fenômeno, que se mostra fluido com a inovação 

tecnológica e suas apropriações se moldando conceitualmente à questão com enquadramentos 

para identificação do seu modus operandi.  

 Jornalismo móvel digital especifica a utilização de tecnologias móveis digitais e de 

conexões de redes sem fio na prática jornalística contemporânea visando o desenvolvimento 

das etapas de apuração, produção e distribuição de conteúdos do campo. Nesta instância, o 

conceito dialoga com os processos de convergência jornalística em curso nas organizações e 

com a expansão da mobilidade e sua natureza física e informacional proporcionada aos 

repórteres. Grosso modo, jornalismo móvel digital incorpora o “móvel” de mobilidade e o 

“digital” da digitalização do aparato técnico utilizado para conferir uma nova dinâmica nas 

rotinas produtivas do jornalismo. Na parte 2 desta tese apresentaremos as variadas definições 

e um aprofundamento da nossa definição operacional no tocante ao tratamento dado ao longo 

da investigação empreendida.   

Durante o período da pesquisa exploramos esse conceito indicado em artigos, livros, 

projeto e num blog work in progress denominado precisamente de jornalismo móvel9. As 

dimensões da rápida expansão do fenômeno entram como mais uma justificativa da presente 

tese e sua problematização delineando-se em direção à instigação de que a partir do século 

XXI, com o aprimoramento e disseminação das tecnologias portáteis digitais conectadas, 

diversas práticas da comunicação móvel se tornaram realidade como a adoção potencial para 

o fazer jornalístico.  

 De modo geral é importante salientarmos, no que diz respeito à discussão, que há uma 

descentralização da produção da notícia da redação, ou seja, um desvio do “newsroom-

centricity” (WAHL-JORGENSEN, 2010) historicamente constituído para as redações dentro 

do ethos jornalístico (BOURDIEU, 1979) definidor da cultura profissional e seu campo de 

atuação. Conforme explica Wahl-Jorgensen (2010), o surgimento das redações foi legitimado 

pela demarcação territorial de seu funcionamento em torno da sala de notícia (newsroom). Ao 

                                                
9 O blog, mantido desde 2007 (início da pesquisa doutoral), se configurou como um diário de campo virtual para 
mapeamento de experiências brasileiras e internacionais em grupos de comunicação e em ambientes 
colaborativos auxiliando na definição do corpus empírico dos estudos de caso, além de projetar  as apropriações 
feitas das tecnologias,  da construção de  novos formatos de apresentação da notícia. O blog está disponível em 
http://www.jornalismomovel.com.br, acesso em 19 de junho de 2011 
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longo dos séculos, a produção e controle do fluxo no jornalismo moderno se caracterizou por 

essa particularidade constituindo o campo de atuação neste espaço territorial. Para as 

pesquisas etnográficas, portanto, essa sempre foi a identificação do “campo” para o estudo da 

“tribo jornalística” (VIZEU, 2000; TRAQUINA, 2005b). Com as “redações móveis” tem-se 

uma desterritorialização e, ao mesmo tempo, reterritorialização do espaço da redação em 

outro lugar por meio da apropriação da mobilidade centrada nos dispositivos portáteis digitais 

ocasionando uma descentralização ou um “não-lugar” (AUGÉ, 1994). Entretanto, como o 

lugar é um fator importante na análise do fenômeno devemos ponderar que a relação 

mobilidade e imobilidade não se desloca no contexto, mas sim, processa redefinições para o 

sentido redação. 

 Essa conjuntura se apresenta durante a história do jornalismo e das redes móveis de 

comunicação (BRIGGS; BURKE, 2006) nas agências de notícia (SILVA JR., 2007). Ao 

longo do tempo, o jornalismo experimentou diversas tecnologias com a finalidade de dar 

vazão à velocidade do processo produtivo de repórteres em campo, com ênfase em situações 

em que se atua em coberturas de guerras ou conflitos como na Guerra do Iraque 

(MATHESON; ALLAN, 2009; NEWSEUM, 2009; GOYZUETA; OGIER, 2003; LIANG, 

2011). A nossa insistência na atualização desse contexto procura identificar o estágio de 

desenvolvimento das referidas tecnologias de base, que mostram sua evidência na passagem 

do final da década de 1990 para o início do século XXI com a portabilidade dos dispositivos 

digitais, embora na década de 1970 tenhamos sua gênese com a microeletrônica, como 

colocamos.  

 O que ocorre, porém, é que os desdobramentos do fenômeno não são meramente 

tecnológicos nem apenas social e, sim, híbridos, de interações entre actantes, ou seja, de  

atores humanos e não-humanos, hipótese defendida pela “Teoria Ator-Rede” (LATOUR, 

2005; LAW, 1992; CALLON, 1986), na compreensão da constituição dessa rede de 

interações técnico-sociais na qual o jornalismo também está imerso na aproximação do debate. 

Embora esta tese não trate diretamente da “Teoria Ator-Rede” argumentada por Bruno Latour 

(2005) para tratar do que ele denomina de “Sociologia das Associações”, alguns dos aspectos 

observados em campo perpassam aspectos teóricos levantados pela mesma referente aos 

objetos/actantes como intermediários ou mediadores das ações considerando que “objetos 

[não] são ‘apenas’ ferramentas”  (LEMOS, 2011) e, portanto, o artefato (celular, smartphone, 

tablet, notebook, gravador digital) também deve ser considerado na análise sobre os repórteres 

em campo como agenciadores nas ações.  
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A questão que tem sido colocada, a saber se as redes sociais e celulares são apenas 
ferramentas, instrumentos, meios ou atores, aponta para uma má compreensão do 
papel dos objetos na vida social. É comum afirmações de que objetos são “apenas” 
ferramentas. É essa a sua essência, seu modo de existência. Para compreender o papel 
do Twitter, do Facebook, dos celulares e blogs nos atuais levantes nos países árabes, e 
para afirmar no final que eles são agentes que produziram as atuais revoluções, vou 
sustentar aqui [...] que: 1. Não há essência ou imanência; 2.Toda agência depende da 
associação em causa e; 3. Agentes não-humanos não são entidades passivas (LEMOS, 
2011, p.14).  

 

É importante o olhar sobre o artefato10 (MURRAY, 2012) como um agente não 

passivo com o seu uso e os tipos de interações que ele dispara na relação imbricada entre 

objeto-humano como na prática jornalística na observação da pesquisa empírica. Dentro de 

um processo evolutivo, essa estrutura ecoou, repetimos, do acelerado desenvolvimento das 

tecnologias da comunicação e informação com a microeletrônica (CASTELLS, 1999; 

LEMOS, 2002; MANOVICH, 2008; RÜDIGER, 2011) na década de 1970 com fibra ótica, 

computador pessoal e permitiu a expansão da mobilidade para o trabalho jornalístico e para a 

esfera do consumo de informações nos tempos recentes.  

 Observar empiricamente esse movimento ajuda na compreensão e análise do 

jornalismo praticado sob às bases do uso de tecnologias móveis em ambiente de convergência 

e, principalmente, no tocante à questão da multiplataforma inserida no contexto atual com as 

narrativas transmidiáticas11 (JENKINS, 2009). As redações passam por uma reestrutura física 

e de sistemas para acomodar o fluxo de produção gerado do cruzamento de suas mídias nos 

conglomerados no aspecto de convergência jornalística que visa um trabalho unificado das 

plataformas midiáticas. A digitalização, que perpassa todos os meios, permitiu essa junção 

quebrando, em parte, os modos separados de atuação.   

Durante a pesquisa exploratória de revisão de literatura no âmbito da comunicação e 

da cibercultura, identificamos com mais ênfase trabalhos voltados para o impacto das 

tecnologias móveis no contexto dos jovens que utilizam celulares ou de questões identitárias, 

em movimentos políticos via manifestações flash mobs, smart mobs (SOUSA E SILVA, 2006; 
                                                
10 Janet Murray (2012, n/p) define artefato como representação: “[artifact] used here to mean any material entity 
created by a human being on purpose and with some degree of expertise for the purposes of representation, such 
as a letters carved in stone, a paper shopping list, a portrait done in oils or by photography, a film, an interactive 
web site. Digital artifact  is the broadest term for anything made of bits and processors, e.g. a website, a virtual 
reality environment, a wireless network, a mobile phone, the Internet as a whole, etc.” 
11 Jenkins (2009) explora o conceito de narrativas transmidiáticas indicando um desdobramento da narrativa ou 
de um produto/franquia com a consideração de multiplataformas, de forma não repetitiva, mas complementar 
entre um suporte e outro de  modo a que a narrativa se coadune. Com este propósito estratégico, tem-se um 
projeto transmidiático. 
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PAMMPANELLI, 2004; KATZ, 2008; VALENTIM, 2005) ou de arte wireless de 

intervenções urbanas dentro das propostas da mídia locativa e noção de lugar (LEMOS, 2007; 

BEIGUELMAN, 2006; MEDEIROS, 2011). Deste modo, a proposta desta pesquisa é 

considerar estes aspectos da cultura contemporânea, mas analisar com mais acuidade os 

desdobramentos na comunicação a partir do alargamento do campo jornalístico (PALACIOS, 

2007) que a mobilidade e a comunicação ubíqua imprimem aos processos. 

É fato, na recuperação arqueológica dos meios de comunicação (HOBSBAWN, 1994; 

BRIGGS; BURKE, 2006), de que as grandes tensões e conflitos mundiais têm concorrido 

para o aprimoramento técnico e a sofisticação do trabalho dos jornalistas, que empenhados 

nas coberturas mais completas dos acontecimentos, utilizam-se das tecnologias emergentes. 

Assim, inclusive, os constrangimentos das dificuldades de deslocamentos no trânsito e no 

transporte nas metrópoles geram situações de imobilidades ou, em alguma escala, ao contrário: 

de aceleramento da velocidade, como justificado anteriormente nessa introdução. 

Mesmo diante de uma crescente bibliografia sobre o tema há, entretanto, mais 

especificamente em relação ao impacto sobre o jornalismo, lacunas e escassez quanto às 

investigações acerca do jornalismo móvel  e suas consequências. Nesse sentido, a tese busca 

contribuir com investigações na área, com os exames de casos explorados em torno da 

modalidade. Pretendemos, portanto, com as definições teórico-conceituais e a exploração 

empírica do objeto, trazer novas reflexões e o incremento da literatura sobre o assunto em 

nível de pós-graduação. Entendemos que trata-se de uma pesquisa pertinente para o campo da 

comunicação no sentido de representar uma reflexão sobre as práticas e os processos 

jornalísticos nos meios tradicionais e do jornalismo digital e móvel. O desafio da pesquisa é 

desbravar o cenário contribuindo com ampliação da bibliografia e do estado da arte. 

Reforçamos com as razões apresentadas, a perspectiva de que a contribuição desta 

pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas – 

POSCOM/UFBA (linha de pesquisa Cibercultura) e à área de comunicação, reside na busca 

de compreender como a mobilidade e as tecnologias móveis digitais do jornalismo móvel 

acometem a prática jornalística com a inserção das novas dinâmicas. Além do mais, 

estabelecemos articulações com os dois grupos de pesquisa ao qual somos vinculados no 

cerco ao fenômeno: Grupo de Pesquisa em Cibercidades (GPC)12 e Grupo de Pesquisa em 

Jornalismo Online (GJOL) 13  do POSCOM e ao Projeto de Laboratório de Jornalismo 

                                                
12 Disponível em http://gpc.andrelemos.info/blog/ acesso em 12 out. 2010 
13 Disponível em http://gjol.blogspot.com/ acesso em 12 out. 2010 
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Convergente da Facom/UFBA ao explorar a interface entre jornalismo digital, convergência e 

a comunicação móvel. Com esses delineamentos, pretendemos operacionalizar e delimitar o 

jornalismo móvel digital no entorno dos desafios que atravessam o horizonte do jornalismo no 

cenário vigente e futuro.  

 

III - Hipóteses e objetivos de pesquisa 

  

A formulação das hipóteses se configurou via problematização da pesquisa, da revisão 

de literatura ao longo do trabalho e das reflexões e debates sobre a proposta em torno do 

objeto construído. Mapeamento exploratório de experiências empíricas do fenômeno e o 

estado da arte foram delineando a base para a elaboração das hipóteses. A partir do aporte 

teórico e das discussões pertinentes ao objeto, as hipóteses propostas foram:   

 

• Hipótese 1 - A adoção de tecnologias móveis digitais conectadas na prática jornalística 

configura em mudanças nas rotinas dos repórteres de campo com repercussão nos 

processos de apuração, de produção e de distribuição de conteúdos; 

• Hipótese 2 - O trabalho em condições de mobilidade física e informacional do repórter 

estabelece a agregação de novas funções (multitarefa) e demandas do campo como 

atualização mais constante de notícias dos locais de apuração; 

• Hipótese 3 - O jornalismo móvel se insere na estruturação das redações convergentes 

dentro da noção de multiplataformas demandando um novo fluxo de produção para o 

qual a atuação de campo do repórter exerce um papel primordial nas estratégias; 

• Hipótese 4 - Os critérios de noticiabilidade com a produção jornalística em condições 

de mobilidade tendem a reformular a percepção dos valores-notícias com a 

incorporação de novos elementos baseados no caráter de mobilidade, imediatismo e da 

dimensão do local. 

 

Para esta tese, e em vinculação com as quatro hipóteses elencadas, definimos alguns 

objetivos. Em âmbito mais geral, procuramos analisar e compreender as mudanças 

provocadas pela incorporação das tecnologias móveis digitais em redes sem fio às rotinas 
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de produção jornalística dos casos JC OnLine, A Tarde Online e Extra Online dos 

repórteres em campo tentando identificar as potencializações e as implicações que 

emergiram neste processo com reflexos na forma de apurar, editar, distribuir e circular 

a notícia. Deste modo, procuramos investigar, por meio da observação das rotinas produtivas, 

como se estabelece a relação jornalismo e mobilidade, atualmente com o uso destas 

tecnologias.  De forma mais específica, buscou-se: 

 

1. Recuperar o contexto histórico e evolutivo da relação jornalismo e mobilidade;  

2. Caracterizar a forma de estruturação das organizações jornalísticas 

convergentes diante de um ambiente móvel de produção, identificando como 

este contexto tem modificado as rotinas produtivas e suas implicações sobre as 

funções jornalísticas; 

3. Identificar os modos de apropriação e uso das tecnologias móveis na produção 

jornalística dos casos  JC OnLine, A Tarde Online e Extra Online; 

4. Compreender como o jornalismo móvel atua na dinâmica do processo de 

convergência jornalística nas redações. 

 

IV - Referencial teórico  

 

 Para a compreensão dos conceitos fundamentais da tese em torno do conceito de 

“jornalismo móvel” (FORSBERG, 2001; SILVA, 2007, 2008, 2009, 2010; PAVLIK, 2000, 

2001; QUINN, 2002; VÄÄTAJÄ et al., 2009) e os processos de reconfiguração apresentados, 

utilizamos uma literatura transversal para o referencial teórico perpassando os conceitos de 

“mobilidade” e “comunicação móvel” (URRY, 2007; GERGEN, 2002; GRAHAM, 2001; 

KAUFMANN, 2002; KELLERMAN, 2006; LING, 2004; PLANT, 2000; SHELLER, 2011; 

SANTAELLA, 2007; LEMOS, 2007, 2008; BAUMAN, 2001; BUSCHER; URRY; 

WITCHGER, 2011; CRESSWELL, 2006; PELLANDA, 2005, 2006), “convergência 

jornalística” (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008; SALTIZIS; DICKINSON, 2008; 

BARBOSA, 2009; JENKINS, 2001, 2008; LAWSON-BORDENS, 2006; POOL, 1983; 

ERDAL, 2007) e “rotinas produtivas” (TUCHMAN, 1978; SCHUDSON, 1978; GANS, 1979; 

FISHMAN, 1980; DOMINGO, 2008; DEUZE, 2008; WAHL-JORGENSEN, 2010; VIZEU, 
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2002; TRAVANCAS, 2010, 2011). Autores da sociologia, da antropologia do jornalismo, da 

comunicação e da cibercultura foram a base para a abordagem teórica construída e discutida 

ao longo das partes e capítulos da tese.  

 Para o entendimento de jornalismo móvel digital enquanto nosso recorte recorremos, 

sobremaneira, ao conceito de mobilidade por termos uma literatura mais consolidada sobre o 

tema, principalmente na sociologia e na geografia. Consideramos para esta escolha as 

dificuldades da própria definição do termo, que ainda é incipiente e insuficiente enquanto 

estado da arte havendo a necessidade de adentrar outros campos e o empréstimo de outros 

conceitos que possam melhor explicar o fenômeno. Dentro do campo da comunicação há uma 

lacuna no trato da questão da mobilidade e da comunicação móvel, apesar de que mais 

recentemente alguns enfoques começaram a surgir gradativamente. No campo das 

investigações sobre mobilidade temos diversos autores acercando questões da vida moderna, 

no espaço urbano e das relações com a tecnologia móvel principalmente na Europa, enquanto 

nos Estados Unidos esses enfoques aparecem a partir da denominação de “mobile 

communication” (KATZ, 2008), como veremos no desdobramento dessa tese.   

 

V - Métodos de pesquisa e metodologia 

 

 A metodologia de pesquisa para a tese adotou como estratégia os estudos de caso 

partindo de uma abordagem etnográfica nas redações para o desenvolvimento do trabalho de 

campo através de observação participante e entrevistas em profundidade. A pesquisa empírica 

se constituiu de uma exploração da cultura jornalística com vistas a observar como as rotinas 

produtivas foram afetadas com as tecnologias móveis digitais na prática dos jornalistas e os 

padrões ou desvios oriundos desses usos. Ao mesmo tempo que incorporamos métodos e 

teorias consagrados ao longo dos mais de 40 anos de pesquisas sobre rotinas de produção 

como o newsmaking, também procuramos experimentar abordagens inovadoras como os 

métodos móveis para atualizar a metodologia de acordo com as mudanças nas práticas que, 

invariavelmente, também interferiram no modo de como abordar um fenômeno “móvel”, com 

contornos “flexíveis” e “líquidos” que demarcam a sua acepção atual. Na parte 3 da tese,  

“desenho da pesquisa e métodos”, trazemos um detalhamento da construção do objeto, as 

estratégias metodológicas e os instrumentos utilizados para a coleta, categorização, análise e 

interpretação dos dados de campo de forma a aprofundar a discussão metodológica. 
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VI - Estrutura da tese  

  

 A tese está estruturada em quatro partes interligadas, além da introdução e 

conclusões. Estas conexões estão construídas de modo a dar conta, de forma articulada, da 

definição e discussão dos conceitos-chaves da pesquisa: mobilidade, convergência jornalística 

e rotinas produtivas, que por sua vez se endereçam a exploração do conceito macro da tese: o 

jornalismo móvel digital. Por fim, essa abordagem vincula-se à análise dos dados empíricos 

da pesquisa em torno dos estudos de caso conduzidos. 

A primeira parte, “Convergência Jornalística e Rotinas Produtivas”, traz uma 

unidade de discussão que procura enquadrar a questão do newsmaking nas redações 

convergentes calcadas nas multiplataformas e no uso de tecnologias móveis considerando as 

especificidades da produção da notícia neste novo ambiente de fluxo de produção e de 

distribuição de conteúdos jornalísticos com funções multitarefa e a importância dos repórteres 

móveis. Neste entorno, delineamos o conceito de convergência em interface com mobilidade. 

Tratamos do cenário de reestruturação das redações com as multiplataformas de produção e 

distribuição de conteúdos com a ampliação do espectro midiático (com a Internet e os 

dispositivos móveis). O processo de convergência jornalística deve ser articulado em conjunto 

com a mobilidade para a compreensão dos processos produtivos e das reconfigurações das 

práticas jornalísticas. A integração das redações (online e impressa), seja parcial ou total, 

alteram os fluxos de produção e de distribuição informacional onde as tecnologias móveis 

como celulares se incorporam a essa nova dinâmica. 

 A segunda parte da tese, “Jornalismo Móvel”, desdobra uma perspectiva teórica e 

conceitual sobre jornalismo móvel. Para isto, os capítulos perpassam o termo e avançam por 

mobilidade como uma questão central para compreensão desse jornalismo baseado em 

tecnologias móveis; estabelece uma arqueologia das tecnologias portáteis; apresenta uma 

tipologia sobre jornalismo móvel e jornalismo locativo; e contextualiza os aspectos de 

ubiquidade e pervasividade que as conexões sem fio trazem para o interior da prática 

jornalística contemporânea. Procuramos traçar a dimensão teórico-conceitual do termo 

mobilidade apresentando os diferentes tipos de mobilidade, sua atuação em campos 

interdisciplinares (sociologia, geografia, antropologia, economia, comunicação, entre outros) 

e argumentando que para o objeto construído da tese, o recorte para os tipos de mobilidade 

física e mobilidade informacional aparecerão com mais evidência. Assim,  conduzimos a 
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discussão sobre o jornalismo em mobilidade contextualizando sua emergência com as 

tecnologias móveis digitais e o ressurgimento dos estudos da mobilidade e da comunicação 

móvel. 

 A terceira parte, “Desenho da pesquisa e métodos”, enfoca as estratégias 

metodológicas e os instrumentos utilizados para definição do corpus empíricos, das amostras 

dos participantes e os detalhamentos do planejamento da coleta de dados à análise e 

interpretação.  

 A quarta parte, “Resultados da pesquisa e discussão”, especifica os casos e seu 

entorno organizacional e de estruturação de fluxos de produção e debruça-se sobre o conjunto 

de dados reunidos na pesquisa de campo (observações, entrevistas, imagens, vídeos, 

mapeamentos) para explorar e apontar a questão central de que a modalidade do jornalismo 

móvel desencadeia uma reconfiguração da reportagem de campo.   

 Por fim, nas “Conclusões” são retomados os principais argumentos, as inferências em 

torno das hipóteses, questões de pesquisa e objetivos levantados. Será feita uma síntese da 

tese e suas conclusões podendo-se apontar o que representa os resultados  apresentados e 

analisados e que contribuições a tese traz para o campo da comunicação e para os estudos 

específicos do objeto de pesquisa indicando, inclusive, novos caminhos em aberto para 

futuras pesquisas.  

 Nas partes estruturadas da pesquisa a seguir adentramos a construção da tese. Em 

primeiro plano, iniciamos com a “parte I” sobre convergência e rotinas de produção como 

questões teóricas e conceituais para compreensão do cenário e dos movimentos nos quais o 

jornalismo móvel se enquadra.  
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PARTE 1 – CONVERGÊNCIA JORNALÍSTICA E 

ROTINAS DE PRODUÇÃO 
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1. CONCEITO FLUIDO DE CONVERGÊNCIA: UMA DEFINIÇÃO 

MULTIDIMENSIONAL  

 

1.1 Convergência: (in) definição polissêmica e o sentido para o jornalismo 

 

O jornalismo contemporâneo tem vivenciado um conjunto de transformações de 

natureza estrutural que perpassa as práticas jornalísticas (apuração, produção e distribuição de 

conteúdos) e, consequentemente, a própria relação com o público (interatividade, participação 

na produção, redes sociais) e novas feições para o produto jornalístico (a notícia, as 

narrativas), além de redefinições nos modelos de negócios das organizações jornalísticas 

(multiplicação de suportes, integração de redações, fusões, surgimento de plataformas 

móveis). A tecnologia e as redes digitais estão no cerne da expressão destas processualidades 

reconfigurantes. O  processo de convergência jornalística em andamento nas redações com a 

produção multiplataforma ou cross-media14 é parte significativa deste cenário e vincula-se 

diretamente à questão da mobilidade dentro do chamado jornalismo móvel, numa relação 

estreita com as redações integradas15 (SALAVERRIA; NEGREDO, 2008; SALAVERRÍA, 

2010), com as tecnologias móveis digitais exercendo um papel pertinente enquanto 

plataformas de produção ou de consumo de notícias.  

 O conceito de convergência no jornalismo é herança do uso em outras áreas como na 

biologia, na economia, na tecnologia. Gordon (2003) mostra que o termo foi primeiro 

empregado no “mundo da ciência e da matemática” entre os séculos XVII e XVIII passando 

pela biologia evolucionista de Charles Darwin em a “origem das espécies” e, no século XX, 

                                                
14 Alguns autores como Erdal (2011) diferencia a “comunicação cross-media” de “produção cross-media” tendo 
em vista que no primeiro caso pode ocorrer apenas a distribuição multiplataforma, enquanto que no segundo 
caso o nível de envolvimento no processo de produção em todas as escalas é mais evidente. García Avilés e 
Carvajal (2008) ainda diferenciam no processo de convergência dois modelos de redação: integrado e cross-
media, que para os autores teriam sistemas distintos de atuação.  
15 As redações integradas são definidas por Salaverría e Negredo (2008, p.127) como a junção de duas ou mais 
unidades redacionais, principalmente online e impressas. Para o controle de fluxo, as decisões editoriais 
direcionam-se para o mesmo núcleo redacional através da infraestrutura tecnológica como equipamentos e 
sistemas gerenciadores de conteúdo. Os modelos de redação integrada se apresentam de forma distinta 
dependendo da cultura do país, da história da empresa e da cultura jornalística. Os autores descrevem duas 
formas de convergência: convergência pela escala midiática (convergência a dois – impresso e online; 
convergência a três – impresso, online e TV; convergência a quatro – impresso, online, TV e rádio) e 
convergência pela escala geográfica (convergência em meios de comunicação nacionais; convergência em meios 
de comunicação locais e regionais). 
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aparece na ciência política. Para Gordon, entre as décadas de 1960 e 1970, utilizava-se o 

termo no contexto tecnológico com os computadores e o processo de digitalização. 

Negroponte (1995) na década de 1970 apontava a proximidade da convergência tecnológica 

com mass media originando-se pela expansão telemática ou pelas tecnologias da informação e 

comunicação (TICS) deixando tênue as fronteiras entre os meios e gerando novas correlações, 

conforme defende Quandt e Singer (2009, p.131): 

 

“Convergência” tem sido usada para descrever a diluição das fronteiras entre as 
comunicações móvel e fixa; emissores, telefone, celular e as redes domésticas; 
meios, informação e comunicação; e mais ainda, telecomunicações, meios e 
tecnologia da informação16 

 

Negroponte foi um dos primeiros a utilizar o termo ainda na década de 1970, mais 

precisamente em 1979 durante uma conferência quando advogava que a tecnologia e o setor 

da indústria de informação e entretenimento estariam em processo de junção beneficiados por 

esses fatores para estruturação da “convergência midiática”. Esta concepção aparece em Pool 

(1983) quando no seu célebre livro “Technologies of freedom” disseminou o conceito de 

“convergência de modos” vinculado à distribuição eletrônica de conteúdos de mídias 

impressas (jornais, revistas, livros), rádio e tv onde a fronteira entre um meio e outro seria 

transparente com os modos de comunicação17 desenvolvidos separadamente convergindo 

através da matriz digital e, portanto, “[...] A tecnologia eletrônica está trazendo todos os 

modos de comunicação para dentro de um grande sistema” 18(POOL, 1983, p.28). Esse 

sistema ou ecossistema midiático giraria em torno da digitalização que permitiria o fluxo de 

conteúdos de um meio para o outro eletronicamente.  

Neste primeiro momento, Pool ampliava a visibilidade do termo partindo da visão 

estabelecida anteriomente por Negroponte na década de 1970 e, mais à frente, no seu livro “A 

Vida Digital” (1995) em que construiu o discurso da digitalização na oposição analógico-

digital com a noção de “átomos” e “bits”. Pool (1983), no entanto, enxergava a convergência 

como expressão da fusão midiática que começava a ocorrer naquele momento e que 
                                                
16 “Convergence” has been used to describe the blurring of boundaries between fixed e mobile communications; 
broadcast, telefone, mobile, and home networks; media, information, and communication; and most notably, 
telecommunications, media, and information technology (QUANDT; SINGER, 2009, p.131, tradução nossa). 
17 Poll (1983) comenta sobre as três principais técnicas desenvolvidas de forma separada na indústria: telégrafo e 
telefone, telefone e rádio, impressos e eletrônicos. A tecnologia eletrônica permitiu a convergência desses modos 
de forma a estabelecer uma cooperação efetiva entre esses meios técnicos para distribuição de conteúdos.  
18 “[...] eletronic technology is bringing all modes of communication into one grand system” (POOL, 1983, p.28, 
tradução nossa). 
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sinalizava o surgimento de novos fenômenos como descritos por Santaella (1996) com seu 

conceito de “cultura das mídias”19 e, na sequência, por Lévy (1999), Bell (2001), Lemos 

(2002, 2003) Bell et al. (2004) com a “cibercultura” enquanto fenômeno contemporâneo 

estruturando as bases da sociedade vigente com as janelas abertas do ciberespaço (LEMOS; 

PALACIOS, 2001; GIBSON, 2003).  

As teorias da cibercultura são importantes para situar o processo de convergência pelo 

viés das dinâmicas do ciberespaço e dos novos dispositivos tecnológicos que se 

transformaram em plataformas para produção, distribuição de informações e apropriações 

pelas redes digitais. Tanto Lévy (1999) e Lemos (2002) quanto Rüdiger (2011) fincam as 

raízes da cibercultura para além do seu aspecto tecnológico. Todavia propõem uma análise 

com fundo histórico em seu surgimento por meio das tecnologias digitais via microeletrônica 

e das manifestações de contracultura da década de 1970. Além de herdeira de uma noção da 

cibernética da década de 1950, o termo ciberespaço de Gibson (2003) influenciou diretamente 

na concepção de cibercultura. No livro “Neuromancer” de Gibson (2003, p.68), ciberespaço 

aparece como sendo: 

 

Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de operadores 
autorizados, em todas as nações, por crianças aprendendo altos conceitos 
matemáticos...Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de dados 
de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade impensável. 
Linhas de luz abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e constelações 
infindáveis de dados. Como marés de luzes de cidade [...].  

 

Lévy (1999, p.17) define cibercultura a partir dessa noção de Gibson ao afirmar que 

trata-se de  “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço”. André Lemos (2002, p.15-16), no livro “Cibercultura – Tecnologia e Vida 

Social na Cultura Contemporânea”, defende que: 

 

A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, 
tempo real, processos de virtualização, etc.), vai criar uma nova relação entre a 
técnica e a vida social que chamaremos de cibercultura. [...] A tese de fundo é que a 

                                                
19 Santaella (2003)  coloca que o que ela compreendia como “cultura das mídias” seria uma noção intermediária 
entre meios de massa e o conceito de cibercultura. Na sua argumentação, os novos hábitos de consumo e o 
surgimento de modalidades de distribuição e consumo de informação e entretenimento como a tv a cabo, 
videocassete, os jogos, os walkmans e outros meios na década de 1980 representavam uma mudança 
paradigmática na paisagem midiática e na proliferação de mídias de recepção e de práticas.  
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cibercultura resulta da convergência entre a sociabilidade contemporânea e as novas 
tecnologias de base microeletrônica.  

 

Portanto, a convergência midiática se transformou a partir destes elementos 

definidores da própria cibercultura que elevaram a relação entre tecnologia e sociedade no 

mundo contemporâneo flexibilizando os processos de criação, dos quais o jornalismo também 

convive com essa confluência das tecnologias digitais em sua prática e processualidades.    

Um segundo momento crucial nesse contexto de convergência está concentrado na 

década passada deste século XXI quando foi delimitado um recorte mais fechado com a 

definição operacional para “convergência jornalística” (HUANG; RADEMAKERS; 

FAYEMIWO; DUNLAP, 2004; QUINN; FILAK, 2005; SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008; 

BARBOSA, 2009; GARCIA AVILÉS, 2006). O conceito assim colocado atribui um  

entendimento que avança para além do aspecto tecnológico e confere novos sentidos e, ao 

mesmo tempo, um stricto sensu para o campo do jornalismo evitando a abrangência temática 

e epistemológica que o termo adquiriu ao longo da sua história, como vimos, com sua 

vertente polissêmica.  

 

Jornalismo convergente refere-se às práticas de reportagem para multiplataformas 
midiáticas tais como televisão, jornal, internet e rádio. Um repórter poderia praticar 
jornalismo convergente de forma voluntária ou quando requerido por sua 
organização jornalística proprietária de múltiplas plataformas ou que atua de forma 
cooperada com outras empresas de plataforma midiática (HUANG; 
RADEMAKERS; FAYEMIWO; DUNLAP, 2004, p.73).20  

 

É esse ponto que nos interessa com mais proximidade para a tese, com a convergência 

sendo posta como “uma forma de jornalismo” (QUINN, 2005) em expansão com a noção de 

multiplataformas e uma articulação dentro dos limites da prática numa perspectiva contextual 

de sua evolução na relação com a técnica e a tecnologia dos meios, entrelaçadas às 

ocorrências das novas rotinizações das atividades, nas quais o jornalismo em condições de 

                                                
20 “Converged journalism refers to the practices of reporting news for multiple media platforms such as 
television, newspaper, the internet and radio. A reporter could practice converged journalism either voluntary or 
as required by his or her company that either owns multiple media platform or cooperates with a company that 
owns another media platform” (HUANG; RADEMAKERS; FAYEMIWO; DUNLAP, 2004, p.73, tradução 
nossa). 
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mobilidade se inclui. “Convergência é uma forma evolucionária e revolucionária de 

jornalismo que emerge em várias partes do mundo” (QUINN, 2005, p.3).21  

Nesta pesquisa, o conceito que adotamos para compreensão do cenário  consolida-se a 

partir de Sádaba et al.(2008), que defendem uma perspectiva de convergência no jornalismo 

por meio de quatro dimensões principais: tecnológica, empresarial, profissional e de 

conteúdos22. Estes aspectos perpassam, de fato, pelas principais questões que relacionam 

convergência e jornalismo diante das reestruturações em voga. O tecnológico refere-se à 

infraestrutura, principalmente das redes digitais, que possibilita o tráfego de dados (voz, áudio, 

imagens). As redes de alta velocidade ampliam as condições de distribuição de conteúdos, os 

softwares, hardwares e outros artefatos estão inseridos nesta categoria; o empresarial indica 

as fusões de empresas ou aquisição de outras, além de questões envolta com os modelos de 

negócios; o aspecto de convergência profissional trata-se das estratégias de trabalho 

multitarefa com os repórteres polivalentes que atuam com diversos equipamentos multimídia 

para  exploração do material em virtude de  um melhor aproveitamento para escoamento por 

multiplataformas dentro das redações integradas; a convergência de conteúdos empreende 

uma modificação dos conteúdos, com novas formas de narrativas, adaptações e iniciativas 

mais enfáticas de uso de multimídia, instantaneidade, interatividade, participação da audiência 

e o trato dos diferentes formatos. 

 

O conceito de “convergência jornalística” refere-se a um proceso de integração de 
formas de comunicação com atuação tradicionalmente separadas que afeta as 
empresas, tecnologias, profissionais e audiência em todas as fases da produção, da 
distribuição e do consumo de conteúdos de qualquer tipo. Este processo ocasiona 
profundas implicações para as estratégias empresariais, as mudanças tecnológicas, a 
elaboração e distribuição de conteúdos em distintas plataformas, no perfil 
profissional dos jornalistas e nas formas de acesso a conteúdos (AVILÉS  et. al, 
2007, p.2).23 

 

                                                
21 "Convergence is a revolutionary and evolutionary form of journalism that is emerging in many parts of the 
world" (QUINN, 2005, p.3, tradução nossa). 
22 Destas quatro dimensões, nos interessa mais diretamente a convergência profissional por se relacionar mais 
objetivamente com a produção em condições de mobilidade nas redações integradas com distribuição de 
conteúdos para distintas plataformas dentro da consideração da multitarefa, de modo que as tecnologias móveis 
digitais atravessam o contexto dentro do processo de convergência no jornalismo nas referidas dimensões 
enquadradas. 
23 “El concepto de “convergencia periodística” alude a un proceso de integración de modos de comunicación 
tradicionalmente separados que afecta a empresas, tecnologías, profesionales y audiencias en todas las fases de 
producción, distribución y consumo de contenidos de cualquier tipo. Dicho proceso acarrea profundas 
implicaciones para las estrategias empresariales, los cambios tecnológicos, la elaboración y distribución de 
contenidos en distintas plataformas, el perfil profesional de los periodistas y las formas de acceso a los 
contenidos (SÁDABA  et. al, 2008, p.2, tradução nossa) 



 

 

57 

 Nota-se que Jenkins (2001, 2004, 2005, 2009) definiu sua construção argumentativa 

em favor do sentido multidimensional defendido acima por García Avilés (2007) para pensar 

convergência24 no cenário do jornalismo. A partir do artigo “convergence? I Diverge” (2001), 

da revista Technology Review, Jenkins considerava demasiado pesado o emprego do termo 

numa perspectiva apenas tecnológica e, assim, contra argumentou para convergência 

enquanto “processo”, ao qual se vincularia cinco sentidos demarcadores: tecnológico, 

econômico, social ou orgânico, cultural e global.  

 Os cinco processos de convergência elencados são tratados de forma confluentes. A 

convergência tecnológica, por exemplo, seria responsável pelo fluxo entre multiplataformas 

através da viabilidade do formato digital de áudios, vídeos e imagens permitidos pela 

digitalização do “átomos para bits” dos meios existentes. Portanto, a relação entre os meios 

ocorreria via informação digital; convergência econômica se daria pela fusão de grupos de 

mídias ou indústria de entretenimento como o exemplo citado entre a AOL e Time Warner, em 

2000, quando unificaram seus negócios na junção entre a “velha” e a “nova mídia” numa 

mesma operação. Esta perspectiva permitiria sinergia para a produção baseada na narrativa 

transmídia; Convergência orgânica ou social perpassaria uma mudança de hábito de consumo 

com a incorporação da multitarefa para “navegar pelo novo ambiente de informações”. Ou 

seja: atividades seriam realizadas com o uso simultâneo de diversas mídias (televisão, 

videogame, computador); Convergência cultural é a base do discurso de Jenkins e se 

constituiria numa gama de explorações que vão além do aspecto tecnológico. O processo 

envolveria com mais ênfase a participação do público com possibilidades de não apenas 

consumir, mas personalizar, anotar, apropriar-se, remixar e compartilhar o conteúdo. É nesta 

perspectiva que a narrativa transmidiática encontraria seu eco com a distribuição 

multiplataforma; e, por último, convergência global, colocado pelo autor como a circulação 

pelas redes de produtos como música e cinema numa aproximação da “aldeia global” de 

McLuhan.  

 Estas cinco dimensões processuais apresentadas por Jenkins delimitam um argumento 

que procura estabelecer um caráter cultural atravessando as diversas estratégias de 
                                                
24 “By convergence, I mean the flow of content across multiple media platforms, the cooperation between 
multiple media industries, the search for new structures of media financing which fell at the interstices between 
old and new media, and the migratory behavior of media audiences who would go almost anywhere in search of 
the kinds of entertainment experiences they wanted. Convergence is a word that manages to describe 
technological, industrial, cultural, and social changes, depending on who's speaking and what they think they are 
talking about. You've probably been hearing a lot about convergence lately. You are going to be hearing even 
more” (JENKINS, 2005, p.2).  
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disseminação e apropriação. É uma concepção que se contrapunha às posições correntes até 

então e foi a base para seu livro “cultura da convergência” (2009) em que explicita o conceito 

com essa posição divergindo, portanto, da ideia de convergência pelo viés tecnológico da 

“caixa-preta”, ou seja, de concentração em um único aparelho de diversas funções, como 

procura refutar na sua argumentação:  

 

Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser 
compreendida principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas 
funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a convergência representa uma 
transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar 
novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos 
(JENKINS, 2009, p.29-30). 

  

 O conceito de convergência nos leva, igualmente, a refletir sobre as novas dinâmicas 

do jornalismo e sua cultura de produção com a reestrutura das redações, diferentes ações 

estratégicas para a distribuição de conteúdos multiplataformas e o surgimento de formatos 

jornalísticos que demandam esse entrecruzamento midiático da convergência (QUANDT; 

SINGER, 2009), especialmente com a ampliação do espectro midiático com as plataformas 

móveis. A  tese de Jenkins (2009, p.30) é de que “a convergência não ocorre por meio de 

aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros 

de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros”. Essa apropriação dos 

recursos para o jornalismo está na proposta defendida por cuja ancoragem se encaixa na 

noção de “convergência de modos” que Pool (1993) descreveu projetando para o futuro dos 

meios de comunicação. Bell et al.(2004, p.26) retomam o conceito com a mesma visão 

empregada por Jenkins de oposição à caixa-preta como metáfora de concentração da 

convergência numa única tecnologia procurando descrever os nós que são construídos em 

torno do termo e de sua operacionalidade. 

 

Um termo atual [convergência] em uso para descrever a fusão de um conjunto de 
telecomunicações e tecnologia da informação ou aplicações multimídia. A televisão 
digital com centenas de canais que ofertam acesso incorporado à internet e às 
aplicações disponíveis nos computadores residenciais é um exemplo da 
convergência. Convergência  significa a possibilidade de diversas partes da 
tecnologia se comunicarem entre si, em vez de simplesmente transformar tudo dos 
diversos dispositivos dispersos numa "caixa". Convergência tornou-se possível 
como tecnologias tais como gravações baseadas em fitas magnéticas ou transmissão 
de televisão analógica quando todos esses aspectos foram substituídos pelas 
tecnologías digitais. Esta condição foi facilitada pelo surgimento de redes que 
puderam distribuir diversas formas de conteúdo digital (de telecomunicações para 
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games, filmes, por meio do acesso à rede e às aplicações  disponíveis "sob demanda" 
para as residências ou para os dispositivos portáteis (BELL et al., 2004, p.26).25  

 

Pode-se afirmar que este ponto de vista tanto de Jenkins quanto de Bell desdobra um 

juízo de valor pertinente para o fenômeno da convergência no jornalismo, apesar de eles 

tratarem o tema num sentido mais amplo e voltado para a indústria da informação de uma 

forma geral. Estudiosos como Quandt e Singer (2009), ampliando o escopo acima, colocam 

convergência como uma palavra da moda que se não for devidamente esmiuçada pode desviar 

o entendimento de sua aplicação para o jornalismo em razão de sua abrangência 

terminológica. Sendo assim, haveria um desvio do encaminhamento para especificidades 

como as mudanças na redação e nas rotinas que podem lograr caracterizações e atribuições 

para análise no jornalismo.   

 

A palavra da moda, "convergência", tornou-se um sinônimo para a velocidade dos 
desenvolvimentos em tecnologia de mídias, mercados, produção, conteúdo e 
recepção. O termo, de forma abrangente, refere-se à fusão de tecnologias de meios 
distintos, principalmente baseado nos processos de digitalização, contudo indo além 
do surgimento da tecnologia em si. Pesquisadores de jornalismo têm abordado o 
tema essencialmente quanto à "convergência de redação", especificamente no 
tocante às mudanças nas rotinas de trabalho e nas estruturas organizacionais 
conectadas para a produção de conteúdos para diferentes plataformas. Uma dessas 
perspectivas, mais recentemente, foco das investigações, ampliou este significado do 
termo para o enquadramento da convergência das funções dos jornalistas e do 
público dentro de um contexto de rede digital" (QUANDT; SINGER, 2009, 
p.130).26 

 

 Esse panorama construido em torno da convergência é intrínseco ao desenvolvimento 

do jornalismo digital como completude do sistema de meios de comunicação para o século 

                                                
25 “A term currently in use to describe the coming together of a range of telecommunications and information 
technology or multimedia applications. A digital television with hundreds of channels which also offers inbuilt 
Internet access and the applications now available on home PCs is an example of convergence. Convergence is 
about the ability of one piece of technology to communicate with others, rather than simply reducing everything 
that is currently done by several devices into one ‘box’. Convergence became possible as technologies such as 
magnetic tape-based recording or analogue television transmission all started to be replaced with digital 
technologies. It is also facilitated by the rise of networks that can deliver many forms of digital content (from 
telecommunications to games, movies, through to network access and applications) ‘on demand’ to various 
household or handheld devices.” (BELL et al., 2004, p.26, tradução nossa). 
26 “The buzzword “convergence” has become a synonym for rapid developments in media technology, markets, 
production, content, and reception. The term broadly refers to the blending or merging of formerly distinct media 
technologies, mainly based on digitization processes, though the issues extend beyond those raised by the 
technology itself. Journalism researchers have pri- marily focused on “newsroom convergence,” particularly in 
relation to changes in work routines and organizational structures connected to the production of content across 
media platforms. A related, and more recent, focus of investigation has expanded the meaning of the term to 
include a convergence of the roles of journalists and audience members within a networked digital environment” 
(QUANDT; SINGER, 2009, p. 130, tradução nossa). 



 

 

60 

XXI com a ampliação dos polos de emissão e as novas atribuições que decorrem deste cenário 

em mutação. Essa base desencadeia um novo estágio para o jornalismo e as funções 

profissionais com significados mais amplos para as rotinas centradas em redações 

convergentes.  

 

1.2 Jornalismo digital e a convergência  

 

 A compreensão das mudanças em discussão sobre convergência no jornalismo remete, 

de alguma forma, aos anos 1990 com a internet se consolidando comercialmente e como rede 

de espaço de fluxos (CASTELLS, 1999), conduzindo o jornalismo para uma nova morfologia 

no que tange a sua lógica de funcionamento com produtos em formatos digitais para 

disponibilização e circulação, com o desenvolvimento do jornalismo digital e suas 

características centrais, como coloca Palacios (2002) em termos de multimidialidade, 

interatividade, hipertextualidade, customização/personalização, memória e 

instantaneidade/atualização contínua. 27 

 O primeiro aspecto dessa classificação, multimidialidade, relaciona-se à composição 

da notícia a partir dos diversos formatos presentes na mídia tradicional (áudio, vídeo, imagem, 

texto). É uma das características que mais se potencializa nos meios digitais; interatividade se 

apresenta através de novos recursos de interface e de participação mais ativa do público na 

produção jornalística. O jornalismo participativo é uma dessas dimensões vinculadas à 

interatividade; hipertextualidade compõe a base dos nós das notícias no jornalismo digital 

com interconexão de links que permita aprofundamento e densidade; 

customização/personalização eleva o grau de participação do público em termos de definir 

aspectos como apresentação de sua home, do conteúdo que deseja receber, entre outras 

possibilidades que a web flexibiliza na condição digital; memória funciona em pelo menos 

duas frentes: repositório da produção e acionamento de bases de dados dinâmicas para a 
                                                
27 Nesta pesquisa doutoral sobre jornalismo e mobilidade, das seis características do jornalismo digital 
apontadas, a instantaneidade/atualização contínua e a multimidialidade são as mais presentes em termos do 
trabalho em mobilidade com o uso de plataformos móveis. Essas duas características específicas se expandem 
com o jornalismo móvel porque os repórteres em campo são cada vez mais exigidos a enviar parciais da 
produção para alimentar o fluxo dos sites e dos canais móveis de forma mais constante. Para Palacios (2002), "a 
rapidez do acesso, combinada em meio à facilidade de produção e disponibilização propiciada pela digitalização 
da informação e pelas tecnologias telemáticas, permite uma extrema agilidade de atualização do material nos 
jornais da web". Além disso, a multimidialidade se sobressai com a produção de campo através do envio de 
elementos audiovisuais. 
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produção jornalística e a recuperação de informações no e para o jornalismo digital; e por 

último, instantaneidade/atualização contínua, que aumenta a velocidade da produção e a 

disponibilização de conteúdos na rede devido à combinação das redes telemáticas 

(computadores e telecomunicações) no processo de digitalização.  

 A compreensão dessas características desenvolve-se em meio à delimitação das fases 

evolutivas do jornalismo digital28 a partir da década de 1990, como bem define Mielkniczuk 

(2003) em sua tese de doutorado na UFBA, ao apresentar três gerações ou fases e suas 

respectivas formas de funcionamento: “webjornalismo de primeira geração”, primordialmente 

calcado na transposição de conteúdos das versões impressas para a internet sem um 

tratamento diferencial; “webjornalismo de segunda geração”, emerge no final da década de 90 

e agrega características e potencialidades próprias da web numa busca de exploração da 

linguagem inerente ao meio; “webjornalismo de terceira geração”, vai além e, se aproveitando 

das novas condições da rede, como ferramentas de flash, banda larga e etc. incorpora recursos 

para a prática do jornalismo digital na rede com multimídia e outros elementos audiovisuais 

que permitam uma nova narrativa. Esta fase se inicia nos primeiros anos da década passada. 

Barbosa (2007) e Schwingel (2005), por sua vez, com a identificação da explosão e 

visibilidade das bases de dados enquanto recurso para a produção jornalística (MACHADO, 

2007) em termos de estruturação, recuperação e visualização da informação vão apontar, 

partindo destas condições, uma “quarta geração” para o jornalismo digital tendo as bases de 

dados em operação na narrativa. Rodrigues (2009), ao analisar as infografias em base de 

dados em sua dissertação de mestrado, enquadra seu objeto nesta fase de desenvolvimento. 

Uma quinta fase pode ser compreendida como a emergência do jornalismo em plataformas 

móveis, que incorpora todas as características evolutivas das anteriores e acrescenta ainda a 

portabilidade, a mobilidade de produção e ainda de consumo, com novas formas de interagir 

                                                
28 Mielniczuk (2003), em meio a proliferação de nomenclaturas para definir o jornalismo praticado na Internet, 
sintetiza cinco termos: jornalismo eletrônico (fundamentado no uso de recursos eletrônicos), jornalismo digital 
(baseia-se no uso de tecnologia digital em sua operação e, portanto, constituído pelo processamento das 
informações através de bits); ciberjornalismo (demarcado pelo uso do ciberespaço para sua estruturação), 
jornalismo online (caracterizado pelo fluxo em rede e a transmissão dos dados, inclusive em condições de tempo 
real) e, por último, webjornalismo (que se particulariza exatamente pela prática através da web como 
especificidade). Compreendemos que a difusão de inúmeras nomenclaturas se deve à própria natureza do 
fenômeno de multifaces, mas que a maioria das denominações levam para o mesmo caminho: o jornalismo 
praticado na internet. Neste sentido, utilizaremos como representação dessa prática o termo jornalismo digital, 
por ser um dos mais correntes e, a nosso ver, mais adequados para delimitação das atuações jornalísticas nesse 
novo meio. Entretanto, é importante estar ciente de outras noções em torno do fenômeno. 
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em termos de interface (touch screen, acelerômetro, aplicações) relacionadas à tactilidade e 

interfaces hápticas29 (PALACIOS; CUNHA, 2012).   

 Estas condições mobilizaram, gradativamente, as iniciativas de aproximação entre os 

meios com o vislumbre da fusão de redações e, consequentemente, de propagação de notícias 

por multiplataformas. Com a consolidação do jornalismo digital e expansão das tecnologias 

móveis de comunicação (smartphones, tablets, e-readers, PDA’s), o ciclo se completou na 

direção do inevitável processo de convergência em busca do estabelecimento de uma cultura 

que operacionalizasse as práticas produtivas em torno do conceito e suas dimensões 

(profissional, de conteúdos, empresarial e tecnológica). Conforme Salaverría (2007), a 

Internet e o jornalismo digital passaram a ser o centro catalizador desse processo de 

convergência (figura 1), como se observa ao longo do tempo com a internet como plataforma 

crescendo entre os meios de comunicação para ocupar essa condição matriz para o fluxo de 

produção entre as multiplataformas. 

 

Figura 1 – Internet e o jornalismo digital no centro do processo de convergência 

 

Fonte: Salaverría (2007)30 

 

De acordo com Salaverría e Negredo (2008), a definição de convergência é 

polissêmica, multifacetada e ambígua. Por isso, o desafio da própria construção conceitual 

diante de sua disseminação por diversas áreas do conhecimento. Além do aspecto fluido do 

                                                
29 Para interfaces hápticas os autores definem como “estímulos cinestésicos e de tato” em torno dos dispositivos 
móveis. Por conseguinte, a tactilidade imprime novas condições na interação com o conteúdo disponibilizado 
para plataformas móveis como tablets. 
30 Disponível em http://www.scribd.com/doc/5796872/powerpointconvergenciamultimediasalaverria acesso em 
22 jan. 2008 



 

 

63 

conceito, como vimos, o processo de convergência nas redações aparece com nomenclaturas e 

estratégias as mais diversas por causa da interface com o jornalismo digital como as noções 

de “jornalismo integrado” (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008), “jornalismo multimídia” 

(DEUZE, 2004), “jornalismo cross-media” (ERDAL, 2009), “jornalismo convergente” 

(HUANG et AL, 2004; SALAVERRÍA; AVILÉS, 2008; QUINN, 2005)  “multiplataforma” 

(PUIJK, 2008), “narrativas transmidiáticas” (JENKINS, 2009; SCOLARI, 2010), 

“convergência de mídias” (GRACIE LAWSON-BORDERS, 2006; DUPAGNE; 

GARRISON, 2006), “Jornalismo em rede/networked” (BECKETT, 2008; HEINRICH, 2011; 

PRIMO, 2011), entre outros significados distintos que aparecem na literatura e que geram 

essa interface com o jornalismo digital através da Internet como ponte de interligação entre os 

meios.  

Diante do exposto até o momento e para efeito de compreensão da pesquisa, adotamos 

o conceito de “convergência jornalística” de Salaverría, Masip e García Avilés (2007, p.20) 

por apresentarem uma definição mais coesa com o processo e suas devidas escalas de 

implicações: 

 

A convergência jornalística é um processo multidimensional que, beneficiada pela 
implementação generalizada de tecnologias digitais de telecomunicações, afeta ao 
âmbito tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, 
propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e 
linguagens anteriormente separadas, de forma que os jornalistas elaboram conteúdos 
que são distribuídos via múltiplas plataformas, considerando as linguagens 
específicas de cada uma.31  

 

 Estas características de multidimensionalidade geram o encaixe necessário para a 

modalidade de jornalismo móvel digital aqui abordada dentro dessa matriz de convergência 

englobando-se nos aspectos de rotinas de produção multitarefa adquiridos pelo repórter móvel 

com a função de produção para meios diversos através dos aparelhos portáteis carregados 

como ferramentas de trabalho. Estes dispositivos permitem uma condução de atividades 

multimídia e a emissão da notícia via redações virtuais conectadas sem fio nas zonas de 

acesso.  Deste modo, a observação do processo nas redações e dos modelos adotados é um 

                                                
31 “La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada 
de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, empresarial, profesional y 
editorial de los medios de comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de 
trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se 
distribuyen a través de múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una.” (SALAVERRÍA; 
MASIP; GARCÍA AVILÉS, 2007, p.20, tradução nossa).  
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ponto de discussão pertinente para historicizar esse novo paradigma e mapear as experiências, 

que cruzam essa relação interdependente entre convergência e mobilidade. 

Entretanto, nessa discussão teórico-conceitual, vamos encontrar contraposições à 

implementação da convergência, ou seja, apontamentos para divergências (ERDAL, 2007) 

que contrabalançam com o entusiasmo exagerado por parte de alguns autores como Quinn 

(2005) e Negroponte (1995) e a necessidade de restabelecer uma percepção capaz de filtrar os 

dois lados do processo para uma análise equilibrada que sinalize os potenciais e os 

tensionamentos. É uma abordagem que não envolve somente a integração das redações mas, 

concomitantemente, uma mudança de postura e de cultura que afeta a cadeia produtiva no 

jornalismo (rotinas, organização espacial e de fluxos da redação, interação com o público, 

formas novas de apurar e distribuir informações por multicanais, novas formas de 

apresentação dos conteúdos, entre outros fatores).  

O conceito de convergência adquire assim, nesse panorama do estado da arte, uma 

perspectiva heterogênea e operacionalmente complexa por constituir raízes abrangentes. Se 

em um primeiro momento, os meios de comunicação se desenvolveram e se estabeleceram de 

uma forma separada32, com a convergência o modelo parece se exaurir para fazer surgir, 

principalmente nos conglomerados midiáticos, a junção ou compartilhamento da produção 

cruzando os diferentes meios numa tentativa “transmidiática” de distribuição. Esta 

constatação nos leva a pensar da necessidade de adotar metodologias capazes de acercar as 

questões de uma forma mais eficiente para dentro do campo do jornalismo.  

O jornalismo digital, em consonância com o processo de convergência, fez fluir a 

incorporação de formatos multimidiáticos (áudio, vídeo, imagens) na sua narrativa e, na fase 

de maturação, com o fluxo da produção atravessando os diferentes meios legitimou o seu 

modus operandi através da digitalização na articulação dessa passagem entre os meios 

tradicionais e os digitais. Logo, a fusão de redações tem levado em conta essa condição para o 

estabelecimento de estratégias que visam acomodar o fluxo produtivo entre as 

multiplataformas tendo o jornalismo digital como propulsor do contexto em desenvolvimento 

vinculado a novos modelos de estrutura das redações.  

                                                
32 As pesquisas em comunicação ou em sociologia do jornalismo acompanharam ao longo do desenvolvimento 
dos meios de comunicação de massa do século XX a tendência de submeter os estudos dos meios de forma 
também individualizada e, eventualmente, de forma comparada. Com a convergência midiática e a proliferação 
de plataformas de consumo de notícias, nos parece que uma nova corrente teórica se constitui para uma 
abordagem mais aberta e que perpasse um número maior de suportes para que seja possível uma compreensão 
mais apurada do funcionamento destes e da forma de circulação de conteúdos neste novo contexto.  
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1.3 Do Conceito aos modelos de convergência  

 

 O conceito de convergência no jornalismo inevitalmente leva para a discussão dos 

modelos que estão sendo implementados nos conglomerados para lidar com a questão das 

multiplataformas. Saad Côrrea (2008, p.32) aponta, nesse cenário descrito, que os modelos de 

convergência devem incluir “variáveis de ordem tecnológica, estratégica, organizacional, 

comunicacional e narrativa” e considera a mesma relevância situando essa abrangência do 

termo convergência e suas faces na literatura em torno do que envolve “[...] o status das 

mídias contemporâneas, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TICS), a 

cibercultura, as linguagens e narrativas” (p.31). Silva Junior (2008), por sua vez, ciente da 

mutação e dinâmica do conceito, problematiza a convergência no jornalismo na interface com 

o fluxo de conteúdos da produção jornalística indicando a existência de alterações na prática e 

nas dinâmicas das organizações.  

Os atores (técnicos e humanos) envolvidos no processo são variados e complexos e, 

nesta conjuntura, colaboram com o que já havia sido explorado por Gordon (2003) ao 

classificar cinco formas de convergência jornalística identificadas nos grupos de comunicação 

dos Estados Unidos: de propriedade, tática, estrutural, de apuração de informação, de 

apresentação (narrativa)33. No jornalismo essa convergência de redações ainda encontra-se 

num estágio indefinido e de tensões devido ao fato de que a mesma não foi capaz de 

estabilizar uma estrutura central de atuação em culturas distintas entre redações tradicionais e 

redações digitais, ocorrendo a chamada “colisão” de gerações nos modos de funcionamento. 
                                                
33 Em “convergência de propriedade”, tem-se os conglomerados de mídia controlando grande quantidade de 
conteúdos para distribuição por múltiplos canais. Ou seja: são companhias que controlam rádios, jornais, 
televisão e internet para um trabalho compartilhado. Ele cita o exemplo do Tribune Company, da AOL/Time 
Warner. Neste contexto tem-se propriedade e controle de conteúdos através de grandes corporações da indústria 
da informação. O autor se refere aos primeiros anos da década passada; em “convergência tática” é colocada 
como a parceria estratégica entre um meio e outro com proprietários diferentes para possibilitar a flutuação da 
audiência entre um veículo e outro através da promoção do material que é conectado para o público dessa forma 
transversal. São empresas diferentes trabalhando cooperativamente na extensão de temas e notícias; 
“convergência estrutural”  indica mudanças na reorganização das redações para acomodar os níveis de 
colaboração e de fluxo entre os meios envolvidos no processo e na forma de trabalho da equipe. Assim, os 
profissionais trabalham tanto para um meio (tv) quanto para um online readaptando suas funções anteriormente 
centradas num único meio indicando mudanças nas práticas associadas; “convergencia de apuração de 
informação” o direcionamento passa pela apuração e edição de diversos formatos por parte dos repórteres para 
distribuição em multiplataformas dentro do conceito de multimídia e multitarefa. Um dos exemplos são os 
repórteres de mochila ou os repórteres móveis que sozinhos podem dar conta da produção em campo. Como a 
notícia pode ser produzida por um único profissional em versões para meios distintos, o autor coloca o ponto 
como passível de críticas em termos do alcance e da qualidade do material nas condições expostas; 
“convergência de apresentação”. Para o autor as novas formas de apresentação passam pelo manejo do aparato 
digital como computadores,  dispositivos portáteis e interativos para a construção de narrativas por meio de 
recursos multimídia.  
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Um dos ambientes ideais é postulado por Deuze (2004) na sua definição pragmática de que 

convergência jornalística deve ser vista como colaboração e cooperação estabelecida entre as 

redações e/ou equipes que produziam separadamente, cada um no seu meio específico, como 

os meios tradicionais se estruturaram. "O discurso de convergência, de propriedade cruzada e 

de produção de notícia multimídia, crescentemente tornou-se parte do vocabulário do 

jornalismo contemporâneo - na prática, na formação e na pesquisa" (DEUZE, 2004, p.139).34 

 Lawson-Borders (2006, p.4) constrói um raciocínio semelhante a Deuze na sua 

exposição sobre essa penetrabilidade da convergência nas redações e sua recomposição das 

rotinas. "Convergência é o terreno das possibilidades quando a cooperação ocorre entre os 

meios impressos e eletrônicos para a distribuição de conteúdo multimídia através do uso de 

computadores e da internet". 35  Para tal, ele apresenta um modelo da definição de 

convergência operacional, no qual visualiza o processo cortado por computadores e internet 

como fontes centrais da conjuntura. Em razão disto, rádios, televisão, impressos circulariam 

em torno das duas tecnologias (computadores e internet) na intersecção dos conteúdos para 

multiplataformas. Lawson-Borders (2006, p.4) argumenta que as organizações jornalísticas se 

utilizam de uma lógica de otimização na distribuição multiplataformas visando diminuição de 

custos operacionais, mas comprometendo a qualidade dos conteúdos.  

 Alguns outros autores têm construído esquemas para caracterizar as redações 

convergentes com suas estruturas e delegações de funções que as mesmas assumem no 

intercâmbio informacional, integrando, inclusive, a participação do usuário no processo 

produtivo. Apresentamos e discutimos na sequência duas destas propostas de forma a 

estabelecer um entendimento das mobilizações que se justificam como parâmetros de análise.  

 A pesquisadora Rocha (2010), por exemplo, explora em tese doutoral sobre o 

jornalismo convergente na sociedade da informação os principais aspectos desencadeados 

pela convergência e se baseia para isto nas três dimensões de convergência (figura 2) 

elencadas pela UNESCO na década de 90, atualizadas para o contexto recente e com projeção 

no futuro: convergência digital, convergência funcional e convergência corporativa.  O 

diagrama abaixo enquadra as diversas possibilidades abertas e as relações estabelecidas entre 

novas mídias e mídias tradicionais. Quinn (2005) colabora com a argumentação quando expõe 
                                                
34 “The discourse of convergence, media crossowonership and multimedia newswork is increasingly becoming 
part of the vocabulary of contemporary journalism – in practice, education, as well as research” (DEUZE, 2004, 
p.139, tradução nossa) 
35 “Convergence as the realm of possibilities when cooperation occurs between print and broadcast for the 
delivery of multimedia content through the use of computers and the Internet.” (LAWSON-BORDERS, 2006, 
p.4, tradução nossa). 
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três fatores fundamentais que influenciaram para a ascensão da convergência nas companhias 

de mídia: audiências fragmentadas, disponibilidade e baixo custo da tecnologia digital, 

mudanças nas estruturas legal e social que permitem a propriedade multiplataforma. Estas 

circunstâncias regeram as discussões sobre convergência e os impactos nas organizações. 

 

Figura 2 – Modelo de convergência na indústria da informação 

 

Fonte: ROCHA, 2010. 

  



 

 

68 

 Quinn (2005) colabora com a argumentação quando expõe três fatores fundamentais 

que influenciaram para a ascensão da convergência nas companhias de mídia: audiências 

fragmentadas, disponibilidade e baixo custo da tecnologia digital, mudanças nas estruturas 

legal e social que permitem a propriedade multiplataforma. Estas circunstâncias regeram as 

discussões sobre convergência e os impactos nas organizações e na prática.  

 No primeiro fator, "Audiências Fragmentadas", o autor contextualiza a partir dos 

Estados Unidos de que os consumidores de notícias não se concentram num único meio, mas 

dividem a atenção por várias formas de mídia e de modo simultâneo. Portanto, entra em jogo 

a competição pela atenção do público dispersa pelas modalidades distintas. No "Fator 

tecnológico" é traçado um perfil do público que agora possui computadores e internet para 

acesso a informações e que isto altera ou acrescenta novas formas de obter informações e 

conteúdos multimídia através da rede, principalmente com as possibilidades oferecidas pelas 

conexões banda larga; em "Fatores Estrutural Legal e Social" o autor menciona que este afeta 

a convergência devido ao fato de há uma dependência das regulações que define, na 

perspectiva de convergência, os limites para o controle de jornais e mídias eletrônicas (rádio e 

tv) cruciais nas estratégias  de convergência.  

 O modelo é um framework das expressões da convergência nas redações e das novas 

habilidades incorporadas como concepção em torno da difusão multiplataforma. A primeira 

parte, convergência digital, reforça a percepção de como a digitalização e os novos recursos 

disparam fusão de dispositivos e como os novos meios (internet, celulares, ebooks) reordenam 

a conjuntura. O processo impulsiona o surgimento do jornalista convergente com novas 

funções laborais na atuação multiplataforma, conforme destacado. O sistema de estruturação 

física das redações abrange também a ambiência dos fluxos informacionais (da apuração à 

distribuição). Assim, Bradshaw (2007) submete essa configuração a um plano horizontal para 

distribuição de conteúdos interligado a duas condições: velocidade e profundidade. O 

formato36 de “redação convergente para o século XXI” (figura 3) desdobra com prioridade 

                                                
36 Esse modelo proposto por Bradshaw (2007) se assemelha ao defendido por Canavilhas (2007) de pirâmide 
deitada em oposição à pirâmide invertida para melhor acomodar as características da construção da notícia com 
hipertexto e recursos de leitura não-linear com uma linguagem sintonizada com o digital que difere da 
tradicional estrutura do lead surgida nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, visando oferecer objetividade 
com distribuição das informações mais importantes de cima para baixo hierarquicamente nas comunicações por 
telegráfo. Portanto, a pirâmide deitada dialoga diretamente com os objetivos do modelo de redação convergente 
definido por Bradshaw, conforme Canavilhas argumenta: “Por aproximação à representação gráfica da técnica 
da pirâmide invertida, verificamos que esta arquitectura sugere uma pirâmide deitada. Tal como acontece na 
pirâmide invertida, o leitor pode abandonar a leitura a qualquer momento sem perder o fio da história. Porém, 
neste modelo é-lhe oferecida a possibilidade de seguir apenas um dos eixos de leitura ou navegar livremente 
dentro da notícia.”(CANAVILHAS, 2007, p.38). 
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para o jornalismo móvel privilegiando o breaking news com “alertas”37 que podem ocorrer a 

partir de dispositivos móveis via moblogs e microblogs (SILVA, 2009).  

 Este é um reposicionamento centrado nas características das redações convergentes 

com as múltiplas plataformas. A estrutura das redações nestas condições ainda passa por 

processo de adaptação (principalmente de cunho cultural) em termos de configuração tendo 

em vista a dificuldade encontrada das organizações para lidar com uma produção integrada 

em duas ou mais culturas jornalísticas distintas, como é o caso dos profissionais da redação 

impressa e da redação online.  

 

Figura 3 – Modelo de redação no século XXI 

 

Fonte: Bradshaw (2007)38 

                                                
37 O breaking news é um ponto relevante no jornalismo móvel. Os alertas (se utilizando de redes sociais como 
Twitter e Facebook e aplicações de streaming de áudio e vídeo) colocam o jornalismo móvel digital como 
central nos novos processos do jornalismo contemporâneo. Nesse aspecto, o “digital” do jornalismo móvel 
delimita bem a atualidade a que nos referimos tendo em vista a dimensão histórica da prática. O aparato móvel 
digital enquadra o período da década passada como emergência e consolidação do jornalismo móvel digital. 
Neste sentido, fizemos uma arqueologia das tecnologias móveis como uma forma de situar essas transições 
históricas.  
38 Disponível me http://onlinejournalismblog.com/2007/09/17/a-model-for-the21st-century-newsroom-pt1-the-
news-diamond/ acesso em 17 set. 2007 
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 A fusão das primeiras redações tiveram início nos Estados Unidos em 2000 através de 

um padrão de integração envolvendo três meios – jornal, televisão e internet – no 

conglomerado Tampa da Flórida por meio do jornal Tampa Tribune, portal Tampa Bay 

Online e a WFLA-TV (SALAVERRÍA, 2010; GORDON, 2003). Era uma iniciativa em meio à 

bolha da internet que sucumbiu alguns negócios digitais. Antes, em 1993, o Tribune  

Company operava em forma de convergência, conforme Lawson-Borders (2005) relata e, já 

no final da década de 1990, a BBC de Londres já experimentava uma redação baseada em 

produção multimídia (COTTLE; ASHTON, 1999). A partir de 2007 é que o processo 

caminhou a passos largos com a integração do fluxo de produção por multiplataformas39.  

 No mesmo ano, The Daily Telegraph fez a integração de suas redações que serviu de 

inspiração para outras da Europa como The Guardian, The Times, El Mundo, El País. Nos 

Estados Unidos, grupos de mídia seguiram a tendência como o New York Times, Chicago 

Tribune, Washington Post, Los Angeles Times, Orlando Sentinnel (SALAVERRÍA, 2010; 

LAWSON-BORDERS, 2005). No Brasil, as experiências começaram já em meados da 

década passada (2000) para início desta (2010) e continuam em andamento como na Folha de 

S.Paulo, O Globo, Estadão, A Tarde, Grupo RBS, Correio da Bahia, Jornal do Commercio 

(PE), Gazeta do Povo (AL), Rede Gazeta, Extra, O Dia, entre outros (BARBOSA, 2009).  

 No campo profissional e empresarial das organizações, buscam-se os modelos de 

convergência que possam satisfazer a estrutura técnica e de fluxo das redações com a 

capacidade de gerenciamento da produção e distribuição pelos multicanais. As experiências 

são, portanto, recentes e os dados não revelam concretamente o horizonte ideal devido aos 

diversos fatores envolvidos (culturais, operacionais, tecnológicos e de estratégia de negócios). 

Desde o início da década passada, os conglomerados de comunicação vêm trabalhando na 

integração dos seus meios visando à interface colaborativa de proximidade entre as equipes de 

profissionais e de operações para o fluxo de conteúdos. García Avilés e Carvajal (2008)  

descrevem as características de dois modelos (integrado e cross-media) com suas 

aproximações e variações, demonstrando que a redação integrada afunila ainda mais a base de 

concentração de funções, fluxos e operações em detrimento da estratégia cross media (figura 

4). 

 

                                                
39 Deuze (2007) situa que a estrutura de grupos de comunicação com convergência multimídia se inicia em 
meados de 1990 quando do surgimento das redações online.  
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Figura 4 – Modelos de redações convergentes40 

 

Fonte: García Avilés e Carvajal (2008) 

  

 A definição do modelo de convergência adotado influenciará, como coloca García 

Avilés e Carvajal (2008), num conjunto de operações e de formas de atuação da equipe 

jornalística na redação indicando assim as mediações necessárias para fluir o fluxo de 

                                                
40 Como o jornalismo móvel se relaciona com as redações integradas? Conforme o quadro elaborado por García 
Avilés e Carvajal (2008) são nas redações com modelo integrado (em comparação com modelo cross media) que 
o grau de multitarefa é mais elevado, com níveis no processo de apuração, produção e distribuição. Neste 
modelo, o jornalismo móvel adentra com presença por elevar essas competências para os repórteres em campo 
munidos de dispositivos multifuncionais como smartphones e tablets e com possibilidades de atuar. A 
distribuição para multiplataformas como um dos princípios das redações integradas se molda ao jornalismo em 
mobilidade. 
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produção e de distribuição. Na descrição da convergência do modelo de redação integrada, o 

grau de multitarefa aparece como requisito com os níveis se relacionando com a apuração, 

produção e distribuição dialogando diretamente com o jornalismo móvel digital. Logo, o 

somatório desses níveis implementados conduzem para um complexo mapa de práticas e de 

possibilidades que a convergência abre em termos de relacionamento entre as plataformas, os 

níveis de multitarefa, as estratégias e o comportamento da estrutura física. 

 

1.3.1 Redações integradas 

 

 Entre os aspectos da convergência jornalística nas organizações, a integração das 

redações é um dos modelos (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008)  que, por sua vez, remodela 

outras condições de trabalho e de reorganização espacial da infraestrutura do 

desenvolvimento do ofício. “A fusão das redações é apenas uma das práticas concretas da 

convergência.”41 (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008, p.51). Neste sentido, a integração tende 

a operar mudanças profundas na escala da produção jornalística para meios tradicionais e 

digitais (AVILÉS; CARVAJAL, 2008). Quinn (2005, p.12) cita uma frase de Juan Antonio 

Giner42 em 2001 sobre a convergência e as organizações de notícias que representa o 

pensamento que perduraria dali em diante: “Diversificação de meios é o passado. 

Convergência digital é o presente. Integração multimídia é o futuro”43 (GINER apud QUINN, 

2005, p.12). Portanto, esta tendência é uma consequência desse processo em andamento da 

tentativa de sobrevivência dos modelos de negócios da indústria da notícia diante dos desafios 

que emergem. 

 A literatura é reduzida sobre jornalismo integrado acerca da demarcação dessa 

transição das redações. O livro “Periodismo Integrado – Convergencia de Medios y 

Reorganización de Redacciones”, de Salaverría e Negredo (2008), é a primeira obra 

conceitual sobre o tema, que analisa oito casos de redações integradas (The Tampa Tribune, 

The Daily Telegraph, Financial Times, The New York Times, The Guardian, Schibsted, 

Estado de São Paulo e Clarín) e como cada uma estabelece um parâmetro de funcionamento. 

                                                
41 “La fusion de redacciones es solo una de las concreciones prácticas de la convergencia.” (SALAVERRÍA; 
NEGREDO, 2008, p.51, tradução nossa). 
42 Giner é fundador da Consultoria Innovation, uma das especializadas em projetos gráficos e multimídia do 
mundo. 
43 “Media diversification is the past. Digital convergence is the present. Multimedia integration is the future.” 
(GINER apud QUINN, 2005, p.12, tradução nossa). 
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Neste sentido, delinearemos a conjuntura a partir de referências existentes em artigos 

científicos e livros mapeados pela pesquisa para poder aprofundar este escopo do trabalho que 

perpassa a integração como um dos aspectos do desenvolvimento do jornalismo em 

multiplataformas. O termo integração44  é utilizado por Salaverría e Negredo (2008) como a 

unificação para um mesmo núcleo das operações de duas ou mais redações como vimos em 

García Avilés e Carvajal (2008), conforme explicitam:  

 

A integração é a confluência de dois ou mais unidades ou correntes em uma única. 
No âmbito jornalístico, atualmente refere-se à fusão de duas ou mais equipes 
redacionais em apenas uma, de modo que uma vez formalizada a integração, a 
redação resultante trabalha reunida em um mesmo ambiente físico, sob um mesmo 
gerenciamento editorial e com uma infraestrutura tecnológica comum. Do ponto de 
vista teórico, portanto, uma redação integrada é aquela com capacidade de alimentar 
de conteúdos dois ou mais meios a partir de uma única unidade de produção” 
(SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008, p.51).45  

 

Saad Corrêa (2008) defende o estabelecimento de uma abordagem diferente sobre 

redação integrada que analise a partir do pressuposto de níveis de integração, de forma que se 

possa estabelecer se a integração é parcial ou total. A parcial pode caracterizar a integração 

apenas em parte do processo de convergência ou do fluxo, enquanto que a total seria a mesma 

noção de integração defendida por Negredo e Salaverría (2008) de confluência de duas ou 

mais redações para o mesmo espaço e com trabalho em conjunto em todas as etapas. Esta 

medida nos parece mais coerente tendo em vista que a integração das redações ainda é uma 

experiência incipiente e, na maioria dos casos, lenta devido a fatores culturais, estruturais e de 

mudança para a concretude que se busca diante do envolvimento de diversos canais de 

difusão da produção.  

Em 2006, a redação integrada do The Daily Telegraph (figura 5) serviu de espelho 

para outras mais pelo mundo dentro do alinhamento do pensamento de Giner. O projeto visa 

uma distribuição das mesas da equipe editorial em sentido de proximidade física, aberta e 

com possibilidades de troca, de intercâmbio entre os participantes pela diluição da fronteira 

                                                
44 Os autores procuram diferenciar “convergência de redaciones” e “integración de redaciones”. A primeira se 
refere a um processo dinâmico e inacabado. As redações integradas fariam parte dessa convergência, dessas duas 
ou mais linhas em confluência para o mesmo ponto: a integração.  
45 “La  integración es la confluência de dos o más unidades o corrientes en una sola. En el ámbito periodístico, 
hoy día alude sobre todo a la fusión de dos o más equipos redaccionales en uno solo, de modo que una vez 
completada la integración la redacción resultante trabaja reunida en un mismo entorno físico, bajo un mando 
editorial único y con una infraestructura tecnológica común. Desde un ponto de vista teórico, por tanto, una 
redacción integrada es aquella capaz de nutrir de contenidos a dos o más médios mediante una única unidad de 
producción” (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008, p.51, tradução nossa) 
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física e de fluxo operacional no ambiente. Esta estrutura de convergência se enquadra no 

estilo adotado pelas empresas de comunicação em busca de sinergia entre o online e o 

impresso e, consequentemente, fluidez no fluxo da produção baseado na mesma equipe. 

Nesse caso, a definição de redação integrada ainda não é inteiramente praticada em algumas 

experiências que fundem a redação pois nem sempre integra o fluxo de produção de uma 

forma consistente em uma única unidade, ou seja, tem-se mais a integração física que de fluxo 

e de operações. Portanto, verifica-se ainda distorção no processo. 

 

Figura 5 – Redação integrada The Daily Telegraph projetada pela Consultoria Innovation 

 

Fonte: reprodução46 

 

 No cenário brasileiro, as redações integradas começaram a se estabelecer no final da 

década passada para início desta, como vimos. O Globo integrou suas redações online e 

impressa (figura 6)  e toda a operação em novembro de 2009. A redação do Extra, pertencente 

ao mesmo Grupo, e um dos nossos objetos de estudo, já estava integrada desde 2007 quando 

foi criado o Extra Online. Segundo Piqué (2008), o jornalismo integrado redefine o conjunto 

de práticas das redações e o fluxo de produção com um replanejamento em esferas físicas e de 

trabalho na estratégias incorporadas. 

                                                
46  Disponível em http://www.innovationsinnewspapers.com/2006/09/daily-telegraph-adopts-innovation.html 
acesso em 22 abril 2008 
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Suas implicações são extensas. É necessário revisar o processo de tomada de 
decisões editoriais e de edição, impulsionando novos perfis profissionais, ajustar as 
funções de repórteres e editores, melhorar a comunicação entre as seções, renovar o 
planejamento de coberturas, elaborar novos formatos informativos, somar conteúdos 
no noticiário ao menu (PIQUÉ, 2008, p.8).47  

  

Figura 6 – Redação integrada de O Globo inaugurada em nov. de 2009 

 

Fonte: reprodução48. 

 

A integração das redações, portanto, é a fase mais crítica dos projetos de convergência 

por interferir diretamente na cultura de produção na redação e nos arranjos entre equipes 

anteriormente definidas como online ou impressa e torna-se crucial a transição gradual de 

estrutura e de práticas para o estabelecimento do senso de cooperação.  Por se tratar de um 

percurso cada vez mais consistente nessa direção, as redações integradas estão sintonizadas 

com os fluxos multiplataformas das organizações jornalísticas no cenário de integração que se 

identifica como corrente nos modelos de negócios levando à redefinição da cultura da 

produção. 

 

 

                                                
47 “Sus implicaciones son extensas. Es necesario revisar el proceso de toma de decisiones editoriales y de 
edición, promover nuevos perfiles profesionales, ajustar las funciones de reporteros y editores, mejorar la 
comunicación entre secciones, renovar la planificación de coberturas, elaborar nuevos formatos informativos, 
sumar contenidos no noticiosos al menu.” (PIQUÉ, 2008, P.8, tradução nossa). 
48 Disponível em http://oglobo.globo.com/educacao/fotogaleria/2009/10244/ acesso em 20 maio 2010 
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1.4  A cultura da produção nas redações convergentes 

 

 O processo da convergência, dado sua abrangência conceitual e prática, configura 

espaços dinâmicos da cultura da produção jornalística contemporânea reacomodando a práxis 

tradicional e adicionando formas distintas e complementares de pensar os fluxos 

informacionais nas redações integradas (online e impressa, em essência), considerando os 

aspectos de adoção de um perfil multitarefa dos repórteres em campo. Por isso, enfatizamos 

sobre essas condições, conectadas ao jornalismo móvel digital, para visualização e análise dos 

aspectos de complexidade envolvidos e como os dois conceitos (convergência e mobilidade) 

atuam no cenário jornalístico interferindo no terceiro conceito-chave da tese (rotinas 

produtivas) e as mudanças observadas no interior das redações na perspectiva das práticas 

jornalísticas com o redesenho dos perfis profissionais em cena.  

Se o conceito de convergência não encontra um consenso em termos de uma 

estabilidade teórica em sua definição e aceitação - caminhando lado a lado com a divergência 

(ERDAL, 2007) -, não é diferente também na perspectiva de implantação na prática de 

projetos de redações convergentes (MICÓ; MASIP; BARBOSA, 2009) no que tange ao 

exercício da multitarefa ou da polivalência identificado nas atividades dos repórteres 

(SCOLARI; MICÓ SANZ; GUERE; PARDO KUKLINSKI, 2008; ZARAGOZA, 2002) 

dentro das experiências em andamento indicando, assim, impasses, conflitos e incertezas. Por 

isso, pesquisadores buscam discutir metodologias que possam melhor delimitar os estudos 

sobre o fenômeno (SAAD CÔRREA; CORRÊA, 2007). A cultura da produção entra em 

discussão nesse cenário na questão de como as rotinas se alteram para se adaptar às novas 

estratégias e tecnologias adotadas nos modelos. É o caso, por extensão, da comunicação 

móvel com as tecnologias portáteis que potencializam as organizações jornalísticas para atuar 

nas diversas plataformas ampliando sobremaneira a forma de produção, consumo e 

compartilhamento.  

 Diante das resistências e da complexidade do trabalho, alguns grupos de comunicação 

adotam estratégias de criação de cargos como de coordenador de convergência, editores de 

multiplataformas ou algo assemelhado. A função visa conduzir a um posto de interlocução 

entre as equipes, um profissional que possa se movimentar entre as duas culturas (impresso e 

digital) e fomentar a colaboração mútua deixando a fronteira entre online e impresso mais 

tênue ou inexistente. Deste modo, as tecnologias móveis fazem parte desse modelo horizontal 
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de distribuição e produção de conteúdos em multiplataformas devido às exigências por 

repórteres multitarefa que incorporem essas novas capacidades. 

 

Este tipo de polivalência não somente se expande atualmente entre os jornalistas da 
imprensa, mas também entre boa parte dos demais jornalistas - de agência, televisão, 
rádio e internet - sobretudo quando estes são enviados por seus respectivos meios 
para cobrir alguma informação em um lugar remoto. O elevado custo dessas 
operações fazem com que as empresas exijam de seus jornalistas um retorno que 
justifique tal investimento, em forma de uma maior variedade de formatos 
informativos. A miniaturização das câmeras e gravadores digitais, assim como a 
simplificação dos meios de transmissão in loco, tornam hoje muito mais simples 
essas atividades do há uma década (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008, p.49).49  

 

 Esse terreno de atuação em sentido múltiplo (de funções, de distribuição, de meios 

diversos) apresenta níveis de tensão pela complexidade incorporada, pelas relações 

trabalhistas, pelos conflitos entre culturas. Com a solidificação do jornalismo digital a partir 

do início da década passada, as investigações sobre os impactos da convergência no campo do 

jornalismo colocaram em evidência as implicações na produção jornalística em termos de 

atuação profissional, na reestrutura das redações e na relação entre o público produtor de 

conteúdo e os jornalistas nas empresas de comunicação como explorado por Pavlik (2001) e 

outros autores que abordam o jornalismo digital (DEUZE, 2003; PALACIOS, 2003). Essas 

mudanças apontam para o conflito cultural dos jornalistas (do online e do impresso) como 

indicado em estudos a partir de Cawley (2008), García (2008), Quinn (2005), Cottle e Ashton 

(1999) ou como expresso por Dailey et al. (2005) que se referem a conjuntura como de 

“colisão de culturas” ou de "acúmulo de funções" (KISCHINHEVSKY, 2009) condicionadas 

pelo jornalismo convergente, em nome do qual, afirma Barbosa (2009, p.39): “Há também 

empresas que a adotam como modelo de negócio para redução de custos, eliminação de 

postos de trabalho, ou mesmo como estratégia para sobrevivência diante da crise econômica 

que vem atingindo a indústria de jornais mais diretamente”.  

 Outras pesquisas indicam as mudanças que significam reestruturação organizacional, 

de práticas nas redações (ERDAL, 2007; MICÓ; MASIP; BARBOSA, 2009; SALTIZIS; 

DICKINSON, 2008) que já vinham evoluindo com a digitalização e o surgimento da internet. 

                                                
49 “Este tipo de polivalencia no solo se extiende hoy día entre los periodistas de prensa sino también entre buena 
parte de los demás periodistas – de agencia, televisión, rádio e Internet – sobre todo cuando son enviados por sus 
respectivos medios a cubrir alguna información en un lugar remoto. El elevado coste de esas operaciones hace 
que las empresas reclamen de sus periodistas un retorno que justifique tal inversión, en forma de una mayor 
diversidad de formatos informativos. La miniaturización de las cámaras y grabadoras digitales, así como la 
simplificación de los medios de transmisión in situ, hacen hoy mucho más sencillas esas labores de lo que eran 
una década atrás” (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008, p.49, tradução nossa). 
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Digitalização dos sistemas de produção da notícia desencadeia a supressão dos 
limites que tradicionalmente separaram a criação do conteúdo para meios impresso, 
internet, rádio e televisão possibilitando, portanto, a chamada "convergência de 
mídias". Sistemas digitais oferecem condições para que jornalistas compartilhem 
arquivos em formato de áudio, vídeo e texto com mais dinamismo, de forma a 
produzir conteúdos para distribuição em diversas plataformas (GARCÍA AVILÉS; 
CARVAJAL, 2008, p.221).50 

  

Alguns dos fatores relacionados às consequências está a alteração do deadline sobre o 

jornalista (PAUL, 2008; PATERSON, 2008) à medida que são mais demandados no campo 

por atualizações mais constantes tendo em vista sua condição de estar sempre online e com 

tecnologias móveis acopladas (PELLANDA, 2008), o que se sobressai em situações de 

emergência através de coberturas que chamam a atenção do público e que passam a exigir 

essa condição de notícias de última hora (SCHNEIDER, 2007). Esse processo de produção 

passa a considerar com mais evidência a condição de mobilidade diante de uma estrutura 

móvel que permite o acesso ou produção remota facilitada pela computação ubíqua para 

publicação instantânea via dispositivos portáteis conectados a redes sem fio. A notícia, por 

esse prisma, vincula-se à instantaneidade mais fortemente (CANAVILHAS, 2007) e o 

material produzido entra no fluxo em caráter multimeios. Desse modo, na esfera profissional 

os jornalistas estendem suas funções para além das tradicionalmente estabelecidas e já 

catalogadas pelos estudos do newsmaking para redações de impresso e televisão, por exemplo.  

 

No âmbito profissional, a convergência se traduz em diversas estratégias para 
aproveitar o material informativo, de forma que apareça em diferentes meios. Tais 
estratégias incluem desde formas de cooperação entre as redações multimídia 
integradas, onde se centralizam todas as informações, realizam-se as atribuições e se 
canaliza o fluxo de  informações para editar as versões impressas, audiovisuais e 
online dos conteúdos. Acrescenta-se também que os jornalistas assumam um maior 
nível de polivalência com o objetivo de produzir conteúdos para diversos suportes 
(AVILÉS et al., 2007, p.2).51  

 

                                                
50 “Digitization of news production systems facilitates the erosion of borders that have traditionally separated 
the creation of content for print, the internet, radio and television, thus allowing so-called ‘media convergence’. 
Digital systems allow journalists to share data files (audio, video and text) with increasing versatility, in order to 
elaborate content for the various platforms.” (GARCÍA AVILÉS; CARVAJAL, 2008, p.221, tradução nossa). 
51 “En el ámbito profesional, la convergencia se traduce en diversas estrategias para aprovechar el material 
informativo, de forma que aparezca en distintos medios. Dichas estrategias incluyen desde formas de 
cooperación entre las redacciones de diferentes medios hasta la creación de redacciones multimedia integradas, 
donde se centralizan todos los mensajes, se realizan las asignaciones y se canaliza el flujo de información para 
editar las versiones impresas, audiovisuales y en línea de los contenidos. Se plantea también que los periodistas 
asuman un mayor nivel de polivalencia, con objeto de producir contenidos para varios soportes.” (GARCÍA 
AVILÉS  et. al, 2007, p.2, tradução nossa). 
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Mitchelstein e Boczkowski (2009), no artigo “Between tradicional and change: a 

review of recent research on online news production Journalism”, analisam a produção de 

notícias online a partir de 2000 e apontam quatro aspectos referentes às transformações na 

prática jornalística: 1.Modificações no fluxo de trabalho editorial, 2.Alterações na prática de 

apuração, 3.Aceleração dos padrões de produção de conteúdo e 4. Convergência dos 

impressos, rádio, televisão e outros suportes online. Estas transformações estão contempladas, 

como expomos, nas abordagens sobre o jornalismo digital e na relação entre as redações 

online e impressa, que realçavam essas alterações a partir da concepção de um profissional 

multitarefa, da introdução de tecnologias móveis digitais e de uma nova forma de pensar a 

produção, agora mais vinculada à distribuição multiplataforma.  

Essas mudanças do online significam mais pressão sobre os jornalistas no ambiente de 

trabalho como multitarefa, apuração e redação para diferentes formatos gerando o que 

Bromley (1997 apud MITCHELSTEIN; BOCZKOWSKI, 2009) vai denominar de 

"multiskilling", ou seja, “multiassassinato” , numa construção pejorativa sobre a atividade 

para várias mídias resultante da pressão no local de trabalho. "Esta pressão consiste na 

combinação de fluxos de trabalhos antigos e consolidados com novas demandas” (p.568).52. 

Portanto, acrescentam, “as notícias online aumentaram a pressão sobre os jornalistas por 

causa das multitarefas e as exigências por técnicas de apuração e narrativas para realização 

em vários formatos midiáticos” (MITCHELSTEIN; BOCZKOWSKI, 2009, p.568).53  

Percebemos que novas tarefas foram acrescidas à rotina ao longo das últimas décadas 

(figura 7) se naturalizando como atribuições incorporadas e transformando o ambiente de 

trabalho de uma condição monomídia para múltiplos suportes e, naturalmente, redefinindo o 

perfil profissional para atuação no jornalismo. O quadro identifica que na década de 1960, o 

repórter tinha apenas a atribuição de repórter, mas que ao longo das décadas passou a assumir 

outras eventuais demandas como redator, editor, documentarista, diagramador, repórter 

fotográfico, locutor, entre outras. Com o jornalismo móvel digital em contexto de 

convergência essa realidade de concentração de tarefas aumenta exponencialmente como 

representação discursiva da dinâmica entre rotinas e mobilidade revelada na complexidade 

instaurada com a mobilidade. Esta realidade já reflete no estabelecimento dos contratos de 

                                                
52 "This pressure blends long-standing workflows with novel demand" (MITCHELSTEIN; BOCZKOWSKI, 
2009, p.568, tradução nossa) 
53 "online news has increased the pressure on journalists to carry out multiple tasks and combine news-gathering 
and story-telling techniques in different media formats" (MITCHELSTEIN; BOCZKOWSKI, 2009, p.568, 
tradução nossa). 
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trabalho nas redações integradas, a exemplo de O Globo, Estadão e Folha de S.Paulo com a 

exigência de trabalho multiplataforma de sua equipe de jornalistas levando, 

consequentemente, a adoção de uma rotina com atividades polivalentes que envolve o 

desdobramento por habilidades na captura de formatos variados (áudio, vídeo e fotos) e a 

destreza com equipamentos de edição remota. 

 

Figura 7 – Evolução das atividades realizadas por jornalistas da imprensa 

 

Fonte: Salaverría e Negredo (2008) 

 

De acordo com essa perspectiva, Machado e Palacios (2007) conduziram pesquisa 

sobre competências para os novos profissionais diante deste cenário digital, de convergência e 

de adaptabilidade aos novos processos e funções, cujas conclusões acerca dos resultados nesta 

conjuntura encaminha para um perfil profissional conectado com as novas demandas nas 

empresas de comunicação, conforme apontam em uma das conclusões apresentadas. 

 

[…] Em lugar de uma super especialização, o futuro profissional do campo da 
comunicação deverá ser capaz de adaptar-se a uma variedade de funções decorrentes 
do processo de convergência nos sistemas de produção das empresas. Se este tipo de 
inferência estiver correto, tudo indica que o profissional mais adequado para o novo 
mercado terá que ter condições de compreender processos, planejar ações, 
interpretar cenários e, mais importante, ser suficientemente flexível para, por um 
lado, se adaptar e, por outro, reagir de forma criativa aos constantes ajustes dos 
processos produtivos porque passam as empresas de comunicação. A formação 
continuada do profissional de comunicação é o elemento recorrente, em todos os 
cenários futuros imagináveis (MACHADO; PALACIOS, 2007, p.81). 
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Ao mesmo tempo em que as indicações de perfil profissional caminham para essa 

concepção flexível, para alguns autores essa caracterização do jornalista com múltiplas 

funções vai acarretar uma série de consequências para a atividade e para a qualidade da 

notícia produzida. Jorge, Pereira e Adghirni (2009, p.85) afirmam que “o profissional de 

jornalismo que as empresas estão buscando é mesmo o superjornalista, o hiperjornalista”. Na 

citação abaixo os autores contemplam uma situação em que esta característica descrita 

aparece envolvendo as competências exigidas atualmente para a atuação profissional. 

 

Do bolso direito do colete, ele retira uma câmara e começa a filmar. Algumas vezes 
para e saca fotos com o mesmo aparelho. No bolso esquerdo, carrega um palmtop e 
uma caneta. A tiracolo, um pequeno notebook. E, no cinto, outros apetrechos, como 
pilha e bateria, cartão eletrônico, cartão de crédito, gravador digital, binóculo e 
celular  (JORGE; PEREIRA; ADGHIRNI,  p.85, 2009). 

 

Kischinhevsky (2009) concorda que o contexto descrito traz consequências para as 

rotinas dos jornalistas com o acúmulo de dispositivos e de funções como “blocos de notas, 

gravador, câmera fotográfica, câmera de vídeo, telefone celular de terceira geração, 

computador portátil...” (KISCHINHEVSKY, 2009, p.67). Desse modo, ele discorre que o 

processo de convergência altera, significativamente, a composição do trabalho tendo em vista 

que “com um mercado de trabalho redesenhado pelas novas TICS e pela precarização, ganha 

espaço o discurso da inevitabilidade da convergência e da necessidade de se investir em 

profissionais com múltiplas habilidades (multiskilled).” (p.67). Em meio à crise das empresas 

jornalísticas (SANT´ANNA, 2008; CHAPARRO, 2004; MEYER, 2007) a convergência 

representou um novo ponto de discussão para os modelos de negócios, a atividade jornalística 

e todo o entorno que se relaciona com as mudanças imputadas nas redações com as 

tecnologias emergentes54 e as relações de trabalho em mobilidade. 

 

No campo mais específico do ofício de jornalista, a possível combinação de 
ferramentas de apuração também produz um inquietante desafio. Os novos meios 
convergentes demandam notícias em forma de texto, fotografia, vídeo e áudio. A 
digitalização de gravadores e câmeras permite a mescla dessas linguagens no ato da 
apuração pelo repórter. A prática de alguns meios digitais de encarregar seus 
repórteres de voltar para a redação com conteúdos em mais de uma linguagem deu 
origem à expressão “jornalista de mochila”, e a questionamentos sobre a possível 
queda de qualidade na apuração jornalística, dada a sobrecarga de tarefas e de 

                                                
54 Esta processualidade se apresenta com mais ênfase em situações de emergência, onde também atuam os 
chamados “Repórteres de Ocasião” (AZAMBUJA, 2009) centrados em cidadãos presentes em cenas de conflitos 
e de grande impacto em termos de noticiabilidade. 
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preocupação com aspectos técnicos, por mais simplificadas que sejam as operações 
dos novos aparelhos digitais (SANT´ANNA, 2008, p.23). 

 

Todavia, as novas relações com um público em mobilidade e, consequentemente, com 

exigências por atualizações contínuas também completam este quadro de modificações e, 

neste sentido, reforça-se a compreensão de que para um melhor atendimento aos preceitos do 

jornalismo baseado em processo de apuração aprofundado é necessária uma melhor estratégia 

de condução do trabalho com o aporte da tecnologia móvel de forma a favorecer a produção 

de forma qualitativa.  Como ilustração da conjuntura, Erdal (2009) realizou uma pesquisa que 

visava capturar as transformações nas redações e como os profissionais se adaptam ao cenário. 

A sua abordagem foi estabelecida a partir da noção de processo cross-media e utilizou como 

parâmetro as redações do grupo NRK55, da Noruega. Para o pesquisador ocorria uma 

transposição de conteúdos ou uma cultura da (re)produção na distribuição cross media 

adotada no grupo de comunicação. Neste sentido, ele salienta que “o termo jornalismo cross 

media enfatiza a relação entre as diferentes plataformas de mídia. Este conceito descreve 

comunicação ou produção onde dois ou mais plataformas midiáticas estão envolvidas no 

processo de integração” (ERDAL, 2009, p.216).56 Sob esse prisma, Erdal conclui que o que 

verificou foi apenas “crescente reprodução de notícias e as implicações para as rotinas de 

trabalho diário dos repórteres nas redações convergentes” (ERDAL, 2009, p.216).57 

Puijk (2008), em um estudo comparativo entre 1980 (primeiro estudo, redação 

analógica) e 2003 (segundo estudo, redação digital) no mesmo grupo NRK, o pesquisador 

identificou que o processo de convergência alterou significativamente o ambiente de trabalho 

e o perfil profissional. Nesse segundo momento, a redação operava com computadores e 

conexão de internet e dentro da lógica de digitalização e convergência jornalística, de modo 

que a pressão por produtividade era mais perceptível devido ao processo de atualização 

constante. Além disso, as funções foram alteradas, além da reestrutura física da redação para 

se adaptar aos modelos implantados e baseados em tecnologia. “A crescente competição, 

combinada com mudanças na tecnologia dos meios resultou, entre outros aspectos, no 

aumento da pressão na produtividade, mudanças nas divisões do trabalho e reorganizações 

                                                
55 Disponível em http://www.nrk.no/ acesso em 22 abril 2010  
56 “The term cross-media journalism, emphasizing the relationship between different media platforms. This 
concept describes communication or production where two or more media platforms are involved in an 
integrated way.” (ERDAL, 2009, p.216, tradução nossa). 
57 “Increased reproduction of news, and its implications for the daily work routines of reporters in a converged 
newsroom.” (ERDAL, 2009, p.216, tradução nossa) 
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mais frequentes” (PUIJK, 2008, p.31).58 A introdução de novas tecnologias de trabalho 

demarcou a diferença entre a redação do segundo estudo em relação ao primeiro apontando 

algumas dessas ferramentas adotadas como podcast, celulares e PDA’s, vídeos em 

transmissão streaming com processo de distribuição multiplataforma.  

Por outro lado, outras pesquisas indicam também que as redações convergentes podem 

favorecer a qualidade da notícia produzida. Estudos de caso de Verweij (2009) em redações 

convergentes da África do Sul indicam que a mudança foi positiva em termos de oferecer 

mais oportunidade de narrativa para o público e que a mudança foi menos tecnológica. 

"Redações convergentes oferecem mais oportunidades para o público ser informado e se 

envolver na matéria e permite ao repórter e editor mais ferramentas integradas para a narrativa 

da notícia" (VERWEIJ, 2009, p.75).59 Entretanto, uma questão está ainda no estabelecimento 

do modelo adotado de convergência que pode interferir nas mudanças. Barbosa (2009), em 

estudo dos processos de convergência nas redações, afirma que os modelos brasileiros ainda 

não estão bem definidos e os projetos estão mais vinculados à distribuição multiplataforma 

que necessariamente ao trabalho cooperativo, que poderia favorecer a qualidade da notícia. 

Para Singer (2008) as consequências dessas mudanças impactam também a pequisa e 

sua condução tendo em vista que o reposicionamento (técnico, funções e fluxos de produção) 

das redações indica a necessidade de redirecionamento metodológico e de estratégias para 

exploração das novas nuances trazidas pela convergência jornalística.  “A convergência das 

redações oferece um estudo de caso para o valor do estudo de caso: é um tema adequado para 

exploração através de métodos etnográficos que podem ser cruzados e combinados com 

observação participante, entrevistas em profundidade, análises de documentos e pesquisas de 

sondagens” (SINGER, 2008, p.157). 60  A convergência jornalística apresenta desafios e 

oportunidades para a prática nas redações na expressão das rotinas mais flexíveis visando a 

adaptação à conjuntura menos estável diante de processos ampliados internamente e 

externamente com a atuação em mobilidade através do uso de computadores portáteis, 

gravadores, câmeras e outros instrumentos incorporados de forma acelerada.  

                                                
58 "Increased competition, combined with changes in (media) technology, has resulted in, amongst others, 
increased pressure on productivity, changes in divisions of labor and frequent reorganizations" (PUIJK, 2008, 
p.31, tradução nossa) 
59 “Converged newsroom offer more opportunities for the public to be informed and involved in a story, and 
offer the reporter and editor more integrated tools to tell the story” (VERWEIJ, 2009, p.75, tradução nossa) 
60 "Newsroom convergence offers a case study for the value of the case study: It is an ideal subject to explore 
through ethnographic methods that can confortably mix and match participant observation, in-depth interviews, 
documents analysis, and subject surveys" (SINGER, 2008, p.157, tradução nossa). 
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2.0  ROTINAS PRODUTIVAS NO JORNALISMO 

 

2.1 A produção da notícia no contexto histórico: o newsmaking  

 

 A discussão sobre convergência jornalística coloca como um dos aspectos centrais em 

termos de transformações o entorno das “rotinas de produção da notícia” diante da condição 

multitarefa assumida e a flexibilidade exigida para distribuição por multiplataformas. Neste 

sentido é mais que relevante uma compreensão do fazer jornalístico em meio às mutações que 

assistimos. As rotinas de produção são conceituadas como um processo padronizado ou 

atividades repetitivas que caracterizam a prática jornalística nas redações configurando as 

funções exercidas do trabalho. Essas rotinas são condicionadas por alguns fatores como 

tecnologia, regras internas e cultura da profissão, além de baseadas em critérios de 

noticiabilidade ou de valores-notícia. Para os estudos do jornalismo, ou da sociologia da 

notícia e do trabalho, o enquadramento tem aparecido como teoria do newsmaking por se 

preocupar com esses processos rotinizados de produção.   

 

As rotinas são práticas já estabelecidas que funcionam para organizar a maneira com 
a qual percebemos e funcionamos no entorno social. Nos ocupamos aqui, portanto, 
dessas normas, regras e procedimentos vigentes, estruturados e profundamente 
enraizados no trabalho dos meios de comunicação (REESE, 1999, p.60).61 

 

Tuchman (1973), no artigo clássico sobre o assunto “Making News by Doing Work: 

Routinizing the Unexpected”, tipifica o processo de rotinização nas organizações jornalísticas 

como forma de “controle” do trabalho para facilitar a realização das tarefas e o controle do 

fluxo de trabalho e do que se tem para fazer em termos de atividades. Para Becker e Vlad 

(2009) o conceito de rotina de produção de notícia tem variado na literatura ao longo do 

tempo sem uma estabilização conceitual para o tema. “Os pesquisadores têm se desdobrado 

para identificar as características das rotinas de produção que variam ao longo do tempo, por 

meio dos cenários, entre as organizações de mídia e entre os jornalistas." (BECKER; VLAD, 

                                                
61 “Las rutinas son prácticas ya establecidas que funcionan para organizar la manera en que percibimos y 
funcionamos en el entorno social. Nos ocupamos aquí, por lo tanto, de esas normas, reglas y procedimentos 
vigentes, estructurados y profundamente enraizados en la labor de los medios” (REESE, 1999, p.60, tradução 
nossa). 
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2009, p.59).62 Em parte, essas variações decorrem das inovações tecnológicas que adentraram 

as redações tendo em vista que as “rotinas são ditadas pela tecnologia, deadlines, espaço e 

normas.”63. Ainda quanto à definição, Shoemaker e Reese (1996 apud BECKER; VLAD, 

2009, p.61), consideram as seguintes convenções fixadas para as rotinas:  

 

Os profissionais de mídia se utilizam destas padronizações, routinizações, 
repetições, práticas e formas durante a execução de seu trabalho. […] As atividades 
dessas rotinas são distribuídas considerando as limitações de tempo e espaço de 
forma a atender o consumidor de notícias com produto aceitável e eficiente.64  

 

 A partir dessa construção conceitual, aportamos com as pesquisas que delimitam sobre 

rotinas de produção da notícia nas redações ao longo desses estudos remontando à década de 

1970 (TUCHMAN, 1978; GANS, 1979; FISHMAN, 1996; EPSTEIN, 1974) dentro da 

sociologia da notícia. Com abordagem etnográfica, a teoria do newsmaking foi a principal 

perspectiva de análise sobre as práticas jornalísticas dos meios de comunicação de massa, 

principalmente jornais e televisão, desvendando os processos de construção da notícia em 

termos de rotinas, no lidar com as fontes, nos processos de negociação e nas percepções da 

atividade jornalística. A abordagem etnográfica permitiu, com as ferramentas antropológicas, 

compreender, via observação participante e entrevistas, as práticas jornalísticas e a cultura 

profissional das redações (WOLF, 2009). Assim, tornou-se possível identificar as 

apropriações técnicas dos artefatos utilizados para o trabalho e todas as relações estabelecidas 

no interior do “campo” em termos de seleção e edição do material ou da transformação do 

acontecimento em notícia (RODRIGO ALSINA, 2009), através dos critérios de 

noticiabilidade e do conjunto de valores-notícias que os formata (TRAQUINA, 2005; WOLF, 

2009).  

 

A observação de que jornalistas e organizações jornalísticas seguem rotinas 
definidas na produção da notícia tem significativo impacto sobre os estudos do 
trabalho de notícia. A identificação destas rotinas tem contribuído para um maior 
argumento teórico na literatura para compreensão de que as notícias deveriam ser 

                                                
62 “Researchers have struggled to identify elements of the routines that vary across time, across settings, among 
media organizations and among journalists." (BECKER; VLAD, 2009, p.59, tradução nossa). 
63 “routines are dictated by technology, deadlines, space and norms.” (BECKER; VLAD, 2009, p.61, tradução 
nossa). 
64 “Those patterned, routinized, repeated, practices and forms the media workers use to do their jobs. […] The 
job of these routines is to deliver within time and space limitations, the most acceptable product to the consumer 
in the most efficient manner”.  (BECKER; VLAD, 2009, p.61, tradução nossa). 
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vistas como construção social da realidade em vez de um espelho dos 
acontecimentos, que já teve seu lugar teórico (BECKER; VLAD, 2009, p.59).65 

 

 Estabelece-se aqui o contexto do inventário das rotinas de produção tradicionais e o 

estado da arte contemporâneo, com suas novas perspectivas baseadas na conjuntura 

apresentada para caracterizar os estudos do newsmaking66 nas redações e suas reconfigurações 

diante da ampliação da mobilidade e do processo de digitalização e de convergência 

jornalística nas redações online ou integradas. Delimitamos uma aproximação da discussão 

com o objeto de estudo de forma a apontar as contribuições e avanços que a tese propõe em 

relação às pesquisas conduzidas em torno do processo de produção da notícia nas 

organizações midiáticas, com ênfase no aspecto em torno das características do jornalismo 

digital e o uso de novas plataformas de produção e de redefinição do perfil profissional e de 

reorganização espacial das redações (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008) apontando, 

conforme argumentamos, para a reconfiguração das rotinas jornalísticas. No atravessamento 

dessas mudanças, os conceitos de mobilidade, convergência e rotinas produtivas situarão a 

complexidade que se estabelece na construção da notícia nos meios de comunicação 

contemporâneos perante à multiplicidade de plataformas de produção, além das exigências 

por novas habilidades. Logo, discorreremos sobre as duas principais gerações dos trabalhos 

sobre o newsmaking para demarcação do terreno dos estudos. 

A primeira onda (ou geração) dos estudos da sociologia do jornalismo (ou da notícia), 

baseado na teoria do newsmaking, ocorreu na década de 1970 (WAHL-JORGENSEN, 2010; 

BOYER, 2010), como mencionado acima, com Tuchman (1978), Fishman (1980), Gans 

(1978), Tunstall (1971), Epstein (1974), Golding e Elliot (1979) com pesquisas etnográficas 

nas redações acompanhando as atividades dos jornalistas e o making news da transformação 

do acontecimento em notícia. Esta fase inicial se concentra essencialmente nos Estados 

Unidos e, posteriormente, na Europa. 

Uma segunda onda (ou segunda geração) dos estudos da sociologia da notícia ocorre 

na década de 1990 com a digitalização dos processos das mídias eletrônicas, a informatização 
                                                
65 “The observation that journalists and media organizations follow identifiable routines in producing the news 
has had significant impact on the study of news work. The identification of these routines has contributed to a 
major theoretical argument in the literature, namely that news should be viewed as constructed social reality 
rather than a mirror image of events that have taken place.” (BECKER; VLAD, 2009, p.59, tradução nossa). 
66 Benetti (2009, p.275), na definição de produção da notícia, fecha cerco em torno das perspectivas do 
newsmaking como uma acepções “que buscam compreender os processos de construção da pauta, os 
procedimentos de definição e seleção de fontes, as técnicas de apuração, de redação e de edição, os critérios 
utilizados para definir o que é notícia, a inserção do jornalista na organização em que trabalha, a imagem que os 
jornalistas possuem da profissão, como essa imagem interfere na produção noticiosa” 
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das redações e o surgimento do jornalismo digital com as redações online (DEUZE, 2002; 

BOCZKOWISKI, 2005; KLINENBERG, 2005) e no Brasil (MACHADO, 2003, 2007; 

AFONSO JUNIOR, 2003; BARBOSA, 2007; PALACIOS, 2002, 2003, 2007) e mais 

recentemente (ALMEIDA, 2009; JORGE, 2007; DOMINGO, 2006). Estes estudos mais 

recentes focam, de alguma forma, no processo em curso de convergência jornalística ou de 

integração das redações tornando mais complexo o trabalho de campo das pesquisas pela 

necessidade de delinear as fronteiras além das exploradas nas primeiras pesquisas da 

sociologia da notícia.  

A digitalização na produção da notícia, a implantação de sistemas automatizados 

(SCHWINGEL, 2008, 2010), de plataformas de gerenciamento do conteúdo, a inserção de 

tecnologias móveis conectadas para o fazer jornalístico (WALTER LIMA JR., 2010), o 

aumento exponencial de aplicações para comunicação (mensageiros instantâneos, voz sobre 

IP) e apuração e distribuição de conteúdo alteram significativamente a prática jornalística e, 

consequentemente, o espectro para o pesquisador durante o trabalho de campo. Entretanto, 

devemos compreender o fenômeno além do condicionamento tecnológico e a partir da 

perspectiva líquida do trabalho jornalístico (DEUZE, 2008, 2011) considerando os diversos 

agentes, instituições e culturas embarcadas nos processos.  

O momento atual indica essa metamorfose em decorrência da conjuntura dinâmica que 

o jornalismo se apresenta em vários níveis de atuação e de desenvolvimento de produtos 

inovadores que demandam novas práticas e novos aportes teóricos para acercar suas 

condições. Assim, um olhar sobre as bases tradicionais e sobre a abordagem da questão se 

lança para caracterizar os novos elementos e como eles influenciam nos estudos das rotinas de 

produção no contexto atual. 

 

2.2  Tradições e transições dos estudos sobre a produção da notícia 

  

 Schudson (apud TUCHMAN, 2002) aponta três tradições sobre produção da notícia 

ao longo destes mais de quarenta anos que têm a redação como “um chão de fábrica” para as 

análises. Quais sejam: economia política, fenomenologia e etnometodologia, estudos textuais. 

Tuchman coloca que os enfoques contemporâneos sobre produção da notícia rejeitam os 

modelos funcionalistas de compreensão dos meios de comunicação da metade do século XX. 

Tuchman revisa essas teorias, principalmente a partir da década de 1950, e as principais 
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contribuições para pesquisas sobre produção da notícia colocando a mudança de abordagem 

ocorrida.  

 

Uma questão chave dos estudos posteriores tem sido que jornalistas e outros 
trabalhadores de notícia não são meramente selecionadores e combinadores de 
informação; em vez disso, esses atores podem ser vistos como "produtores" de 
notícias no contexto da organização e de outro enquadramento social (TUCHMAN, 
2002, p.78).67  

 

 Nesse trecho, a autora coloca o jornalista como produtor da notícia na perspectiva da 

“teoria da construção social da realidade” e não apenas como coletor e distribuidor de 

informação. Dentro das teorias do jornalismo, entre as décadas de 50 e 60 um importante 

conceito foi o de gatekeeper baseado na observação do trabalho do jornalista em termos de 

controle do conteúdo publicado. Na década de 70, a teoria do newsmaking, como base para 

análise da produção da notícia nas redações demarcou as investigações com a adoção da 

abordagem etnográfica, observações diretas e a aplicação de entrevistas ou questionários, 

além de seu caráter qualitativo, tendo em vista que algumas teorias anteriores se baseavam na 

análise de conteúdo dentro de uma abordagem quantitativa (VIZEU, 2003). Na década de 

1960, uma das bases foi a estrutura da notícia partindo do conceito de valores-notícias.  

Traquina (2005) trata dessa questão da construção da notícia no jornalismo a partir da 

teoria social da construção da realidade de Berguer e Luckmann (1973) e presente também em 

outras abordagens (RODRIGO ALSINA, 2009; VIZEU, 2000, 2003, 2007; TUCHMAN, 

2008). Traquina (2005) parte da noção de campo jornalístico de Pierre Bourdieu a partir de 

dois polos: polo econômico (noticia como negócio, polo negativo) e polo ideológico (notícia 

como serviço público, polo positivo) de forma que Traquina traz à tona a defesa de Bourdieu 

de que o campo reinvidica uma "autonomia relativa dos profissionais". Nelson Traquina 

(2005) defende uma "autonomia relativa” do jornalismo, mas por outro lado acredita que a 

prática jornalística apresenta condicionamentos como a "pressão das horas de fechamento" 

que interferem no processo.  

 Observar essas rotinas e suas influências tem sido o papel do newsmaking ao longo de 

sua trajetória como estratégia teórica. A adaptação da antropologia através da etnografia 

                                                
67 “A key point of later studies has been that journalists and other newsworkers do not merely select and 
combine information; rather they can be seen to literally "produce" the news in context of organizational and 
other social framework” (TUCHMAN, 2002, p.78, tradução nossa). 
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trouxe novos instrumentos de exploração nas pesquisas do jornalismo permitindo replicar nas 

redações enquanto campo os aspectos da etnografia de observação in loco.  

 

Na pesquisa etnográfica, os investigadores, seguindo o exemplo dos antropólogos, 
foram aos locais de produção, permaneceram, durante longos períodos de tempo, 
observando como os profissionais do jornalismo desenvolviam suas atividades, para 
compreender como se dá o processo de produção das notícias. Isso permitiu 
reconhecer que as rotinas constituem um elemento central nesse processo. A 
importância da rotinização da prática e da produção jornalística é um elemento-
chave para entender o novo paradigma construtivista dos anos 70 (VIZEU, 2003, 
p.3). 

 

 Da mesma forma que ocorreu com a escola de Chicago na década de 1920 com uma 

transposição desse “campo” para as cidades urbanas, a etnografia no jornalismo 

compatibilizou os preceitos para a realidade da profissão e das redações, inclusive com 

diminuição do tempo de permanência do pesquisador no ambiente. Esta escolha se deve, 

inclusive, ao fato de que devido a natureza do trabalho jornalístico e as dificuldades de acesso, 

o período teve que ser limitado, muitas vezes pela própria empresa que começou a não 

permitir longos períodos de permanência, alegando que isto poderia interferir no ritmo de 

trabalho da equipe e das complexas operações. Tuchman (2002) coloca que entre os anos 60 e 

70 os sociólogos abandonaram a tradição funcionalista dos estudos sobre a notícia e a 

produção jornalística e também incorporaram outra compreensão do trabalho a partir da noção 

de "produção" com uma participação ativa do produtor que produz a notícia em vez da de 

“encontrar”.  

 

Apesar de suas distintas fontes de perspectiva teórica e suas mais ou menos  
explícitas ambições de se opor aos poderes que estão na notícia e nos políticos, as 
posições alternativas todas encaminharam uma noção de "produção" - notícia é 
produzida, não encontrada. Além disso, não é uma atitude ou "predisposição" do 
contexto organizacional que determina como as notícias são feitas (TUCHMAN, 
2002, p.80).68  

 

 Portanto, a autora enfatiza o deslocamento das pesquisas de caráter funcionalista 

original para outro foco na produção da notícia e, nesse caso, uma contraposição à teoria do 

espelho de que o jornalismo reproduz a realidade, quando na verdade o jornalista a produz. 

                                                
68 “Despite their different sources of theorical inspiration and their more or less explicit ambitions of opposing 
the powers that be in news and politics, the alternative positions all emphasized a notion of "production" - news 
is made, not found. Further, it is not the attitude or "bias" of organizational context which primarily determines 
how news is made." (TUCHMAN, 2002, p.80, tradução nossa) 
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Outro ponto refere-se ao foco na organização em vez de no indivíduo (o jornalista). A 

influência das pesquisas da produção da notícia apareceram sob à égide de alguns termos que 

dominaram a cena a partir da dédaca de 1970 em livros e pesquisas empíricas como “making”, 

“creating”, “manufacturing”, “deciding”, “what news”, conforme relata Tuchman e que 

revela esse traço do aspecto de produção. Esses estudos sobre os meios de comunicação se 

concentraram essencialmente nos Estados Unidos e Inglaterra.  

 Tanto Wolf (2009) quanto Vizeu (2003) mostram claramente a transição analítica do 

gatekeeper para o newsmaking enfocando que os trabalhos anteriores não apresentavam 

linearidade nas abordagens, mas que no que se refere aos produtores da notícia houve um 

horizonte evolutivo e confluente das pesquisas. Para Wolf (1999) a abordagem central era de 

caráter sociológico com variação apenas no método (questionário à observação). O autor 

mostra a evolução dos estudos acerca dos emissores com novas articulações complexas para 

compreender o processo de produção nas redações como a sociologia das profissões e 

apresenta duas perspectivas para estudo dos produtores. Uma centrada no background social, 

"fatores externos à organização" e uma segunda perspectiva, que se observa a partir dos 

processos dentro da organização e influenciados por ela. 

Como antecedente aos estudos dos emissores (produtores) na comunicação de massa, 

Wolf coloca que o conceito de gatekeeper69 foi utilizado por White, em 1950, apropriado de 

Kurt Lewin, que a usou em 1947 para se referir a grupos sociais e hábitos alimentares, mas na 

década de 1960 se incorporou aos estudos do jornalismo para se referir a função de filtragem 

das notícias pelos jornalistas. Essa transição inclui essa mudança de perspectiva do 

gateekeeper (centrado no guarda da cancela) para o newsmaker (produtor da notícia) com o 

envolvimento da organização e rotinização da atividade jornalística e a relação com a 

realidade social particularizando-se pela abordagem não mais centrada numa única cobertura, 

mas num longo período de observação de toda a rotina, do conjunto de coberturas 

informativas para identificar os padrões.  

                                                
69 O conceito de gatekeeper como selecionador, cancela, porteira já foi bastante explorado nas pesquisas em 
comunicação nas últimas quatro décadas. No caso específico do jornalismo refere-se ao controle do que entra ou 
não na seleção para publicação, ou seja, trata-se de um filtro. “As zonas filtro são controladas por sistemas 
objectivos de regras ou por gatekeepers. Neste último caso, há um indivíduo, ou um grupo, que tem ‘o poder de 
decidir se deixa passar a informação ou se a bloqueia’ (ibid.). White (1950) utilizou este conceito para estudar o 
desenvolvimento do fluxo de notícias dentro dos canais organizativos dos órgãos de informação e, sobretudo, 
para individualizar os pontos que funcionam como «cancelas» e que estabelecem que a informação passe ou seja 
rejeitada” (WOLF, 2009, p.180). Em meados da década passada, o conceito de gatekeeper foi revisitado e 
atualizado por Axel Bruns (2006) com a noção de gatewatching complementando-o e, ao mesmo tempo, se 
opondo a partir da análise do jornalismo colaborativo e as estratégias de abertura adotadas no sistema 
(HOLANDA, 2007). 
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2.2.1 (Des)centralidade das redações: entre o estável e a flexibilidade 

líquida 

 

A característica focada sobre o habitat natural da cultura dos jornalistas, centrados no 

espaço físico da redação, é delimitada por Wahl-Jorgensen (2010) de “newsroom-centricity” 

pela tradição de identificação deste ambiente como "campo" para observação  dessa cultura da 

redação (rotinas, valores e práticas profissionais), ou seja, o lugar da "tribo jornalística" 

(TRAQUINA, 2005) ou "comunidade interpretativa"70 (ZELIZER, 1993). Portanto, a redação 

se torna o centro para os estudos das rotinas produtivas nos meios de comunicação de massa.  

Wahl-Jorgensen (2010) se contrapõe, ou coloca em evidência, o fato de que as 

pesquisas de etnografia de produção da notícia tradicional têm se caracterizado pela 

centralidade em torno da redação para o trabalho de campo. Para a autora essa delimitação 

espacial deve ser repensada para o jornalismo contemporâneo diante da descentralização da 

redação enquanto lugar de produção como ocorre hoje com os repórteres em mobilidade. Essa 

dependência da redação física traz consequências para a compreensão das dinâmicas da 

prática jornalística atual. “A maioria dos trabalhos antropológicos sobre a produção da notícia 

tem apresentado uma abordagem sobre o espaço material da redação, o ‘chão de fábrica’ do 

jornalismo” (WAHL-JORGENSEN, 2010, p.22). 71  A autora procura demonstrar as 

consequências dessa centralidade, dessa escolha de "campo" e dessa área limitada afirmando 

que a centralidade se explica também pelo fato de que a história do jornalismo está colada à 

invenção da redação. “A redação surgiu em torno da ideia de cultura profissional com práticas 

de trabalho distinto” (WAHL-JORGENSEN, 2010, p.23).72  

Esse desenvolvimento, oriundo principalmente na América do Norte e na Europa, deu-

se entre os séculos XIX e XX com o processo de produção ocorrendo em torno do espaço 

físico da redação considerando que o próprio termo newsroom (sala de notícia) remete a essa 

compreensão. Nos Estados Unidos e Reino Unido newsroom é o "campo" para observação 

                                                
70 Zelizer (1993) define comunidade interpretativa como uma forma comum em que os jornalistas agem no 
tratamento das notícias estabelecendo uma cultura jornalística própria. Esta característica se reveste de rotinas 
similares nas redações em termos de reconhecimento de um acontecimento do ponto de vista jornalístico, 
estratégias e métodos de abordagem do assunto no processo de apuração e na forma de expor, de transformar 
essa notícia para difusão para o público. Esses princípios identificam o modus operandi na comunidade 
interpretativa. 
71 “Most anthropological work on news production has revolved around the material space of the newsroom, the 
‘factory floor’ of journalism” (WAHL-JORGENSEN, 2010, p.22, tradução nossa). 
72 “The newsroom was born alongside the idea of a professional culture with distinct work practices” (WAHL-
JORGENSEN, 2010, p.23, tradução nossa). 
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das práticas jornalísticas. Portanto, colaborando com a argumentação de Wehl-Jorgensen, - 

mas igualmente compreendendo o lugar institucional da representação da redação física na 

sociedade e na cultura profissional -, de fato é necessário repensar essa dimensão para 

compreensão do “não-lugar” (AUGÉ, 1994) e de “desterritorialização” dos repórteres em 

movimento munidos de sua “redação móvel”, sem socialização de um lugar específico, capaz 

de executar as mesmas atividades que seriam incumbidas numa redação física. 

Estas mutações da redação como campo de atuação e de representação social do 

trabalho jornalístico passa por um processo de alargamento que sinaliza, de forma simultânea, 

sua importância como instância de centralidade (lugar onde estão os equipamentos, a estrutura 

redacional, os sistemas de controle de fluxo, as reuniões de pauta) e de descentralização 

remota (redação móvel, repórteres em mobilidade, bancos de dados acessados e operados a 

distância, funções multitarefa). Portanto, são tendências que buscam acomodações sobre e 

além do espaço físico consagrado ao longo da história do jornalismo. 

 

2.2.2 Rotinas jornalísticas nas redações online e móveis 

 

Com o surgimento do jornalismo digital e das redações online em meados da década 

de 1990 e consolidação durante a primeira década do século atual, a teoria do newsmaking e a 

abordagem etnográfica foram retomadas em novos estudos de observação empírica para 

acompanhamento das rotinas configuradas com a introdução de novas tecnologias, modelos 

distintos de fluxos de produção impulsionados pelo processo de digitalização e de 

informatização das redações (MASIP, 2008), além das questões de inovação (DOMINGO, 

2008). Uma atualização dessa perspectiva pode ser inferida do livro "Making online News – 

Ethnography of News Media Production" (PATERSON; DOMINGO, 2008) em que os 

autores na apresentação explicitam a referência à obra clássica "Making News – A study in 

the construction of reality" (TUCHMAN, 1978) demonstrando 30 anos depois, com o online, 

a mudança de foco das redações tradicionais (offline) das primeiras pesquisas (em jornais e 

televisão) para as redações online e convergentes ou pesquisas de caráter comparativo entre 

ambas centrado nas rotinas de jornalistas com atuação em cada um dos meios.  

Com a convergência jornalística e a integração das redações essa fronteira se desloca 

para outra perspectiva quando o corpo de jornalistas não trabalha mais direto e unicamente 

para um meio específico, mas sim produz para multiplataforma ficando, muitas vezes, 
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indestinguível, na prática, diferenciar o perfil dado o caráter multitarefa desse novo jornalista, 

conforme visto no capítulo anterior e como ocorre, por exemplo, no jornal Extra e em outras 

redações integradas como Tampa, The Guardian (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008). 

Portanto, a demarcação do trabalho do jornalista em um meio específico está se 

transformando na conjuntura atual de convergência em que a noção de jornalista multimídia, 

jornalista móvel, jornalista multitarefa (ou outra denominação) implode o perfil tradicional. 

Entretanto, esse plano de atuação ainda não se aplica de forma uniforme e sem conflitos e o 

processo está em andamento.  

 A multiplicação de suportes e as tecnologias móveis digitais dentro das estratégias de 

convergência dos grupos de comunicação trazem mudanças para o interior das redações. Para 

Scheineder (2007, p.159) a adoção de tecnologias móveis representa impactos para o 

jornalismo. “Mudanças têm ocorrido em quase todos os aspectos destas responsabilidades de 

apurar, investigar, relatar, publicar e editar matérias. A redução do tempo para as notícias 

chegarem às pessoas resultou numa cobertura global em tempo real.”73 

Em 2003, essa atualização/instantaneidade ocorria com mais ênfase no trabalho dos 

jornalistas no interior das redações e em contrapartida aos meios impressos. O uso de 

tecnologias móveis digitais para o processo ainda não havia se efetivado devido ao baixo 

desenvolvimento dos dispositivos e a ausência das redes de alta velocidade para plataformas 

móveis como celulares e smartphones. Entretanto, a característica permanece atual e, 

inclusive, potencializa-se mais ainda agora com o surgimento de plataformas como o Twitter 

ou aplicações de streaming via celulares, além da ampliação do espectro banda larga 3G e 4G. 

Por outro lado, Del Bianco (2009, p.239) ressalta que essa mutação no jornalismo não 

é de hoje e é parte inerente do processo, como no caso do radiojornalismo com a transição 

ocorrida nos gravadores de áudio para reportagem. “Um dispositivo técnico contribuiu para 

essa mudança [da reportagem de rua]: o gravador portátil que substituiu o gravador de rolo 

usado em externas”. Para Del Bianco (2009, p.239), a mobilidade dos repórteres de rádio 

começa nesse período de adoção de tecnologia portátil. 

 

Na década de 50, os gravadores de fita de rolo eram grandes, pesados e movidos à 
bateria. Para manuseá-los, era necessária a presença de um técnico. As limitações 
técnicas do aparelho dificultavam a mobilidade e a agilidade do repórter no campo 

                                                
73 "Changes have happened in almost all aspects of its responsibilities of finding gathering, investigating, 
reporting, publishing, and correcting stories. The diminution of time for news to reach people resulted in close-
to-real-time global coverage." (SCHEINEDER, 2007, p.159, tradução nossa). 
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do acontecimento. O gravador cassette portátil alterou esse quadro. O repórter podia 
colher o depoimento da fonte não apenas para repassar a informação em outras 
palavras, mas para gravar a entrevista e retransmiti-la aos ouvintes com mais 
agilidade. 

 

Essa característica dos gravadores portáteis analógicos já foi superada pelo gravador 

digital ou pelos gravadores incorporados nos próprios celulares. E, diferentemente daqueles, 

tem-se agora a potencialização da emissão diretamente do local através das redes digitais ou 

do próprio celular, inclusive a disponibilização em podcasts. Dois movimentos de inovação 

tecnológica ocorriam em paralelo. De um lado, os rádios de pilha como aparelhos de recepção 

e tão somente disto; por outro lado, os gravadores portáteis analógicos de produção de 

conteúdo e tão somente isto. Mesmo sendo dispositivos portáteis não mantinham a integração 

de suas plataformas num único equipamento. Com o surgimento dos celulares digitais 

multimídia os repórteres passaram a ter num mesmo dispositivo os aspectos de recepção 

(rádio), produção (gravador digital) e emissão (centrado nas conexões sem fio). Este contexto 

móvel se instala nas redações convergentes.  

Este último aspecto, o de emissão, consideramos o maior diferencial porque permite a 

mobilidade/ubiquidade para o envio do material produzido. Além dessas características 

macros, podemos salientar uma infinidade de outros recursos agregados aos celulares de estilo 

smartphones ou palms como GPS, navegadores de Internet, memória interna de 

armazenamento com capacidades crescentes, editores de texto e de audiovisual e um conjunto 

de aplicações cada vez mais específicas e customizáveis para as atividades de cunho 

jornalístico acionadas principalmente em situações de emergência (conflitos, guerras, 

acidentes).  Portanto, “o trabalho jornalístico foi profundamente afetado por um conjunto 

recente de mudanças técnicas” (NEVEU, 2006, 165).   

 

As possibilidades de transmissão de dados abertas pela informática também 
contribuíram para uma aceleração sensível da velocidade de trabalho, já que, por 
exemplo, um jornalista do L´Equipe (quotidiano esportivo) transmite muito 
rapidamente, depois do apito final de uma partida de futebol, sua reportagem (e as 
fotos que ilustram) redigida em seu computador portátil (NEVEU, 2006, p.165). 

 

A descrição enquadra-se na operacionalização do jornalismo em mobilidade com as 

rotinas baseadas na urgência, na instantaneidade e conduzindo-se para a pressão de 

distribuição por redes cada vez mais velozes e acessíveis, que se incorporam ao dia a dia do 

jornalista. 
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Direcionado para o acontecimento, o jornalista é também seu prisioneiro: se um 
atentado estiver ligado à Rede Expressa Regional de trens [na França] é preciso 
imediatamente estar no local, coletar os depoimentos, envia-los com urgência à 
redação. A evolução, promovida pelo audiovisual, da noção da informação em 
direção à cobertura de fatos que estão acontecendo no momento, e o ganho em 
velocidade permitido pelo uso de redes de informática acentuaram essa pressão 
(NEVEU, 2006, p.87).  

 

À medida que as condições técnicas ampliam as possibilidades do trabalho jornalístico 

em condições de mobilidade novas questões surgem sobre a qualidade do material e a pressão 

sobre o jornalista tendo em vista o aumento de demandas para envio de parciais de coberturas 

e da incorporação de outras funções além da de entrevistar e de narrar os fatos.  

 

Las innovaciones en la cobertura también facilitan la polivalencia. Las cámaras 
digitales de reducidas dimensiones son un medio ideal cuando el acceso a las fuentes 
resulta complicado. Los videoteléfonos, también resultan muy útiles en lugares 
donde es prácticamente imposible conseguir un enlace en directo” (GARCIA 
AVILÉS, 2006, p.32).74 

 

Desde estes aspectos da convergência e da mobilidade, Forsberg (2001), em seu 

estudo “Mobile Newsmaking”, já procurava entender como se estruturava o trabalho dos 

repórteres e sua relação com a informação em situação móvel. Tem-se nessa situação 

diferenças de produção vinculadas à mobilidade e as novas condições técnicas para a 

produção que introduzem novos fatores para os profissionais no processo jornalístico com a 

comunicação móvel em voga.   

 

Para os jornalistas, a comunicação móvel com emissão e recepção simultânea, sem 
fio e em aparelhos portáteis significa uma reviravolta profissional. A popularização 
desssas novas ferramentas profissionais está provocando uma remodelação do 
jornalismo e dos diferentes meios portadores de notícias e informações em geral. O 
processo de comunicação dos novos meios digitais on-line agrega para os 
profissionais da informação e para todos os usuários, a mobilidade, a difusão e a 
recepção multilateral de qualquer tipo de mensagem particular, noticiosa ou 
comercial. [...] A maioria dos aparelhos informáticos móveis permite a conexão a 
web e a interação num fluxo on-line um-todos, todos-um, todos-todos (MAGNONI; 
AMÉRICO, 2007, p.11-12)  

 

                                                
74 “As inovações na cobertura também facilitam a polivalência. As câmeras digitais portáteis são um meio 
adequado quando o acesso às fontes torna-se complicado. Os videofones também resultam em muito úteis nos 
lugares onde é praticamente impossível conseguir uma transmissão vivo” (GARCÍA AVILÉS, 2006, p.32). 
[Tradução nossa].  
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 Portanto, no que se refere à convergência jornalística e à mobilidade, temos o que se 

pode chamar de cruzamento de interfaces devido à imbricação existente entre os dois 

conceitos do ponto de vista conceitual e prático. Estes conceitos, remetidos aos 

desdobramentos das tecnologias móveis digitais na prática jornalística, vão ajudar a 

compreender os efeitos da atuação profissional em redações integradas e com estratégias de 

jornalismo em mobilidade. Deste modo, vislumbramos questões que estão no cerne da 

discussão sobre o impacto das tecnologias no jornalismo. O conceito de convergência ainda 

carece de definições mais precisas devido ao seu caráter polissêmico. Por isso, o 

entendimento de convergência de forma multidimensional. Para a análise da convergência no 

jornalismo, os quatro aspectos elencados – tecnológico, empresarial, profissional e de 

conteúdos – consegue dar conta em parte da complexidade da conjuntura instalada. Entretanto, 

uma perspectiva importante para pensar convergência é o enquadramento cultural de Jenkins 

(2009) para desvencilhar do determinismo tecnológico e remeter o problema para além da 

tecnologia.  

 Para as pesquisas do jornalismo contemporâneo, com a inserção de tecnologias móveis 

digitais, além de redes sem fio com a disseminação de estruturas móveis de produção para 

fluxos de dados (SILVA, 2009; PAVLIK, 2001; MITCHELL, 2003), territórios 

informacionais (LEMOS, 2007) ou espaços intersticiais (SANTAELLA, 2007) que permitem 

conexões para dispositivos sem fio, pode-se afirmar que parte da produção jornalística ocorre 

de forma descentralizada e/ou através de redações virtuais e móveis (QUINN, 2002). Neste 

sentido, as investigações do fenômeno do making news no contexto da nova mídia e do 

ambiente de convergência devem considerar essas variáveis que deslocam, em parte, o foco 

do newsroom-centricity para outros campos de observação onde o trabalho jornalístico ocorre. 

Sendo assim, uma etnografia da redação deve ir além do espaço físico tradicionalmente 

delimitado para o trabalho de campo e considerar a relevância e as implicações que decorrem 

dessa orientação, como o jornalismo em mobilidade inclina ou os estudos sobre mobilidades 

(URRY, 2010). 

 Para analisar as práticas jornalísticas contemporâneas é necessário trazer à tona a 

cultura definidora da época e seus desdobramentos sobre o jornalismo, principalmente no 

tocante às apropriações tecnológicas. Neste sentido, a cultura vigente é da convergência 

(cultural, jornalística) ou a cultura da mobilidade. Sodré (2010) destaca essa condição para a 

compreensão contextual das pesquisas em jornalismo definindo “a natureza da cultura 

comunicacional”:  
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Não se pesquisa academicamente o jornalismo sem correlacionar esta prática com a 
cultura envolvente e suas transformações por efeito das novas tecnologias da 
comunicação e da informação. Ora, essa correlação nos obriga a determinar qual a 
natureza da cultura comunicacional em que se produz a prática jornalística, para 
avaliarmos a adequação do patamar que sustenta o nosso entendimento de 
comunicação (SODRÉ, 2010, p.7). 

  

 Entretanto, Sodré (2010), mesmo diante das mudanças impostas pelas tecnologias no 

jornalismo acredita na manutenção do newsmaking nos moldes tradicionais.  

É verdade que, no funcionamento dos portais de acesso –– ao desempenharem um 
papel crescente na hierarquização da informação, à maneira do que a análise 
comunicacional norte-americana chama de gatekeepers, isto é, os “porteiros” que 
selecionam e filtram os acontecimentos –– vislumbram-se indícios da manutenção 
do newsmaking tradicional em um novo medium. Mas com a descentralização 
acelerada das fontes informativas, a participação ativa do usuário é uma abertura 
incontestável. Um fato significativo é que, em novembro de 2006, a edição da 
revista norte-americana Time, dedicada à personalidade do ano, escolheu o usuário 
da rede eletrônica como o mais destacado sujeito social (SODRÉ, 2010, p.15). 

 

 Autores como Becker e Vlad (2009), no entanto, argumentam que a tecnologia pode 

ditar, juntamente com outros fatores como deadline e normas, a incorporação de novos 

elementos nas atividades de rotinização. Sodré (2010) já sinaliza processos de reconfiguração 

em relação aos critérios de noticiabilidade e da produção da notícia influenciados pelas 

tecnologias da informação como ocorre quanto à participação do público.  

 

Na medida em que as novas tecnologias reconfiguram a escrita no sentido de um 
papel mais ativo por parte do leitor e alteram o código de leitura –– esta é 
definitivamente uma prática plural: visual, sonora e auditiva ––, mudam igualmente 
os critérios de noticiabilidade, da conceituação e produção de notícias (SODRÉ, 
2010, p.15). 

 

Os repórteres em mobilidade das organizações jornalísticas  se aproximam, em termos 

de rotinas de produção em tempos atuais, dos correspondentes de guerra e dos repórteres de 

agências de notícias. O aparato tecnológico necessário para o desenvolvimento da atividade 

envolve uma espécie de kit de "sobrevivência" em campo para o processo de apuração, edição 

e envio do local do material produzido. Os repórteres que trabalham remotamente precisam 

enviar com urgência o material para alimentar os noticiários das agências (com a 

redistribuíção para os assinantes e associados), plataformas das empresas jornalísticas. Parte 

do aparato que se incorpora nas rotinas diárias dos jornalistas foi herdada de iniciativas de 

coberturas de guerras e conflitos. 
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2.3 Conclusões  

 

Na parte 1 da tese, abordamos os diversos pontos relacionados ao conceito e as origens 

de convergência culminando com a descrição do processo de convergência jornalística e suas 

características como os modelos de integração de redações e as formas de produção e 

distribuição através de multiplataformas. A compreensão desse contexto nos habilita a 

constituir um quadro sobre como essa etapa do jornalismo incide sobre as rotinas produtivas. 

Como mostramos na recuperação teórica e epistemológica sobre o tema, a convergência tem 

uma noção multidimensional perpassando aspectos tecnológicos, empresariais, profissionais e 

de conteúdos.  

A transição do jornalismo praticado em ambiente tradicional para as plataformas 

digitais, com a consideração de redações integradas, exige novos esforços para delimitação 

dos sentidos estabelecidos no cruzamento entre convergência e rotinas na cultura de produção 

que obviamente surge como motivação. Deste modo, além de conceituar convergência e 

rotinas de produção, posicionamos a discussão assumida pelos autores para o nosso objeto de 

trabalho de aproximação entre convergência e mobilidade no contexto contemporâneo  

procurando estabelecer esse diálogo de forma a encontrar os pontos de intersecção e de 

divergência.  

Além dos posicionamentos que nos ajudam a adentrar no universo do processo de 

convergência no jornalismo, as experiências apresentadas de projetos de integração de 

redações no Brasil e no mundo nos coloca num novo espaço de compreensão da extensão dos 

efeitos que essa etapa produz em termos editoriais (produto) e de rotinas para os profissionais. 

Ao mesmo tempo, a mobilidade é central para compreensão do jornalismo praticado hoje 

porque a constituição das multiplataformas engloba diretamente as tecnologias móveis e a 

mobilidade informacional a seus fluxos.  

Tanto a questão do consumo quanto de produção pela perspectiva da mobilidade 

mostra essa condição essencial em torno do fenômeno da mobilidade, ampliado pela 

convergência quando tratamos de jornalismo ou comunicação e as tensões presentes. Na parte 

II, retomaremos a discussão de forma que essas conexões entre convergência e mobilidade se 

apresentem com mais visibilidade por meio do conceito e das práticas do jornalismo móvel 

digital.  
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PARTE 2 – O JORNALISMO MÓVEL  DIGITAL             
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3.0 JORNALISMO E MOBILIDADE 

 

3.1 Jornalismo móvel e jornalismo móvel digital: definição e 

operacionalização  

 

 O que é “jornalismo móvel”? Como se constitui a prática? Apesar da sua expansão e  

dinâmica, uma definição do conceito ainda é uma tarefa árdua no sentido de se produzir um 

enquadramento com precisão das manifestações do jornalismo contemporâneo representadas 

pelas emergentes tecnologias da comunicação móvel. Numa perspectiva histórica, o 

jornalismo sempre teve a dimensão da mobilidade como uma das suas características matriz 

reconhecidas desde o surgimento da imprensa (jornal impresso, móvel; telégrafo sem fio, 

rádio e propagação pelo ar) como no caso das agências de notícias com a distribuição de 

notícias por meio de tecnologias de rede sem fio desde o telegráfo sem fio, passando por 

satélites e as redes digitais (AFONSO JUNIOR, 2006; DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993).  

 O advento dos sistemas de comunicação móvel se relaciona com o jornalismo em 

alguns momentos-chaves da reportagem do campo (local, espacialização, móvel) desde os 

tempos mais remotos aos atuais. Matheson e Allan (2009) mostram a reportagem de guerra75 

como umas das beneficiárias do jornalismo móvel na combinação entre tecnologias móveis e 

conexões sem fio como no caso da Guerra do Iraque em 2003 com o videofone, que 

combinava celular, satélite e notebook nas transmissões. A percepção atravessa a relação 

histórica entre jornalismo e mobilidade associada às tecnologias da mobilidade de cada época. 

Não obstante, essa dimensão no contexto atual está vinculada às tecnologias e redes digitais 

originando novas práticas e potencialidades. O jornalismo móvel trata-se da modalidade de 

atuação por meio de tecnologias portáteis que permitem fluidez nos deslocamentos de 

natureza física ou informacional estendidos por redes digitais móveis. 

 Para compreensão desta tese, delimitamos nosso recorte a partir do uso do conceito de 

“jornalismo móvel digital”, empregado como modelo e especificidade do estágio em que se 

encontra a relação entre jornalismo e mobilidade no contexto contemporâneo. Portanto, o 

                                                
75 Hobsbawm (1995), no livro “era dos extremos”, aborda que as guerras aceleraram o progresso técnico. No 
jornalismo essa relação vinculada à inovação também se faz presente desde o uso do telegráfo sem fio em 
momentos de Guerra Civil Americana, os computadores na Segunda Guerra Mundial, o uso de satélites na 
cobertura da Guerra do Golfo Pérsico, Internet e videofone na Guerra do Iraque chegando ao uso de celulares e 
smartphones em conflitos mais recentes.  
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nosso conceito operacional para jornalismo móvel digital compreende o trabalho do repórter 

em campo exercendo atividades potenciais de apuração, produção, edição, distribuição e 

compartilhamento de conteúdos ou transmissão ao vivo em condições de mobilidade (física e 

informacional). A construção desse espaço jornalístico descentralizado (a redação móvel) 

realiza-se através do aporte da infraestrutura de conexão sem fio (3G, 4G, Wi-Fi, WiMax ou 

Bluetooth) e das tecnologias móveis digitais, portáteis e ubíquas (celular, smartphone, tablets, 

netbooks, gravadores, câmeras digitais e similares).76 O jornalismo móvel digital dimensiona 

a produção ou o fazer jornalístico a partir da interface desse conjunto de tecnologias e de 

estratégias agregando mudanças e novos valores às rotinas produtivas dos jornalistas. Desde 

esse ponto de vista, isso significa que as tecnologias de comunicação móvel abrem caminhos 

para novas possibilidades no jornalismo e, ao mesmo tempo, trazem inconvenientes que 

precisam ser investigados como resultantes dessa mesma expressão sobre as práticas 

tradicionais afetadas numa zona de tensão permanente.  

 De certo modo, ao tratarmos o fenômeno a partir desse recorte recuperamos a relação 

histórica entre jornalismo e mobilidade e damos visibilidade aos processos de reconfiguração 

aos quais nos deparamos na cena atual com a percepção de que uma nova etapa se desdobra 

centrada na sofisticação das tecnologias móveis digitais conectadas com a incorporação das 

ferramentas pelos jornalistas em suas rotinas. As propriedades e características que regem o 

jornalismo móvel digital cincundam a demarcação do cenário que aparece a partir da década 

passada com o surgimento de dispositivos móveis digitais como PDA, smartphones, tablets, 

gravadores e câmeras digitais portáteis e as tecnologias sem fio e de geolocalização.  

 Em conjunto, é necessário situarmos que as experiências se expandem nas 

organizações jornalísticas (como agência Reuters, BBC de Londres) e na mídia social. No 

caminho dessa consolidação teórico-prática, em 2005 surgiu o termo “mojo” (contração para 

“mobile journalism”) na organização jornalística Gannett Newspaper, da Flórida, Estados 

Unidos, para designar a atividade emergente de alguns repórteres do The News-Press77 que se 

utilizavam de notebooks, câmeras e gravadores digitais, além de tecnologia 3G para produzir 

suas matérias em mobilidade e postar diretamente das comunidades (QUINN, 2010). Em 

outubro de 2007, a agência de notícias europeia, a Reuters, adota o conceito com o 

                                                
76 Castells et al. (2006, p.19) argumentam que as tecnologias de comunicação móvel foram as que “se 
difundiram com maior rapidez que qualquer outra tecnologia de comunicação da história” e em escala global 
tendo o celular como “a tecnologia com maior penetração.”  
77 Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Mojo_(Mobile_Journalist) acesso em 2 jan. 2011 
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lançamento do projeto “Reuters Mobile Journalism”78 utilizando um kit do jornalista móvel 

(figura 8), desenvolvido em parceria com a Nokia, e composto por um smartphone Nokia N95, 

um microfone externo unidirecional, um tripé para estabilização da imagem e um teclado 

Bluetooth, que permitia a atuação do correspondente da agência de qualquer lugar e atuando 

em todas as frentes do processo (apuração, edição e publicação).  

 

Figura  8 – Kit para a prática de jornalismo móvel dos correspondentes da Reuters 

 

Fonte: captura de tela79 

 

 No âmbito dessa construção do conceito de jornalismo móvel digital abrangeremos, 

igualmente, algumas definições e explorações de outros autores sobre o estado da arte para 

que possamos avançar na compreensão dos diferentes sentidos atribuídos e das aproximações 

para refletir o nosso conceito estruturante estabelecido acima para pensar a questão. Uma 

primeira abordagem deve, sem dúvida, considerar que o termo não é recente tendo em vista 

que o uso do telégrafo sem fio no jornalismo entre os séculos XIX e XX já anunciava esse 

desdobramento. Os repórteres de campo sempre buscaram esta combinação para condução de 

sua prática, mobilizando recursos (técnicos, operacionais, sociais, estratégicos) para a 

transmissão do material apurado o quanto antes para informar a audiência e “furar” a 

concorrência ou em situações como na Guerra Civil Americana no final do século XIX com o 

                                                
78Disponível em http://www.guardian.co.uk/media/pda/2007/oct/23/reutersmojoexperimentswith  acesso em 23 
out. 2007 
79 Disponível em http://reutersmojo.com/ acesso em 22 maio. 2011. 
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uso do telégrafo ou de coberturas de crises (PAVLIK, 2002) com a comunicação móvel 

wireless e os novos fluxos de produção e de distribuição de notícias.  

 Coube a John Pavlik, no livro “Journalism and New Media”(2001), Stephen Quinn 

(2002), no livro “Knowledge management in the digital newsroom” (2002), em tese de 

Forsberg em “mobile newsmaking” (2001) e em artigo de Rémy Riefell “vers un journalism 

mobile et polyvalent?” (2001) as primeiras referências ao conceito de “jornalismo móvel” 

como utilizado hoje, vinculado ao uso de tecnologias móveis digitais ou, ainda, antes em 

Ryan (1999) com o artigo “mobile reporting with the Palm VII”. Pavlik, por exemplo, 

visualizava a prática sob o ângulo de um projeto de inovação tecnológica de caráter 

interdisciplinar que unia jornalismo e ciência da computação no desenvolvimento de um 

"Mobile Journalist Workstation", visando explorar a apuração de notícias e a construção de 

narrativas.  

 O protótipo da Estação de Trabalho do Jornalista Móvel80 desenvolveu-se a partir de 

1997 na Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, em Nova York, e considerava 

como aspecto central a mobilidade e o uso de tecnologias móveis no processo de captura de 

fotos, vídeos, textos e o envio por conexões GPRS com descentralização da redação. Esta 

Estação permitiria geolocalização através do GPS embutido no equipamento considerando 

que “[...] GPS pode automaticamente codificar cada imagem ou som gravado com a longitude, 

latitute e altitude precisas de onde a imagem ou som foi capturado” (PAVLIK, 2001, p.196).81 

 Quinn (2002) retoma o conceito de jornalismo móvel enquadrando sua abordagem na 

mesma perspectiva de Pavlik (2001) com o gerenciamento de redações virtuais82 ou móveis 

via manejo de dispositivos móveis digitais como notebooks e PDA’s e as conexões sem fio 

disponíveis de telefonia celular. As possibilidades orbitariam em torno da manutenção do 

repórter em campo e do envio da produção de forma remota. 

 
                                                
80 O protótipo da Estação do Jornalista Móvel era composto por um computador de costas com uma tela de 
visualização. Num laptop de 2kg os repórteres escreviam suas matérias utilizando uma caneta stylus sensível à 
tela. Além disso, os repórteres conseguiam geolocalizar o material produzido através de GPS por satélite. 
81 "[..] gps that can automatically encode each image or sound recorded with the precise longitude, latitude, and 
altitude where the image or sound was observed." (PAVLIK, 2001, p.196, tradução nossa). 
82 Na época, as possibilidades de trabalho remoto faziam menção mais diretamente a aparelhos como Palm Pilot, 
o gadget mais avançado, com reconhecimento de escrita. Os smartphones e celulares mais sofisticados e a 
tecnologia 3G ainda não estavam em operação, com exceção da Coreia do Sul e Japão que tiveram as primeiras 
redes 3G em 2000 e 2001, respectivamente (SRIVASTAVA, 2008). Tanto Pavlik quanto Quinn enfocam o 
jornalismo móvel  numa situação em que as reportagens poderiam ser realizadas por meio de “redações virtuais” 
que permitiriam aos repórteres a conexão da atividade de reportagem de campo com a equipe da redação física, 
permitindo acesso à base de dados interna ou possibilidade de enviar material do local do acontecimento 
conferindo mais velocidade ao processo e e descentralização da redação. 
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Dois aspectos-chaves da tecnologia móvel no contexto do jornalismo. O primeiro 
visa as ferramentas para ajudar os repórteres a passarem mais tempo em campo. A 
segunda considera a distribuição de conteúdo para os dispositivos móveis. Com o 
primeiro, expomos a possibilidade da "redação virtual" onde os jornalistas ficam 
com mais tempo na comunidade e ficam menos presos às suas mesas na redação. 
Isso significa que, potencialmente, os jornalistas serão hábeis para trabalhar mais em 
equipe tendo em vista que a tecnologia permitirá a realização de alguns dos 
trabalhos necessários para sincronizar as pessoas no campo. No segundo cenário, a 
distribuição móvel deverá ser um futuro para a distribuição da informação e da 
notícia (QUINN, 2002, 139).83 

 

 Um esforço para uma definição mais teórico-conceitual do termo jornalismo móvel 

aparece com ênfase em meados da década passada com o framework da comunicação móvel e 

da mobilidade quanto à prática do jornalismo baseado em tecnologias móveis. Duas 

perspectivas de enquadramento emergem: uma para a “produção”, que refere-se ao recorte 

desta tese no que tange à vertente de repórteres apurando e produzindo em mobilidade e 

distribuindo de forma ubíqua do campo como visto em Ryan (1999), Pavlik (2001), Riefell 

(2001), Quinn (2002, 2009) Silva (2006, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011), Azambuja 

(2010), Pellanda (2006, 2010), Cameron (2009), Briggs (2010), Thiery (2012), Westlund 

(2013); e “consumo/difusão”, que refere-se à disponibilização de conteúdos para interfaces 

de dispositivos móveis como smartphones e tablets através de aplicativos ou sites móveis 

para uma audiência em mobilidade como defendido por Cunha (2010, 2011), Natansohn e 

Cunha (2010), Fidalgo (2011), Pellanda (2011), Carmo (2008), Ferreira (2005, 2007), Chyi e 

Chadha (2011), Drake (2011), Aguado e Martínez (2008), Canavilhas e Santana (2011).  

Num plano mais amplo, ambos processos se complementam como esferas vinculadas à 

mobilidade como advogam Scolari, Aguado e Feijóo (2012) ao estabelecerem, como também 

apregoamos, duas perspectivas para o jornalismo móvel: uma profissional (o jornalista móvel 

digital ou “mojo”) e a do usuário. No primeiro caso, “Jornalismo móvel é uma prática 

profissional baseada em criar e difundir notícias a partir de uma simples ferramenta portátil”84 

(SCOLARI; AGUADO; FEIJÓO, 2012, p.32). Enquanto que no aspecto do 

usuário/consumidor está também a possibilidade de envio de conteúdos e o acesso através de 

meios como SMS, sites móveis e aplicativos (app). Essa sistematização estabelece as 

                                                
83 “Two key aspects of mobile technology in the context of journalism. The first looks at tools to help reporters 
spend more time in the field. The second considers the distribution of content to mobile devices. With the first 
we introduce the possibility of the ‘virtual newsroom’ where journalists spend more time in the community and 
are less bound to their desks. It also means that, potentially, journalists will be able to work more in teams 
because the technology will perform some of the work needed to synchronize people in the field. In the second 
scenario, mobile distribution may be one future for the delivery of news and information” (QUINN, 2002, 139, 
tradução nossa). 
84 “Mobile journalism is a professional practice based on creating and diffusiong News with simple portable 
tools” (SCOLARI; AGUADO; FEIJÓO, 2012, p.32, tradução nossa). 
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diretrizes para a nossa abordagem para a produção em que alguns autores contribuem com o 

estado da arte com uma definição compartilhada para jornalismo móvel como em Cameron 

(2009) que compreende que “o termo [jornalismo móvel] tem sido livremente aplicado para 

descrever uma prática jornalística caracterizada por repórteres equipados com equipamentos 

portáteis multimídia de apuração.”85  Väätäjä, Männistö, Vainio e Jokela (2009, P.179) 

também seguem a mesma lógica de discernimento conceitual sobre a perspectiva da produção.  

 

Definimos jornalismo móvel como o jornalismo baseado no uso de dispositivos 
portáteis multimídia no contexto móvel com a finalidade de recuperar, apurar, 
capturar, produzir e/ou editar tanto quanto para enviar de forma remota sem fio e/ou 
publicar material jornalístico como texto, fotos, áudio, vídeo ou o misto destes 
recursos. Idealmente todas essas atividades podem ser realizadas com um único 
aparelho.86 

 

 Por sua vez, Quinn (2009) define o termo através da caracterização do jornalista móvel 

centrando na abordagem do celular como artefato central para captura e distribuição de 

conteúdos por terminais portáteis conectados. 

 

Um jornalista móvel, frequentemente abreviado como mojo, usa somente um 
celular para apurar e distribuir notícias. Essas notícias podem ser 
compostas  de texto, áudio, fotos ou vídeo  ou a combinação de todos esses 
formatos. A tendência é de que os mojos trabalhem só. Os telefones celulares são 
tão comuns que é fácil misturar-se com um, além de serem bastante leves podendo 
ser carregados em uma bolsa ou bolso (QUINN, 2009, p.10).87 

 

Briggs (2010) trata o conceito de jornalismo móvel dentro da noção de jornalismo de 

proximidade (CAMPONEZ, 2002) em que entra em jogo a localidade, a audiência local no 

uso dos artefatos. “Os avanços na tecnologia móvel, ambos dispositivos e serviços, 

possibilitam mais facilidade que antes para cobrir um evento noticioso no local. Vamos dar 

uma olhada no equipamento, gadgets e serviços que os jornalistas estão usando para constituir 

                                                
85 “The term [mobile journalism] has been loosely applied to describe a journalistic practice based on reporters 
equipped with portable multimedia newsgathering equipment” (CAMERON, 2009, n/p, tradução nossa). 
86 “We define mobile journalism to be journalism characterized by the usage of handheld mobile multimedia 
devices in mobile context to retrieve, gather, capture, produce, and/or edit as well as to wirelessly send and/or 
publish journalistic material, like text, photos, audio, video or their combinations. Ideally all the tasks would be 
performed with a single device” (VÄÄTÄJÄ, MÄNNISTÖ, VAINIO E JOKELA, 2009, p.179, tradução nossa). 
87 “A mobile journalist, often abbreviated as mojo, uses only a mobile phone to gather and distribute news. That 
news can consist of text, audio, stills or video, or sometimes a combination of these. Mojos tend to work alone. 
Mobile phones are so common that it is easy to blend in with one, and they are so light they can be carried in a 
handbag or pocket” (QUINN, 2009, p.10, tradução nossa). 
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o aspecto móvel de suas rotinas diárias” (BRIGGS, 2010, p.124).88 Para Briggs (2010), o 

jornalismo móvel pode ter seu uso potencializado para as situações breaking news realçando a 

reportagem em termos de agilidade dos profissionais de jornalismo diretamente da cena das 

ocorrências. Assim, em situações de emergência, ou seja, de jornalismo “breaking news”, 

esse imediatismo se sobressai ainda mais.  

 Por um lado, voltamos a colocar em evidência que o jornalismo móvel que tratamos 

aqui tem uma demarcação de sua emergência em meados da década de 1990 com a expansão 

da internet e a consolidação da micro-eletrônica e das telecomunicações que permitiram a 

criação da infraestrutura para seu desenvolvimento superando as práticas anteriores. Por outro 

lado, é na década seguinte de 2000 que as experiências de fato ocorrem de uma maneira mais 

sistemática tanto na perspectiva de produção quanto na de consumo quando novos produtos 

portáteis como iPod, celulares com câmera, smartphones, câmeras flip, PDA’s, netbooks, 

ultraportáteis, tablets, gravadores digitais e variações de conexões sem fio assinalam um 

ambiente de comunicação móvel. 

 A abordagem teórico-conceitual sobre o termo nos remete a um background sobre o 

surgimento das novas mobilidades e da própria história da comunicação móvel recuperada 

sob o desenvolvimento da telefonia móvel, dos satélites (para GPS e transmissões) e o 

surgimento da internet cujos marcos tecnológicos têm beneficiado o jornalismo em sua prática 

e difusão de notícias. Para o jornalismo móvel digital, em decorrência de se tratar de uma 

prática emergente associada às novas mídias e suas transformações contemporâneas, outras 

nomenclaturas surgiram para nominar o fenômeno com suas proximidades terminológicas 

demonstrando, de algum modo, o aspecto abrangente assumido e a expansão de práticas, 

como vemos no quadro 1 e na discussão sobre cada uma. 

                                                
88 “Advances in mobile technology, both devices and services, make it easier than ever before to cover a news 
event on location. Let’s take a look at the gear, gadgets and services that journalists are using to make mobile 
part of their daily routines” (BRIGGS, 2010, p.124, tradução nossa). 
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Quadro 1 – Nomenclaturas para jornalismo em mobilidade  

Jornalismo 3G 

Jornalismo de bolso 

Jornalismo de mochila 

Jornalismo locativo 
[Jornalismo hiperlocal] 

Jornalismo multimídia 

Jornalismo drone 

Jornalismo móvel 

Especificidade do uso de modem com conexão 3G embarcado em 
notebooks, celulares ou smartphones para a produção de conteúdos. A 
tecnologia de terceira geração é o demarcadora do terreno.  
 
A prática caracteriza-se fortemente pela portabilidade dos dispositivos 
e o celular, que cabe no bolso ou na palma da mão, representa a 
principal ferramenta. Da mesma forma, conexão 3G ou 4G faz a 
interface com as redes para disseminação da produção. 
 
Essa modalidade constitui-se do uso de mochilas para carregar 
notebooks, câmeras profissionais, gravadores digitais, microfones e 
outros acessórios que permitam uma cobertura completa em termos 
de uso de recursos de captação, edição e envio. Esta estratégia de 
produção é a mais antiga e já acontecia entre a década de 1960 e 1970 
(DEUZE, 2007) com repórteres fotográficos. Na década de 1980 a TV 
Gazeta de São Paulo utilizou os “repórteres-abelhas”, como se 
denomina hoje os videorepórteres. 
 
Utiliza tecnologias móveis digitais para produção de conteúdos e 
mapeamentos. Evidencia-se exatamente pela demarcação da 
geolocalização do lugar da publicação gerando uma camada nova de 
informação através da combinação do GPS, da tecnologia móvel com 
3G e do uso de mapas digitais como Google Maps. Portanto, “o lugar” 
ou “o local”  são proeminentes na apropriação em termos do uso dos 
dispositivos. Neste sentido, as comunidades, o hiperlocal evidenciam-
se como valor de noticiabilidade. 

Este termo, comum já na década de 1990, institui-se com duas 
acepções principais: 1. para nomear os jornalistas que atuem em um 
ou mais veículos de comunicação no sentido multiplataforma. 2. 
Assume um caráter multitarefa com habilidades de trabalho com 
vários dispositivos móveis e aplicações  para gerar conteúdos 
multimídia (texto, audio, imagem, vídeo). Entretanto, essas funções 
podem ser exercidas sem necessariamente o repórter estar em 
condições de mobilidade, o que vai se diferenciar de jornalismo 
móvel. 
 
É uma nova modalidade, surgida principalmente em 2011, com a 
finalidade de realizar coberturas jornalísticas através de aeronaves não 
tripuladas, para captação de imagens aéreas de manifestações e de 
ambientes de difícil acesso. Em 2004, em Viena, já havia sido 
experimentado. O jornalismo drone se baseia mais em tecnologias de 
localização como GPS e câmeras digitais portáteis para captura de 
imagens do alto . É um trabalho baseado em conhecimento de hackers 
e ainda pouco disseminado. 

Jornalismo móvel digital é um sentido mais perene e que engloba, de 
alguma forma, todas as outras referências. Sua especificidade está na 
ampliação do trabalho jornalístico em condições de mobilidade a 
partir do uso de tecnologias móveis digitais conectadas. Favorece a 
apuração, a edição e o envio do material produzido diretamente do 
lugar do acontecimento através das redes sem fio disponíveis. 
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Estas delimitações de termos precisam ser enquadradas de acordo com o contexto em 

que surgiram e o tipo de artefato em evidência para o desenvolvimento do trabalho. 

“Jornalismo 3G”, por exemplo, relaciona-se diretamente ao tipo de tecnologia de dados 

implantada no início da década passada no Japão e que se expandiu coincidindo-se com a 

ascensão dos smartphones. O “jornalismo de bolso” também explora os aparelhos móveis 

como celular e câmeras portáteis para justificar sua existência e portabilidade. Enquanto que o 

termo “jornalismo de mochila” incorpora a ideia nômade de deslocamento dos repórteres com 

seu kit de equipamentos dentro de uma mochila para coberturas em lugares extremos como o 

fazem correspondentes de guerras e de conflitos.  

“Jornalismo multimídia”, por sua vez, assume uma outra vertente. Ao mesmo tempo 

em que mantem características de um jornalista com equipamentos para produção de material 

multimídia, também se refere a forma de atuação da empresa jornalística com seus produtos, 

essencialmente com o jornalismo digital onde converge vídeos, áudios, imagens para o 

incremento das matérias. “Jornalismo drone”89, equipara-se mais a um jornalismo ativista 

com uso combinado de tecnologias móveis como GPS, câmeras e até celular acoplados a um 

drone, uma aeronave não tripulada dirigida por controle remoto para baixa altitude e baixo 

custo. Trata-se ainda de protótipos experimentais do hackativismo, mas que pode ser 

incorporado no jornalismo tradicional devido à agilidade propiciada de se fazer jornalismo em 

situações de difícil acesso para se obter imagens panorâmicas aéreas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Destes termos optamos pela definição de “jornalismo móvel digital” por ser o termo 

mais corrente e mais apropriado, ao nosso ver, para explorar o fenômeno empírico e suas 

dimensões reais de natureza tênue. O qualificativo “móvel” direciona mais adequadamente 

para a questão da mobilidade que o objeto explora conferindo mais precisão para a atividade 

em que repórteres atuam baseados em equipamentos portáteis+conexões sem fio de forma a 

instaurar uma redação móvel através do “território informacional” onde a portabilidade e a 

ubiquidade se constroem para a mobilidade dos repórteres. O jornalismo móvel digital 

também tem uma face de jornalismo locativo e hiperlocal porque mais diretamente se 

aproxima da especificidade no seu modo de atuação remota e as possibilidades de 

geolocalização. A seguir caracterizamos o fenômeno através de uma linha do tempo com 

cinco fases do desenvolvimento do jornalismo móvel (quadro 2).  

                                                
89 Veja imagens do jornalismo drone durante cobertura de protestos na Rússia, em 2011. Disponível em 
http://www.ridus.ru/news/14365/ acesso em 2 jan. 2012 e na cobertura das manifestações do “Ocupe Wallstreet” 
disponível em http://www.wired.com/dangerroom/2011/11/ows-drones/ acesso em 20 dez. 2011  
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Quadro 2 – Cinco fases do desenvolvimento do jornalismo móvel contemporâneo 

Fases e temporalidade Características definidoras 

PRIMEIRA FASE 
Tele-analógica (entre  
1960 e 1970) 

SEGUNDA FASE 
Portátil analógica 
(1980) 

TERCEIRA FASE 
Mobilidade 
expansiva (1990) 

QUARTA FASE 
Ubíqua (2000) 

QUINTA FASE 
Alta performance  
e Era Pós-PC  
(2010...) 

A noção tele-analógica vincula-se à estruturação baseada na herança do telegráfo 
sem fio como referência e o uso de tecnologias analógicas como gravadores de 
rolo e câmeras fotográficas e de vídeo, mais carregáveis que portáteis, conforme 
indica Levinson (2004). Os registros e capturas de imagens, vídeos e áudios eram 
possibilitados, mas os dispositivos eram desconectados.  O período recebe a 
influência dos recursos do telegráfo e da transmissão por ondas de rádio 
realizados em coberturas de Guerra e por agências de notícia. Os meios de 
comunicação diretamente beneficiados pela estrutura eram rádio e jornal 
impresso. As rotinas de produção baseadas em mono-mídias. 
 
Nessa fase explorava-se, em termos de marcos tecnológicos, os emergentes 
gravadores analógicos portáteis (walkman) com as fitas magnéticas para uso em 
emissoras de rádio e registro de entrevistas dentro do jornalismo impresso ou 
para reprodução em programas de rádio, mas com limitações em termos de 
transmissão. Essa fase é uma transição entre a tele-analógica e a mobilidade 
expansiva. As rotinas de produção em termos de funções também concentravam-
se em mono-mídias. 
 
Delimita-se o jornalismo móvel nessa década com a digitalização do aparato e o 
surgimento de novos dispositivos. Primeiro, o surgimento de câmeras digitais e 
notebooks no início da década para uso jornalístico e no final desta palmtops e o 
uso de redes digitais de telefonia para envio de conteúdos por voz e dados. O 
jornalismo móvel com as nuances atualmente conhecidas de mobilidade e 
portabilidade emerge do final desse período coincidindo com as primeiras 
referências ao termo com a conotação apresentada na literatura. As tecnologias 
sem fio e portáteis ainda apresentavam recursos limitados para a prática em 
termos de hardware, software e redes sem fio. O jornalismo digital encontrava-se 
ainda na fase transpositiva (MIELNICZUK, 2003, 2004). As rotinas de produção 
já se ampliam com funções endereçadas à produção para multiplataformas como 
rádio, jornal e Internet. 
 
O jornalismo móvel digital inicia-se, de fato, nessa fase enquanto definidora da 
expansão da relação jornalismo e mobilidade experimentada de forma incipiente 
na fase três e proliferando com o crescimento das redes sem fio ubíquas (Wi-Fi, 
Bluetooth, WiMax, GPRS e 3G) e dos computadores portáteis como palmtops, 
smartphones, tablets, netbooks, e-readers e GPS. A ubiquidade das conexões e a 
emergência dos smartphones levam à consolidação do jornalismo móvel digital 
no final desse período, principalmente, a partir de 2007 com o 3G e as 
experiências como a da agência Reuters. O jornalismo móvel mais ubíquo torna 
realidade a visão de Weiser (1991). Em consequência, as funções alteram 
significativamente as rotinas produtivas com a agregação de novas demandas 
para repórteres (SILVA, 2010), tendo em vista o processo de convergência  no 
endereçamento para multiplataformas. Essa é a década do jornalismo móvel 
digital na acepção consolidada na teoria e na prática. 
 
A quinta fase do jornalismo móvel digital está em andamento e se beneficia de 
um conjunto de tecnologias de alta velocidade (redes 4G, LTE) e de alta definição 
(HD, full HD). Além disso, os smartphones e tablets são lançados em diversos 
tamanhos de telas, alto processamento e crescente capacidade de 
armazenamento. Nesta conjuntura, a modalidade alcança seu desenvolvimento 
pleno e pode ser transposto para redes de televisão sem os problemas de 
transmissão até então verificados (baixa velocidade de conexão e de resolução de 
imagem). Essa fase perfomática inclui ainda na sua composição fatores como a 
demarcação da “Era Pós-PC” (computação em nuvem) e cultura dos aplicativos.  
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 Os enquadramentos acima nos permite um entendimento das esferas do jornalismo 

dentro do paradigma da mobilidade contemporânea e as intervenções ocorridas no interior de 

sua prática em decorrência do aporte dos dispositivos móveis. Ao mesmo tempo, ilustra os 

contornos que a prática do jornalismo móvel assumiu historicamente instaurando novas 

condições ao processo de produção e distribuição da notícia. Além da abordagem conceitual 

aqui estabelecida, apresentaremos na sequência o estado da arte dos estudos específicos sobre 

as apropriações das tecnologias móveis nas rotinas jornalística de modo a sistematizar uma 

visão mais completa das experiências conduzidas nas organizações jornalística nos trazendo 

para reflexão as práticas empíricas e seus significados. Retomaremos à discussão em torno de 

mobilidade como um conceito fundamental na reflexão sobre o jornalismo móvel digital. 

 

3.2 Estudos e pesquisas sobre o uso de tecnologias móveis no jornalismo  

 

Após as definições teórico-conceituais acerca do jornalismo móvel, empreendemos 

uma ampla revisão de estudos e pesquisas teóricas e empíricas sobre a utilização de 

tecnologias móveis no jornalismo, de forma a identificarmos a pertinência e o engajamento da 

prática móvel de produção em diversas etapas do processo. Nas pesquisas na área de 

comunicação, as abordagens têm sido escassas no tocante ao tema, sendo que a maioria dos 

trabalhos científicos é voltada para a caracterização do consumo de notícias em dispositivos 

móveis. Quando nos aprofundamos nesse levantamento para a perspectiva de produção, 

verificamos que o jornalismo móvel tem sido de forma mais significativa enfocado em 

investigações dentro da interação homem-computador por Fagrel (2000), Forsberg (2001), 

Jokela Väätaja e Koponen (2009), enquadrando o jornalismo numa perspectiva de 

experiências com o dispositivo envolvido na prática jornalística que afeta a rotina e a relação 

com o artefato.  

No campo da comunicação temos mais recentemente pesquisadores como Lopez 

(2009), Azambuja (2010), Mabweazara (2011), Silva (2010), Pellanda (2010) que exploram o 

terreno. Para situar o estado da arte relataremos alguns trabalhos no horizonte de nossa 

abordagem do objeto, visando recuperar resultados que possam mais à frente ser confrontados 

de forma a avançarmos na questão da produção jornalística e os aspectos afetados com as 

mais diferentes tecnologias móveis incorporadas à rotina de jornalistas de diferentes meios de 

atuação. Ao mesmo tempo, defendemos a necessidade de um maior aporte de trabalhos no 
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campo da comunicação e em interface com áreas interdisciplinares para exploração do 

fenômeno. 

Para tanto, começamos com Lopez (2009), que em tese intitulada “Radiojornalismo 

Hipermidiático”, relata o uso do celular por parte dos repórteres das emissoras brasileiras all 

news Band e CBN para transmissão ao vivo, mas também para registro de imagens e vídeos 

que são disponibilizados nos sites das emissoras de forma complementar ampliando a função 

midiática do veículo, redefinindo, em parte, o papel e função dos jornalistas neste meio.  

 

Os telefones celulares podem ser considerados, atualmente, uma ferramenta de 
trabalho fundamental para o radiojornalista. Ele pode ser utilizado para transmissões 
ao vivo, muitas vezes com qualidade de áudio superior aos telefones fixos e com a 
vantagem de possibilitarem a mobilidade. Ao jornalista multimídia, ou que procura 
utilizar os potenciais do site de uma emissora de rádio, por exemplo, o aparelho de 
telefone celular tem ainda a utilidade de captar vídeos, fotos, conectar-se à internet 
para envio imediato de textos e arquivos, entre outras funcionalidades (LOPEZ, 
2009, p.30).  

 

Para a pesquisadora, esse uso traz repercussões para as rotinas produtivas à medida 

que o profissional incorpora funções além da tradicionalmente utilizada com o aparelho no 

radiojornalismo como a de entrar ao vivo e extrapola para comunicação mediada pelo 

dispositivo nas interações entre repórter e equipe da redação e um pensamento mais 

hipermidiático em gerar além de áudio, também vídeos e fotos como são os casos 

constituintes do corpus de análise da pesquisa da autora. 

Azambuja (2010), em estudo de caso para dissertação sobre o jornalismo 3G no portal 

ClicRBS de Porto Alegre, acompanhou a rotina dos repórteres que usam um kit de jornalismo 

móvel composto por um modem 3G, notebook Dell e câmera de vídeo Sony, cujo formato se 

aproxima da noção de "jornalismo de mochila". Com estas ferramentas os repórteres 

realizaram transmissão ao vivo, postaram conteúdos e disponibilizam fotos, áudios e vídeos 

no referido portal, sendo que, em 2009, o Grupo adotou o celular Nokia N95, aplicativo Qik 

para as atividades. Para a pesquisadora, essa praxis mexe com os valores/notícia e reconfigura 

o processo de produção como já alertávamos anteriormente (SILVA, 2008): 

 

A presença in loco, com o profissional trabalhando desde a apuração, edição e 
publicação da notícia, passa a refletir sobre alguns dos valores/notícia. Com uma 
maior flexibilidade no exercício do jornalismo, coberturas de eventos que antes não 
estavam nos critérios do ClicRBS agora recebem outros valores/notícia, caso do 
incêndio na Vila Chocolatão [em Porto Alegre]" (AZAMBUJA, 2010, p.132).  
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Mabweazara (2011), por sua vez, realizou um estudo de caso etnográfico em 2008 

sobre as práticas e rotinas profissionais de jornalistas do impresso do conglomerado 

Zimbabwear, da África, com 96 jornalistas envolvidos, durante o primeiro turno das eleições 

presidenciais daquele país. Os resultados indicam que as apropriações da tecnologia móvel, 

mais especificamente o celular,  ressignificaram o contexto e, ao mesmo tempo, pelo seu 

caráter pervasivo e ubíquo, foi além do trabalho com impacto sobre a vida privada dos 

jornalistas. A conclusão é de que a tecnologia interferiu na rotina com “[...] redefinição das 

práticas da produção da notícia tradicional [...]” (MABWEAZARA, 2011, p.692).90 Outro 

aspecto identificado pelo pesquisador refere-se à questão do imediatismo no processo de 

apuração durante a cobertura do período eleitoral, ou seja, o breaking news é um aspecto 

relevante dentro do ambiente de jornalismo móvel. Portanto, o celular altera essa condição do 

jornalismo, inclusive na relação com os cidadãos dentro da noção de gatewatching.  

 

Enquanto os processos de gatekeeping tradicionais persistem e determinam que 
notícia é coberta nas redações, um exame mais aprofundado do uso de tecnologias 
sugere uma exposição ampliada dos jornalistas para a notícia e uma participação 
maior dos cidadãos na produção da notícia no mainstream - os jornalistas das 
organizações jornalísticas já não expressam ex cathedra como usualmente faziam 
antes da emergência da “era dos novos meios (MABWEAZARA, 2011, p.694).91 

 

 Os resultados, portanto, demonstram a penetração e alteração da tecnologia móvel no 

newsmaking das redações com a ampliação da mobilidade e uma forma, inclusive, de transpor 

o constrangimento do trânsito, uma variável que sempre significou um empecilho para o 

cumprimento do deadline. Como os dados revelam, há um nível de flexibilidade condicionado 

pelo uso de celulares e smartphones. 

 

Todas as redações estudadas adaptaram sua cultura de produção da notícia à 
oportunidade e flexibilidade do celular por meio do emprego destas como 
ferramentas estratégicas para enviar matérias do campo. As redações tem assumido 
essa política para os repórteres com atribuições fora da cidade para sempre enviar  
suas matérias de lá e evitar viagens longas com as matérias até a redação. Esta 
estratégia tem sido vista não somente como uma forma de economizar tempo, mas 
igualmente como meios de reduzir os atrasos na transmissão das matérias em 
circunstâncias de congestionamentos no trânsito ou de quebra do veículo de 

                                                
90 “[...] redefining tradicional newsmaking practices [...]” (MABWEAZARA, 2011, p.692, tradução nossa). 
91 “While traditional gatekeeping processes persist and determine what news is covered in the newsrooms, a 
closer examination of the uses of the mobile phone suggests a widening exposure of journalists to news and a 
widening participation of citizens in mainstream newsmaking – mainstream journalists no longer speak ex 
cathedra as they used to before the advent of the ‘new media age’.” (MABWEAZARA, 2011, p.694). 
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reportagem (MABWEAZARA, 2011, p.698).92 

 

Jokela, Väätajä e Koponen (2009), dentro da perspectiva da interação homem-

computador, têm desenvolvido um conjunto de estudos empíricos sobre os jornalistas móveis. 

Em uma pesquisa de campo conceberam um protótipo chamado de “Mobile Journalist 

Toolkit”, composto por um Nokia N82, teclado Bluetooth, adaptador de microfone externo, 

tripé de câmera e uma aplicação de software (figura 9) para verificar a influência sobre a 

rotina no jornalismo. As adaptações foram feitas em parceria com o Centro de Pesquisa da 

Nokia para atendimento às especificidades dos jornalistas profissionais. O experimento é 

similar ao adotado pela agência Reuters em 2007 em projeto de jornalismo móvel.  

 

Figura 9 – Mobile Journalist Toolkit usado em pesquisa experimental sobre jornalismo móvel 

 

Fonte: reprodução 

 

Os resultados da pesquisa experimental com as observações de campo indicaram que a 

tecnologia móvel potencializou algumas das atividades dos jornalistas quando em comparação 

com as ferramentas tradicionais de trabalho, sendo que o estudo foi conduzido sobre a 

produção em tempo real realizada como postagens de fotos, vídeos e áudios diretamente da 

tecnologia sem fio dos aparelhos.  

                                                
92 “All the newsrooms studied have adapted their newsmaking culture to the expediency and flexibility of the 
mobile phone through deploying it as a strategic tool for filing stories from the field. The newsrooms have made 
it policy for reporters on out-of-town assignments to always file their stories from there and to avoid travelling 
long distances with stories. This was seen not only as a way of saving time but also as a means of averting 
possible delays in the transmission of stories that could result from traffic delays or a vehicle breakdown”  
(MABWEAZARA, 2011, p.698, tradução nossa). 
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Enquanto o dispositivo móvel não pode substituir completamente as ferramentas 
tradicionais, para alguns tipos de tarefas do jornalista ele proporciona maiores 
benefícios sobre os instrumentos de trabalho tradicionais e representam um 
complemento útil ao conjunto de equipamentos do jornalista (JOKELA; VÄÄTAJA; 
KOPONEN, 2009, p.45). 93 

 

Tecnologias móveis como o uso de smartphone no jornalismo também têm recebido a 

atenção de Väätajä (2010) em um outro estudo com jornalistas e fotógrafos para a percepção 

de como esse dispositivo afeta a questão de experiência de uso na rotina de produção de 

notícia. É um trabalho também na área de interação homem-máquina. Os resultados 

suportados apontaram para os aspecto de que os jornalistas se identificaram mais com o 

trabalho com smartphones que fotógrafos. Em torno desse último grupo, o smartphone não é 

estimulante para suas atribuições diárias. Segundo o autor, os dados significam que os 

jornalistas avaliaram de uma forma mais positiva esse uso demonstrando entusiasmo com a 

tecnologia utilizada e novas possibilidades para sua atuação no trabalho diário. Portanto, os 

autores concluem que, baseado na função profissional, as percepções de potencialização do 

uso de smartphones muda. Em parte, esta constatação pode ser explicada em razão de que as 

câmeras profissionais utilizadas por fotógrafos e o conhecimento mais aprofundado desse 

profissional sobre o manuseio e as possibilidades que podem ser exploradas da máquina são 

mais decisivos na preferência em vez de um smartphone e isso explica as diferenças 

atribuídas em vista que no seu equipamento profissional obtém, ainda, melhores imagens, 

exploram mais possibilidades, inclusive através de acessórios como diferentes tipos de lentes 

e filtros.  Entretanto, é importante ressaltarmos que os novos smartphones em HD já oferecem 

qualidade próximas de aparelhos profissionais. 

 Numa perspectiva de newsmaking e interação homem-computador, Fagrell (2000) foi 

um dos primeiros a analisar o potencial de dispositivos móveis na rotina produtiva em sua 

tese de doutorado a partir da atuação de jornalista num software chamado NewsMate (figura 

10), um sistema estruturado por meio de um PDA e utilizando tecnologia sem fio de um 

celular para conexão. O NewsMate gerenciava o trabalho entre a redação e o estabelecimento 

de colaboração, entre o repórter que estava externo e a equipe da redação ou em outro ponto, 

tratando-se de um protótipo utilizado na rádio Sweden, em Gothenburg.  

 

                                                
93 “While the mobile device cannot completely replace the traditional tools, for some types of journalist tasks 
they provide major benefits over the traditional tools, and are thus a useful addition to the journalist's toolbox.” 
(JOKELA; VÄÄTAJA; KOPONEN, 2009, p.45, tradução nossa). 
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Figura 10 – Plataforma NewsMate para o trabalho remoto do jornalista móvel 

 
Fonte: Fagrell (2000). (Reprodução) 

 

 Durante a pesquisa, o autor explorou um cenário externo do jornalista em campo nesta 

emissora de rádio e como ocorria a comunicação envolvendo o jornalista e todos os outros da 

equipe que interagiam de forma remota no processo de apuração e produção. O NewsMate 

apresentava três seções principais no menu da tela: arquivos, externo e pessoas. Através 

dessas telas, o jornalista se conectava para a realização das atividades, seja de envio de 

conteúdos ou de mensagens de comunicação, gerenciando o conhecimento de forma móvel e 

distribuída. Para o período, tratava-se de um experimento consistente e um dos pioneiros na 

exploração da condição remota e colaborativa.  

 Fagrell (2000) conduziu um grupo focal e uma avaliação etnográfica para observar o 

trabalho com o NewsMate. No grupo focal foram analisados seis grupos no total de 40 

jornalistas de organizações jornalísticas e de freelance em quatro emissoras de rádio, três 

jornais e uma emissora de tv. Enquanto que na avaliação etnográfica, a observação se 

concentrou na Rádio Sweden em Gothenburg durante um tempo de 50 horas abordando 10 

jornalistas e acompanhando suas tarefas com o NewsMate. Alguns dos resultados do estudo 

revelaram que os jornalistas viram o sistema como positivo por permitir novas habilidades nas 

tarefas desenvolvidas.  

 Alguns jornalistas, entretanto, se sentiram pouco confortáveis com as canetas para 

escrita eletrônica no PDA para a entrada de dados considerando que caneta para o PDA ainda 

era lento em comparação às ferramentas tradicionais de anotações através de caneta e papel. 
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Por outro lado, no grupo que já usava PDA na vida pessoal essa dificuldade de operação não 

foi mencionada. Outro aspecto apresentado dos resultados demonstra que ainda é um gargalho 

para o jornalismo móvel a lentidão da rede para envio das mensagens que geravam, que 

demoravam em torno de um minuto. Isto reflete, de qualquer forma, a realidade das conexões 

no periodo da pesquisa, no início da década passada quando a tecnologia 3G ainda não havia 

se expandido e se concentrava apenas em alguns países asiáticos.  

 

Figura 11 – Repórter se comunicando com redação com tecnologia do PDA 

 
Fonte: Fagrell (2000). (Reprodução). 

 

 Forsberg (2001), em uma pesquisa similar, em sua tese “Mobile Newsmaking”, também 

abordou essa perspectiva a partir do conceito de newsmaking, focando nos jornalistas de 

notícias em reportagens realizadas no campo com tecnologias móveis. Para isto ele partiu da 

seguinte questão: “Como municiar repórteres com informações contextuais relevantes para 

suas atividades de construção da notícia quando estes estão em situações de mobilidade?” 94. 

Essa tese foi uma das primeiras a focar no jornalismo móvel numa perspectiva de rotinas de 

produção e de interação e, neste sentido, traz uma perspectiva de Gans (1979) e Tuchman 

(1978) sobre newsmaking para análise da produção da notícia quando estes buscavam 

problematizar a questão: "como as notícias são feitas?", ou seja, compreender o processo 

produtivo nas organizações jornalísticas e a influência da tecnologia nesse fazer. Neste ponto, 

Forsberg traz a noção de mudança no processo das redações com a Internet na década de 1990 

e da tecnologia para prover condições para os repórteres em campo.  "[…] A internet tem 

aperfeiçoado a tecnologia usada na redação. Isto modificou a organização da produção da 

                                                
94 "How to provide reporters with contextual information relevant for news tasks in mobile situations?" 
(FORSBERG, 2001, p.4, tradução nossa). 
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notícia e otimizou novas maneiras para enviar e receber material de notícias para os repórteres 

em campo" (FORSBERG, 2001, p.1).95 Neste sentido, o kit de jornalismo móvel denominado 

NewsGear96 permitia essa condição exposta para os profissionais em campo.  

 
Figura 12 – Kit de jornalista móvel NewsGear 

 

 

Fonte: Forsberg (2001). (Reprodução). 

 

 Forsberg (2001) realizou uma pesquisa de campo acompanhando as atividades 

desenvolvidas por jornalistas na redação e no campo. O trabalho foi baseado em PDA para 

repórteres móveis, cujos dados coletados caracterizaram o impacto que as tecnologias móveis 

representariam no trabalho dos repórteres no processo de apuração através das facilidades 

potencializadas.  

 
[…] A facilidade de uso de tecnologias móveis com os serviços de inovação em 
tecnologia da informação representará um grande impacto não somente na forma 
como os repórteres apuram os dados de notícia, enviando e recuperando material de 
notícia, mas igualmente na forma como os repórteres produzem as matérias 
jornalísticas. Portanto, como eles transformam diariamente as ocorrências e os 
acontecimentos das matérias com noticiabilidade, discutem as notícias e formulam 

                                                
95 "[…] Internet has also improved the technology used in the newsroom, changed the organisation of news 
production, and provided new ways to send and receive news material for reporters in the field" (FORSBERG, 
2001, p.1, tradução nossa). 
96O primeiro kit do NewsGear foi criado em 1998 e custava 10 mil dólares (www.newsgear.info/about#/) e 
trazia um laptop, uma camera portátil de vídeo de mão que gravava em MPEG e um Palm Pilot com rede de 
internet.  
 



 

 

118 

as tarefas relacionadas, considerando a pesquisa de fundo e o enquadramento das 
matérias (FORSBERG, 2001, p.2).97 

 

 Em outro ponto, o pesquisador traz as modalidades de mobilidade de trabalho móvel na 

perspectiva de Kristoffersen e Ljungberg (2000 apud Forsberg 2001) numa abordagem de 

encaixe com o trabalho dos jornalistas e apresenta três tipos de mobilidades do trabalho 

móvel: visiting, travelling e wandering. 

 
Visitar é trabalhar em distintos lugares por coerente, mas limitado período, exemplo, 
um jornalista deixar a redação para se encontrar com pessoas no seus locais de 
trabalho para a realização de uma entrevista. Viajar é trabalhar enquanto se viaja 
num veículo tais como ônibus ou um táxi. Errante é trabalhar enquanto se está na 
condição de localmente móvel, ou seja, local, mobilidade física dos usuários como 
um jornalista caminhando distante do encontro da manhã para participar num 
planejamento de um projeto de encontro de uma série de matérias e depois parar por 
um colega para discutir o enquadramento da matéria (FORSBERG, 2001, p.9).98 

 

 Outro estudo com tecnologias móveis de caráter aplicado complementado com 

entrevistas e observações de campo, gestionado no Brasil através de parceria entre a PUC/RS, 

o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o grupo de comunicação RBS, é  o Locast 

Civic Media99 para uso da plataforma Locast baseada em sistema aberto Android e voltado 

para a produção de conteúdo multimídia hiperlocal com demarcação da geolocalização. O 

projeto teve início em 2009 em Porto Alegre (HENRIQUES, 2009) com a intenção de cobrir 

notícias sobre o cotidiano da cidade através do uso de smartphones. Os jornalistas do Grupo 

RBS e estudantes da Famecos utilizaram o experimento como uma forma complementar aos 

seus sistemas de publicação, ou seja, produção de conteúdo paralelo à matéria tradicional e 

gravação do making of da cobertura realizada. A pesquisa aplicada veio acompanhada de 

entrevistas e de observações de campo para identificar as impressões sobre o sistema (figura 

13), as potencialidades e as consequências do trabalho em mobilidade de jornalistas e 

participantes cidadãos com os vídeos sendo publicados na íntegra sem processo de edição. 

                                                
97 “[…] Easy to use mobile devices with innovative IT services will have great impact not only on how reporters 
gather news items, send and retrieve news material, but also on how reporters make news stories. That is, how 
they transform everyday occurrences and happenings into newsworthy stories, discuss news events and 
formulate news tasks, do background research and frame news stories” (FORSBERG, 2001, p.2, tradução 
nossa). 
98 “Visiting is working in different places for a coherent but limited period, e.g. a journalist leaving the 
newsroom meeting people in their workplace to do an interview. Travelling is working while travelling in a 
vehicle, such as a bus or a taxi. Wandering is working while being mobile locally, i.e. local, physical mobility of 
users, e.g. a journalist walking away from the morning meeting to participate in a project meeting planning a 
series of news stories and then stop by a colleague to discuss the framing of a news story” (FORSBERG, 2001, 
p.9, tradução nossa). 
99 Disponível em http://locast.mit.edu/civic/ acesso em 12 maio 2010 
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Figura 13 – Projeto Locast de Porto Alegre: transmissão ao vivo e geolocalização 

 
Fonte: Locast100 

 

 Entre os resultados apontados estão  que: "[…] A impressão foi de realismo, uma 

imagem mais próxima da cena do que a de matérias de TV.[…]" (PELLANDA, 2010, p.19). 

Ainda durante as entrevistas procedidas sobre o experimento, jornalistas perceberam que na 

realização das entrevistas com personagens, a ‘nvisibilidade’ da câmera de um aparelho 

celular, que permitiu que quando a captura era baseada em entrevistas os sujeitos das matérias 

se mostravam bem mais receptivos do que um contexto tradicional de equipamentos para TV" 

(PELLANDA, 2011, p.19). Os dados coletados nas entrevistas e observações apontaram em 

relação ao experimento que "[…] as indicações de potencialidades detectadas foram os 

resultados mais valiosos" (PELLANDA, 2010, p.22). 

 Pase (2010) acrescenta ainda que os dados revelam que o celular incorporado à rotina 

do jornalista trouxe um fator positivo no seu processo de apuração: as gravações de 

entrevistas tornam-se menos invasivas isto porque "muitas vezes, as câmeras provocam 

reações adversas nas pessoas em foco, que apresentam sinais de nervosismo ou intimidação 

pelo aparelho. O celular age de maneira menos feroz e, dado o seu uso cotidiano, não se torna 

tão intrusivo em alguns momentos." (PASE, 2010, p.42). Para isto, cita que o celular pode 

auxiliar os profissionais que não precisam se deslocar com grande quantidade de 

                                                
100 Disponível em http://locast.mit.edu/civic/content/353 acesso em 20 nov. 2009  
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equipamentos tendo em vista que o aparelho  já reune todas as funções necessárias para o 

trabalho de "captação de dados". A equipe do Zero Hora, do Grupo RBS, utilizou o 

equipamento do Locast para gravações e transmissões, além de um uso posterior para 

transcrições de entrevistas visando a publicação no impresso produzindo, assim, conteúdos 

para o online e o impresso, com uma característica multitarefa e multiplataforma como 

verificaremos mais à frente nos nossos casos de estudo. 

 Outro aspecto enfatizado no Locast são as interações hiperlocais101 estabelecendo uma 

interface com o espaço urbano e uma ubiquidade através dos territórios informacionais 

(LEMOS, 2007) para se conectar e trazer narrativas dos lugares. "O cotidiano dos locais foi 

“capturado” com um telefone celular pelos participantes de forma a mostrar situações que as 

pessoas vivem diariamente, mas que estão, na maioria das vezes, fora da pauta das mídias 

convencionais." (HENRIQUES, 2010, p.58).  

 
Até maio de 2010 foram realizados 470 casts – baseados na localização relacionada 
à informação gerada pelos participantes da pesquisa. Eles consistem em conteúdos 
multimídias (vídeos e/ou áudios) que contêm geocoordenadas, descrição de tags 
geossemânticas que podem ser geradas pelos participantes ou recomendadas pela 
plataforma (HENRIQUES, 2010, p.58) 

 

Outro estudo empírico foi conduzido pela pesquisadora Naiana Rodrigues da Silva 

(2011) para a dissertação “o homem atrás da máquina”, defendida no Mestrado em 

Comunicação da Universidade Federal do Ceará em que abordava a identidade profissional 

dos jornalistas e a interferência em termos de reconhecimento dessa percepção com o uso de 

celulares multifuncionais para produção multimídia. O estudo de caso é centrado na redação 

do impresso Diário do Nordeste, de Fortaleza, baseado em entrevistas em profundidade com 

19 jornalistas, entre repórteres e editores, e observação participante. Os resultados indicaram a 

tensão na rotina de produção com os dispositivos móveis na condição multitarefa de forma 

que os repórteres em campo diante da demanda de produção para duas plataformas (online e 
                                                
101 Projeto similar foi desenvolvido por alunos no Grupo de Pesquisa em Cibercidades - GPC da UFBA dentro 
da perspectiva de mídia locativa e cibercultura com o uso de tecnologias móveis e GPS para demarcar a relação 
com os lugares evidenciando um conjunto de práticas e análise desses lugares como “Memória de um rio” e 
“Vila Brandão Existe”. Os projetos uniram celulares, QR codes, tecnologia 3G e GPS tracker. No caso do 
projeto “Memória de um rio”, conduzido em 2009, utilizou-se a categoria de anotações urbanas eletrônicas 
através de um GPS para escrita e a intenção de estabelecer uma "reflexão, de cunho social, político e ambiental, 
a respeito das obras de macro-drenagem, infraestrutura e urbanização do rio dos Seixos, localizado na Avenida 
Centenário, no bairro da Barra em Salvador que resultou na canalização e cobertura do rio com uma superfície 
de concreto" (QUEIROZ; SANTANA; SOARES, 2009, p.4). Com esta iniciativa contextualizou-se o lugar 
procurando trazer à tona a memória e gerar apropriações sociais com a cartografia gerada.  
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impressa) de formatos distintos e audiovisuais ensejaram negociação tácita condicionada pela 

experiência na definição de prioridades no processo: ou gravar vídeo ou entrevistar a fonte 

para a matéria. Estas manobras de trabalho resultaram em mudanças no fazer jornalístico, 

conforme explicita na referência ao contexto estudado. 

 
Foi-se o tempo em que o jornalista de impresso saia para fazer reportagem munido 
apenas de papel e caneta. Primeiro, veio o gravador de áudio e agora os smartphones, 
notebooks, câmeras de vídeo e tablets. Uma verdadeira parafernália técnica 
acompanha os profissionais na busca de informações em campo. Mais do que 
ferramentas para apuração e registro de fatos, o uso desses aparatos revela uma 
verdadeira metamorfose em um fazer jornalístico secular e com códigos e normas de 
ação “sacralizados” (SILVA N.R, 2012, p.1). 

 

Adicionalmente, revelou-se a existência de conflitos do ponto de vista de habilidades 

para lidar com mais de uma linguagem na construção noticiosa, fugindo das condições até 

então centradas num único veículo como o impresso. Os dados, assim, referendam o 

complexo desdobramento da tecnologia móvel influenciando a prática de produção pelos 

jornalistas que a incorporaram. 

Outros estudiosos das rotinas produtivas no jornalismo delimitaram as ferramentas 

utilizadas nas redações para condução do trabalho jornalístico entre as décadas de 1960 e 

1990, antes da expansão da tecnologia móvel digital, e constantamos uma mudança mais 

expressiva da quantidade de dispositivos que foram substituídos por um aparato digital ou 

acrescentado na rotina como novidade. A antropóloga Patricia Travancas (2011), em sua 

pesquisa etnográfica na década de 1990 em redações impressas e de TV do Rio de Janeiro traz 

o resultado dessas observações em termos de equipamentos utilizados na rotina dos repórteres 

desses veículos e também de emissoras de rádio. 

 

Os principais instrumentos de trabalho de um repórter de jornal são papel e caneta 
ou lápis; já o de televisão, além de papel e caneta, conta com grande aparato técnico, 
que inclui três auxiliares – um cinegrafista com a câmera de vídeo, um iluminador e 
um responsável pelo VT, que opera o aparelho. Gravador é o instrumento mais 
necessário para um repórter de rádio, além de papel, caneta e do jacaré, aparelho que 
permite a transmissão da entrevista ou mensagem gravada em fita cassete 
diretamente para a emissora, por telephone (TRAVANCAS, 2011, p.48). 

 

Além desse diagnóstico num cenário não tão remoto e cujo aparato ainda não foi 

substituido completamente em algumas redações, outras pesquisas ou uma simples 

visualização de matérias externas de programas de telejornalismo, durante entrevistas ou 
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coletivas, é fácil perceber o uso mais sistemático dos novos dispositivos móveis digitais para 

registros e captura como gravadores digitais, smartphones e até tablets em substituição a 

equipamentos portáteis analógicos utlizados até então para esse fim. Como já enfatizamos em 

outro momento (SILVA, 2009), com um smartphone com tecnologia 3G e aplicativos de 

streaming, jornalistas de TV têm a oportunidade de realizar transmissão ao vivo de forma 

instantânea.102 

Estudos sobre o impacto da adoção dessas tecnologias móveis no jornalismo se tornam 

cada vez mais relevantes para a análise das práticas jornalísticas diante das mudanças 

estruturais das redações em decorrência deste fator, como já relatamos anteriormente e, 

consequentemente, da expansão da mobilidade física e virtual dos jornalistas neste contexto. 

Nas redações dos Estados Unidos, por exemplo, o jornalismo móvel já representa um real 

impacto sobre a produção e estratégias jornalísticas. Chainon (2008), no artigo “mobile 

journalism is changing the newsroom”, aponta que a prática com as tecnologias móveis 

mantem os repórteres em campo por mais tempo sem necessidade de retorno para a redação 

podendo do local do acontecimento apurar, gravar vídeos ou registrar imagens e enviar para a 

redação ou postar diretamente, uma realidade que já acontece com 80% da equipe de 

repórteres do News-Press que vem utilizando laptops.  

Chainon aponta que alguns editores se preocupam com o fato de o repórter conduzir o 

processo sozinho, sem supervisão, o que poderia acarretar em baixa qualidade das notícias 

produzidas. Churchill (2011), por sua vez, mostra que o jornalismo móvel continua crescendo 

e algumas organizações jornalísticas estão fechando escritórios para adotar o jornalismo 

móvel como é o caso do Times Sun Union, de Nova York, que visa ampliar a produção por 

essa via. “Repórteres que cobrem estas comunidades estarão equipados e treinados para atuar 

como jornalistas móveis que podem apurar e enviar matérias de fora da redação tradicional” 

(CHURCHILL, 2011, n/p). 103  Neste sentido, Churchill conclui que os “Laptops e 

smartphones estão reduzindo a importância dos escritórios jornalísticos para repórteres”104 por 

permitir o trabalho de forma remota. Estas novas condições necessitam ser problematizadas.  
                                                
102 Del Bianco (2009) relata que no período entre a década de 1950 até mais ou menos década de 1970 
repórteres de rádio vivenciavam a transição na sua atividade do gravador de rolo nas matérias fora do estúdio 
para o uso de gravador portátil acelerando a mobilidade. “As limitações técnicas do aparelho [gravador de rolo] 
dificultavam a mobilidade e agilidade do repórter no campo do acontecimento. O gravador cassete portátil 
alterou esse quadro” (2009, p.239). 
103 “Reporters covering those communities will be equipped and trained to work as mobile journalists who can 
report and file stories from outside a traditional newsroom.” (CHURCHILL, 2011, n/p, tradução nossa). 
104 “Laptops and smartphones are reducing the importance of bureaus for reporters” (CHURCHILL, 2011, n/p, 
tradução nossa). 
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Portanto, essas pesquisas indicam as trajetórias do jornalismo a partir das apropriações 

de tecnologias móveis no fazer jornalístico e os resultados demarcam as mudanças que vem 

ocorrendo e a necessidade de adentrar por essas esferas para um entendimento. Além do 

jornalismo móvel em si vislumbra-se uma produção calcada no local, na geolocalização da 

notícia construída. Os chamados “Mojos” encampam a articulação envolvendo dispositivos 

móveis digitais no jornalismo como veremos na exploração do tema e das experiências 

desencadeadas.  

 

3.3  Os “Mojos” e a reportagem de campo  

 

A noção de “Mojo” (jornalista móvel digital) ocupa cada vez mais espaço enquanto 

compreensão da prática jornalística baseada em tecnologias móveis e sem fio. A mobilidade 

caracteriza a função polivalente e os deslocamentos no entorno da reportagem de campo com 

as modificações das rotinas diante das ações dos jornalistas para processar a apuração, edição 

e distribuição de conteúdos. Para tal, Bradshaw (2009) pensa o jornalismo móvel em quatro 

aspectos estruturais: hardware, software, sistems e mindset (anexo A). O primeiro aspecto 

indica as tecnologias como smartphones, câmeras e acessórios; o segundo refere-se aos 

aplicativos como Qik e Google Maps para a realização das atividades; o terceiro programas 

como edição; e quarto, enquadra-se nas estratégias para otimizar o trabalho. A lista de 

Bradshaw está no plano de infraestrutura para a modalidade, que pode ser acionada ou 

pensada numa problematização que  insere o jornalismo dentro de um aspecto de “mobilidade 

líquida” (BAUMAN, 1999; SANTAELLA, 2007; URRY, 2007) ou de jornalismo líquido 

(RUBLESCKI, 2011) construída em novas condições, de flexibilidade e descentralização. A  

mobilidade ampliou essa capacidade de atuação do repórter em campo e o aparecimento de 

novos padrões dentro do fluxo informacional das redações convergentes e crescentemente 

móvel que favorecem o imediatismo.  

 

O trabalho de campo dos jornalistas e fotógrafos sempre foi altamente móvel. 
Avanços na tecnologia móvel, com dispositivos convergentes, interoperabilidade e 
rápidez em conexões de rede banda larga móvel possibilitam que jornalistas e 
fotógrafos usem ferramentas móveis para reportagem do campo. As citadas 
ferramentas podem ser utilizadas para o registro de fotos ou vídeos, gerando 
matérias, enviando ou publicando diretamente do local. Em vez de um veículo de 
reportagem cheio de equipamentos, ferramentas leves como um laptop ou um 
telefone celular pode ser usado para produzir as matérias. Jornalistas e fotógrafos 
não retornam, necessariamente, à redação para distribuir suas notícias, em vez disso, 



 

 

124 

podem enviá-las para a redação ou publicá-las diretamente do campo. A natureza 
ad-hoc da reportagem móvel traz um novo ímpeto ao jornalismo (VÄÄTÄJÄ; 
KOPONEN; ROTO, 2009b)105 

 

 Três argumentos podem ser endereçados a essa relação jornalismo e mobilidade visando 

compreender o desenvolvimento do trabalho dos Mojos nas configurações atuais. Primeiro, a 

noção de imediatismo sempre fez parte do jornalismo, com ganho de relevo em circunstâncias 

como atentados, guerras e etc. Portanto, não é um valor que nasce com o jornalismo móvel 

visto que o rádio e a televisão já procuravam exercê-lo em essência. O que temos aqui é uma 

potencialização mais vinculada à ubiquidade e à conectividade dos dispositivos portáteis no 

fluxo de produção, cujas transformações focam-se nas notícias de última hora tendo como 

uma das dimensões centrais a mobilidade física e informacional exercitada pelos repórteres 

nas ruas com seus equipamentos conectados, aumentando a velocidade na distribuição e no 

trabalho de edição remota.  

 Segundo, a transmissão de dados (imagens, vídeos, textos, áudios) nos broadcasts está 

vinculada às diversas tecnologias como satélites, microondas, torres de transmissão por 

frequências de rádio, entre outros. São equipamentos pesados e que evoluiram gradativamente 

na gestão da mobilidade da "equipe" jornalística. Consideramos que o jornalismo móvel 

altera, em parte, a escala dessa operação ao fazê-la não mais no nível de equipamentos de 

grandes dimensões e pesados. A portabilidade dos aparelhos conectados formula um novo 

tipo de condução do processo aliada às aplicações embarcadas nos aparelhos que instauram 

condições para a instantaneidade das transmissões e de lugares remotos, favorecidos pela 

nuvem de conexão de pontos de acesso Wireless ou de torres de telefonia móvel. A união da 

tecnologia 4G com smartphones que gravam vídeos em HD possibilitará em parte a 

substituição desse modelo baseado na televisão.  

 Terceiro, o jornalismo móvel digital inaugura uma reconfiguração para o campo do 

jornalismo no século XXI permitindo unir de forma dinâmica as forças da portabilidade e da 

ubiquidade, criando um novo agenciamento da produção da notícia suportado por tecnologias 

                                                
105 “The field work of news journalists and photographers has always been highly mobile. Advances in mobile 
technology, with converged devices, interoperability and fast mobile and broadband network connections 
enables journalists and photographers to use mobile tools for news reporting from the field. These tools can be 
used for capturing of photos or videos, creating stories, and submitting or even publishing them directly from the 
field. Instead of a van full of equipment, light tools such as a laptop or even a mobile phone can be used for 
producing the stories. Journalists and photographers do not necessarily return to the newsroom to deliver their 
stories but for example email them to the newsroom or even publish them right from the field. The ad-hoc and 
timely nature of mobile reporting brings a new flavor to journalism” (VÄÄTÄJÄ; KOPONEN; ROTO, 2009b, 
tradução nossa). 
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móveis. Além disto, entra em cena o fator convergência jornalística compartilhando 

conteúdos pelas multiplataformas e exercendo uma pressão extra com novas demandas sobre 

as reportagem de campo para atualização de seus múltiplos canais (mobile, online, tv, rádio, 

impressos) e interferindo nas rotinas produtivas.  

 

O avanço dos dispositivos móveis também está alterando as próprias rotinas 
jornalísticas e as relações entre a imprensa e o público. Capazes de produzir e 
transmitir textos, áudios, fotos e vídeos com qualidade técnica aceitável, os 
smartphones e tablets estão criando um novo repórter, o denominado mobile 
journalist, e cidadãos cada vez mais interessados em participar das notícias ou 
mesmo criar caminhos alternativos à imprensa tradicional (CANAVILHAS; 
SANTANA, 2011, p.54).  

 

Em campo, o jornalismo móvel aciona um conjunto de tecnologias e conexões, 

aplicações, fluxos de trabalho que envolve diretamente o processo de apuração, edição e 

distribuição como podemos visualizar no quadro 3 abaixo com as funções exercidas e a 

estrutura disponível para tal investida em termos de práticas, tecnologias, aplicações, 

conexões e outros elementos que compõem a estrutura e o fluxo de trabalho para o Mojo. 

“Tecnicamente equipado com smartphone, o jornalista pode filmar, registrar áudios e fotos 

apenas com o dispositivo. Pequeno e fácil de manusear de forma simples e flexível. Os 

“Mojos” tem no smartphone a sua principal ferramenta” (THIERY, 2012, p.6).106 

 

Quadro 3 – Potencialidades e aplicações vinculadas ao jornalismo móvel (Mojo) 

 
O JORNALISMO MÓVEL DIGITAL (MOJO) 
 
 
 
 
Práticas potenciais em 
reportagem de campo 

 
Apuração 
Acesso à base de dados remotas 
Interações a distância com fontes e redação 
Captura e edição de áudio, vídeo, imagens e textos 
Transmissão ao vivo para rádio, televisão, móvel ou web 
Publicação remota 
Distribuição para multiplataformas convergentes 

 
 
 
 
 
Tecnologias móveis  

……………… 
 
Celulares 
Smartphones 
Câmeras digitais 

                                                
106 “Techniquement équipé de smartphone, le journaliste peut désormais filmer, enregistrer des sons ou prendre 
des photos à l'aide d’un seul appareil. Petit, facile d’ utilisation, son maniement est rendu simple et flexible. Les 
"mojos" en ont fait leur outil de predilection” (THIERY, 2012, p.6, tradução nossa).  
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digitais utilizadas Net e notebooks 
Computadores ultraportáteis 
Tablets 
GPS 
Gravadores digitais 

 
 
 
 
 
Aplicações  
 
 
 

……………….. 
 
Streaming de vídeo:  Qik, Kyte, Movino, Twitcam, Bambuser, BcYou,    
                                   Flixwagon, Ustream, Fring 
Tempo real: Twitter, Facebook, Foursquare, Cover It Live 
Gravação de áudio: VocaLive,  
Interações: Fring, Skype 
 
             Vídeo: RealDirector, iMovie, Showcase 
Edição  Áudio: Audio Pro, Monle, AudioBoo, AudioNote 
             Fotos:  Adobe Photoshop Express, Photogene 

 
 
 
Acessórios 
 

……………….. 
 
Teclado Bluetooth 
Microfones externos unidirecional 
Tripé para câmera 
Lentes para smartphones 

 
 
 
Tecnologias sem fio 
 

……………..... 
 
3G e 4G 
Wi-Fi 
WiMax 
Bluetooth 
....................... 

 
 
Fluxos de trabalho 
 

 
Dropbox 
Google Docs 
FTP 
Evernote 
 

 

Numa tradução dessas capacidades, remetemos a uma condição exposta da mobilidade 

física e informacional para as ações dos repórteres com uma liberdade maior para a atuação 

dinâmica via redações móveis mas, ao mesmo tempo, constrangimentos de natureza 

modificadora que define instabilidade na produção do habitus (BOURDIEU, 1989)  dentro do 

campo jornalístico ou, mais precisamente, na cultura jornalística estabelecida por rotinas 

convencionadas. Essa estrutura engendra novos movimentos definidores de práticas que 

refletem a necessidade de readaptação a um contexto modulável, líquido, móvel e em 

constante processo de alterações.  

Para Bertell (2010), os celulares digitais, por exemplo, justificam um novo 

investimento de organizações como BBC e Reuters em treinamento de suas equipes de 

jornalistas para a atuação como “Mojos” indicando aqui as expectativas construídas para 
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reportagem ou publicação de informações de cunho audiovisual ou textual.  

 
O celular permite que jornalistas atualmente possam relatar ou publicar informações 
por voz, vídeo, fotos e texto. Cada vez mais, o dispositivo portátil conecta jornalistas 
à internet. Com o aperfeiçoamento e ampliação da cobertura das redes, o celular 
facilita a produção de reportagem em áudio, vídeo e texto diretamente do local de 
uma matéria factual. Portanto, embarcado num único dispositivo digital, os 
jornalistas têm atualmente todas as condições necessárias para relatar ou publicar no 
ambiente multimídia a partir de muitos lugares do mundo (BERTELL, 2010, 
p.104).107 
 
 

 Allan (2006) e White e Barnas (2010) colocam essa questão do imediatismo108 no 

jornalismo do campo como um aspecto inerente que vem, de fato, do rádio e da televisão e se 

ampliou com o jornalismo digital. A diferença de operação entre rádio e tv já era perceptível 

por alguns aspectos de dificuldades como para os repórteres de tv que necessitavam de uma 

equipe e de uma aparelhagem maiores para transmissões ao vivo para televisão. "Reportagem 

ao vivo apresenta distintos problemas para a atuação de repórteres de rádio e tv".  

 Repórteres de rádio trabalham sozinhos, enquanto repórteres de tv têm pelo menos um e, 

em alguns momentos, duas pessoas juntas num veículo de microondas." (WHITE; BARNAS, 

2010, p.195).109 Na figura 14, há um exemplo dessa mudança de paradigma com o uso de um 

celular 3G com o aplicativo Bambuser110, que permite a transmissão ao vivo e garante a 

portabilidade em contraposição ao uso de veículos de microondas, comum no trabalho da TV. 

Situações como estas evidenciam a portabilidade e a percepção da mobilidade presente na 

sociedade através da infraestrutura móvel e da conectividade. 

 

Figura 14 – Equipe do Bambuser comparando transmissão por celular e por microondas 

                                                
107 “The digital mobile phone allows today’s journalists to report or publish information by voice, video, 
photographic image and text. Increasingly, the highly portable device connects journalists to the internet. With 
improved network coverage, the mobile phone facilitates reporting in sound, video and text direct from the scene 
of a breaking story. Thus, within a single digital device, today’s journalists have all they need to report and 
publish in the multimedia environment from many parts of the world” (BERTELL, 2010, p.104, tradução nossa). 
108 A diferença entre “hard news” e “soft news”, definida por Tuchman (1973, 1978), aparece de uma forma 
mais evidenciada aqui. Ou seja: no jornalismo baseado em imediatismo se consagra o “hard news” da 
emergência, da velocidade, do deadline, tipificadas na rotinização das tarefas das organizações jornalísticas em 
detrimento das notícias frias do “soft News”. O jornalismo móvel se apropria mais diretamente dessa categoria 
como modalidade jornalística por ser incorporado na rotina dos jornalistas com a proposta de dar mais 
velocidade aos processos de apuração da notícia e, consequentemente, de transmissão desta.  
109 "Reporting live presents different problems for radio and TV reporters. For starters, radio reporters work 
alone, whereas TV reporters have at least one and sometimes two people with them in the microwave truck." 
(WHITE; BARNAS, 2010, p.195, tradução nossa). 
110 Disponível em http://bambuser.com/ acesso em 14 maio 2011. Bambuser é um aplicativo para streaming a 
partir de telefones móveis. 
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Fonte: reprodução de imagem do Bambuser no Flickr111 

 

A incorporação das tecnologias móveis atuais emerge de forma similar a adoção à 

rotina do jornalismo em períodos anteriores indicando a intencionalidade de reduzir o tempo 

decorrido entre o processo de apuração e produção e a distribuição do material, além da 

estratégia de manutenção do repórter no local do evento e, portanto, desafio novo vislumbra-

se nessa fronteira envolvendo a rotinização das atividades. Franciscato (2005) afirma, por sua 

vez, a relação existente entre o aspecto temporal presente e o desenvolvimento da tecnologia.  

 

Consideramos que um modo necessário de perceber os efeitos da tecnologia sobre o 
jornalismo é identificar como fatores de ordem técnica estabeleceram possibilidades 
e limitações no tempo da produção jornalística. Aspectos tecnológicos 
condicionaram o ritmo e a velocidade da produção em diferentes épocas do 
desenvolvimento do jornalismo. Este condicionamento não se resume a uma ideia 
contemporânea de produtividade e eficiência, mas se refere principalmente às 
possibilidades que os incipientes recursos técnicos estabeleciam para que a produção 
pudesse mesmo cumprir suas etapas, sua regularidade de circulação e sua busca de 
garantir o caráter recente das notícias (FRANSCISCATO, 2005, p.48).  

 

A diferença fundamental atualmente está não somente na possibilidade de recepção de 

conteúdo nos dispositivos móveis, mas também na de envio e circulação de conteúdo nos seus 

mais diversos formatos (áudio, texto, imagem, vídeos) com desdobramentos para a produção 

e recepção usando-se um dispositivo híbrido tendo em vista as próprias características 

                                                
111Disponível em http://www.flickr.com/photos/tomsun/1562586809/sizes/l/in/pool-776270@N21/ acesso em 
22 maio 2010 
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exercidas ou presentes no fluxo do jornalismo móvel. “O imediatismo dos meios de massa 

baseados em emissores como rádio e televisão permitiram-nos receber, porém não enviar 

informações no momento que quiséssemos, enquanto estávamos no lugar certo” 

(LEVINSON, 2004, p.57).” 112  O telefone, portanto, apresenta mais interatividade e 

possibilidades que o rádio e a televisão. Levinson discorre que o rádio e a televisão têm a 

vantagem de serem sem fio, mas seus processos de broadcast e produção são muito caros.  

 

Quadro 4 – Fluxo de produção no jornalismo móvel com tecnologias móveis 

 

 

Por isso, rádio e televisão se caracterizam pela recepção, enquanto que o celular 

apresenta as duas vias - recepção e produção - favorecendo o fluxo no jornalismo móvel 

(quadro 4). Da mesma forma, Goggin (2006) atesta a questão de que o celular é um 

dispositivo híbrido com múltiplas possibilidades. 

 

Os telefones móveis tornaram-se dispositivos híbridos que se articulam com outras 
novas tecnologias tais como câmeras digitais, PDAs ou tecnologias de localização. 

                                                
112 “The immediacy of one-way mass media such as radio and television allowed us to receive but not send 
information any time we wanted, as long as we were in the right place” (LEVINSON, 2004, p.57, tradução 
nossa). 
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A terceira geração (3G) e a quarta geração (4G) de telefones celulares prometem 
finalmente a comunicações de vídeo ubíqua e pessoal” (GOGGIN, 2006, p.2).113 

 

 Esse conjunto operacional e conceitual do “jornalismo móvel digital” traz novas 

implicações para o campo jornalístico, inclusive em termos de dimensões políticas, de poder e 

de sentido simbólico. Compreendemos que o mesmo funciona através de um ecossistema de 

retroalimentação entre as três esferas (figura 15) a seguir: o “repórter”, condutor do processo 

jornalístico em campo e figura central no processo para a qual incide as implicações e 

potencializações do trabalho; “tecnologia/artefato”, estrutura técnica de ferramentas e redes 

sem fio para operação de todo o fluxo informacional, em que o celular tem sido a principal 

referência do aparato; “mobilidades física e virtual”, agrega-se a dimensão tecnológica e 

operacional vislumbrando a espacialidade para o repórter. Assim, estas funcionam em 

conjunto na operacionalidade do jornalismo móvel e sua intencionalidade de imprimir 

velocidade à produção. Estas três esferas interdependentes nos serve de modelo para 

visualização da lógica de funcionamento do jornalismo móvel digital.  

 

Figura 15 - Três dimensões para o ecossistema do jornalismo móvel digital 

 

 

  

                                                
113 “Mobiles [phones] have become a hybrid devices that articulate with other new technologies such as digital 
cameras, portable digital assistants, or location technologies. Third-generation (3G) and fourth-generation (4G) 
cell phones promise finally to realise ubiquitous and personal video communications.” (GOGGIN, 2006, p.2, 
tradução nossa). 



 

 

131 

 Nessa discussão delimitamos o espaço de nascimento de uma modalidade de atuação 

jornalística com suas particularidades e ferramentas. Um aspecto importante é a 

descentralização, como vimos, da rotina do interior de uma redação online ou impressa para o 

campo, o deslocamento do repórter pelo espaço urbano para o ato de noticiar os eventos 

através da estratégia de “jornalistas sem redação” (figura 16), conduzindo o processo a 

distância tendo em vista que o "arsenal" portátil de trabalho está à disposição.  

 

Figura 16 – Repórteres sem redação física e com portabilidade e mobilidade 

 

Fonte: El País.com114 

 

 A expansão da mobilidade através do uso de tecnologias portáteis digitais que 

permitem todas as operações do processo produtivo como os registros, a edição e a publicação 

diretamente do local onde o repórter acompanha os acontecimentos na cobertura jornalística, 

parece-nos que restabelece uma particularidade perdida em meio às facilidades de apuração 

na internet, mantida presa à redação, e uma crescente revalorização do campo.  

 

A expansão da mobilidade, que conecta redes e equipamentos digitais, facilitará 
cada vez mais o trabalho na rua de jornalistas com os mesmos recursos se 

                                                
114 Disponível em 
http://www.elpais.com/articulo/portada/Periodistas/redaccion/elpepisupcib/20081127elpcibpor_1/Tes acesso em 
27 nov. 2008 
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estivessem na redação física. Este é o desejo dos meios de comunicação de 
diferenciar seus conteúdos, propiciando uma presença maior dos jornalistas 
(SALAVERRÍA apud GARCÍA, 2008).115 

 

 No decorrer da primeira década do século XXI, um conjunto avançado de tecnologias 

móveis digitais passou a ser incorporado na natureza do trabalho jornalístico diário, além 

deste, ampliado pela participação do público dentro do espectro do jornalismo cidadão com 

atores atuando na produção e mediação de fluxos informacionais audiovisuais que constituem 

relatos e rastros dos deslocamentos das pessoas pelo espaço urbano e o registro de cenas que 

reconstituem a vida social através de narrativas jornalísticas. Os estudos sobre a prática do 

jornalismo móvel ainda vêm sendo lentamente construídos como preocupação crucial da 

comunicação no intuito de compreender o impacto que essas tecnologias representam nas 

rotinas de produção do jornalismo e os devidos tensionamentos. A tecnologia móvel adentra o 

trabalho jornalístico ressignificando os processos empregados com a inovação tecnológica 

desses artefatos. 

 

O conjunto de equipamentos que um jornalista usa em seu trabalho está mudando 
rapidamente. Sofisticados computadores multimídia portáteis ou telefones com 
câmera estão no centro deste desenvolvimento. Estes dispositivos (por exemplo, o 
Nokia Nseries) podem ser utilizados para os objetivos mais diversos dentro do 
processo da prática jornalística. Na produção de uma matéria, um dispositivo 
multitarefa pode ser usado, por exemplo, nas seguintes atividades: como um telefone 
(para preparar as coisas), como um gravador (para registrar áudio ou vídeo de 
gravação de entrevista), como uma câmera (vídeo para a matéria), como um 
computador (para escrever e armazenar o texto com o auxílio de um teclado 
blueetooth externo), como uma ferramenta de internet (para apuração de 
informações) e como uma ferramenta de email (para enviar o material para o editor 
ou postar diretamente no site ou blog)” (VÄÄTÄJÄ; MÄNNISTÖ; VAINIO; 
JOKELA, 2009, p.179).116 

 

Numa dimensão histórica, a relação entre jornalismo e mobilidade encontra-se nas 

                                                
115 “La creciente movilidad que permiten las redes y aparatos digitales facilitará cada vez más el trabajo en la 
calle de los periodistas con los mismos recursos de que dispondrían en el caso de que permanecieran en la 
redacción. Eso y el deseo de los medios de diferenciar sus contenidos, confío en que propicien una creciente 
presencia de los reporteros” (SALAVERRÍA apud GARCÍA AVILÉS, 2008, tradução nossa). 
116 “The selection of devices a journalist uses in his or her work is changing  rapidly. Sophisticated mobile 
multimedia computers or camera phones  are at the core of this development. These devices (e.g. the Nokia 
Nseries) can be used in a way where one single device is employed in  multiples purposes withing the 
journalistic work process. In making an  article, an all-in-on device can be utilized, for example, in the following  
tasks: as a phone (making arrangements), as a recorder (making audio or video recording of the in interview), as 
a camera (skills or video for  the article), as a computer (writing and storing the text with the help of an external 
blueetooth keyboard), as an internet-tool (for gathering information) and as a mailing tool (sending the material 
to the editor or straight to the web/blog). (VÄÄTÄJÄ; MÄNNISTÖ; VAINIO; JOKELA, 2009, p.179, tradução 
nossa).  
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coberturas de guerra, passando por conflitos em áreas remotas e no trabalho dos 

correspondentes de agências de notícias (THIERY, 2012). Durante a Segunda Guerra 

Mundial, o rádio cumpriu essa função de transmissão a distância e perdurando durante a 

Guerra Fria. Na Guerra do Golfo Pérsico, em 1991, a televisão ocupou esse espaço e na 

Guerra do Afeganistão (em 2001) e Guerra do Iraque (em 2003) emergiu a tecnologia do 

videofone117 para que os jornalistas pudessem transmitir ao vivo, direto do oriente médio, via 

satélite, para as emissoras do ocidente como ocorreu nos casos do jornalismo da TV Globo e 

da CNN, a primeira a utilizar esse dispositivo portátil conectado (figura 17). Para Pedro (2004, 

2009) estas iniciativas formatavam uma “nova narrativa de guerra” pela proximidade dos 

jornalistas com o front e a transmissão de forma instantânea, direto do local.  

 
A cobertura de TV, com a presença do repórter e da tecnologia móvel, não 
deixa dúvidas de quando a guerra está acontecendo nem onde. São utilizadas 
as imagens ao vivo do “teatro de operações”, via satélite através do 
videofone, de onde quer que o repórter queira estar, para os telespectadores 
nos seus respectivos sofás (PEDRO, 2009, p.1).  

 

Figura 17 – CNN utilizava videofone no Afeganistão e no Iraque para  transmissão 

 
Fonte: captura de tela118 

 
                                                
117 O  videofone utilizado pelos correspondentes de emissoras de televisão como Rede Globo e CNN durante a 
invasão americana ao Iraque em 2003  se constituía de um kit composto por laptop, câmera, antenas especiais e 
telefone via satélite. Com este equipamento os repórteres faziam as entradas ao vivo superando as dificuldades 
operacionais da região. Portanto, era um antecedente para o jornalismo móvel que foi adotado posteriormente 
pela Agência Reuters em 2007 com seu kit do jornalista móvel com um celular Nokia N95 com 3G, microfone 
externo unidirecional e teclado sem fio Bluetooth.  
118 Disponível em http://www.seattlepi.com/news/article/CNN-goes-with-videophones1068135.php acesso em 
10 ago. 2011 
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Portanto, este contexto dava indicativos sobre a adoção cada vez mais frequente de 

tecnologias móveis conectadas na prática jornalística e, principalmente, em circunstâncias de 

hard news. Retomamos, assim, a matriz desse jornalismo baseado na natureza da reportagem 

de campo, do trabalho da rua, onde o repórter ocupa quase uma função etnográfica no 

acompanhamento dos acontecimentos in loco e transformação em reportagem.  No jornalismo, 

o gênero reportagem é considerado uma parte nobre da prática, como exposto em Marques de 

Melo (1985, 1992), Erbolato (1978), Costa (2010), Bahia (1990), Dimenstein e Kotscho 

(1990), Ferrari e Sodré (1986) e Kovach e Rosenstiel (2004) e se constitui num formato 

dentro da categoria do jornalismo informativo, junto com notícia. Alguns teóricos como Lage 

(2009) e Beltrão (1980) diferenciam os gêneros “notícia” e “reportagem” pela ampliação 

deste último, pela profundidade. Não há consenso sobre as fronteiras de forma nítida que 

separam um do outro.  

O termo reportagem se tornou sinônimo da prática jornalística e do seu sujeito: 

repórter. Neste sentido, mesmo consciente destas separações conceituais que alguns autores 

estabelecem, trataremos ao longo do texto notícia e reportagem sem uma distinção no seu uso 

quando se referir a uma pequena notícia ou uma reportagem em profundidade tendo em vista 

que a discussão de gênero em si não é determinante no nosso conjunto de análise e nem um 

problema em si. Assim, aparecerão construções como “produção da notícia” e “produção da 

reportagem” como inerentes ao mesmo processo: apuração, produção e distribuição. Alguns 

autores como Girardi Jr. (2000) defendem a reportagem como uma experiência etnográfica ou 

uma oportunidade de construção de um relato mais humanizado e detalhado (FERRARI; 

SODRÉ, 1986) pelo fato de o repórter estar no campo acompanhando de perto os 

desdobramentos dos acontecimentos e utilizando seus sentidos para tal, principalmente a 

capacidade de observar para descrever. 

Notamos, portanto, que com as ferramentas digitais móveis essa função da reportagem 

de campo é retomada em sua importância nas organizações jornalísticas que começam a 

investir e treinar seus profissionais para atuar em mobilidade. Em janeiro de 2012, na 

cobertura da queda de três edifícios no centro do Rio de Janeiro, um repórter da Globo News 

(figura 18) se utilizou de dois celulares (um para transmissão ao vivo e outro para interação 

com o estúdio da emissora) para narrar os acontecimentos do local enquanto a emissora 

deslocava uma equipe. 
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Figura 18 – Repórter da TV Globo News ao vivo via streaming de vídeo por celular 

 
Fonte: captura de tela119 

 

 Esse é um exemplo de incorporação do dispositivo portátil na televisão para o 

exercício do jornalismo móvel em situações emergenciais. Em outros programas jornalísticos 

da TV Globo, celulares foram utilizados em reportagens como na sequência de imagens 

abaixo (figura 19) em que aparece no Globo Universidade durante matéria produzida em 

Salvador; durante a cobertura na retomada no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, em 

novembro de 2010, quando uma repórter entrou ao vivo através de um notebook com 3G e 

câmera portátil; e em reportagem sobre a tecnologia 4G, com repórter no Japão.  

 

Figura 19– Repórteres do telejornalismo da Globo utilizando smartphones e notebook em externas 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (11.06.2008) e capturas de telas (25.01.2012)120 

 
                                                
119 Disponível em http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-ao-vivo/videos/t/ao-vivo/v/globo-news-ao-
vivo/61910/ acesso em 25 jan. 2012 
120 Disponível em http://goo.gl/eQP4K acesso em 27 set. 2011, disponível em http://goo.gl/PvYu1 acesso em 28 
nov. 2010 e disponível em http://goo.gl/wZzYB acesso em 12 jan. 2012 
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 Para Ribeiro (2005), essa mobilidade impacta as redações com a disponibilização de 

uma seleção de dispositivos móveis conectados: “A mobilidade dos equipamentos portáteis e 

individuais, como os celulares, laptops e PDAs está influindo diretamente para mudar a forma 

de produzir e consumir conteúdos, notícias” (RIBEIRO, 2005, p.172). Entretanto, há escassez 

de pesquisas endereçando questões específicas para essas apropriações e as implicações para 

as rotinas dos jornalistas profissionais e as interferências nos valores-notícias emergentes do 

contexto. “Enquanto o uso de dispositivos móveis como ferramentas do jornalista para 

produzir reportagens é atualmente de grande interesse e relevância para as organizações 

jornalísticas, não temos conhecimento de estudos anteriores que enfocaram este tópico" 

(JOKELA; VÄÄTAJA; KOPONEN, 2009, p.45).121  

  Vainio et al. (2008) vão aprofundar a questão a partir da definição de trabalhador 

móvel, no qual o jornalista móvel se enquadra, como envolvido em três fatores: tecnológico, 

ambiental e humano, ou seja, a natureza do trabalho móvel envolve o usuário, o contexto e os 

processos. Na definição de um trabalho móvel entram em operação os espaços e lugares 

móveis. 

 
O "trabalho móvel" refere-se aos espaços e lugares móveis enquanto contextos de 
trabalho, sujeitos móveis, ferramentas móveis e objetos móveis de trabalho baseados  
na mobilidade nas organizações e modelos de negócios. O trabalho móvel, de forma 
geral, indica um trabalhador capaz de movimentar-se e realizar suas atividades de 
qualquer lugar, em qualquer momento, utilizando tecnologia móvel para tal. 
(VAINIO et al., 2008, p.25).122 

 

 Neste sentido, os autores colocam que o trabalho móvel considera em sua exploração 

três tipos de espaços: 1.Espaços físicos, 2.Espaços virtuais e 3.Espaços mentais e sociais 

caracterizando como ocorre a mobilidade do sujeito (o jornalista) dentro dessa noção: 

 
A mobilidade de um sujeito (um trabalhador) pode ser de forma física ou virtual ou 
ambas. Os trabalhadores móveis utilizam a tecnologia móvel, mas é necessário 
indicar que a tecnologia móvel e a tecnologia sem fio não são sinônimos. A 
tecnologia móvel trata-se de algo que é portátil, por exemplo, um laptop ou celular, 
enquanto a tecnologia sem fio está vinculada à capacidade de acessar redes 
(VAINIO et al., 2008, p.25).123 

                                                
121 “While the use of mobile devices as journalist tools to produce news articles is currently of high interest and 
relevance to the news publishing industry, we are not aware of any earlier studies that would have thoroughly 
addressed this topic”121 (JOKELA; VÄÄTÄJÄ; KOPONEN, 2009, p.45, tradução nossa). 
122 “Mobile work” refers to mobile spaces and places as working contexts, mobile subjects, mobile tools, and 
mobile object of work along with mobility in organizations and business models. Mobile work in general refers 
to a worker being able to move and complete tasks anywhere, anytime, using mobile technology (VAINIO et al., 
2008, p.25, tradução nossa). 
123 “The mobility of a subject (a worker) may be physical or virtual or both. Mobile workers use mobile 
technology, but it should be noted that mobile technology and wireless technology are not synonymous. Mobile 
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 Essa espacialidade do fluxo de trabalho reposiciona a forma de construção das 

reportagens em mobilidade intensificando o agenciamento da produção através das redes 

móveis digitais. Num primeiro plano, a representação das rotinas nesse cenário líquido 

metafórico se estabelece enquanto efeito para as linguagens concebidas no uso do 

instrumental das tecnologias da mobilidade. Neste sentido devemos nos ater ao conceito de 

Bauman (2001) de “modernidade líquida” em oposição à “modernidade sólida” para designar 

o estado da mobilidade enquanto uma forma em processo, em movimento, assim como a 

sociedade líquida. Logo, da mesma forma que o capital está em fluxo por redes, as imagens e 

objetos fluem, mobilizam-se por redes móveis através dos mais variados artefatos da 

computação (em nuvem, móvel, portátil) colada ao jornalista como produtor de conteúdos. 

Esta é a caracterização central para jornalismo móvel digital na sua apreensão prática e na 

abordagem teórica. 

 

3.4  Jornalismo locativo, hiperlocal e geolocalizado  
 

A mídia locativa caracteriza-se pela infocomunicação baseada em artefatos como 

tecnologias sem fio124 como demarcação do lugar como sentido (LEMOS, 2008). As diversas 

práticas (artísticas, ativistas, de vigilância) atreladas ao termo posicionam uma representação 

para esse movimento que desencadeia processos vinculados às tecnologias móveis e ao 

espaço urbano. Essa funcionalidade da mídia locativa e da formatação do território 

informacional visa dar sentido ao lugar através da prática associada à “relação entre lugares e 

dispositivos móveis” (LEMOS, 2008). 

 Essa mesma relação estabelecida na mídia locativa se faz presente no jornalismo 

através do uso desse conjunto de artefatos voltados para determinar a localização da notícia 

emitida e da aproximação com o lugar contextualmente transparente através de mapas de 

geolocalização indicando a visibilidade específica de onde o fato é relatado para construção 

do sentido para a notícia. Novos termos surgiram para definir esse diálogo entre jornalismo e 

localidade dentro da perspectiva das funções que agregam anotações, mapeamentos, tags 

geolocalizadas. As análises sobre o uso das plataformas móveis no jornalismo se expandem 

                                                                                                                                                   
technology refers to something that is portable,i.e. a laptop or mobile phone, while wireless technology refers to 
the ability to access networks” (VAINIO et al., 2008, p.25, tradução nossa). 
124 Lemos (2008) enquadra como tecnologias sem fio para mídia locativa GPS, palms e laptops, celulares, redes 
wi-fi, bluetooth, Wi-Max, etiquetas RFID.  
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para essa infraestrutura tecnológica que associa ao fenômeno as novas territorialidades e o 

“lugar na comunicação” (MEDEIROS, 2011) diante das novas geografias com as condições 

encadeadas pela elasticidade das tecnologias da mobilidade. 

Nyre et al. (2012) defendem que o jornalismo locativo indica a necessidade de 

reinterpretação dos critérios do jornalismo tradicional com a introdução de smartphones e 

GPS na produção da notícia com zona de proximidade através do estabelecimento de uma 

nova relação baseada no entrosamento entre jornalismo e cartografia. “Ao contrário do jornal 

impresso, o smartphone permite que as notícias se adaptem à mudança enquanto os leitores se 

movimentam em torno do ambiente” (NYRE et al., 2012, p.298).125 Para os autores, o 

jornalismo local construiria uma conexão mais sensitiva para os leitores com a consideração 

em mapas da localização da notícia, ou seja, jornalismo baseado em localização com camadas 

que oferecem visibilidade contextual para compreensão da história narrada (figura 20). “Nós 

propomos a ideia de que o jornalismo local migre para os telefones móveis porque esta 

plataforma permite as redações locais responderem mais sensitivamente que antes 

considerando os movimentos dos leitores baseados em sua localização.” (NYRE et al., 2012, 

p.299).126  

 Figura 20 – smartphones na produção da notícia e os estudos acadêmicos 

 

Fonte: BBC Academy127 

 

                                                
125 “In contrast to the printed newspaper, the smartphone allows the news to change as the readers move around 
in their environment” (NYRE et al., 2012, p.298, tradução nossa). 
126 “We propose that local journalism migrate to the mobile phone because this platform allows local 
newsrooms to respond more sensitively than ever to the readers’ movements through their surroundings”(NYRE 
et al., 2012, p.299, tradução nossa). 
127 Disponível em http://www.bbc.co.uk/academy/news/view/smartphones_news acesso em 5 ago. 2012 
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Para aprofundar o entendimento desta nova conjuntura constituída pela relação 

jornalismo e mobilidade operacionalizada pela lógica técnica vigente, visualizamos o 

desdobramento do jornalismo móvel por outras possibilidades como o jornalismo locativo 

(hiperlocal, geolocalizado) que vincula suas práticas à mobilidade e à noção de lugar das 

mídias locativas. Tanto o jornalismo móvel quanto o jornalismo locativo apresentam 

definições tênues e atuações interdependentes, híbridas, cruzadas. O primeiro aspecto, como 

já exploramos, refere-se ao trabalho do repórter em campo em condições de mobilidade com 

uso de tecnologias móveis. O segundo parte do mesmo princípio, mas leva em consideração o 

lugar na comunicação (MEDEIROS, 2011; LEMOS, 2008), o aspecto de proximidade com a 

comunidade e, doravante, pode explorar tags de geolocalização nas notícias através de GPS 

para demarcar o lugar como fator de noticiabilidade. O Twitter, Facebook e o Foursquare128 

(figura 21) são exemplos de aplicações acionadas por dispositivos móveis e com a exploração 

da mobilidade, a incorporação da característica hiperlocal. Com as tecnologias móveis “os 

espaços passam a ser geolocalizados e a comunicação acessível em qualquer lugar, em 

qualquer tempo, em qualquer máquina” (SQUIRRA, 2011, p.269). 

 

Figura 21– Foursquare e a geolocalização para o jornalismo 

 

Fonte: Weeplaces129 

 

                                                
128  Uso jornalístico do jornalismo locativo disponível em http://10000words.net/2010/08/location-location-
location-how-journalists-can-use-location-based-social-media/ e apropriações do Foursquare para o jornalismo 
disponível em http://onlinejournalismblog.com/2010/04/26/foursquare-for-journalists/ acessos em 19 out. 2010 
129 Disponível em http://www.weeplaces.com/ acesso em 15 out. 2010 
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Estas duas categorias (móvel e locativo) se alimentam da mesma estrutura, ou seja, as 

tecnologias móveis digitais e as conexões sem fio. Vale salientar que nem sempre verificamos 

este funcionamento de uma forma sistemática e integrada ao processo jornalístico nas 

empresas de comunicação de caráter tradicional, entretanto, há experiências variadas na rede 

digital visando a sua potencialização. De forma integrada ou isolada, é importante considerar 

que uma reflexão sobre a prática jornalística contemporânea deve levar em conta esta 

processualidade tipológica atuando no seu entorno.  

O jornalismo móvel digital se apresenta como uma modalidade intrínseca ao “desejo” 

de um trabalho que possa ser exercido em condições de mobilidade pelos repórteres. Esta é 

uma característica própria do jornalismo que ganhou visibilidade durante coberturas de guerra 

e que agora se estrutura de uma forma consistente no vínculo com as redes digitais móveis 

tendo o celular como o dispositivo central, como enfatiza Deuze (2008): 

 

O celular pode ser  encarado como um caso específico de abordagem da experiência 
de vida, de trabalho e de lazer na Mediapolis: um dispositivo sem fio, conectado 
instantaneamente a uma rede global ou regional, personalizável de forma individual 
por meio de ringstones baixados para o aparelho e da interface do menu. Além disso, 
o aparelho pode ser utilizado como câmara digital, navegador web, mensageiro 
instantâneo, cliente de email, receptor de televisão, plataforma de games, tocador de 
música e sintonizador de rádio, ou seja, uma complexa convergência entre telefone, 
computador e telecomunicações num único artefacto (DEUZE, 2008, p. 13).130  

 

O entendimento do dispositivo técnico (o celular), no seu aspecto de convergência, é 

central na compreensão do jornalismo móvel e do jornalismo locativo como práticas 

potencializadoras da produção em mobilidade. “O processo de produção se transforma no 

contexto de um cenário móvel que vislumbra o acesso e a produção ubíqua, permitindo 

publicação instantânea através dos dispositivos portáteis conectados às redes sem fio” 

(SILVA, 2009a, n/p).131 

A constituição das redes como microblog Twitter e de geolocalização como 

Foursquare apresentam uma função informacional e de fonte para jornalistas se pautarem, 
                                                
130 “The cell phone can be seen as a case in point for the experience of life, work and play in the mediapolis: a 
wireless device, instantaneously connected to a regional or even global networks, individually customizable 
through downloadable ringstones and menu interfaces, usable as digital camera, Web browser, instant 
messenger, e-email client, television set, gaming platform, music player, and radio tuner – signifying the 
complex convergence between the telephone, the computer, and telecommunications in a single artifact” 
(DEUZE, 2008, p.13, tradução nossa). 
131 “The production process also transforms in the context of a mobile environment that enables ubiquitous 
access and production, allowing instant publication via portable devices connected to wireless networks” 
(SILVA, 2009a, n/p, tradução nossa). 
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além da sua característica ubíqua e de inúmeras apropriações realizadas livremente. Os 

microblogs como o Twitter geram o jornalismo de proximidade (ZAGO, 2008) com a 

apropriação da mobilidade através de postagens via telefones móveis levando em questão a 

informação hiperlocal. Castilho (2009) posiciona a função do jornalista em outro patamar 

com a necessidade de estabelecimento de conversação junto ao público e fontes. 

  

Para os repórteres e editores, a ampliação do uso do Twitter marca mais um passo na 
direção do fim da era do furo jornalístico. É também um novo empurrão no sentido 
da transformação dos profissionais em orientadores e contextualizadores das 
informações passadas ao público pelos tomadores de decisões e formadores de 
opiniões (CASTILHO, 2009, n/p).  

  

 Um exemplo está no caso do acidente ocorrido no rio Hudson (figura 22) 132 com o 

avião Airbus A320 em 2009, nos Estados Unidos. A primeira imagem registrada do 

acontecimento é atribuída a um cidadão a partir de um aparelho iPhone e publicada no Twitter 

logo após. O noticiário, na sequência, se valeu dessa foto para a ilustração de suas matérias 

em jornais e portais de internet dentro da noção de jornalismo móvel digital participativo. 133    

 

Figura 22 – A primeira imagem do acidente do avião no Rio Hudson clicada por iPhone 

 

Fonte: reprodução134 

                                                
132  Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL957846-5602,00-
EMPRESARIO+MOSTRA+RESGATE+DE+PASSAGEIROS+DE+AVIAO+EM+NOVA+YORK.html acesso 
em 15 jan. 2009 
133 Estes projetos dos meios de mídia tradicionais supostamente participativos são discutíveis. Primeiro pelo fato 
de que parte da produção amadora não é incorporada à rotina jornalística e ao conteúdo publicado 
sistematicamente pelo meio tendo em vista que canais específicos estabelecem estes distanciamentos. Segundo: 
os contratos de cessão de direitos sobre a obra produzida ao qual o usuário é submetido transfere totalmente para 
o meio todo o direito de uso do material criando uma situação anacrônica e uma falsa sensação de participação.  
134 Disponível em http://twitpic.com/135xa acesso em 14 jul. 2009 
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Portanto, o jornalismo locativo demarca-se pelo hiperlocal baseado em tecnologias de 

geolocalização que tragam o contexto local da notícia, a proximidade apontando para o 

conceito de mídias locativas (LEMOS, 2007; SANTAELLA, 2007).  O lugar é um agregador 

relevante na notícia. Nesta interface entre o “móvel” e o “local”, Lemos (2008) projeta uma 

hibridação entre o jornalismo móvel (Mojo) e o jornalismo locativo (Lojo) devido à 

proximidade de abordagem.  

 

Em pouco tempo estaremos assistindo a uma grande quantidade de experiência 
fundindo os dois tipos. O "Mojo" usa as redes sem fio e dispositivos móveis e 
ferramentas da Web 2.0 para produção, consumo e distribuição (em blogs, micro-
blogs, live-streaming, bluetooth, smartphones, palms, GPS) de notícias em 
plataformas móveis. O exemplo mais recente é o uso de QRCodes pelo Jornal A 
Tarde como forma de ampliar conteúdo do jornal impresso por telefones celulares  
(LEMOS, 2008, n/p).  

 

 Jornalismo móvel, jornalismo locativo, jornalismo hiperlocal. Com a apropriação 

destas características foi lançado no Brasil, em 2009, o projeto LocastPOA135  (figura 23), 

conforme retratado. A iniciativa, com propósito de produção de conteúdo jornalístico com 

características de ultralocalismo com uso de celulares com GPS, foi uma parceria entre o 

curso de Comunicação Social (Famecos) da PUC-RS, Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) e jornalistas do Grupo RBS. As notícias, produzidas em vídeo, eram vinculadas a um 

mapa através de GPS, com a demarcação da localização de onde o fato acontece. Para isto os 

jornalistas utilizavam celulares e faziam a edição diretamente no aparelho e na hora136. Com 

isto tem-se nessas experiências uma aproximação com a realidade das comunidades relatadas 

focada no contexto local. Sendo assim, observamos uma expansão dessas iniciativas que se 

relacionam com os tipos elencados expondo a complexidade para análise dentro do campo 

jornalístico com esta nova configuração envolvendo tecnologias móveis e processos de 

geolocalização.  

  

 

 

                                                
135 Disponível em http://locast.mit.edu/civic acesso em 18 nov. 2009 
136 Projetos relacionados à mídia locativas, geolocalização, mobilidade e jornalismo locativo vem sendo 
desenvolvidos por alunos de graduação do professor André Lemos na UFBA como forma de apropriação das 
tecnologias e como forma de dar visibilidade a espaços urbanos, politizar os lugares. Exemplos são o Vila 
Brandão Existe [disponível em http://vbexiste.blogspot.com/ ] que utiliza QR Codes.  
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Figura 23 – LocastPOA alia produção jornalística instatânea com geolocalização 

 

Fonte: LocastPOA (reprodução)137 

 

As dimensões do nexo jornalismo e mobilidade a partir da interface com a localização 

representam múltiplos significados no contexto. Os exemplos apresentados ilustram a 

influência combinatória entre dispositivos como smartphones, conexão sem fio e tecnologias 

de geolocalização. Estes são elementos que compõem a nova cultura da mobilidade no 

enquadramento do jornalismo nessa complexa e relevante rede de potencialidades que as 

experiências relatadas expressam.   

   

3.5 O jornalismo participativo móvel: “funções pós-massivas” 

 

 O jornalismo móvel vai além do maintream e a disponibilização de celulares com 

câmeras tem contribuido para registro de protestos e outras manifestações da expressão de 

“multitude” (RHEINGOLD, 2003) dentro da noção de “liberação do pólo da emissão” ou de 

“funções pós-massivas” (LEMOS, 2002, 2007) tendo em vista que cidadãos comuns passaram 

a registrar situações que não estão sob controle e o filtro das organizações jornalísticas. Essa 

                                                
137 Disponível em http://locast.mit.edu/civic acesso em 18 nov. 2009 
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apropriação das tecnologias móveis digitais é uma outra vertente do jornalismo móvel para 

efetivar uma produção em mobilidade também por parte do público através das redes,  

ampliando o fluxo informacional.  

A “liberação do pólo emissor” em Lemos (2002) significa a existência de uma outra 

esfera de emissão potencializada além do controle dos meios de comunicação de massa. 

Apesar de apontar como uma liberação relativa, o autor salienta o seu potencial ampliador de 

possibilidades de participação múltipla e processual da audiência. No texto de 2002, Lemos 

referia-se mais diretamente a webcam e ciberdiários. Para o contexto atual, essa liberação da 

emissão pode ser encontrada no uso de tecnologias móveis digitais com o registro de imagens 

e vídeos que são distribuídos e circulados na internet e através de outras redes como Bluetooth.  

Em resumo, “as mídias de função pós-massiva […] funcionam a partir de redes 

telemáticas em que qualquer um pode produzir informação, liberando’ o pólo da emissão, sem 

necessariamente haver empresas e conglomerados econômicos por trás”. (LEMOS, 2007, 

125). As mídias de função pós-massiva são bidirecionais e exemplos ilustrativos de sua 

atuação podem ser encontrados nos blogs, podcasts, nas redes sociais e nos dispositivos 

móveis com sua capacidade de registros e produção e rápida circulação. “Com novas 

ferramentas de funções pós-massivas, ele [o indivíduo] pode dominar, em tese, todo o 

processo criativo, criando sua comunidade de usuários, estabelecendo vínculos abertos entre 

eles, neutralizando a intermediação e interagindo diretamente com um mercado de nichos” 

(LEMOS, 2007, p.125).  

Essa articulação tem sido vista nos últimos dez anos com a proliferação de câmeras 

digitais e celulares com câmeras que fez emergir a prática do jornalismo participativo móvel. 

Fatos de grandes repercussões como os atentados em Madri (2004) e Londres (2005) foram 

registrados por cidadãos comuns e reverberaram pela Internet e pelos veículos de 

comunicação tradicionais. O jornalismo participativo, que vem recebendo diversas 

denominações como "jornalismo cidadão" (GILMOR, 2005), "open source" (BAMBRILLA, 

2005) ou de "fonte aberta" (HOLANDA, 2007), "colaborativo" (BRUNS, 2005), 

"webjornalismo participativo" (PRIMO; TRASEL, 2006; MIELKNIZUK, 2007), envolve 

uma série de enquadramentos e possibilidades de exploração de conteúdo produzido ou 

editado pela audiência. Apesar de algumas sutis diferenças entre um termo e outro e da 

funcionalidade conceitual e operacional, a definição gira em torno da participação do público 

no processo de apuração, edição e/ou de captação e registro de material com fins jornalísticos, 
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o que se amplia com os celulares. 

Esta diversidade de terminologias, no entanto, dificulta a problematização dos objetos 

em torno do fenômeno por desencadear entendimentos conceituais distintos (HOLANDA et 

al., 2007). Entretanto, o que parece mais consensual é a ideia de que esta produção 

colaborativa é oriunda da própria audiência que se transforma em produsers (BRUNS, 2005; 

LEADBEATER; MILLER, 2004), ou seja, usuários que produzem por ter a possibilidade de 

participar ativamente, em tese, do processo de construção da notícia em todas as fases (estágio 

de entrada, estágio de saída e estágio de resposta) ou em alguma destas fases com algum grau 

de participação. Por haver múltiplos canais de participação do usuário com finalidades e 

estruturas diferentes em projetos colaborativos independentes ou nos grupos de comunicação 

tradicionais, abordamos aqui como enquadramento a perspectiva que poderíamos denominar 

de “jornalismo participativo móvel” (SCHNEIDER, 2007) por se constituir numa colaboração 

que, de qualquer forma, envolve dispositivo móvel no processo seja no envio do conteúdo ou, 

principalmente, na produção e, neste caso, relaciona-se com nosso objeto. Neste princípio está 

a produção de conteúdo em formato de fotos e vídeos através de celulares, smartphones e 

câmeras digitais como é o caso do “FotoRepórter”, do Estadão, e “FotoPovo”, de O Povo, 

que trabalham com imagens.  

Dentro do jornalismo digital estas condições expandem a produção para lugares onde 

verdadeiramente acontecem a notícia (o espaço urbano) e com a participação cada vez maior 

de repórteres cidadãos munidos com seus equipamentos portáteis. Como incentivo adicional à 

participação está o fator remuneração, como ocorre com alguns projetos como o OhmyNews, 

FotoRepórter e FotoPovo, além do status aquirido pelo repórter cidadão ao registrar cenas 

exclusivas que circulam pelo mundo via redes de comunicação digital (Internet) ou analógicas 

(jornais e revistas). Mesmo ainda havendo distorção na concepção destes projetos no 

mainstream, no tocante aos termos de adesão, instaura-se uma realidade na sua existência e 

estratégia de adoção. 

 

Neste momento, em diversas partes do mundo, as redações do jornalismo digital 
vivem uma nova fase ao aderir aos vídeos elaborados por jornalistas e cidadãos, 
embora a interação pronunciada, em 1927, por Fritz Lang, não ocorra com 
frequência. Os vídeos, em sua maioria, não interagem até mesmo com os demais 
conteúdos do diário na web; são usados como complementos de notícias e podem 
ser vistos, por quem quiser, como um meio de mão única (QUADROS; QUADROS 
JÚNIOR, 2008, p.6). 
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Assim sendo, temos neste caso uma reordenação da proposta do jornalismo 

participativo nos veículos comerciais que preferem explorar a prática com um viés ainda 

atrelado ao seu modus operandi clássico de controle da emissão e de pouca abertura para a 

interatividade, o diálogo mais multimodal com o usuário. Väätajä et al. (2011), na análise do 

conteúdo gerado pelo usuário para a produção jornalística a partir do uso do potencial da 

tecnologia móvel, defende que esta incorporação de conteúdos no jornalismo tem sua origem 

em três fatores: tecnológico, econômico e cultural. No primeiro, deve-se à proliferação de 

tecnologias móveis e conexões de banda larga. O segundo, econômico, revela-se pela crise na 

mídia tradicional que busca encontrar novos modelos de negócios para a sustentabilidade das 

empresas e, portanto, investir em conteúdo do usuário significaria diminuição de custos. E 

terceiro, relaciona-se aos aspectos da cibercultura onde a audiência busca ir além do consumo 

e, efetivamente, tem a possibilidade de criar e compartilhar sua produção.  

 
As tecnologias móveis permitem que tanto receptores quanto emissores de 
mensagens possam estar em qualquer lugar do planeta (e até fora dele). Participar da 
criação dessa nova forma de história, de memória coletiva, é experiência sem 
precedentes. É realmente uma revolução, na qual, entre muitas outras coisas, 
também se cria um novo público para esses insólitos espaços de encontro, de 
exibição e de convivência disponibilizados pelas redes móveis. Criam-se novas 
comunidades, que vão além do geográfico (DI CASTRO, 2011, p.211) 

 

De qualquer forma é bom situar que um dos marcos para esta nova fase do jornalismo 

digital seria o “11 de Setembro” quando pessoas comuns começaram a produzir notícias do 

atentado com postagens em blogs, fotologs e cedendo material para redes como CNN e FOX. 

"As notícias estavam a ser produzidas por pessoas comuns, que tinham [...] imagens para 

mostrar, e não apenas pelas agências 'oficiosas' que, tradicionalmente, costumam produzir a 

primeira versão da história" (GILLMOR, 2005, p.12).  

Para Gillmor este contexto passou a ser possível devido à disponibilização de 

ferramentas na web como blogs e a proliferação de tecnologias móveis digitais como 

celulares com câmera e máquinas digitais com um cenário que levaria à mobilidade na 

produção noticiosa. "Combine-se a máquina de absoluta mobilidade com a sua capacidade de 

enviar, no mesmo instante, uma imagem para alguém ou para a web. É esse o mundo que os 

telemóveis equipados com câmaras fotográficas estão a criar" (GILLMOR, 2005, p.50). 

Mesmo o discurso de Gillmor sempre ser norteado por um entusiasmo acima da média, é 

visível a formatação de um uso mais intensivo desta condição de mobilidade e portabilidade 

para a produção de imagens e vídeos que, dependendo do teor, circularão pelo jornalismo 
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participativo. Pardo Kuklinsk e Cobo Romaní (2007) vão dizer que a convergência de 

aplicações Web 2.0 e a migração desta plataforma para dispositivos móveis insere esta nova 

fase digital com a banda larga dos celulares aumentando em número de usuários em alguns 

países.  

 

As redes de banda mais larga e a quase onipresença desse tipo de máquina [celulares 
e câmeras] nas mãos das pessoas comuns dão-nos a certeza de que todos os grandes 
acontecimentos - aqueles que têm um qualquer elemento que mereça ser captado em 
imagens - serão vistos, e gravados, por várias ou mesmo por muitas pessoas 
(GILLMOR, 2005, p.51).  

 

Para Bruns (2005) essa cobertura breaking news por parte de repórteres cidadãos tende 

a se tornar cada vez mais ubíqua como ocorreu em 2003 com a BBC nos protestos contra o 

Iraque: “[...] Este fenômeno na cobertura da BBC dos protestos contra a Guerra do Iraque, por 

exemplo; no caso, pessoas do público ao redor do mundo receberam a sugestão de usar seus 

celulares para enviar imagens de seus lugares com a finalidade de atingir uma cobertura 

ampla em torno do mundo” (BRUNS, 2005, p.136).).138 Em direção ao aprofundamento desta 

questão, consideramos que as tecnologias móveis são, de fato, novas plataformas de produção 

para a reportagem móvel na mídia cidadã, como concorda Scheineder (2007), que acredita 

que estamos diante de um jornalismo participativo que impacta os grandes conglomerados de 

mídia tradicional porque usuários podem gerar conteúdo sem a necessidade de uma 

intermediação dessas  grandes corporações. 

 

Estamos vivendo numa revolução da comunicação onde novas opções de 
compartilhamento de informação são providos para usuários online e grupos. Além 
dos ambientes regulares que oferecem conexões instantâneas e diretas entre pessoas, 
indivíduos ou comunidades. Além do mais, isto pode ser alcançado sem a presença 
do repórter profissional e sem o robusto sistema de edição e de infraestrutura de 
conglomerados de mídia. Isto é qualificado como jornalismo participativo ou 
cidadão (SCHEINEIDER, 2007, p.159-160).139 

 

 Pellanda (2006) chama a atenção para os novos vetores que a expansão das tecnologias 

                                                
138 “[...] This phenomenon in the BBC ́s coverage of protests against the Iraq war, for exemple; here, members of 
the public around the world were asked to use their mobile cameras phones to submit pictures of their local 
demonstrations in order to achieve broad coverage of demonstration around the world" (BRUNS, 2005, p.136, 
tradução nossa). 
139 “We are living in a communication revolution where new options of information sharing are provided to 
online users and groups. Besides regular environments offers direct, instantaneous connections between people, 
either individuals or communities. Furthermore, this can be achieved without the presence of professional 
reporter and without the robust editing mechanism and infraestructure of large media corporations. This is 
referred to as citizen or participatory journalism” (SCHEINEIDER, 2007, p.159-160, tradução nossa). 
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móveis conduziram como o uso de celulares no registro dos atentados de Londres em 2005 

por pessoas que estavam no local dos metrôs e ônibus que foram alvos das bombas. 

Publicações e sites como BBC se abasteceram das imagens dos cidadãos para compor seus 

noticiários. Para Gilmor (2004) estas circunstâncias significam um novo poder que emana do 

público como cidadão repórter. Fenômeno similar ao da cobertura dos atentados em Londres 

em 2005 ocorreu um ano antes em Madri quando esta cidade também foi vítima de bombas de 

terroristas. Além de câmeras embarcadas nos aparelhos, as conexões 3G ou Wi-Fi permitem, 

cada vez mais, a emissão do material. Em 2004, vimos também o uso de tecnologias móveis e 

sem fio durante a cobertura e na mobilização para ajuda aos países da Ásia e África atingidos 

pela tsunami que devastou parte da região (LEMOS; NOVAS, 2005; ALLAN, 2006). “[…] as 

primeiras imagens da tragédia foram reveladas por fotos tiradas de celulares e publicadas nos 

mais diferentes blogs [...]” (CARMO, 2008, p.74). 

 O uso das tecnologias móveis para registro de situações de emergência também tem 

registros no Brasil como no caso do sequestro do “ônibus 174”, no Rio de Janeiro, em que um 

sequestrador transformou em reféns algumas pessoas num ônibus urbano em 2000 ou o 

registro do desmoronamento de linha de metrô em São Paulo em 2007 (CARMO, 2008). O 

jornalismo cidadão possibilita a cobertura bottom up em que a construção noticiosa não parte 

das organizações jornalísticas tradicionais, mas do público com suas contribuições através de 

tecnologias móveis, interações em redes sociais com postagem de fotos, videos, comentários, 

hashtags. São cidadãos que sacam seus aparelhos para registrar o que antes era feito apenas 

por jornalistas profissionais.  

 O jornalismo móvel digital por meio de dispositivos móveis trouxe novas micro-esferas 

como os microblogs e os moblogs que se aproveitam desse potencial, conforme já havíamos 

explorado anteriormente (SILVA, 2009), cujo espaço dentro do jornalismo participativo 

móvel se apresenta com uma atuação significativa no fluxo informacional na rede e na 

mobilidade em situações de relatos de enchentes (tanto através dos 140 caracteres) quanto na 

disponibilização de vídeos e fotos. Este é um dos principais aspectos de exploração do cenário 

cujas atitudes aparecem com frequência com a ressignificação do papel da audiência como 

produtor e circulador de informações. 

 Para Lemos (2007) esses momentos assumem uma “função pós-massiva”. Observamos 

que estas situações ultrapassam a fronteira dos meios de comunicação de massa e funcionam 

como insurgência a inoperância destes diante de fatos jornalísticos que não são cobertos por 

falta de profissionais suficientes ou por não entrarem dentro dos critérios subjetivos de 
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noticiabilidade dessas organizações jornalísticas. Lemos (2007) define as mídias com função 

massiva como “fluxo centralizado de informações” e de filtro do conteúdo editorial no sentido 

de mão única, unidirecional na relação: controle do pólo de emissão. Por funções pós-

massivas ele define como o oposto, ou seja, liberação do pólo de emissão e uso de mídias 

digitais de forma que qualquer pessoa possa se apropriar e produzir informações, além de 

interagir gerando uma conversação, uma esfera comunicativa onde todos podem colaborar e 

interagir. Lemos, entretanto, insiste de que é importante compreender a partir da noção de 

função e não do dispositivo.  

 Neste sentido, essas novas ferramentas digitais disponíveis exercem essa característica 

de função pós-massiva permitindo, de uma forma mais efetiva, o surgimento dos “repórteres 

de ocasião” (AZAMBUJA, 2009), os repórteres cidadãos (GILLMOR, 2004; TENWOLDE, 

2010) que não precisam passar pelo aval dos meios tradicionais de comunicação (rádio, 

jornal, tv) para efetuar seus relatos (em texto, áudio, foto, vídeo) disponibilizando-os na rede 

em blogs, redes sociais, portais colaborativos e outros meios potencializadores. 

 
Cidadãos ofertam suas reportagens inéditas, fotografias, imagens de vídeo, capturas 
de telas do telefone móvel ou clipes de áudio. Muitos destes materiais são atraídos 
pelas organizações jornalísticas em busca da ampliação de sua cobertura ou por 
blogueiros individuais que procuram contrabalançar os excessos do "jornalismo de 
helicóptero", com uma profunda influência sobre as percepções da audiência em 
torno da crise ao redor do mundo (ALLAN, 2006, p.7).140 

 

Exemplos outros destas apropriações podem ser vistos na África em que o celular 

tornou-se uma ferramenta fundamental da prática do jornalismo cidadão141 como forma de 

produção e distribuição de conteúdos como no caso do projeto African News142 que tem à 

disposição uma rede de repórteres cidadãos espalhados por países africanos cobrindo o dia a 

dia das comunidades com as câmeras dos seus celulares mostrando denúncias, protestos e 

histórias desses lugares em meio ao subdesenvolvimento do continente.  

 

                                                
140 "[…] citizens offering their first-hand reports, digital photographs, camcorder video footage, mobile 
telephone snapshots or audio clips. Much of this material, whether taken up by news organizations seeking to 
augment their coverage or by individual bloggers seeking to counter-balance the excesses of ‘helicopter 
journalism’, proceeded to have a profound influence on audience perceptions of the crisis around the world" 
(ALLAN, 2006, p.7, tradução nossa). 
141 Disponível em http://www.periodismociudadano.com/2009/12/23/africa-lidera-el-uso-de-la-telefonia-movil-
en-el-periodismo-ciudadano/ acesso em 28 dez. 2009  
142 Disponível em http://www.africanews.com/ acesso em 28 dez. 2009 
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Figura 24 – Mapa visualiza os repórteres cidadãos que contribuem com o projeto 

 

Fonte: captura de tela143 

 

Outro projeto é o Voices of Africa144 com os repórteres móveis cujo projeto teve início 

em 2007 em Gana e Kenia. Nas manifestações no Egito, repórteres cidadãos e ativistas se 

utilizaram de plataformas móveis como o Bambuser para transmitir ao vivo e relatar os 

acontecimentos do lugar com valor jornalístico. 

 

3.5.1  Produção do público no mainstream 

 

Os meios de comunicação tradicionais com presença na internet foram buscar neste 

modelo e na visibilidade que ele sustenta formas de aproveitar essa produção do público para 

atuar em três frentes a nosso ver: primeiro, receber material que efetivamente possa ser 

incorporado à produção jornalística com valor-notícia. Segundo, gerar com o projeto a 

ampliação e manutenção das comunidades de leitores através da oportunidade ofertada ao 

público no sentido de causar a sensação de participante, de interação e, ao mesmo tempo, 

neutralizar a circulação deste material por outros meios (como blogs alternativos, 

concorrentes, redes sociais e etc.). Terceiro, obter material de primeira mão que além de 

                                                
143 Disponível em http://www.africanews.com/ acesso em 26 dez. 2011 
144 Disponível em http://www.voicesofafrica.org/ acesso em 26 dez. 2011 
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possibilitar a inclusão na produção pode servir de pauta.  

No Brasil e no mundo há diversos projetos de jornalismo participativo visando à 

captação de imagens e vídeos dos cidadãos para disponibilização nos seus canais ou para 

publicação atrelada à produção jornalística. Temos exemplos desses projetos com o 

FotoRepórter145 do Estadão, o Eu-Repórter146 de O Globo, que tem também um aplicativo147 

para o usuário enviar sua contribuição diretamente do celular. A CNN também tem um canal 

similar com o iReporter148. Outros que podem ser mencionados ainda são: Yo, Periodista (El 

País), VC Repórter (Terra), VCnoG1 (G1), Você no Fantástico (TV Globo), Overmundo, 

Minha Notícia (iG), Ouvinte Repórter (Rádio Eldorado/SP), Leitor-Repórter (Zero Hora/RS), 

REC6, Bairros.com (O Globo), Radar Cultura (Fundação Pe. Anchieta/SP), MeuJC (Jornal 

do Commércio/Recife), FotoPovo (Portal o Povo, de Fortaleza). A maioria destes projetos 

deve sua existência à abertura proporcionada pela disponibilidade de câmeras digitais e 

celulares com câmeras que torna o registro de acontecimentos ubíquo. 

Dessa forma estariam ocorrendo aberturas para novas formas de produção, 

principalmente para o jornalismo participativo móvel. Para Scheindeider (2007) as críticas à 

produção construída pelos usuários não se sustentam porque na mídia tradicional também há 

falhas no processo de apuração que comprometem a notícia. Logo não faria sentido a 

crucificação das "fontes de notícia construídas pela comunidade civil". Ele considera que vem 

ocorrendo mudanças significativas no jornalismo nos aspectos de apuração, reportagem, 

edição, publicação e que também a cobertura dos eventos estão cada vez mais próximos do 

tempo real, mas isto não significaria a substituição da reportagem profissional pelo jornalismo 

participativo, mas, sim, aspectos do impacto da digitalização. “A era da digitalização trouxe 

diversas transformações na forma como o trabalho dos meios se dá nos aspectos técnicos e 

operacionais”  (SCHEINEIDER, 2007, p.162).149  

O uso de dispositivos móveis torno do jornalismo participativo e das colaborações se 

constitui ou não numa forma de jornalismo podendo atravessar relação com as imagens 

publicadas nos canais colaborativos e gerar “tensões sobre os critérios de noticiabilidade” na 

definição do que “deve ser noticiado” (PALACIOS, 2007). Ao longo do livro Gatewatching, 

                                                
145 Disponível em http://www.estadao.com.br/ext/fotoreporter/foto_imagens.htm acesso em 14 dez. 2011 
146 Disponível em http://oglobo.globo.com/eu-reporter/ acesso em 14 dez. 2011  
147  Disponível em http://itunes.apple.com/br/app/o-globo-eu-reporter/id307244819?mt=8 acesso em 21 dez. 
2011  
148 Disponível em http://ireport.cnn.com/ acesso em 21 dez. 2011  
149 “The age of digitalization brought several changes to the way media work both technically and operationally" 
(SCHEINEIDER, 2007, p.162, tradução nossa). 
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Bruns (2005) questiona se a produção feita por cidadãos comuns seria de fato jornalismo e se 

os participantes poderiam ser chamados de jornalistas. Logo, percebe-se que há novas 

características em jogo em torno da produção realizada por pessoas fora do mainstream e seus 

critérios incorporados na rotina produtiva dos profissionais. 

Neste entorno encontra-se a própria definição do que realmente se constitui notícia. Há 

ainda muitas controvérsias sobre o que é notícia no contexto ou pode ser noticiável e, por isso, 

não há uma definição fechada, mas diversas definições  podem ser encontradas em Lage 

(2007), Wolf (2009) ou em Traquina (2005, p.61) que acredita que é partir dos valores-

notícias que o jornalista toma suas decisões: “Os valores-notícia são o elemento básico da 

cultura jornalística que os membros desta comunidade interpretativa partilham. Servem de 

‘óculos’ para ver o mundo e para construir [e definir a notícia]” (TRAQUINA, 2005, p.61). 

As definições mais comuns referem-se ao que é de “interesse público ou importante”, mas de 

qualquer forma passa pelo crivo destes valores estabelecidos na atividade jornalística. 

A questão que nos apresenta é: 1) Os critérios utilizados na imprensa para selecionar 

as notícias se aplicariam ao jornalismo participativo? 2) Os mesmos valores-notícias se 

repetiriam no jornalismo participativo? A produção aqui ocorre em perspectiva bottom-up e 

não top-down como ocorre na mídia tradicional, segundo Bruns (2005). Entretanto, se for 

levado em conta um jornalismo participativo ancorado por um grupo de comunicação 

tradicional a hipótese é que serão compartilhados os mesmos valores porque o filtro do que 

será publicado passará pelo crivo de um profissional, um editor.  

Estes critérios de noticiabilidade levam em conta princípios estabelecidos na cultura 

jornalística e também os critérios próprios de cada empresa jornalística. Com a produção em 

ambiente colaborativo há um tensionamento destes critérios pois a ubiquidade e o 

imediatismo, por exemplo, se integram e são potencializados no jornalismo em rede. Em 

relação às imagens, os projetos vinculam a orientação aos repórteres cidadãos por registro de 

fotos com valor jornalístico. De qualquer forma esta produção foge ao controle das empresas 

jornalísticas na sua fase inicial que retomam o controle na saída com seu filtro (gatekeeping). 

O jornalismo participativo, entendido de uma forma ampla (blogs, colaborações, 

intervenção no processo produtivo e de edição), dimensiona as práticas na rede e coloca novas 

proposições em torno dos conceitos de jornalismo e do que é notícia. Neste sentido, os 

critérios de noticiabilidade utilizados nos mass media tradicionais para o recorte dos 

acontecimentos que comporão o leque dos fatos a serem noticiados incorporam novas 
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condições a serem analisadas. Uma produção mais massiva de conteúdos por parte da 

audiência que coloque em “choque” os critérios de noticiabilidade, principalmente se levar 

em conta que estes produtores não são oriundos da “tribo” da cultura jornalística e 

conhecedores dos valores-notícias. Adiciona-se ao contexto, a ubiquidade, o imediatismo e a 

mobilidade desta produção por parte da audiência através da utilização de tecnologias móveis 

como celular e redes de conexão sem fio que condicionam uma produção em mobilidade e 

instantânea de fatos noticiáveis. 

Se por um lado a produção colaborativa na rede por parte de sites não identificados 

com a grande mídia possa ser exercida sem a observância destes critérios de noticiabilidade e 

valor-notícia; por outra perspectiva, os projetos de jornalismo participativo dos grupos de 

comunicação, obedecerão a estes critérios como ficou comprovado neste estudo. O que não 

chega a ser surpresa. Pelo contrário. Ajuda a entender que no estágio de saída (a publicação) a 

filtragem das notícias ou imagens a serem publicadas passam pelo crivo de um editor que 

exercerá o controle sobre esta produção de acordo com os critérios de noticiabilidade das 

outras mídias do grupo.  

 

3.6 Mapeamentos de experiências de jornalismo móvel digital 
 

 O jornalismo móvel digital se expande tanto nas organizações jornalísticas quanto na 

mídia cidadã com as apropriações de tecnologias móveis com impacto na vida social de países 

ricos e em desenvolvimento. Para dimensionar o fenômeno sociotécnico e seu impacto sócio-

cultural, comunicacional e político realizamos um mapeamento de projetos e experiências 

desde 2007, quando iniciamos a pesquisa, de forma a constituir um escopo de sua abrangência 

no Brasil e no mundo.  

 Daremos ênfase nesta recuperação aos projetos vinculados às organizações jornalísticas 

tradicionais por estarem mais diretamente no foco desta pesquisa. Em parte anterior, já 

mencionamos algumas das experiências de jornalismo participativo móvel e sua forma de 

atuação, o que difere dos objetivos dos meios tradicionais, como veremos. Esse mapeamento 

foi realizado através de revistas especializadas em tecnologias, sites catalogados no blog 

“jornalismo móvel”150 e agregação na plataforma Delicious destas experiências identificadas 

durante todo o período da pesquisa para a tese.  

                                                
150 Disponível em www.jornalismomovel.com.br acesso em 12 dez. 2012 
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 Neste sentido, o mapeamento que ora expomos não esgota possíveis outras experiências 

que não foram localizadas e que possam ser significativas. Esse trabalho terá um caráter 

descritivo para situar as práticas e mobilizar os modelos de operação com suas respectivas 

tecnologias e aplicações e, de antemão, apontamos como comum a todas o uso de tecnologia 

sem fio de terceira geração. A seguir, descreveremos as experiências mais significativas 

encontradas, excluindo do levantamento o Extra Online, A Tarde Online e o JC Online, que já 

serão explorados nos resultados da pesquisa sobre os casos em capítulo específico no final da 

presente tese. 

 

 

a) Band  
 

 A TV Bandeirantes utiliza celulares no seu telejornal “Primeiro Jornal” com foco no 

breaking news com flagras de acidentes, incêndios, ou seja, com a noção de repórter na rua. O 

projeto é denominado de “Band Repórter Celular”. Este mesmo nome “Repórter celular” 151 já 

foi utilizado em projeto com a mesma finalidade da TV Alterosa de Minas Gerais em 2005 

onde os repórteres da sede e sucursais utilizavam celulares da Sony Ericsson para a produção 

de vídeos para a emissora, afiliada do SBT (ROCHIDO, 2008). Em abril de 2008, o 

jornalismo da TV Band de São Paulo incorporou o celular como plataforma de produção 

realizando a primeira transmissão ao vivo numa rede de tv a partir de um celular 3G152 (figura  

25). Com uma qualidade próxima de DVD, a transmissão com o celular permite que o 

repórter possa narrar fatos ao vivo sem o uso dos equipamentos tradicionais caracterizados 

pelo tamanho robusto e o uso de veículos com microondas para o envio para o satélite e uma 

série de outros aparatos necessários para uma transmissão televisiva. Com isto se instaura de 

fato uma mobilidade total do repórter em campo.   

 

 

 

 

                                                
151 Disponível em http://portalimprensa.uol.com.br/mapa/noticias/2005/04/19/imprensa10663.shtml acesso em 
22 dez. 2007 
152  Disponível em http://jornalismomovel.blogspot.com/2008/04/jornalismo-da-band-transmite-ao-vivo.html 
acesso em 30 abril 2008 
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Figura 25 – Transmissão ao vivo em rede no jornalismo da TV Band através de celular 3G 

 

Fonte: captura de tela 
 

 

 Um dos momentos do jornalismo móvel do projeto aconteceu 27 de março de 2009 na 

transmissão ao vivo de um celular de um incêndio em Diadema, região do ABC Paulista. O 

repórter Pedro Mota utilizou um celular 3G do local interagindo com o apresentador Luiz 

Datena, que estava no estúdio da emissora (SILVA, 2009). A equipe da Band utiliza o 

aplicativo de streaming Movino para realização da prática.  

 

 

b) TV Jornal  
 

A partir da agência Reuters desencadeou-se o desenvolvimento de várias outras 

iniciativas. Em novembro de 2007, o Sistema Jornal do Commercio, do Recife, através da TV 

Jornal criou o projeto “Notícia Celular153” (figura 26), o primeiro do país a utilizar tecnologia 

de terceira geração e celular Nokia N95 para gerar vídeos e fotos para a programação de um 

canal de TV e para um portal de notícias, o JC Online.  

 

                                                
153 Disponível em  http://jornalismomovel.blogspot.com/2007/11/notcia-celular.html acesso em 22 nov. 2007 



 

 

156 

 

 

Figura 26 –  “Notícia Celular” da TV Jornal com smartphone 3G 

 

Fonte: captura de tela154 

 

Dezesseis profissionais – repórteres, fotógrafos e cinegrafistas utilizaram celulares 

para registrar situações do dia a dia do Recife com teor jornalístico e utilidade pública como 

acidentes, incêndios, previsão do tempo nas praias, transmissão de jogos de futebol e outras 

coberturas que requeriam imediatismo como ocorreu com a cobertura do Carnaval 2008 e 

2009. Os vídeos e fotos foram exibidos na programação jornalística da TV Jornal e também 

disponibilizados no portal JC Online (SILVA, 2008).  

 

 

c) RBS/Zero Hora  
 

 Com a proposta de salientar o jornalismo locativo e móvel, o projeto LocastPOA155, 

lançado em novembro de 2009, propõe a relatar notícias e reportagens no espaço urbano de 

Porto Alegre-RS, através de vídeos e uso de celulares android com GPS. As informações 
                                                
154 Disponível em http://youtu.be/881Hg3sFleI acesso em 3 dez. 2007 
155 Disponível em http://locast.mit.edu/civic/ acesso em 14 nov. 2011 
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contidas no site do projeto são produzidas no local onde o fato está ocorrendo e dispostas em 

um mapa de geolocalização com a participação de jornalistas do Grupo RBS.  

 

Figura 27 –  Zero Hora transmitindo ao vivo de smartphone Android e 3G 

 
Fonte: captura de tela156 

  

 Além disso, o projeto mantém o viés colaborativo com o intuito de motivar a 

participação dos cidadãos e contribuir com a divulgação de notícias locais, pretendendo 

compreender as dinâmicas das comunidades, incentivando a colaboração dos cidadãos e 

socialização nas produções. O LocastPOA é resultado da parceria entre o curso de 

Comunicação Social (Famecos) da PUC-RS, jornalistas do Grupo RBS e do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). Dentro do Grupo RBS, o Zero Hora também realiza 

transmissão ao vivo (figura 36).  

 

d) RTP 
 

 Com uma equipe de 18 jornalistas, a RTP (Rádio e Televisão de Portugal) e Antena 1 
                                                
156 Disponível em http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/esportes/inter/noticia/2012/07/video-acompanhe-ao-vivo-a-
chegada-de-diego-forlan-na-capital3814674.html acesso em 22 jul. 2012 
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realizaram um projeto de reportagem móvel para a cobertura das eleições Européias, em 

2009, munidos de uma câmera fotográfica, com 8 megapixels, explorando o aplicativo Qik, 

além de celulares 3G (figura 28). O projeto incluiu também mapas com a localização dos 

eventos, uso do Twitter para atualizações e link das transmissões e uma galeria de fotos, via 

Flickr. Dois repórteres ficaram encarregados de fazer essa cobertura in loco, ao vivo.  

 

Figura 28 – Transmissão ao vivo na RTP com aplicação Qik 

 

Fonte: captura de tela157 

 

 O material produzido pelos repórteres da RTP foi disponibilizado no site do projeto da 

emissora portuguesa, sendo uma experiência consistente de jornalismo móvel com o uso 

sistemático de diversas aplicações móveis. 

 

 

e) Jornal The Star 
  

 O jornal Americano The Star158, localizado em Cleveland, no estado de Ohio, estruturou 

uma redação móvel que agrega dispositivos móveis digitais aliados à conexão sem fio. A 

redação funciona da seguinte maneira: em um carro equipado, os repórteres se dirigem ao 

local do acontecimento e fazem o relato ao vivo, in loco. Para potencializar a transmissão, um 
                                                
157  Disponível em http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/tecnet/index.php?k=Jornalismo-Mobile---Uma-nova-
dimensao-que-esta-a-nascer-e-a-crescer-em-Portugal.rtp&post=14378 acesso em 15 nov. 2009 
158 Disponível em http://www.shelbystar.com/ acesso em 22 dez. 2007  
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hotspot (ponto de acesso à internet) foi instaurado com o objetivo de fazer a cobertura no 

âmbito da cidade com um raio de alcance ampliado, cujo roteador encontra-se dentro do 

veículo (figura 29). 

 A redação móvel do The Star é estruturada por um Notebook Dell para edição de áudio, 

vídeo e imagens e o uploads para o site. Ainda como equipamentos carregados há uma 

câmera Nikon Coolpix contendo 7,2 megapixels e uma filmadora Sony HDR–SR1 com 

capacidade de gravação em alta resolução, como também gravador digital com capacidade de 

edição, um roteador Kyocera para acesso à internet nos dispositivos e um servidor próprio.  

 

Figura 29 – Unidade móvel da The Star com tecnologias móveis 

 
Fonte: reprodução159 

 

 

f) USA Today e The Daily News Journal 
 

 As possibilidades de transmissão por meio das tecnologias móveis estimularam alguns 

veículos de comunicação norte-americanos a potencializarem a cobertura das eleições 

americanas ocorridas em 2008. É o caso do USA Today e The News Journal que construiram 

canais específicos para a transmissão através de aplicações como Mogulos e Qik  aliadas à 

tecnologia 3G. O Mogulus funciona como um estúdio móvel com recursos interativos.  

 

g) Revista Época 
 

 A revista Época de São Paulo conduziu uma experiência de jornalismo móvel e de 

geolocalização de notícias a partir de junho de 2008. Uma repórter saia as ruas produzindo 
                                                
159 Disponível em http://jornalismomovel.blogspot.com.br/2007/11/redao-mvel.html acesso em 23 nov. 2007 
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matérias inusitadas encontradas no espaço urbano da cidade para o blog Urblog (figura 30). O 

projeto também investiu em transmissão ao vivo com smartphone Nokia N95.  

 

Figura 30 – Urblog, blog móvel da revista Época 

 
Fonte: captura de tela160 

 

 A repórter Juliana Vilas registrava as curiosidades cotidianas da cidade de São Paulo e 

disponibilizava no blog como vídeos, fotos, histórias pitorescas, entrevistas, personagens, 

entre outras camadas informacionais. Todo o conteúdo do Urblog era produzido nas ruas. O 

objetivo era explorar o espaço urbano através da tecnologia 3G e conexões sem fio, adotando 

novas práticas no modo de produção de reportagens jornalísticas. 

 

 

h) Revista Variety 
 

 Em julho de 2008, a revista Variety, uma das principais especializadas em 

entretenimento dos Estados Unidos, começou a utilizar o aplicativo Qik, via celular Nokia 

N95, para suas produções, bem como transmissões ao vivo. A Revista é apontada como 

pioneira na categoria a fazer esse tipo de apropriação da ferramenta (DORIA, 2008), 

principalmente, para a realização de entrevistas ao vivo. Uma das entrevistas que podem ser 

                                                
160 Disponível em http://www.tiagodoria.ig.com.br/2008/08/28/bastidores-do-urblog-o-blog-movel-da-cidade-de-
sp/ acesso em 28 ago. 2008 
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apontadas a partir da exploração do Qik foi o de mostrar a pré-estreia do filme Speed Racer, e 

em seguida, em outro vídeo, uma entrevista com o cineasta Woody Allen, presente na 

ocasião. Neste sentido, a Variety põe em atividade a tríade mobilidade, portabilidade e 

ubiquidade, que são postas nas práticas jornalísticas potencializadas com as tecnologias 

móveis e pela expansão das conexões em fio (SILVA, 2008). 

 

i) Jornal NH  
  

 O Jornal NH online161, de Novo Hamburgo – RS, do Grupo Sinos, utilizou smartphone 

Nokia N95 3G com o aplicativo Qik para transmissão ao vivo em 30 de maio de 2008 (figura 

31). A estratégia do projeto é viabilizar transmissões em tempo real de notícias e entrevistas, 

além de ofertar mais velocidade. No dia 30 de maio, a reportagem tratava do tema da baixa 

temperatura na região (JORNAL NH, 2008).  

 

Figura 31 – Primeira transmissão do Jornal NH online com Qik e 3G 

 
Fonte: captura de tela162 

 

 A partir desta iniciativa, todas as demais reportagens e matérias que tenham veiculação 

em tempo real/streaming foram identificadas através de um selo na qual indica o uso da 

tecnologia 3G. Após essa utilização, as reportagens ficaram armazenadas num banco de dados 

do site sob a tag “Como funciona o jornalismo móvel”. Para o diretor do Grupo Sinos, 

Fernando Alberto Gusmão, o jornalismo móvel, assim, se mostra como uma tendência 

                                                
161 Disponível em http://www.jornalnh.com.br acesso em 30 maio 2008 
162 http://jornalismomovel.blogspot.com.br/2008/06/tecnologia-3g-em-transmisso-ao-vivo-no.html 
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mundial com aumento crescente nos últimos anos. 

 

j) TV Record  
 

O programa Jornal da Record, por exemplo, ilustra uma outra situação de mobilidade. 

No período de 14 a 19 de setembro de 2009, o programa exibiu uma série de reportagem, 

denominada "Deixa que eu filmo" (figura 32), realizada exclusivamente a partir de um 

aparelho celular Nokia N95. Durante 40 dias, o repórter Vinicius Dônola trabalhou na série 

exibida na TV Record. A particularidade está no uso de celular em vez de câmeras 

convencionais. Para aproximar das condições reais de uma equipe jornalística de tv foram 

desenvolvidos acessórios para uma melhor apropriação em virtude da  prática como relatado:  

 

A nova série do Jornal da Record [...] apresenta uma matéria exclusiva realizada 
com um aparelho de telefone celular. A equipe de reportagem da Record 
desenvolveu uma grua (espécie de guindaste utilizado em gravações, para 
movimentação da câmera em tomadas de cena do alto) e acoplou um telefone celular 
na ponta de um cano de PVC para realizar a captação das imagens e também para 
gravar as passagens [...] de Vinícius Dônola. 163 

 

Figura 32 – Primeira série de reportagem brasileira gravada exclusivamente num celular 

 

Fonte: reprodução164 

                                                
163 Disponível em http://www.rederecord.com.br/programas/jornaldarecord/series.asp?id=3524 acesso em 11 set. 
2009 
164 Disponível em http://www.rederecord.com.br/programas/jornaldarecord/series.asp?id=3524 acesso em 11 set. 
2009 
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k) Agência Reuters  
 

A experiência mais expressiva e que culminou com a implantação de projetos 

similares pelo mundo foi o da agência de notícia Reuters, em outubro de 2007. A agência, 

uma das mais importantes do mundo, começou a adotar conexão sem fio 3G e Wi-Fi para 

transmissão 165  de suas reportagens através do projeto “Mobile Journalism” 166 , onde os 

repórteres foram equipados com um kit constituído por um celular Nokia N95, microfone 

externo, teclado Blueetooth e um tripé para as gravações com a câmera de 5 megapixels. 

(FULTON,  2007). Tecnologias móveis, conexões sem fio e mobilidade atravessam essa e as 

demais experiências apresentadas intensificando o jornalismo mobile nesse terreno delimitado 

com os espaços híbridos da esfera da mobilidade.  

 

Figura 33 – Projeto de jornalismo móvel da Reuters com smartphone em entrevistas 

 

Fonte: reprodução167 

                                                
165 A tese de Silva Junior (2006, p.259)  reconstitui as tecnologias do sistema de transmissão de informações 
adotadas pelas agências de notícias desde o telégrafo a cabo terrestre (1847) até o uso de redes de dados sem fio 
(na primeira década de 2000). Neste percurso temos o telegráfo a cabo terrestre (1847), cabos submarinos 
(1851), telégrafo por rádio (1923), telex (1930), satélite (1962), terminais eletromecânicos em rede (1964), 
terminais de vídeo em rede (década de 1970), redes de dados privados (1993), dados via satélite (1987), 
terminais digitais em redes privadas (1994),  Internet (1995), redes de dados sem fio (década 2000´s). Portanto, a 
adoção de jornalismo móvel nas atuais agências demonstram esse caráter de inovação que sempre permeou o 
meio. 
166Disponível em http://www.guardian.co.uk/media/pda/2007/oct/23/reutersmojoexperimentswith acesso em 11 
nov. 2007 
167 Disponível em http://www.guardian.co.uk/media/pda/2007/oct/23/reutersmojoexperimentswith acesso em 30 
out. 2007 
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3.7  Jornalismo em tablets e smartphones: emissão e difusão 

  

O jornalismo móvel digital em termos de produção de conteúdos em mobilidade 

também se relaciona ao aspecto de difusão de conteúdos para celulares, que começou de 

forma efetiva em 2000 no Brasil, como relata (CARMO, 2008; FERREIRA, 2005), com as 

iniciativas com os canais Wap, que devido as suas limitações estão bem no primórdio do que 

se tem hoje em termos de conteúdos para celulares (via internet móvel e aplicativos). Três 

grandes grupos de comunicação tiveram suas incursões neste campo como Grupo Folha, 

Grupo Abril e Grupo Estado de São Paulo. A Folha teve sua primeira versão para Wap em 

março de 2000 com o lançamento do FolhaWap com a distribuição de conteúdos basicamente 

oriundos de seu espelho Folha Online e alguns outros serviços básicos. O Estadão também 

lançou sua versão em 2000, acompanhado pelo Grupo Abril, que foi além e estruturou uma 

unidade para cuidar especificamente dessa demanda com o Abril Sem Fio que reunia os 

conteúdos das diversas revistas do Grupo. Até a metade da década passada, o formato Wap 

funcionou de uma forma limitada e com exploração limitada da potencialidade da Internet 

móvel. A partir de 2006 em diante, com a banda larga móvel e o lançamento de smartphones, 

é que se verificou uma evolução do consumo de notícias em dispositivos portáteis. Daí em 

diante os formatos também vêm mudando como do Wap para Mobi e para sistemas 

operacionais específicos como IOS, com a chegada do iPhone em 2007, e do Android 

posteriormente.  

Além da banda larga móvel e dos novos dispositivos que surgiram durante esse 

período deve-se colocar como relevante o aperfeiçoamento das interfaces com o touch screen. 

Do formato Wap estes portais de conteúdo móvel introduziram o envio de mensagens, o SMS, 

para os usuários com notícias curtas como resultados de jogos de futebol, economia, política e 

outros canais específicos de acordo com a seleção do usuário através da contratação do 

serviço. O SMS foi incorporado nos celulares a partir de 1992 e no Brasil ganhou a 

denominação de torpedos. Além do uso de SMS para os usuários, as mensagens de textos ou 

do recurso MMS (mensagem multimídia, a partir de sua introdução em 2001) começaram a 

ser utilizadas pelos jornalistas para transmissão de notícias para a redação.  

Nesta direção, a proliferação de tecnologias da comunicação móvel e a ampliação do 

espectro da banda larga móvel possibilitaram o surgimento de novos hábitos de consumo: o 
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consumo em mobilidade em dispositivos portáteis ou o consumo “digital omnívore”168 

(COMSCORE, 2011) pela transição de plataforma em plataforma móvel. Essa vertente 

complementa-se com a de produção tendo em vista que à medida que a audiência consome 

em mobilidade passa a também exigir atualizações mais constantes.  

Consideramos, portanto, que essa demanda também é transferida para os repórteres 

móveis no tocante à atualização contínua. Esse contexto é importante demarcar para uma 

compreensão mais aprofundada das multiplataformas de produção e consumo, mesmo 

considerando que não será nosso enfoque, este último aspecto. A maioria dos dados mais 

detalhados sobre consumo de informações ainda é produzido sobre o mercado americano. 

Relatório sobre mídia móvel da Nielsen (2011), o  "State of the media: the mobile Media 

Report", revela que 44% dos americanos possuiam smartphones em 2011 contra 18% em 

2009. No Brasil já são 19 milhões de smartphones169 em operação. Além dos smartphones, é 

crescente a quantidade de tablets para a mesma finalidade: consumo de notícias. A maioria 

destes aparelhos usam sistemas operacionais Android da Google ou IOS da Apple. Entre as 

principais atividades nesses aparelhos estão a visualização de vídeos (31 milhões dos donos 

de smartphones).  

Na discussão sobre o futuro da indústria da notícia, pesquisa da Pew Research Center 

(2011) identifica que 53% dos que possuem tablets consomem notícias diariamente indicando 

uma transição para dispositivos móveis. Este fenômeno é colocado pela ComScore (2011) 

como “omníveros digitais”, ou seja, hábito de consumo multiplataformas móveis. Estudo 

comparativo (entre 2010 e 2011) da ComScore (2011) com usuários de tecnologia móvel nos 

EUA concluiu que o consumo e o tráfego de dados estão se distanciando de desktops e 

avançando em dispositivos móveis como em smartphones e tablets e ainda de forma cruzada 

e complementar entre estes. Abaixo (tabela 1), constata-se uma maior mobilidade com 

telefones móveis conforme dados relativos à América Latina. O Brasil liderava para tablets 

com 39,9% e de celular 56%.  

 

 

                                                
168 O termo “omnivores” se justifica pela presença do que é chamado de "dispositivos conectados" como os 
smartphones, consoles de jogos, e-readers e tablets onde o usuário consome de forma indistinta de forma cross 
media. 
169  Disponível em http://thenextweb.com/la/2011/08/22/smartphone-usage-in-brazil-why-youll-besurprised/ 
acesso em 22 ago. 2011 
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Tabela 1 – Brasil lidera em tráfego de dados oriundos de tablets 

Tráfego Não Originado em Computadores por Dispositivo 
Outubro 2011América Latina, Mercados Selecionado  

 Celular Tablet Outros 

Argentina 77,0% 17,1% 5,8% 

Brasil 56,0% 39,9% 4,1% 

Chile 78,8% 15,7% 5,6% 

Colômbia 53,7% 38,9% 7,4% 

Costa Rica 63,9% 27,1% 8,9% 

Equador 58,0% 30,0% 12,0% 

México 58,2% 27,8% 14,0% 

Peru 65,0% 24,1% 11,0% 

Porto Rico 45,6% 34,6% 19,9% 

Venezuela 57,8% 31,4% 10,8% 

Fonte: ComScore170 

 O chamado mundo móvel se expande com a conectividade das redes sem fio que 

permitem a mobilidade, tendo  os celulares como os que mais se utilizam desta conexão sem 

fio. No gráfico abaixo demonstram-se os dados referentes à posição de tablets e mobile em 

termos de uso de 3G e 4G.  

 
Figura 34 – Pesquisa revela que usuários de celular utilizam mais conexão 3G ou 4G nos EUA 

 

Fonte: ComScore 

 

                                                
170 Disponível em 
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Press_Releases/2011/12/Tablets_Account_for_Nearly_40_Percent_
of_Non-Computer_Web_Traffic_in_Brazil_and_Colombia acesso em  
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 As telas móveis para leitura (smartphones e tablets) têm aberto uma discussão sobre as 

questões de interface para consumo de notícias dentro do jornalismo móvel. As plataformas 

portáteis diferem em termos de tamanho do computador pessoal ou notebook 

complexificando a relação e o modo de visualizar (NEVES, 2011). Como a diagramação se 

acomoda neste entreposto? Que recursos facilitam o visualização e interação? Alguns 

pesquisadores como Natansohn e Cunha (2010), Cunha (2011) e Holanda (2011) têm 

discutido a emergência e as adaptações de produtos de caráter jornalístico para plataformas 

móveis e os reposicionamentos desses conteúdos no cenário, entre os quais estão as revistas 

diante de uma nova interface de consumo. 

 
Apesar das revistas brasileiras estarem se mexendo para disponibilizar conteúdo 
para estas diversas plataformas móveis, pouco ainda têm mudado no que se refere à 
produção. Geralmente, aplicativos e mobile sites para celulares – e também para os 
tablets – ainda tem sido alimentados automaticamente com o site convencional, para 
o desktop. A atualização ainda está sob responsabilidade do mesmo pessoal que 
cuida da atualização dos sites. Porém, os novos dispositivos estão “forçando” uma 
mudança de perfil nas redações, com a contratação de novos profissionais […] 
(NATANSOHN; CUNHA, 2010).  

 

 Nesta citação, temos a afirmação de que está ocorrendo um processo similar ao da 

transposição do impresso para o online nos primeiros momentos do jornalismo digital em 

meados da década de 1990 (CANAVILHAS; SANTANA, 2011). Entretanto, com o aumento 

da densidade de plataformas móveis, como tablets, a tendência natural é o de estabelecimento 

de novas gramáticas para as interfaces baseadas em touch screen e em outros recursos 

possibilitados pelos sistemas operacionais móveis. 

Figura 35 – Consumo de notícias em tablets e smartphones 

 

Fonte: captura de tela do iPad (2 fev. 2011) 
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 Em estudo de monitoramento de três anos (entre 2008 e 2011) realizado pelos 

pesquisadores Canavilhas e Santana (2011) sobre o desenvolvimento do jornalismo para 

plataformas móveis, na análise de 10 veículos de comunicação de várias regiões do mundo, 

concluiu-se que ainda o jornalismo vivencia para o meio móvel uma caracterização 

transpositiva como ocorreu com o início do jornalismo digital, mesmo diante de algumas 

iniciativas pontuais. “[…] A situação atual revela que os conteúdos continuam a ser meras 

transposições da oferta existente nos meios tradicionais, num modelo de shareware 

semelhante ao que ocorreu com o webjornalismo” (CANAVILHAS; SANTANNA, 2011, 

p.54).  

 Para entender e discutir sobre tablets e o uso da sua interface é importante perpassar o 

conceito de "interface" (JOHNSON, 1997) e a ideia de Scolari (2004) de que as interfaces não 

são neutras e, portanto, são objetos funcionando como agenciadores. Entretanto, esta é uma 

discussão que não iremos estabelecer aqui na tese tendo em vista que passa, em parte, ao largo 

do nosso objetivo central. Pórem, acreditamos que é importante situar essa expansão do 

consumo de notícias em plataformas móveis porque, de alguma forma, ela incide sobre o 

jornalismo móvel na condição da produção do repórter em campo, partindo-se aqui da tese de 

que esse consumidor em mobilidade passará a exigir uma atualização mais contínua do “hard 

news”. Com esse pressuposto, temos uma relação estreita entre o jornalismo móvel na 

produção e no consumo de notícias, cuja análise podemos encaminhar através da lente da 

mobilidade.  
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4.0 MOBILIDADE 

 

4.1 Paradigma das mobilidades contemporâneas 

 

 Para o jornalismo contemporâneo, a mobilidade constitui-se em um aspecto central 

para os seus processos de produção da notícia e de transmissão/emissão ampliando uma 

qualidade explorada no rádio e na televisão, porém com diferenças significativas por causa 

das características portátil e ubíquas possíveis e virtuais. Em princípio, a mobilidade tem sido 

abordada em suas variadas dimensões por diversos teóricos de campos interdisciplinares 

como Simmel (1990), Giddens (1992), Beck (1992), Bauman (2001), Urry (2000, 2007), 

Cresswell (2006), Kellerman (2006), Santaella (2007), Lemos (2007), entre outros. A partir 

do século XIX, aceleraram-se as condições de mobilidade com as revoluções de transporte e 

das comunicações e, no pós Segunda Guerra Mundial do século XX, essa dimensão, em 

termos comunicacionais e de tráfego de dados, ampliou-se ainda mais com as 

telecomunicações, com os satélites e mais à frente com a internet e as tecnologias móveis 

digitais conectadas em redes ubíquas.   

 Para um aprofundamento da compreensão do conceito de “jornalismo móvel digital”, 

recorremos como suporte teórico às definições de “mobilidade” por se constituir na literatura 

de proximidade mais consolidada, mesmo considerando as perspectivas que o termo abre nos 

diversos campos. A mobilidade em discussão explora a mobilidade física (transporte, 

movimento corporal, deslocamento dos repórteres com seus dispositivos móveis) e a 

mobilidade informacional/virtual (tráfego de dados) (LEMOS, 2009; URRY, 2000, 2007) 

num contexto de ubiquidade e de portabilidade. Nesta parte da tese, exploraremos esse 

paradigma para poder contextualizar mais adequadamente o desenvolvimento e as condições 

adquiridas para o realce da interface entre jornalismo e mobilidade dentro da produção das 

notícias. Teóricos como Sheller e Urry (2006), Urry (2007), Buscher et al. (2001) consideram 

que o atual mundo em movimento representa um novo paradigma (“new mobilities 

paradigm”), cuja extensão abrangeria as mais diversas camadas da sociedade (transporte, 

comunicacações, sistema financeiro, mobilidade urbana).  

 Partindo dessa localização para o fenômeno, Urry (2009) mostra os distintos modos ou 

sistemas de mobilidade quanto ao movimento de pessoas, objetos e informações ou formas de 
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viagem, de transporte e de comunicação. A extensão do conceito de mobilidade e suas 

propriedades se aplica aos meios de comunicação quando sugere a virtualização do trânsito de 

dados por redes telemáticas de característica instantânea e globalmente espacializada. Uma 

vez em formato digital, o conjunto de dados desmaterializado circula pelo ciberespaço 

eletronicamente e o jornalismo se beneficia dessa estrutura de forma remota através do uso de 

redes conectadas via dispositivos móveis capazes do acesso e distribuição de conteúdos, ou 

seja, o download e o upload.   

Apesar de não ser um fenômeno necessariamente novo, o seu efeito é crescente com a 

mobilidade. Neste sentido, Urry (2007) aponta quatro sentidos para “móvel” ou “mobilidade” 

para caracterizar suas dimensões históricas e práticas no âmbito cultural, econômico, 

comunicacional. O primeiro sentido refere-se a algum objeto ou ser que se move ou com 

potencialidade de estar em movimento, sendo enquadrante nessas propriedades o movimento 

de informação e de imagens; o segundo, aponta o móvel para manifestações de caráter "mob" 

ou "multitudes", de mobilização orquestrada por meios vinculados à tecnologia móvel, como 

assinala Rheingold (2002) no livro “Smart Mobs: the next social revolution”; o terceiro 

sentido é da natureza das ciências sociais por se refererir à “mobilidade social” (classe social, 

hierarquia) caracterizando-se como mobilidade vertical; e no quarto, mobilidade trata-se do 

fenômeno da migração e dos deslocamentos espaciais entre países ou internamente.  

Todavia, estas são concepções que orientam uma provocativa discussão sobre as 

dimensões e sentidos atribuídos para este conceito que transita entre vários períodos históricos 

e áreas distintas do conhecimento perpassando, naturalmente, nosso objeto com os 

desdobramentos pelos meios de comunicação de massa e o surgimento de novas mídias, que 

recorrem à emergência das tecnologias da mobilidade dos tempos atuais para um pertinente 

reposicionamento de relações entre os meios, a forma de produção e de distribuição 

entrelaçada aos telefones móveis (figura 36).  

Conforme expressado visualmente, delineia os sistemas de mobilidade e a polissemia 

desencadeada pelo termo com as atribuições diversas que carrega no seu entrelaçamento por 

disciplinas diversas, sendo que as dimensões da mobilidade física e informacional estão 

diretamente vinculadas ao sistema comunicacional e, portanto, exploramos essa perspectiva 

no trato do objeto da tese. 
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Figura 36 – Sistemas de mobilidade e as dimensões no jornalismo 

 

 

 Uma outra definição pertinente de mobilidade para o enquadramento na comunicação  

vem de Kellerman (2006) que, em relação à revolução da informação e das telecomunicações, 

define mobilidade como fluxo eletrônico de informações (dados) traduzido como potencial da 

"extensão virtual do indivíduo" por meio de dispositivos como telefone. Logo, trata-se da 

mobilidade informacional conectada com a mobilidade física e espacial. A mobilidade é vista 

como um princípio potencializador da comunicação com a capacidade de transportar 

informações virtualmente.   

 Neste sentido, o autor estabelece a relação existente entre mobilidade física e virtual 

tendo a primeira vinculada com a automobilidade (transporte) e a segunda aos fluxos na rede 

(internet) via comunicação wireless de forma que possamos visualizar a funcionalidade dupla 

da composição da mobilidade. No esquema de representação (figura 37)  apresentado pelo 

autor, essas duas forças se correlacionam: mobilidade virtual (telefone, internet, comunicação 

sem fio) e mobilidade física (automóvel). Assim, o autor estabelece as possíveis interfaces 

entre ambas em termos de “substituições, complementariedades e adições” no ecossistema. 

Quando remetemos à comunicação esse viés também se aplica na estruturação do fluxo de 

produção com tecnologias móveis e, nesse caso, automóvel e telefone, por exemplo, são 

intercambiáveis no uso, nas apropriações entre comunicações e transporte. Ao mesmo tempo, 

Kellerman argumenta que o telefone, nesse caso, pode ser tanto substituição da mobilidade 
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física (a viagem, o transporte) quanto complementar. O teletrabalho é um indicativo do 

deslocamento para o virtual e na questão dos repórteres móveis essa tendência se aplica. 

 

Figura 37 – Relacionamentos entre a mobilidade virtual e mobilidade física  

 

Fonte: Kellerman (2006) 

 

Essas dimensões, sobretudo, estão conectadas ao que Jensen (2006) e Bauman (2001) 

chamam de fluxos e mobilidade imersos nas práticas das cidades contemporâneas em torno 

das redes e da globalização perpassando os artefatos comunicacionais móveis ubíquos  

reforçado por Mitchell (2003) sobre mobilidade da informação com a produção e emissão em 

movimento como implicação para se pensar o espaço urbano, suas redes e toda a 

infraestrutura que movimenta esses commodities de dados.  

 

E ainda outro efeito - poderoso em combinação com todos esses - é a expansão da 
mobilidade dos produtores e consumidores de informação. Nós podemos, cada vez 
mais, baixar o que quiser e onde quiser para dispositivos móveis sem fio. Da mesma 
forma, podemos subir produtos que criamos enquanto estamos em movimento. Esta 
perspectiva desafia a ideia de lugar de trabalho fixo (MITCHELL, 2003, p.84).171 

                                                
171 “And yet another effect – particularly powerful one in combination with all of these – is to enhance the 
mobility of information producers and consumers. Increasingly, we can download whatever we want, wherever 
we want it, to portable wireless devices. Conversely, we can upload products that we creat while on the move. 
This challenges the very idea of a fixed workplace.” (MITCHELL, 2003, p.84, tradução nossa). 
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Observamos, de fato, no contexto do presente, a ênfase de Mitchell para o aspecto de 

“mobilidade ampliada dos produtores e consumidores de informação” como um valor novo 

para interpretação das transformações do momento para o deslocamento virtual dos mais 

variados dados. Com o processo de convergência, a miniaturização representada pela 

portabilidade dos dispositivos, caracterizados, conforme destacamos, pela ubiquidade na sua 

condição de conectividade, nos direciona a refletir sobre as mobilidades física e espacial 

(transporte, movimento físico) e informacional e virtual (mídia) (SHELLER; URRY, 2006; 

LEMOS, 2008). Sheller e Urry (2006) reposicionam estas perspectivas para enquadrar outras 

associações como mobilidade física (transporte, migração, estudos do turismo) e mobilidade 

informacional (internet, mídias, telefone móvel). Dourish, Anderson e Nafus (2007) pensam 

esse nexo entre tecnologias da mobilidade com computação e espaço urbano construído a 

partir das experiências em mobilidade e não apenas de lugares fixos, de modo a constituir um 

cenário ao qual tratamos aqui em termos de virtualização de dados cada vez mais em 

“nuvem”. “A computação está em movimento. Telefonia móvel, redes sem fio, computação 

embarcada e ambientes digitais ubíquos são manifestações de um amplo padrão em que a 

mobilidade exerce um papel significativo na experiência computacional” (DOURISH, 

ANDERSON E NAFUS, 2007, p1.).172 

O pensamento de Henry Jenkins (2009) sobre a questão é de que há uma amplitude da 

convergência multiplataforma. Neste sentido, Nilsson, Nulden e Olsson (2007) corroboram 

com a mesma percepção considerando que a mobilidade é uma dimensão da convergência 

multiplataforma como processo da evolução da indústria da notícia contemporânea. 

Estabelece-se, desse modo, uma noção plural para mobilidade(s) exigindo novas definições 

no endereçamento para as transformações desencadeadas pelos dispositivos conectados que 

surgiram em meados da 1990.  

Uma questão se apresenta em meio às considerações ora discorridas: como pensarmos, 

então, a mobilidade em relação ao jornalismo? Como os autores acima colocam, a 

"computação está em movimento" e novos padrões de mobilidade emergem desse 

desenvolvimento com suas próprias dinâmicas e o jornalismo é impactado por essas 

condições com as funções ressignificadas. Sendo assim, parte-se do pressuposto de que a 

mobilidade, dentro do sistema de funcionamento do jornalismo moderno (com características 

de instantaneidade, imediatismo, atualização contínua) ocupa uma instância de 
                                                
172 “Computing is on the move. Mobile telephony, wireless networking, embedded computing and ubiquitous 
digital environments are manifestations of a broader pattern in which mobility plays an increasingly significant 
role in the computational experience.” (DOURISH, ANDERSON E NAFUS, 2007, p.1, tradução nossa). 
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complexificação na produção da notícia em condições de mobilidade física e informacional. É 

através da capacidade de apropriação de ambas que o jornalismo expande suas próprias 

demandas e, de alguma forma, converge seus processos de atividades desenvolvidas em 

campo. No primeiro caso, é a mobilidade clássica humana para deslocamento 

corporal/material. O segundo, amplia os aspectos de mobilidade já presentes no livro ou nos 

tipos móveis de Gutenberg para a telemática e, agora, para dentro e a partir dos dispositivos 

móveis.  

Podemos identificar ainda no escopo, mobilidade sobre mobilidade em situações em 

que o repórter se desloca em veículo de reportagem (mobilidade física via transporte) e exerce 

suas atividades de edição ou envio de arquivos pelas redes sem fio através do tráfego de dados 

(mobilidade informacional). Seria uma espécie de mobilidade cumulativa ou sobreposta que 

demonstra a relação híbrida entre mobilidade de transporte/física e de comunicação. Assim, as 

fronteiras entre os modos de mobilidade ficam fluidas e se retroalimentam deixando em 

interação os espaços móveis. Devemos pensar o jornalismo nessa confluência de mobilidades 

entre a física e a informacional em que as tecnologias móveis colocam em funcionamento na 

cadeia de produção da notícia com o movimento de dados.  

 

Mobilidades também incluem movimentos de imagens e informação sobre os meios 
global, nacional e local. O conceito incorpora as comunicações um para um tais 
como telégrafo, fax, telefone, celular tanto quanto as comunicações de muitos para 
muitos realizadas por meio de redes e de computadores embarcados (SHELLER; 
URRY, 2006, p.212).173  

 

Decerto, dentro dessa expansão da compreensão do conceito, devemos lembrar que os 

próprios espaços de mobilidade também reivindicam espaços de imobilidade (GRAHAM; 

MARVIN, 2001) numa paridade próxima da que Deleuze e Guatarri (1995) argumentam 

sobre os processos de desterritorialização e reterritorialização como condição intrínseca 

considerando que a desterritorialização se vincula à própria perspectiva de mobilidade. Lemos 

(2007) argumenta que as tecnologias móveis não implicam apenas em aspectos de 

desterritorialização, mas também de territorialização e de reterritorialização. Este aspecto é 

compartilhado por por Sheller e Urry (2006), a partir da perspectiva de que a mobilidade 

termina tendo uma dependência da infraestrutura imóvel que a sustenta como torres de 

                                                
173 “Mobilities also includes movements of images and information on local, national, and global media. The 
concept embraces one-to-one communications such as the telegraph, fax, telefophone, mobile phone, as well as 
many-to-many communications effected through networked and increasingly embedded computers.” 
(SHELLER; URRY, 2006, p.212, tradução nossa). 
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telefonia, cabos e pontos de acesso sem fio para Wi-Fi ou Bluetooth, de forma que a 

mobilidade tem a influência da materialidade do lugar na sua operação. Essa dupla relação de 

mobilidade e imobilidade é problematizada por Giddens (1991) dentro da sociologia na 

dinâmica das mudanças da transição entre as culturas pré-modernas e modernas quanto aos 

aspectos de migração174 de pessoas nos períodos comparados.  

 

Migrações de populações, nomadismo e as viagens de longas distâncias de 
mercadores e aventureiros eram bastante comuns nos tempos pré-modernos. Mas a 
grande maioria da população era relativamente imóvel e isolada, se compararmos 
com as formas regulares e densas de mobilidade (e consciência de outros modos de 
vida) proporcionadas pelos meios de transporte modernos (GIDDENS, 1991, p.105).  

 

Ao analisarmos esse cenário, observamos que nas duas últimas décadas ocorre, na 

verdade, o ressurgimento dos estudos da mobilidade ou da comunicação móvel com seus 

desdobramentos por um campo de análise interdisciplinar (geografia, a sociologia, a 

antropologia, a economia, a comunicação, etc). As tecnologias da mobilidade são vistas 

dentro dessas pesquisas em diversas perspectivas de enquadramentos como mídias locativas e 

os aspectos de espacialização (LEMOS, 2007; SANTAELLA, 2007, 2008; MEDEIROS, 2010, 

2011; BLEECKER; KNOWLTON, 2006;) mobilização política e performances com smart 

mobs e flash mobs (RHEINGOLD, 2002; VALENTIM, 2005), jornalismo móvel (SILVA, 

2007, 2008, 2009a, 2009b, 2010; CARMO, 2008; BRIGGS, 2007, 2010; QUINN, 2002, 2009; 

PAVLIK, 2001; AZAMBUJA, 2009), processos sócio-políticos (GERGEN, 2008), estudos 

culturais (GOGGIN, 2008), mudanças sociais (KATZ, 2008; CASTELLS, FERNÁDEZ-

ANDÈVOL, QIU, SEY, 2006), interações sociais e dispositivos móveis (RIBEIRO, 2010), 

jornalismo cidadão (GILMOR, 2004; BRUNS, 2006), jornalismo hiperlocal e mobilidade 

(ZAGO, 2009; SHAW, 2007; PELLANDA, 2010) e relação games e mobilidade (ANDRADE, 

2009, 2012; MONT´ALVERNE, 2010).  

A comunicação móvel expande novas práticas dentro do conjunto da mobilidade e da 

cibercultura (BEIGUELMAN, 2006; SANTAELLA, 2008) com imbricações no espaço 

urbano, no jornalismo locativo com a noção de lugar nas formas de produção e emissão do 

                                                
174 Maffesoli (2001) fala também das migrações diárias relacionadas ao trabalho, ao consumo, as viagens e ao 
turismo como parte desse sistema de mobilidade e até mesmo de deslocamentos movidos pelo próprio desejo de 
nomadismo. "O nomadismo não se determina unicamente pela necessidade econômica, ou a simples 
funcionalidade. O que o move é coisa totalmente diferente: o desejo de evasão. É uma espécie de ‘pulsão 
migratória’ incitando a mudar de lugar, de hábito, de parceiros, e isso para realizar a diversidade de facetas de 
sua personalidade" (MAFFESOLI, 2001, p. 51). 
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lugar. De fato, a comunicação móvel engloba diversas pesquisas em torno das práticas 

relacionadas às tecnologias sem fio. Castells et al (2006) ancoram esse entendimento por meio 

do conceito de “sociedade em rede móvel” partindo do conceito expandido de "sociedade em 

rede" (CASTELLS, 1999) construído em torno da revolução das tecnologias da informação na 

década de 1970. “A sociedade em rede móvel é, simplesmente, a estrutura social conceituada 

como sociedade em que se amplia devido às novas tecnologias de comunicação sem fio”175. 

Para Katz (2008), a comunicação móvel afeta toda a estrutura, práticas e relação tempo-

espaço dos processos da vida diária se constituindo em atividade mainstream dos trabalhos 

humanos.  

A preocupação aqui é compreender como essas profundas modificações 

comunicacionais geradas pela mobilidade negociam a relação com a produção jornalística.  

Primeiro, entendemos que há uma nova geografia da comunicação sendo desenhada pelas 

tecnologias móveis digitais com características próprias que se diferencia, em parte, dos 

outros meios pela mobilidade ampliada que assistimos quanto à adoção pelos jornalistas e o 

público desses novos artefatos de produção. Segundo, a mobilidade material de imagens, 

vídeos, textos por meios virtuais através de smartphones e tablets, entre outros aparelhos 

portáteis com essa capacidade de processamento, contribui para uma distribuição 

descentralizada. Terceiro, aplicações de GPS e de redes sociais embarcadas nos aparelhos 

permitem maior proximidade com a noção de “lugar”, de “geolocalização” com o uso de tags 

de localização contextuais de notícias adicionando um valor-notícia do “local”. Quarto, a 

mobilidade referente às tecnologias móveis é caracterizada pela potência, pela liquidez e 

flexibilidade  encontrando-se em estado de mutação.  

O paradigma da mobilidade está presente no cotidiano. Argumentamos que esse 

movimento de informações e imagens por redes digitais representa uma expressão da 

mobilidade informacional impulsionada pela portabilidade e pelo contexto da comunicação 

ubíqua e, nesse sentido, é relevante discutir as dimensões que a mobilidade adquire no 

momento atual com seus reais impactos com a estrutura técnica desencadeada e as 

transformações no trabalho do campo jornalístico.  

 

 

                                                
175  “La sociedad en red móvil es, simplesmente, la estructura social conceptualizada como sociedad en red que 
se amplía gracias a las nuevas tecnologías de comunicación inalámbricas.” (CASTELLS et al, 2006, p.18, 
tradução nossa). 
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4.2 Noção multidimensional de mobilidade  

 

Alguns autores defendem uma compreensão plural do conceito de mobilidade para 

“mobilidades”, como é o caso de Urry (2000, 2007), Dourish, Anderson, Nafus (2007) e 

Jensen (2006, 2010) por entenderem que há diferentes modos de mobilidade e que o termo é 

multifacetado (KELLERMAN, 2006), como visto. Jensen argumenta que a apreensão da 

multidisciplinaridade do conceito, a partir de uma acepção mais ampla, visa um melhor 

enquadramento conceitual, teórico e metodológico que possa expressar sua complexidade e 

epistemologia.  

 

A compreensão de mobilidades significa não somente a pluralidade de modos, 
infraestruturas e hardware relacionados ao movimento. A pluralidade é mais 
profunda, ontológica e epistemológica para entender mobilidades. […] Há também a 
necessidade de compreender a multiplicidade das formas teóricas e conceituais de se 
engajar com a pesquisa sobre mobilidades. Este aspecto direciona para uma 
diversidade metodológica de um conjunto de práticas de pesquisa (de surveys a 
trabalho de campo e pesquisa etnográfica) tanto quanto uma abordagem 
interdisciplinar cobrindo o campo da engenharia, ciência, geografia, estudos urbanos 
e arquitetura, além da antropologia e sociologia, entre outros (JENSEN, 2010, 
n.p).176 

 

 A discussão estabelecida reforça a ideia de vivência em uma “cultura da 

mobilidade”177 (SANTAELLA, 2007; LEMOS, 2009; BEIGUELMAN, 2006; JENSEN, 2010; 

GREENBLATT, 2010), que Urry (2009), Büscher e Urry (2009) defendem como “paradigma 

da mobilidade” como representação desse fenômeno contemporâneo emergente a partir da 

década de 1990 associado, entre outros fatores, às tecnologias móveis digitais avançadas e as 

                                                
176 “Understanding mobilities is about realizing not just the plurality of modes, infrastructures, and hardware 
related to movement. The plurality goes deeper into the ontology and epistemology of understanding mobilities. 
[…] There is also a need to understand the multiplicity of theoretical and conceptual ways of engaging with 
mobilities research. This point in the direction of a methodologically diverse set of research practices (from 
surveys, to field work and ethnographic research) as well as a cross-disciplinary set-up covering the field from 
engineering, science, over geography, urban studies and architecture towards anthropology and sociology to 
mention but a few.” (JENSEN, 2010, n/p, tradução nossa). 
177 Numa análise mais profunda dessa cultura da mobilidade argumentamos que ela não pode ser vista como 
neutra ou natural. Para Lemos (2010) ela estabelece relações de poder, de vigilância (BRUNO, 2009; 
MAFFESOLI, 2001) e, inclusive, sobreposição do Estado através de monitoramente dos cidadãos e dos nômades 
que estejam “fora do controle” ou fora do perfil desejado pelos governos como os migrantes em cidades da 
Europa ou dos Estados Unidos. Bruno (2009, p.138) define bem esta questão: “A difusão das tecnologias móveis 
de comunicação [...] embora não sejam projetadas especificamente para o exercício da vigilância, incluem em 
sua própria engrenagem sistemas de monitoramento das ações, informações, comportamentos e comunicações de 
seus usuários”. Essa discussão sobre vigilância não será abordada aqui, mas é útil para situar outras dimensões 
das tecnologias da mobilidade no contexto da sociedade e seus desdobramentos por diversas esferas da vida 
social.  
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subsequentes práticas sociais e comunicacionais decorrentes da mesma compondo uma 

"mobilidade líquida" (SANTAELLA, 2007) com o nascimento da "modernidade fluida" 

(BAUMAN, 2001). Portanto, essas relações indicam a expansão teórica e de práticas 

envolvendo o conceito nesse século XXI e institucionalizando novas experiências no espaço 

urbano através de uma nova geografia da comunicação na vida social introduzidas pela forte 

relação entre mobilidade e tecnologias móveis. 

Desse modo, a mobilidade nos tempos atuais sinaliza aspectos mais complexos para 

sua interpretação e quando remetemos a discussão ao jornalismo identificamos também 

tensões com a sua expansão, principalmente no vínculo com o processo de convergência e das 

implicações para as rotinas produtivas. Por isso, para a definição de mobilidade partimos, 

também, de Canzler, Kaufmann e Kesselring (2008, p.2-3) que propõem a definição de 

mobilidade conforme três dimensões: movimentos, redes e motility (figura 38).   

 

Figura 38 – Esquema para conceituar mobilidade 

 

Fonte: Canzler, Kaufmann e Kesselring (2008)  

 

Com um esquema de conceitualização de mobilidade, a construção segue as 

dimensões de movimento, redes e motility. Movimento é entendido como uma referência à 

dimensão geográfica e parte de uma origem para um destino com possibilidade de 

mapeamento em mapa. Entretanto, os autores argumentam que movimento não relaciona-se 

apenas ao transporte porque telefone celular também incorporaria essa capacidade. Assim,  

movimento vai além de movimento de pessoas e incluiria também objetos, ideias e 

informação. As redes, no esquema, referem-se ao enquadramento dos movimentos via redes 

técnicas de transporte ou de telecomunicações. Enquanto que motility trata-se de um sentido 

de potencialização com a capacidade de mover-se, espontâneo e espacialmente na condição 

de mobilidade como performance. O esquema traça as mobilidades vinculadas à matriz redes 
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com ampliação do sentido e do entrelaçamento entre motility e movimento. O movimento de 

informações em redes técnicas de comunicação (com tráfego de dados digitais) incorpora a 

noção de potencialidade como transporte eletrônico de imagens, vídeos e áudios como 

camadas distribuída horizontalmente pelas redes.  

Para problematizar o conceito de mobilidade, alguns tipos de enquadramentos para os 

estudos do fenômeno têm sido construídos, como o de John Urry (2000, 2007), que recorta 

em termos de movimentos físico, imaginativo e virtual a partir de uma perspectiva de viagens 

de pessoas, ideias, imagens, objetos, mensagens, produtos e dinheiro. “Pessoas, bens, ideias, 

informação e conceitos necessitam se agregar, necessitam encontrar outros e […] necessitam 

ser transportados - seja através de cabos ou internet ou fisicamente através de navios, 

caminhões, carros ou aviões.”178 (CANZLER; KAUFMANN; KESSELRING, 2008, p. 2). 

Lemos (2007) também traz uma compreensão semelhante com a noção de mobilidade física e 

informacional ao afirmar que uma vertente está associada a outra. “A mobilidade 

informacional (acesso rápido, pleno e fácil à informação) é correlata à potência (motility) da 

mobilidade física” (LEMOS, 2011, p.17).  

Na mesma linha de pensamento voltada para a comunicação, temos a descrição de 

Kellerman (2006) para mobilidade informacional como uma extensão virtual das pessoas para 

transmissão eletrônica de dados através da tecnologia móvel. Para ele, a mobilidade é uma 

característica da modernidade e da pós-modernidade no sentido de “estar em movimento”. 

Essa discussão é vislumbrada por outros autores no entorno de uma sociedade moderna 

“líquida” (BAUMAN, 2001), “alta modernidade” (GIDDENS, 1991), “segunda modernidade” 

(BECK, 1992) ou caracterizada por uma “sociedade em rede móvel” (CASTELLS et al., 2006) 

como o reconhecimento da busca por uma sociologia da mobilidade (URRY, 2000, 2007) 

capaz de avançar na proximidade com os estudos do fenômeno na sociedade contemporânea 

delegando um status a esses estudos que compreenda a mobilidade como paradigma, cultura 

contemporânea e com aberturas para métodos móveis de abordagem empírica (BÜSCHER; 

URRY, 2009; BÜSCHER; URRY;  WITCHGER, 2011).  

O jornalismo móvel digital expressa conceitualmente, desse modo, as características 

de mutação que modificam a forma de maneira constante e se relacionam também à 

explicação da mobilidade: “os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma 

                                                
178 “People, goods, ideas, information and concepts need to gather, need to meet others and […] need to be 
transported – via cable or Internet or physically by vessels, lorries, cars or airplanes.” (CANZLER; 
KAUFMANN; KESSELRING, 2008, p. 2, tradução nossa). 
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com facilidade” (BAUMAN, 2001, p.8). Essa noção, aplicada à mobilidade e ao jornalismo, 

segue pela dinâmica de fluidez da produção ou da aderência de diferentes aplicações móveis e 

da web, além dos dispositivos portáteis digitais que permitem a prática do jornalismo de 

forma móvel, transmutada pela representação do repórter se utilizando da portabilidade e da 

mobilidade física e informacional para o exercício profissional. “Associamos 'leveza' ou 

'ausência de peso' à mobilidade e à inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leve 

viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos” (BAUMAN, 2001, p.8). Castells e et 

al (2006, p.127) também pensam assim no aspecto de leveza e da liberdade oferecidas: “Os 

dispositivos móveis são pessoais, portáteis e pode-se andar com eles.”179 Demonstra-se, assim, 

o processo de convergência dos dispositivos móveis digitais transformando celulares e 

smartphones em potenciais artefatos para produção de conteúdo dentro de um mundo móvel 

com novos sentidos em termos de fluidez com repercussão sobre outros planos da vida social. 

 

As tecnologias móveis convergentes parecem estar transformando muitos aspectos 
da vida econômica e social que estão, de algum modo, em “movimento” ou distante 
de “casa”. Em um mundo móvel há extensas e complexas conexões entre viagem 
física e modos de comunicação e estas formam novos fluidos e são difíceis de se 
estabilizar. Mudanças físicas aparecem como conexões desmaterializando-se, como 
pessoas, máquinas, imagens, informação, poder, dinheiro, ideias e perigos que estão 
"em movimento", fazendo e refazendo as conexões em velocidade rápida, em torno 
do mundo (URRY, 2007, p.5-6).180 

 

Aguado (2009) argumenta que o horizonte apresenta um ecossistema midiático líquido 

a partir do crescimento da comunicação móvel desencadeado pelas tecnologias móveis 

digitais. Santaella (2007), no seu livro Linguagens líquidas na era da mobilidade, trata dessa 

fluidez da sociedade contemporânea:  

 

A acelerada velocidade do desenvolvimento dos dispositivos móveis, especialmente 
do telefone celular, hoje se pode afirmar sem susto que não só a cidade, mas 
qualquer parte do mundo se tornou acessível ao toque de minúsculos dígitos de um 
pequeno aparelho que quase cabe na palma da mão de uma criança” (p.231).  

 

                                                
179 “los aparatos móviles son personales, portátiles, y se puede caminar con ellos.” (CASTELLS et al, 2006, 
p.127, tradução nossa). 
180 “These converging mobile technologies appear to be transforming many aspects of economic and social life 
that are in some sense on the ‘move’ or away from ‘home’. In a mobile world there are extensive and intricate 
connections between physical travel and modes of communication and these form new fluidities and are often 
difficult to stabilize. Physical changes appear to be ‘dematerilizing’ connections, as people, machines, images, 
information, power, money, ideas and dangers are ‘on the move’, making and remaking connections at often 
rapid speed around the world.” (URRY, 2007, p.5-6, tradução nossa). 
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A primeira década do século, portanto, reconfigurou todo um cenário com a abertura 

de novas possibilidades até então inexistentes para o desenvolvimento de práticas associadas 

às condições de mobilidade. Mas, também, é preciso situar os problemas decorrentes da 

emergência e profusão das tecnologias móveis e seus congêneres. Cresswell e  Gerlinde Vogl 

(2004, n/p) defendem em suas investigações um avanço para compreensão e demarcação 

teórica e, inclusive, um status para mobilidade como um conceito social e transposição do 

fenômeno da mobilidade como movimento físico.  

 

Argumentarei que a mobilidade é mais do que apenas o movimento físico. 
Mobilidade tem sido muitas vezes entendido apenas como um fenômeno de 
movimento físico, geralmente como o movimento de pessoas de A para B. Portanto, 
a mobilidade como o movimento físico tem sido investigada por estudos de 
migração, estudos de transporte, estudos urbanos e assim por diante. Pesquisas mais 
recentes nos estudos da geografia e cultura compreendem mobilidade como um 
conceito social, dentro da perspectiva de implicações sociais e tecnológicas.181 

 

Reforçando essas mesmas implicações teóricas, Canzler, Kaufmann e Kesselring 

(2008, p.2) vão afirmar que a definição conceitual de mobilidade ainda é frágil e limitada 

quando reduzidas apenas a movimentos porque deve considerar outras dimensões. “O 

primeiro obstáculo desta definição encontrado é que a mobilidade não se constitui 

exclusivamente de movimento, mas também de um sistema de potenciais caracterizados por 

intenções, estratégias e escolhas” (CANZLER; KAUFMANN; KESSELRING, 2008, p.2).”182 

À semelhança, Vogl (2004) fala de estratégias de mobilidade como formas de apropriação 

contextual formulando entre uma de suas hipóteses, baseada em pesquisa empírica realizada 

com jornalistas, de que a mobilidade virtual seria uma estratégia para se desassociar da 

pressão da mobilidade física. “A mobilidade virtual pode ser, então, uma estratégia para 

dissociar-se da pressão da mobilidade física”183 (VOGL, 2004, n/p). De fato, essa questão 

pode fazer sentido quando a remetemos aos repórteres em mobilidade, em "produção virtual" 

fora da redação física, cuja condição os permite, em tese, mais liberdade para definição de 

                                                
181 “I will argue that mobility is more than just physical movement. Mobility has often been misunderstood as 
just a phenomenon of physical movement, generally as people’s movement from A to B. Therefore, mobility as 
physical movement has been investigated by studies of migration, transportation studies, urban studies and so on. 
More recent research within geography, sociology and cultural studies understand mobility as a social concept, 
within its social and technological implications.” (CRESSWELL; GERLINDE VOGL, 2004, n.p, tradução 
nossa).  
182 “The first obstacle this definition encounters is that mobility does not consist exclusively of movement, but 
also a system of potentials characterized by intentions, strategies and choices.” (CANZLER; KAUFMANN; 
KESSELRING, 2008, p.2, tradução nossa).  
183 “Virtual mobility can be therefore one strategy to decouple themselves from the pressure of physical 
mobility.” (VOGL, 2004, n/p, tradução nossa). 
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pautas e de horários de atuação ficando menos inclinados ao controle dos editores que a 

mobilidade física exerce quando se atenta para o fluxo de produção nos moldes tradicionais 

de cumprimento do deadline dentro da redação com o retorno do repórter. Entretanto, 

mostraremos no decorrer da descrição dos estudos de caso empíricos que nem sempre a 

condição apontada se realiza.  

Num plano histórico, localizamos os conceitos de mobilidade através da modernidade 

e suas aplicações práticas na vida social (figura 39) de acordo com a chamada primeira 

modernidade, da primeira para a segunda e a segunda modernidade. Entre os exemplos 

paradigmáticos temos o trem (primeira modernidade), carro (entre a primeira e segunda 

modernidade) e internet (segunda modernidade). Essas transições, naturalmente, 

reposicionam o paradigma da mobilidade no mundo contemporâneo e seu impacto nas 

relações sociais e nos modos de deslocamento não somente físico (transporte), mas também 

virtual (tráfego de dados por redes).  

As características indicadas reconhecem as mudanças de período e de status para o 

conceito de mobilidade deflagrando o comportamento entre uma sociedade moderna e outra e 

seus respectivos objetos representativos. Nota-se que na entrada para a era moderna, a 

mobilidade se relacionava de forma mais acentuada ao desenvolvimento dos meios de 

transportes potencializando as condições de deslocamento por automóveis e se distanciando 

da natureza de hipomobilidade184 (ADAMS, 2001) em direção a uma expansão da mobilidade 

até chegar no que Adams chama de hipermobilidade185 como um fator de preocupação.  

 

                                                
184 Adams (2001) problematiza que a hipomobilidade (baixa mobilidade) era um problema das sociedades pré-
modernas. Para ele a mobilidade do início do século XX reconduz as populações a um estado mais adequado. 
Contudo, ele considera que a hipermobilidade da fase atual (com congestionamentos, modos variados de 
deslocamentos e outros problemas associados) representa novas consequências sociais para a vida em sociedade, 
ocasionados, principalmente pela automobilidade. 
185 Alex Primo (2007), no livro “Interação Mediada por Computador”, adota uma postura crítica similar em 
relação ao termo interatividade. Para ele o termo é classificado como da moda, um lugar comum e de abordagem 
tecnicista. “O termo ‘interatividade’ é usado como algo dado, uma características pré-contida. Porém, a 
afirmativa ‘o diferencial da cibercultura é a interatividade’, já quase um lugar-comum, resulta vazia diante de 
uma reflexão mais rigorosa. O que quer dizer tal frase? Em verdade, os termos ‘interatividade’ e ‘interativo’ 
circulam hoje por toda parte: nas campanhas de marketing, nos programas de tevê e rádio, nas embalagens de 
programas informáticos e jogos eletrônicos, como também nos trabalhos científicos de comunicação e áreas 
afins” (PRIMO, 2007, p.12-13). De forma similar, mesmo a discussão estando em outro contexto, percebe-se 
também em relação à mobilidade nas propagandas de equipamentos portáteis, de carros e motos, nos anúncios de 
Internet móvel e em alguns artigos científicos. Entretanto, entendemos que o deslocamento do conceito para uma 
aproximação com o fetichismo relaciona-se às características propaladas de mobilidade como deslocamento, 
velocidade, ubiquidade. Isto reforça a necessidade de um aprofundamento do conceito para uma melhor 
compreensão de suas implicações e, inclusive, a noção de que mobilidade também recai em imobilidade, 
reterritorializações. 
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Figura 39 – Transições nos conceitos de mobilidade 

 

Fonte: Bonns e Kesselring (apud KELLERMAN, 2006). 

 

Essa perspectiva para pensar a mobilidade vem sendo explorada na sociologia através 

do conceito de automobilidade (auto de autonomia e de automotor) (FEATHERSTONE; 

THRIFT; URRY, 2005) dos estudos de transporte e mobilidade urbana. Nesse ponto vemos 

relação com a adoção do jornalismo em mobilidade nos conglomerados de comunicação 

como uma das estratégias (via mobilidade informacional da internet móvel) para superar o 

constrangimento do trânsito, da baixa velocidade da mobilidade física. Neste sentido, o 

jornalismo em mobilidade, na disputa pelo cumprimento de pautas e pela velocidade imposta 

pelo jornalismo digital de atualização contínua (com a disputa entre os concorrentes pela 

notícia), ocupa um espaço substitutivo da condição de retorno à redação para finalização do 

material.  

O jornalismo móvel digital procura quebrar essa barreira. Ao ser afetado pelas 

dificuldades de deslocamento, o jornalismo constrange um dos seus pilares modernos, que 

Moretzsohn (2002) critica denominando de “fetiche da velocidade”186 na acepção de Marx de 

fetiche da mercadoria adaptada para o contexto de construção da notícia. O deslocamento 

dentro do jornalismo é tratado como velocidade necessária para transpor as barreiras do 

tempo, do congestionamento e dos concorrentes para o envio das notícias o mais próximo do 

tempo real. Todavia, o jornalismo móvel ampliado com os dispositivos móveis digitais 

através do seu aspecto informacional/virtual tornou-se uma das alternativas para manter a 

ubiquidade e superar esses constrangimentos do tempo e espaço. Além disso, o 

aperfeiçoamento dos equipamentos e das redes sem fio praticamente não impõe limites para o 

                                                
186 A autora compreende o “fetiche da velocidade” ou o “tempo real” no jornalismo contemporâneo como um 
fator negativo na produção da notícia por desconsiderar no processo a precisão, a qualidade jornalística. 
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envio de material multimídia. As limitações são de natureza técnica como diminuição da 

velocidade de upload e quedas por fatores atmosféricos ou de cobertura de redes 3G, ainda 

sem a abrangência de cobertura necessária.  

 

4.3 Comunicação ubíqua  

  

A mobilidade atual está vinculada à noção de computação ubíqua e pervasiva que 

apresenta um quadro onde a tecnologia hipoteticamente estaria em todos os lugares e 

embutidas nos dispositivos eletrônicos. Os conceitos de computação ubíqua (WEISER, 1991; 

BELL; DOURISH, 2006) e pervasiva (NIEUWDORP, 2007) surgiram na década de 1990 

como formas de denominar o estágio da computação na interação com o espaço urbano e a 

abrangência da digitalização no que hoje se denomina  “internet das coisas” (STERLING, 

2005; KRANENBURG, 2008). Para Weiser a computação ubíqua significa as tecnologias 

desaparecendo nas coisas, se tornando invisível devido ao grau de penetrabilidade. “Estas 

máquinas estarão interconectadas numa rede ubíqua” (WEISER, 1991, p.2). 187  A 

comunicação móvel pode ser apontada como um desdobramento deste modelo de computação 

ubíqua e pervasiva com novas práticas a ela associada (KATZ, 2008; CASTELLS, 2006) de 

forma a constituir uma nova espacialidade.  

 

As tecnologias móveis, os sensores invasivos (tipo RFID) e as redes de acesso sem 
fio à internet (Wi-Fi, Wi-MAX, 3G) criam a computação ubíqua da era da internet 
das coisas e fazem com que o ciberespaço “desça” para os lugares e os objetos do 
dia a dia. A informação eletrônica passa a ser acessada, consumida, produzida e 
distribuída de todo e qualquer lugar, a partir dos mais diferentes objetos e 
dispositivos. O ciberespaço começa assim a “baixar” para coisas e lugares, a “pingar” 
no “mundo real”. A metáfora do download mostra bem a atual ênfase da localização 
e da mobilidade física e informacional de pessoas, objetos e informações, 
ressaltando relações espaciais concretas nos lugares (públicos e privados). O 
download do ciberespaço cria uma nova territorialização do espaço, a 
territorialidade informacional. O lugar não é mais um problema para acesso e trocas 
de informação no ciberespaço “lá em cima”, mas uma oportunidade para acessar 
informação a partir das coisas “aqui em baixo” (LEMOS, 2009, p.92). 

 

 Com um enfoque arqueológico comparável a de Castells (1999) que situa a década de 

1970 como a do desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (que 

                                                
187 “These machines and more will be interconnected in a ubiquitous network” (WEISER, 1991, p.2, tradução 
nossa). 
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culminaria na estrutura para o surgimento da sociedade em rede) através de um acelerado 

desenvolvimento da micro-eletrônica, fibra ótica, podemos também fazer o mesmo com as 

tecnologias da mobilidade. Neste mesmo sentido, podemos apontar a década de 1990 e a 

primeira década do século XXI como potencializadoras do desenvolvimento das tecnologias 

móveis digitais com os smartphones, os celulares digitais, câmeras digitais, notebooks, tablets 

e a expansão das redes sem fio (GPRS, Wi-Fi, WiMax, 3G e 4G).  

 Temos nessa situação uma espécie de descontinuidade (GIDDENS, 1991; MCLUHAN, 

2005) com um ritmo acelerado do desenvolvimento de tais tecnologias. Lemos (2005) 

denomina o contexto de “era da conexão” com os computadores coletivos móveis se 

beneficiando da computação ubíqua e pervasiva (WEISER, 1991) e constituindo territórios 

informacionais (LEMOS, 2009). Sobre esse processo de informatização, Lemos (2005) situa a 

emergência da comunicação móvel na localização dos computadores pessoais (PC) na década 

de 1970, o computador coletivo (CC) nas décadas de 1980 e 1990 e dos computadores 

coletivos móveis (CCM) no século XXI. "Essa conexão se dá hoje com o suporte dos 

celulares, PDAs, smartphones e demais aparelhos de computação portáteis. Esses dispositivos 

estão imersos nas redes wireless que se expandem rapidamente em coberturas e velocidade de 

banda" (PELLANDA, 2009, p.13). A evolução das tecnologias sem fio da telefonia188 

permitiu essa expansão da ubiquidade de acesso (figura 40), principalmente com as redes de 

alta velocidade como 3G e agora o 4G. 

 As conexões sem fio e a ampliação do conjunto de dispositivos móveis com os tablets e 

e-readers apontam para a “era pós-PC” que consolida a noção de acesso remoto e produção 

via computadores portáteis a partir da estabilidade de aplicações que emulam e potencializam 

as formas de trabalho em diversas etapas podendo-se manter em mobilidade e conectado 

através de redes  3G ou 4G189 que vem sendo apropriada por conglomerados de comunicação 

em várias parte do mundo para a prática do jornalismo móvel digital e da comunicação móvel 

no espectro mais amplo. 

 

                                                
188 Santaella (2008) classifica a “comunicação móvel”, tendo por base celulares, smartphones e PDA's,  como a 
quinta geração das tecnologias  da comunicação influenciada pelas tecnologias móveis; antes, a quarta geração, 
se constituiria das redes teleinformáticas, partindo da cibercultura, computadores, computadores pessoais; a 
terceira geração, a chamada “cultura das mídias”, apresentaria como representação a tv a cabo, o vídeo cassette, 
Walkman, fax entre outros artefatos da decada de 1980; a segunda geração, “eletro-eletrônica”, seria composta 
pelo radio e televisão; enquanto que a primeira geração das tecnologias da comunicação seria a “eletro-
mecânica” a partir da foto, jornal, cinema, telegráfo.  
189 A tecnologia de terceira ou quarta geração é a atribuição para as redes de alta velocidade para dispositivos 
móveis visando potencializar as atividades de upload e download ou de transmissão por streaming (PARDO 
KUKLINSK ET AL., 2008; SRIVASTAVA, 2008).. 
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Figura 40 – Evolução das conexões de telefonia móvel até o 3G  

 
Fonte: SRISVASTAVA, Lara. In: KATZ, James E. Handbook of mobile communication studies. 

Cambridge: The Mit Press, 2008 
 

  

 As experiências com transmissão ao vivo e produção jornalística em mobilidade se 

dimensionaram no país com a implantação das redes de alta velocidade 3G e outros 

dispositivos portáteis utilizados como conexão e plataforma móvel em complemento ou 

contraponto mesmo ao pouco alcance das redes Wi-Fi190 via cobertura dos hotspots191. A 

chamada “era pós-PC” se beneficia da chamada computação em nuvem implementada por 

diversas corporações como Apple, Amazon e Google para o acesso remoto de arquivos 

liberando o espaço de memória interna dos gadgets levando estas condições para o trabalho 

com fluxos diretamente da rede com o uso das tecnologias da mobilidade no cenário.  

   

 

 

 

 

                                                
190 O Grupo de Pesquisa em Cibercidades do Programa de Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia – UFBA, em Salvador – BA, Brasil, vem realizando 
desde julho de 2007 um mapeamento dos hotspots da cidade de Salvador e identificou que uma parte da rede 
sem fio Wi-Fi está centralizada em hotéis, em shoppings, universidades e centros comerciais com restrições de 
acesso para os usuários em deslocamento pelo espaço urbano. Neste sentido há dificuldades para encontrar 
conexões abertas para acesso à internet. O projeto denominado de "Wi-Fi Salvador" 
(http://blog.ufba.br/wifisalvador/) é pioneiro no país e se propõe a desenvolver estudos  e caracterização de 
novas práticas em torno do acesso sem fio nos respectivos hotspots e a relação com o espaço urbano. 
191 É necessário pontuar que parte deste fenômeno emergente na mídia brasileira em torno do 3G se explica pela 
conjuntura de que a infraestrutura de wireless ainda é limitada e centralizada em hotspots de  shoppings, 
aeroportos, hotéis e com uma forte política de fechamento das redes por parte de empresas e usuários, como 
mencionado na nota anterior.  
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4.4 As tecnologias da mobilidade  

 

A tecnologia móvel sempre marcou presença na ficção científica em filmes e 

romances. Em "Neuromancer" de William Gibson, de 1984, uma das passagens do texto 

menciona o que seria uma espécie de tablet ou notebook sem fio no diálogo entre os 

personagens Case e Deane, quando este último "manejou um terminal portátil de computador" 

(GIBSON, 2003, p. 48) para checar informações em rede através de bancos de dados. A 

portabilidade conectada também aparece nos desenhos clássicos dos “Jetsons” do final da 

década de 1960 com as simulações de uso do que viria a ser um celular na década de 1970 e 

com tecnologia de um videofone com chamadas de áudio e vídeo, que se tornou realidade em 

2007 com o 3G com a vídeo chamada.  

Tablets também aparecem em filmes como “2001: uma odisseia no espaço”, de 1968,  

e “Jornada nas estrelas”, de 1979  (SCOLARI, 2011, n/p) e tem sua origem em tempos mais 

remotos ainda como revela o site Mashable Tech num histórico de tablets a partir de 1888192 

com o telautograph, uma plataforma de toque que permitia via caneta o envio de mensagens 

por telégrafo. Em 1980, o pesquisador Steve Mann utilizou, de forma pioneira, uma câmera 

wearable para capturar imagens fotojornalísticas publicadas em jornais impressos e, assim, 

caracterizar uma prática de jornalismo móvel na época com a experimentação (PAVLIK, 

2001). Mann atua como um cyborg desenvolvendo e experimentando protótipos de realidade 

aumentada com a fotografia computacional como referência do seu trabalho. Essa atmosfera 

futurística das tecnologias móveis era patente entre a década de 1970 e 1980 com os primeiros 

aparelhos celulares, como discorre Katz e Sugiyama (2005, p.67): 

 

Quando um telefone móvel com capacidade de uso emergiu no cenário no final da 
década de 1980, o aparelho apareceu para o público como uma tecnologia altamente 
sofisticada e futurística. Isto representava um símbolo de riqueza e status, embora 
ainda não tão famoso. De forma instigante, parece que os designers do Motorola 
StarTac se inspiraram no comunicador da série de TV Star Trek para o desenho do 
telefone móvel; a escolha do nome para a linha, “StarTac”, reforça essa percepção 
de que se deve ao nome “Star Trek” da série.193  

 

                                                
192 Disponível em http://mashable.com/2012/02/03/ipad-history-devices/ acesso em 3 fev. 2012  
193 “When a usable mobile phone burst upon the scene in the late 1980s, it appeared to the public as a highly 
futuristic and sophisticated technology. It was an emblem of the rich and important, though not yet the famous. 
Interestingly, it appears that designers of the early Motorola StarTac clamshell mobile phone were inspired by 
the communicator of the TV series Star Trek; certainly the name chosen for the line, “StarTac”, reinforces this 
belief when juxtaposed with the name “Start Trek”” (KATZ; SUGIYAMA, 2005, p.67, tradução nossa).  
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Devido ao aspecto “fashion”, preço alto e de infraestrutura das redes de telefonia entre 

as décadas de 80 e 90 o crescimento do número de celulares ficou em patamares baixos. Na 

metade da década de 90 as estatísticas indicavam menos de um celular para cada 20 pessoas 

no mundo. Em 2003 houve um aceleramento e a paridade foi de 1 para cada 5 pessoas (LING; 

PEDERSEN, 2005). Atualmente a proporção é quase de uma assinatura de celular por 

habitante, considerando os 6 bilhões de habilitações (UIT, 2011) na razão de 7 bilhões de 

pessoas na terra, segundo as Nações Unidas (ONU)194 ou no caso de alguns países, como o 

Brasil, onde os indicadores revelam que a quantidade de telefones móveis em operação é 

maior que o número de habitantes. 

Para o jornalismo do século XXI, os dispositivos móveis se tornaram uma das 

principais plataformas de produção. Essa dimensão da comunicação móvel, portanto, compõe 

o cenário das tecnologias da mobilidade, que nos referimos aos dispositivos móveis como 

celular, smartphones, câmeras e gravadores digitais, tablets e similares e desencadeadores de 

práticas sociais e comunicacionais contemporâneas. A emergência das tecnologias da 

mobilidade como celulares representa um novo paradigma comunicacional e de sociabilidade 

cuja extensão precisa ser melhor compreendida.  

As tecnologias da mobilidade estendem-se por automóvel, aviões e outras mediadas 

ou não por extensões tecnológicas. Kellerman (2006), no seu conceito de “mobilidades 

pessoais”, define três tipos relacionadas às tecnologias da mobilidade pessoal, que seriam 

perfeitamente aplicáveis ao jornalismo, quais sejam: 1) mobilidade física (corporal); 2) 

mobilidade física estendida por tecnologias; e 3) mobilidade virtual por meio de telefones 

fixos e móveis, além do uso da internet. Nesta classificação ficaria de fora transporte público 

e comunicações por necessitar de outras mediações para ocorrer, conforme delimita abaixo.  

Mobilidades pessoais se constituem em movimentos autoestabelecidos que incluem, 
primeiro, o automovimento não tecnológico de natureza corporal (físico), conhecido 
como o andar, e as mobilidades físicas estendidas por tecnologias (dirigir 
automóveis e guiar bicicletas e motos). Mobilidades pessoais incluem ainda 
mobilidades virtuais por meio de telefones móveis e fixos e internet. Mobilidades 
autoestabelecidas excluem, pela própria natureza que possui, o uso de transporte 
público e comunicações, onde os movimentos são mediados quando comparados 
entre automóveis, por um lado, e ônibus e trens, por outro lado, tanto quanto entre 
telefones versus telegráfo e serviços postais como já foram feitas e se farão ainda em 
termos de comparação (KELLERMAN, 2006, p.2).195 

                                                
194 Disponível em http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&nr=647&type=230&menu=39 acesso 
em 14 nov. 2011 
195 “Personal mobilities constitute self-propelled movements, which include, first, the natural corporeal 
(physical) non-technological self-moving, more simply known as walking, and obviously those physical 
mobilities extended by technologies (driving automobiles and bicycling and motorcycling). Personal mobilities 
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 Para o autor a mobilidade sempre esteve presente entre à modernidade e à pós-

modernidade demarcando a “sociedade em movimento”, sendo que a mobilidade virtual faz 

parte desta configuração para os tempos recentes.  

 

Uma maior dimensão da mobilidade na era moderna tem sido a extensão espacial do 
indivíduo através da transmissão e recepção de informações por meio do telefone 
trazendo mobilidade virtual para as pessoas, e consequentemente a emergência da 
[…] sociedade da mobilidade informacional (KELLERMAN, 2006, p.1).196 

 

Essas tecnologias da mobilidade contemporâneas voltadas para a digitalização dos 

aparatos se constituíram a partir das inovações tecnológicas que se disseminaram desde a 

década de 1970 com a microeletrônica  (CASTELLS, 1999; LEMOS, 2002) criando uma rede 

de novos produtos digitais que geram intervenções nas redações e nos processos midiáticos 

pela expansão de suportes e o surgimento de dispositivos portáteis com capacidade de captura, 

edição e transmissão do material jornalístico. Na Era em que se aponta como “pós-PC”197 

(MOURA, 2010) e de “computação em nuvem”, devido à banda larga móvel e aos 

dispositivos como smartphones, tablets e e-readers que tendem a superar os computadores 

pessoais e operarem de forma independente, constatamos novos cenários em formação para o 

jornalismo em termos de surgimento de novas demandas. 

 Vicente (2010), Briggs (2007), Pellanda (2009), visualizam esse terreno das 

tecnologias da mobilidade através de uma dimensão calcada na “cultura do celular”198 

(GOGGIN, 2006; LEVINSON, 2004; LING, 2004) como a principal representação e que se 

molda no jornalismo como ferramenta de produção adequada pela miniaturização e 

ubiquidade, trazendo potencialidades reconhecidas para o campo. Durante a década passada, a 

                                                                                                                                                   
further include virtual mobilities through fixed and mobile tselephones and the Internet. Self-propelled mobilities 
exclude, by their very nature, the use of public transportation and communications, in which movements are 
mediated, though comparisons between automobiles, on the one hand, and buses and trains, on the other, as well 
as between telephones versus telegraph and postal services, have been made, and some will be made later on.”  
(KELLERMAN, 2006, p.2, tradução nossa) 
196 “One major dimension of mobility in the modern era has been the spatial extension of the self via the 
transmission and receipt of information through the telephone, bringing about a virtual mobility of the self, and 
the subsequent emergence of […] info-mobility society” (KELLERMAN, 2006, p.1, tradução nossa). 
197  Disponível em http://macworldbrasil.uol.com.br/noticias/2011/05/18/esqueca-o-desktop-a-era-pos-pc-ja-
chegou/ acesso em 22 maio 2011 
198 Numa abordagem crítica da questão há também alguns desconfortos por parte dos profissionais em lidar com 
essa “cultura do celular” seja pela invasão de privacidade espacial do “ser localizado em qualquer lugar”, do ter 
que “fazer mais que o possível” e, inclusive, a colisão entre equipes de trabalho como fotógrafos e repórteres 
pela invasão dos seus respectivos “territórios” de atuação ou, além, um olhar enviesado para a produção amadora 
de cidadãos munidos das mesmas capacidades tecnológicas. Contudo, deve-se reconhecer que a introdução 
desses artefatos no dia a dia já é uma realidade na gestão e geração de conteúdos via dispositivos móveis. 
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telefonia móvel expandiu-se rapidamente pelo planeta configurando o chamado “o mundo 

móvel”. Dados de relatório da UIT – União Internacional de Telecomunicações indicam em 

2013 6,8 bilhões de celulares habilitados no mundo (gráfico 1) para uma população de 7,1 

bilhões. Num comparativo entre 2005 e 2013 o crescimento da telefonia móvel figura como 

exponencial a cada ano com quase a totalidade da população mundial. A UIT revela que a 

taxa de telefones móveis habilitados já atingiu 96% dos habitantes em nível global, sendo que 

em países desenvolvidos já ultrapassou em 128% e nos países em desenvolvimento 89%. Em 

termos de banda larga móvel ultrapassou os 2 bilhões de assinaturas. 

 

Gráfico 1 – Quase 7 Bilhões de habilitações de telefone móvel no mundo. 

 

Fonte: UIT – União Internacional de Telecomunicações199 

 

 No Brasil, extratos da ANATEL (2013) revelam que o número de celulares habilitados 

ultrapassou o da população200 do país com 261,78 milhões201 em 2012, representando 80,53% 

(210,82 milhões) de pré-pagos e 19,47% (50,96 milhões) de pós-pagos com uma 

teledensidade equivalente a 132,78 para cada 100 habitantes. Em novembro de 2011, 38,83 

milhões de habilitações eram em tecnologia 3G202 de banda larga móvel. Numa recuperação 

                                                
199Disponível em http://www.itu.int/ITU-D/ict/facts/material/ICTFactsFigures2013.pdf Acesso em 28 fev. 2013 
200 Considerando uma população de  aproximadamente 192 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) 
201 Disponível em http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do#  acesso em 23 jan. 2013  
202Disponível em http://thenextweb.com/la/2011/12/20/brazil-now-has236m-mobile-numbers-thats-a20-increase-
in-the-last-year/  acesso em 20 dez. 2011 
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dessa evolução da telefonia móvel, em 1995 havia 91 milhões de usuários de celular em todo 

o mundo; em 2002, 1,158 bilhão e em 2004 1,752 bilhão (GOGGIN, 2006, p.1). Em 2013 

indicativos de 7 bilhões, conforme gráfico acima. 

Esta conjuntura implica em reconhecer uma cultura da mobilidade na sociedade 

contemporânea e que é reforçada por outros números associados que compõem o quadro de 

tecnologias da mobilidade como os representados pelos telefones inteligentes, os chamados 

smartphones, com recursos multimídia, que no Brasil chegam a 19 milhões de aparelhos203  e 

utilizam com mais frequência a base de redes 3G ou 4G no acesso à internet de alta 

velocidade. Neste sentido, o resultado de uma sondagem dos pesquisadores Zago, Camargo e 

Dias (2011) sobre a relação Twitter e celular no Brasil revelou que 44% dos respondentes (de 

579 no total), de uma amostra de 802 usuários, utilizam a tecnologia 3G, sendo que 58% para 

atualizar na plataforma de microblog (enviar e receber mensagens). Este conjunto de dados 

compõem novas relações de sociabilidade, mas também de penetrabilidade nas redações com 

uso desse aparato enquanto plataformas de produção e difusão de conteúdos.  

 

A convergência das tecnologias da computação e das comunicações estão 
rapidamente reescrevendo as condições tradicionais da estrutura e da organização da 
redação. Comunicações móveis, computação portátil e a apuração da notícia digital 
sinaliza o fim da redação de televisão como temos conhecido a partir da metade do 
século passado. A redação virtual, estação ou rede serão uma realidade digital no 
século XXI (PAVLIK, 2001, p.108).204  

 

Para Sheller (2011) estão ocorrendo transformações sócio-técnicas conectadas com a 

paridade convergência e mobilidade que implicam em novas questões para a ciência social e 

outras disciplinas que estudam os fenômenos relacionados a essa dimensão das tecnologias da 

mobilidade. 

 
Como a conectividade móvel começa a ocorrer de diferentes formas novas através 
de uma ampla gama de dispositivos móveis e ambientes "inteligentes", há uma nova 
convergência entre movimento físico de pessoas, veículos e coisas; produção de 
informação, armazenamento e recuperação; comunicações e computação  distribuída 
sem fio; e vigilância e tecnologias de rastreamento. Estas transformações sócio-
técnicas fazem emergir novas questões substantivas para as ciências sociais, 

                                                
203  Disponível em http://thenextweb.com/la/2011/08/22/smartphone-usage-in-brazil-why-youll-be-surprised/ 
acesso em 22 ago. 2011  
204  “Converging computing and telecommunications technologies are rapidly rewriting the traditional 
assumptions of newsroom organization and structure. Mobile communications, portable computing, and digital 
news gathering signal the end of the television newsroom, or even station, as we have known it for the past half 
century. The virtual newsroom, station, or network will be a twenty-first century digital reality.”  (PAVLIK, 
2001, p.108, tradução nossa). 
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enquanto da mesma forma sugestionam novas abordagens teóricas e metodológicas 
(SHELLER, 2011, p.1)205 

 
  

Nessa abordagem, podemos argumentar que novas esferas de produção surgem 

baseadas nessas inovações tecnológicas introduzidas e definidoras, em parte, dos fatores 

estruturantes do jornalismo contemporâneo. Neste sentido, é importante situar o processo de 

informatização das próprias redações (MASIP, 2008) da década de 1970 para a de 1980 como 

uma etapa de incorporação de tecnologias modernas no interior da cultura jornalística 

trazendo novas formas de lidar com fontes de informação, com base de dados, com o processo 

produtivo como um todo, interligado por redes locais e remotas através da possibilidade de 

construção de reportagens mediadas por computador. Estas mudanças se intensificam mais 

ainda na atualidade diante da introdução das plataformas móveis no contexto jornalístico com 

sua capacidade de expandir o componente mobilidade para a produção e o consumo de notícia 

de forma remota e em movimento.     

Nesse contexto do jornalismo móvel temos os celulares como plataformas de produção 

na identificação como dispositivos híbridos (LEMOS, 2007; LEVINSON, 2004; GOGGIN, 

2006) com funções múltiplas de edição de textos, navegação na web, acesso a banco de 

dados, capacidade de registro e edição de vídeos, fotos, áudio; e a expansão da tecnologia de 

terceira geração (3G), a banda larga móvel, favorecendo o surgimento destes projetos no 

âmbito dos grupos de comunicação e também na prática do jornalismo participativo móvel. 

Com a crescente portabilidade e a convergência multimídia que concentra num único 

dispositivo diversas funções, a exemplo do celular, aparelho híbrido e ubíquo que 

dispara múltiplas operações, como atesta Lemos (2007b) no artigo "Comunicação e práticas 

sociais no espaço urbano” quando apresenta a noção de hibridismo que os celulares 

adquiriram.   

 

Pensar o celular como um “Dispositivo Híbrido Móvel de Conexão Multirrede” 
(DHMCM) ajuda a expandir a compreensão material do aparelho e tirá-lo de uma 
analogia simplória com o telefone. A denominação de DHMCM permite defini-lo 
melhor e com mais precisão. O que chamamos de telefone celular é um Dispositivo 
(um artefato, uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega funções de 
telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de texto, 

                                                
205 “As mobile connectivity begins to occur in new ways across a wide range of mobile devices and ‘smart’ 
environments, there is a new convergence between physical movement of people, vehicles and things; 
information production, storage and retrieval; wireless distributed computing and communications; and 
surveillance and tracking technologies. These sociotechnical transformations raise new substantive issues for the 
social sciences, while also being suggestive of new theoretical and methodological approaches.” (SHELLER, 
2011, p.1, tradução nossa). 
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GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade funcionando 
por redes sem fio digitais, ou seja, de Conexão; e Multirredes, já que pode empregar 
diversas redes, como: Bluetooth e infravermelho, para conexões de curto alcance 
entre outros dispositivos; celular, para as diversas possibilidades de troca de 
informações; internet (Wi-fi ou Wi-Max) e redes de satélites para uso como 
dispositivos GPS (LEMOS, 2007b, n.p)     
 

O celular representa um processo de convergência tecnológico que impacta o 

jornalismo contemporâneo sob à base da comunicação móvel que se estrutura nos diversos 

âmbitos da produção a partir, principalmente, do surgimento do jornalismo digital206. “O 

telefone móvel realça a comunicação livre de conexões físicas, independente dos fios e cabos” 

(HEMMENT, 2005). 207  O processo de convergência jornalística com a integração ou 

convergência de redações tradicionais e redações online e a multiplicação de plataformas de 

distribuição de conteúdo forçam redefinições que afetam toda a cadeia produtiva desde as 

funções jornalística até a distribuição da notícia para a audiência.  

Não obstante considerar que quando se identifica o desenvolvimento da convergência 

no nexo jornalismo e mobilidade, novos processos operacionais e conceituais entram em 

consideração como a tríade portabilidade-mobilidade-ubiquidade com o uso de tecnologias 

móveis para o fluxo de produção (COBO ROMANÍ; PARDO KUKLISNK, 2007; SILVA, 

2008; CANAVILHAS, 2007). Com a convergência de funções embutidas nos aparelhos tais 

como câmera fotográfica e de vídeo, web browser, editor e visualizador de textos em vários 

formatos, conexões 3G, Wi-Fi e WiMax, o celular ou o conjunto de tecnologias móveis torna-

se uma plataforma móvel ideal para a prática jornalística pela sua capacidade multimídia 

como dispositivo híbrido (LEMOS, 2008; LEVINSON, 2004). Estamos, assim, diante de 

novas práticas que se aproximam do que Castells et al. (2006) definem como sociedade em 

rede móvel desencadeadas de forma mais massiva a partir do início do século XXI com a 

formatação da estrutura da Web 2.0208, das plataformas móveis e das conexões sem fio. Como 

                                                
206 O estudo do jornalismo digital no Brasil começou em 1996 através de pesquisadores como Marcos Palacios e 
Elias Machado com a publicação do Manual de Jornalismo na Internet. O Grupo de Pesquisa em Jornalismo 
Online da FACOM/UFBA é o mais consolidado do país nos estudos empíricos e teóricos de abordagens voltados 
para o tema (PALACIOS; DÍAZ NOCI, 2008). O jornalismo digital está colado à própria cibercultura, como um 
fenômeno mais amplo e com ramificações mais expansivas ao ser formatado em base da micro-eletrônica e 
movimentos socioculturais da contracultura (LEMOS, 2002). Neste contexto, o Grupo de Pesquisa em 
Cibercidades representa a consolidação destes estudos ao cercar um fenômeno com uma abordagem do espaço 
urbano, da mobilidade e das novas práticas com pesquisas centradas nas dimensões da cibercultura e da 
comunicação móvel. 
207 “The mobile phone enables communication free from physical connections, unfettered by wires and cables” 
(DREW HEMMENT, 2005, n.p, tradução nossa). 
208 A Web 2.0 é uma atribuição da web mais colaborativa, uso de base de dados e das aplicações em mashup. O 
termo foi cunhado em 2004 por O´Reilly Media em uma conferência para designar as potencialidades de uma 
nova web em termos de superação da web 1.0. A Web 2.0, que se aproveita da própria expansão da banda larga, 
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temos apontado, o jornalismo móvel instaura novos desafios de estudo e observação empírica 

de experiências com o uso destas tecnologias digitais.  

 Assim entra em operação para análise a mobilidade física do repórter e a mobilidade 

informacional/virtual (do tráfego de dados) da produção conduzida em campo. Esta 

conjuntura pertence a uma perspectiva de sociedade moderna (GIDDENS, 1991) ou pós-

moderna209, como a denomina Harvey (1992). Tanto a mobilidade (conceitual, teórica e 

operacional) quanto as tecnologias móveis (como artefatos culturais) se tornaram cruciais 

para a compreensão da própria dinâmica do jornalismo contemporâneo e suas práticas sob à 

condição de jornalismo em mobilidade dentro do espectro dos estudos da comunicação móvel 

como podemos ver essa evolução através da representação da figura 41 com uma recuperação 

arqueológica desses marcos. Firma-se, assim, o estabelecimento da relação jornalismo e 

tecnologias da mobilidade indicando as implicações para o campo do jornalismo como: a) 

tensionar as rotinas produtivas em relação ao agente da mobilidade, o repórter; b) estabelecer 

novas relações entre produtor da notícia e o público (também passível de produção de 

conteúdos por estar munido das mesmas tecnologias); c) vincular as tecnologias móveis 

digitais a um processo de descontinuidade210 devido ao ritmo acelerado das mudanças. 

 As tecnologias da mobilidade estão mudando as redações tradicionais e renovando as 

formas de lidar com a produção jornalística, por um lado, e com o público ativo, por outro 

lado. Pelo menos operacionalmente, o jornalista se depara com um cenário multifacetado e 

com preocupações novas de fundo em termos de conhecimento técnico e de estratégia. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   
caracteriza-se como plataforma web e da computação em nuvem para armazenamento e para rodar aplicações 
diretamente da Web, inclusive via tecnologia móvel. 
209 A discussão em torno da sociedade moderna ou pós-moderna é ampla, instigante e com várias correntes de 
pensamento se contrapondo. Não entraremos na discussão direta da questão. Entretanto, utilizaremos vários 
autores enquadrados como modernos e pós-modernos dentro desse panorama para situar aspectos relacionados 
ao objeto de pesquisa como forma de contextualizar e recuperar situações pontuais que ajudem na compreensão 
do fenômeno.  
210 Poderemos também remeter estas tecnologias a uma condição de descontinuidade, numa acepção próxima a 
de Giddens (1991) na análise da transição entre a sociedade pré-moderna e moderna. Aqui, naturalmente, 
adaptamos para o contexto, no sentido de que observam-se alguns aspectos associados ao conceito de 
descontinuidade como: 1.Ritmo de mudança, 2.Escopo da mudança e 3.Natureza intrínseca (GIDDENS, 1991). 
Giddens remete esses três aspectos na comparação entre a mudança verificada da sociedade pré-moderna e 
moderna. Aqui tentamos enquadrar no contexto das mudanças das práticas jornalísticas associadas à 
incorporação das tecnologias móveis digitais à rotina produtiva nas redações.  
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Figura 41 – Arqueologia das tecnologais móveis e o marco da prática do jornalismo móvel 
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 Identificar como esses usos se relacionam com os conceitos de mobilidade e 

convergência é, sem dúvida, uma contribuição efetiva para compreensão do fenômeno e dos 

produtos e práticas inovadores que emergem desafiando as teorias jornalísticas e as práticas 

nas organizações jornalísticas nesse século XXI. A arqueologia das tecnologias móveis 

representada na imagem acima coloca em relevo mais ainda a expansão de dispositivos 

digitais portáteis e o surgimento de práticas potenciais do jornalismo móvel explorando esse 

conjunto de gadgets de diferentes capacidades e recursos. 

 Pensar o mobile journalism no contexto permite associar as estratégias das 

organizações jornalísticas com o nexo mobilidade e convergência envolto com esse 

desenvolvimento acelerado de tecnologias móveis no panorama atual marcado pela expansão 

da produção e consumo por meio dos referidos dispositivos. Os limites entre a prática e o 

conceito devem ser melhor explorados para o entendimento mais acurado das características 

delimitadoras do que se denomina jornalismo móvel e da representação conceitual e 

terminológica do seu significado na direção das práticas em termos de inconvenientes e 

potenciais derivados da sua incorporação na cultura jornalística enquanto modalidade que 

instrumentaliza a polivalência de repórteres no terreno de trabalho. 

 

4.8 Conclusões 

 

 Ao longo dessa parte 2 da tese, procuramos situar a discussão em torno do jornalismo 

móvel partindo das definições e contexto histórico e contemporâneo da abordagem do 

paradigma da mobilidade centrado em autores da sociologia e geografia como Urry, Sheller, 

entre outros. Portanto, a partir do conceito de mobilidade recuperamos os espaços teóricos e 

epistemológicos do campo com os diversos sistemas de mobilidade ou de tecnologias da 

mobilidade para, na sequência, passar pela computação ubíqua, com as variantes de 

computação em nuvem e era Pós-PC centradas nas ideias trazidas por Weiser (1991) e, mais 

recentemente, pelo próprio Steve Jobs com as operações cada vez menos dependentes do 

hardware e mais da conexão em nuvem com sincronização e acesso de dados através das 

redes móveis. Neste contexto, encaminhamos essas agregações teóricas-conceituais para a 

compreensão do jornalismo móvel ou da relação jornalismo e mobilidade nas rotinas de 

produção contemporâneas.  

 Retomando a discussão, argumentamos que o jornalismo móvel (Mojo) enquanto 
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conceito e prática estabelece novas funções para o jornalismo e configura um novo campo de 

estudos com a introdução das tecnologias móveis digitais. Portanto, o contexto apresenta os 

desafios para o século XXI consolidados nos novos aparatos e no esforço de denominar o 

cenário como jornalismo móvel digital, jornalismo locativo, jornalismo 3G. Enfim, 

observamos um fenômeno em pleno voo que precisa ser analisado por vários ângulos, 

inclusive numa perspectiva interdisciplinar.  

 Em síntese, a “parte II” da tese colocou no centro da discussão o fenômeno do 

jornalismo móvel digital e seu entrecruzamento com a convergência jornalística e as rotinas 

de produção. Para tal, realizou-se uma recuperação bibliográfica do conceito, um passeio 

pelas pesquisas empíricas e teóricas e o mapeamento de casos inovadores do uso de 

tecnologias móveis digitais no jornalismo. A investigação do termo e sua definição 

operacional visou superar as dificuldades de apreensão do conceito e de localização das 

tendências do uso da prática nos modelos inovadores de jornalismo que se apropriam dessas 

ferramentas e aplicações. Na “parte III” da tese, caminhamos para a apresentação e discussão 

metodológica da pesquisa de campo e o cenário em mutação explorado durante a fase 

doutoral para se chegar aos resultados.  
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PARTE 3 – DESENHO DA PESQUISA E MÉTODOS 
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5   DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

 

 Para a realização da pesquisa, utilizamos diversas estratégias visando acercar do 

fenômeno e poder compreendê-lo em sua cultura e dimensões reais através de uma 

abordagem qualitativa. A metodologia se constituiu de estudos de caso de caráter etnográfico, 

com instrumentos de coleta de dados compostos por observação não-participante, entrevistas 

em profundidade de característica semiestruturada, além de observação simples das 

experiências de jornalismo móvel nos sites dos três estudos de casos selecionados (JC 

Online211, A Tarde Online212 e Extra Online213) ao longo da pesquisa, mapeamento de 

experiências, além da revisão bibliográfica. 

A pesquisa de campo (observações e entrevistas) compreendeu um período de 60 dias 

(20 em cada caso) para observação dos processos de trabalho de repórteres e editores na 

redação e o acompanhamento em campo de repórteres para identificar os usos e apropriações 

das tecnologias móveis durante coberturas e reportagens jornalísticas. Foram realizadas 30 

entrevistas com repórteres e editores (centrais para o objeto) e também com diretores e outros 

personagens-chaves identificados nas respectivas organizações jornalísticas dos três grupos 

estudados e fundamentais para compreender as apropriações de tecnologias móveis digitais 

nesses ambientes.   

Antes da observação in loco do período oficial, procedemos com observações 

informais preliminares com visitas prévias às redações do JC Online e A Tarde Online 

durante o ano de 2008, respectivamente em 26 de março e 18 de dezembro, oportunidades 

possíveis para essas visitas, visando uma melhor delimitação das unidades de pesquisa, com 

exceção para o Extra Online para o qual não foi possível visita prévia, tendo em vista sua 

inclusão na pesquisa posteriormente após a qualificação da tese. Entretanto, antes da 

realização da pesquisa de campo foram mantidos vários contatos por e-mail com o editor de 

Geral do Extra e idealizador do projeto “Repórter 3G” 214 , Fábio Gusmão, para um 

conhecimento do funcionamento da experiência e, ao mesmo tempo, exploração de 

                                                
211 Disponível em  http://www.jc.com.br acesso em 20 maio 2010 
212 Disponível em http://www.atarde.com.br acesso em 20 maio 2010 
213 Disponível em http://extra.globo.com/ acesso em 20 maio 2010 
214  Disponível em http://fabiogusmaojornalismo3g.blogspot.com/2009/08/uma-nova-era-experiencia-do-
reporter3g.html acesso em 24 ago. 2009 
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informações que circularam em listas de discussão215, sites e na imprensa permitindo localizar 

as informações-chaves para enquadramento da experiência no projeto, ampliando de dois para 

três casos em estudo216. Estas visitas antecipadas ao JC Online, A Tarde Online e os contatos 

com o Extra Online foram oportunidades para o percurso de elaboração do recorte da 

pesquisa, visando uma melhor definição do corpus e suas características particulares para 

enquadramento na seleção dos casos e construção de estratégias de observação. 

Após a qualificação da tese e reformulação do plano de atividades, partimos para a 

fase de trabalho de campo, conduzida entre 2009 e 2010 com os estudos de casos múltiplos, 

dois no segundo semestre de 2009 e um no primeiro semestre de 2010. Os períodos oficiais de 

visita para a pesquisa de campo, com as respectivas autorizações das empresas217 para 

observação direta e entrevistas, foram de 14 de setembro a 03 de outubro de 2009 na redação 

do JC Online, de 4 a 23 de novembro de 2009 na redação do A Tarde Online e de 10 a 29 de 

maio de 2010 na redação do Extra Online.   

Nos três casos foram realizadas as observações no interior da redação focando no 

fluxo de produção, estrutura organizacional da redação e seus processos de convergência, nas 

interações da equipe, além de incursões negociadas de acompanhamento dos repórteres em 

campo para identificação do trabalho com tecnologias móveis digitais conectadas. Para a 

sistematização dos dados do trabalho foi utilizado um diário de campo para as anotações e 

comentários e registros fotográficos e de vídeos.  

 

 

 

                                                
215  Lista de Discussão “Jornalistas da Web” disponível em  
http://tech.groups.yahoo.com/group/jornalistasdaweb/message/27624 acesso em 26 fev. 2009  
216 Durante a qualificação da tese de doutorado, em junho de 2009, foram apresentados à banca examinadora 
dois estudos de caso para exploração na tese: JC Online e A Tarde Online. Entretanto, no decorrer da preparação 
para o trabalho de campo e após discussão sobre o andamento da pesquisa com o orientador, sentiu-se a 
necessidade de ampliar o corpus para mais um caso, o qual se definiu pelo Extra Online (que já vinha sendo 
acompanhado) tendo em vista sua representatividade dentro do fenômeno, a possibilidade de níveis mais 
complexos de comparação e de generalização dos resultados, além de ter sido levado em consideração que havia 
ainda um tempo hábil dentro do plano de trabalho para a realização desse estudo de campo. Após essa definição 
foram realizados os contatos com a diretoria do Extra para negociação da permissão de entrada na redação com o 
envio de uma carta formal solicitando os acessos, nos mesmos moldes de procedimentos dos demais casos.     
217 As autorizações das empresas foram pelo menos de um turno por dia. Na maioria dos casos as observações 
ocorreram à tarde por se concentrar o horário de maior intensidade das rotinas e do fluxo de produção, mas 
outros horários também foram negociados durante a pesquisa de campo de forma a cobrir melhor a rotina diária 
de produção. O trabalho de acompanhamento durante o período da manhã e da tarde foram os selecionados por 
se concentrar, de fato, nos turnos em que o processo de produção em campo ocorria. No período da noite ocorria 
de forma mais intensa o trabalho de fechamento.   
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Quadro 4 – Programação da pesquisa de campo na visita às redações 

Cronograma de visitas 

Período de observações e entrevistas Redação abordada 

14/09 a 03/10 de 2009 JC Online 

04/11 a 23/11 de 2009 A Tarde Online 

10/05 a 29/05 de 2010 Extra Online 

 

 Portanto, podemos resumir organicamente que os métodos de pesquisa envolvidos 

para dar conta do levantamento de dados e dos casos empíricos selecionados foram 

conduzidos através dos instrumentos: 1. Pesquisa bibliográfica; 2.Observação não-

participante; 3.Entrevistas em profundidade; 4.Observação e monitoramento dos sites dos 

estudos de caso para acompanhamento de experiências com tecnologias móveis; 5. 

Mapeamento de experiências de jornalismo móvel no Brasil e no mundo para dimensionar o 

fenômeno. Além disto foram realizadas capturas de telas, registro de imagens e vídeos sobre o 

tema e sobre os casos estudados de forma a compor um quadro para os objetivos da descrição 

e da análise a partir de uma abordagem qualitativa.  

Na primeira técnica partimos para um levantamento teórico e conceitual de autores 

que formam o estado da arte acerca da abordagem da relação jornalismo e mobilidade 

adentrando por conceitos de jornalismo móvel, de convergência, tecnologias móveis, 

jornalismo digital, mobilidade, jornalismo participativo, computação ubíqua, cibercultura e 

outras vertentes que contribuíram de alguma forma para a compreensão teórico-conceitual do 

fenômeno analisado e de sua natureza de comportamento dentro do campo da comunicação. 

Estas leituras foram sistematizadas ao longo da construção da tese e também durante debates 

e leituras de referências nos Grupos de Pesquisa em Cibercidades (GPC) e Jornalismo Online 

(GJOL), além de complementadas através da participação nas disciplinas obrigatórias e 

optativas assistidas no decorrer do curso, que também trouxeram pertinentes perspectivas para 

o trabalho e o desenvolvimento de artigos sobre pontos centrais da tese.  

A observação não-participante se constituiu no instrumento principal de coleta de 

dados de campo de forma empírica, in loco, de visualização das práticas em condições de 

mobilidade. Este método recebeu uma atenção especial por permitir a proximidade necessária 
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do campo para lidar com os atores da produção jornalística e permitir a caracterização das 

apropriações realizadas com o uso de tecnologias móveis, de forma que as anotações de 

interações, de cenários e das práticas das rotinas trouxeram uma compreensão mais efetiva 

dos processos desencadeados para posterior descrição, análise e interpretação.  

As entrevistas em profundidade, complementares à observação, foram outra 

oportunidade ímpar de coleta de informações primárias junto aos personagens considerados 

relevantes para a pesquisa e para delimitação das singularidades e variações do trabalho em 

cada caso e, principalmente, de captura das percepções dos informantes sobre o trabalho de 

produção da notícia empreendido no contexto de mobilidade e convergência jornalística e 

como as rotinas são afetadas.  

Por sua vez, a observação e monitoramento dos sites dos casos estudados permitiram 

acompanhar os projetos e experiências, entre outros aspectos, que pudessem apontar como as 

tecnologias móveis estão sendo incorporadas no dia a dia das organizações jornalísticas e, 

inclusive, que ferramentas e aplicações são utilizadas para otimizar o seu uso nas plataformas.  

Por último, a ideia de mapeamento consistiu numa fase exploratória e permanente 

durante o período doutoral visando localizar as experiências em andamento. Esse 

mapeamento propiciou um melhor dimensionamento do tamanho do fenômeno, como ele se 

expandia e que questões suscitava. Por tratar-se, até então, de um tema pouco estudado na 

comunicação, consideramos que esse levantamento amplo contribui para o conhecimento dos 

projetos e suas apropriações.  

 Em termos ainda de estratégias metodológicas optou-se por pesquisas descritiva, 

exploratória e explicativa (GIL, 1999; YIN, 2003; LEITE, 2008). A primeira estratégia, 

pesquisa descritiva, atuou na descrição do fenômeno através de recuperação histórica e da 

revisão de bibliografia da relação jornalismo e mobilidade procurando situar, deste modo, sua 

caracterização no mundo contemporâneo e seu desenvolvimento ao longo da história do 

jornalismo. Na fase de escritura, a descrição também foi fundamental para o texto etnográfico.  

 A segunda perspectiva, exploratória, foi tomada como forma de mapear o fenômeno 

através da identificação de experiências auxiliando na definição da seleção do corpus. Na fase 

da pesquisa de campo, através de observações e entrevistas, buscou-se o reconhecimento da 

natureza dos casos tendo em vista seu aspecto ainda pouco explorado. Por se tratar de um 

fenômeno em andamento e em mutação, essa etapa nos conduziu para uma compreensão  
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mais aprofundada de aspectos da própria fase descritiva sobre os estudos de caso e da 

identificação das particularidades de cada caso estudado.  

A terceira fase, explicativa, em complementariedade às duas primeiras e funcionando 

de forma interdependente, atuou na interpretação dos resultados dos dados da pesquisa de 

forma a enfocar cada estudo de caso e as relações estabelecidas entre eles propiciando uma 

visão ampla e comparativa do estudo visando uma generalização dos resultados para o 

fenômeno. 

 

5.2 Seleção dos casos estudados 

 

A seleção dos estudos de caso empíricos foi estabelecida pela representatividade para 

compreender o fenômeno. Por se tratar de um objeto exploratório, entendemos que uma 

seleção baseada em amostragem formal não seria adequada para analisar a natureza do objeto 

empírico, caraterizado pelo aspecto emergente, transitório, em movimento. Como parte do 

processo de seleção, adotamos a perspectiva de escolha dos casos através dos critérios de 

representatividade, originalidade e diversidade (MACHADO; PALACIOS, 2007) devido ao 

caráter exploratório da pesquisa que conduzia para esta estratégia metodológica. Palacios e 

Machado (2007, p.204) definem esses critérios a partir da concepção de que “quanto mais 

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

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

estiver das tendências dominantes levantadas melhor porque serve como contraprova”.  

Elegemos como corpus empírico para a pesquisa três estudos de caso constituídos pelo 

JC OnLine, do Recife; A Tarde Online, de Salvador; e Extra Online, do Rio de Janeiro como 

os mais significativos baseados nos critérios acima. Essas experiências apresentam uma 

vertente assemelhada de funcionamento e de estratégias servindo como base para comparação 

de resultados, mas também de particularidades em suas operações móveis e de modelo de 

convergência jornalística. Optamos ainda por esses três casos para compor o corpus por 

considerar que, num critério de originalidade,  representatividade e diversidade do fenômeno, 

os mesmos atendem às especificidades da problematização em torno da prática do jornalismo 

em mobilidade, enquanto construção do objeto, considerando a observação feita de 

acompanhamento do fluxo de produção de notícias na redação e de repórteres em campo, 
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utilizando-se de tecnologias móveis digitais e conexões sem fio com projetos voltados para a 

área da comunicação móvel.  

A escolha leva em conta ainda alguns critérios importantes na definição do recorte: 1. 

A incorporação de tecnologias móveis digitais na produção jornalística, principalmente para 

reportagens, coberturas integradas a fluxos de produção e transmissões ao vivo a partir de 

dispositivos móveis; 2. Representatividade no universo da modalidade de jornalismo móvel 

com produtos e atividades voltadas para tal; 3. Existência de departamentos ou diretorias 

centradas em desenvolvimento de estratégias de convergência jornalística e de políticas para a 

comunicação móvel.  

A característica comum levada a cabo foi a existência de um ambiente estratégico de 

adoção de tecnologias móveis digitais como ponte da convergência em termos de iniciativas 

que podem ser evidenciadas nas seguintes características dos estudos de caso em questão: os 

grupos de comunicação (Sistema Jornal do Commercio, Grupo A Tarde, Infoglobo 

Comunicações) estavam passando por um processo de convergência com políticas 

estratégicas para a área como: (a)  integração das redações online e impressa; (b) parcerias 

com Grupos de Pesquisa das universidades Federal de Pernambuco, Federal da Bahia e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e PUC do Rio (via Globo Universidade) com inserção 

de pesquisadores nos grupos de comunicação e realização de treinamentos internos; (c) 

criação de departamentos para pensar as questões de convergência e de comunicação móvel 

como Coordenadoria de Jornalismo Integrado, Coordenadoria de Novos Negócios e 

Coordenadoria de Conteúdos Móveis (no caso do Grupo A Tarde) e Coordenadoria de 

Conteúdo Móvel, Diretoria de Novas Mídias (no caso do Sistema Jornal do Commercio);  

Coordenadoria de Mobilidade e Plataformas Digitais e Editoria de Multiplataformas (no Caso 

do Infoglobo Comunicação/Extra Online); (d) Os três casos se utilizavam de tecnologias 

móveis como celulares para transmissão ao vivo e produção jornalística, além de manterem 

canais específicos de jornalismo móvel (O Mobi A Tarde, o JC Mobile e Extra Multimídia na 

fase de distribuição da produção) e outras experiências na área configurantes do jornalismo 

em mobilidade. 

Neste sentido, adotou-se como procedimento da estratégia metodológica de condução 

da tese, os estudos de casos múltiplos (YIN, 2003) que, ao contrário do caso único, 

constituem-se em oportunidades para comparações entre as unidades pesquisadas 

possibilitando uma ampliação do escopo de análise. “Os benefícios analíticos de ter dois (ou 

mais) casos podem ser substanciais” (YIN, 2003, p.75). Para efeito dessa pesquisa e à luz da 
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teoria sobre a temática, os estudos de caso caracterizam-se pela análise profunda e exaustiva 

de um ou mais objetos visando conhecê-los de forma profunda, conforme afirmam Gil (1991, 

1999) e Yin (2003). Segundo Gonsalves (2003, p. 67),  “[...] é o tipo de pesquisa que 

privilegia um caso particular, uma unidade significativa, considerada suficiente para análise 

de um fenômeno.” A definição técnica de estudo de caso de Yin considera que “um estudo 

[de caso] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente definidos” (YIN, 2005, p.32). 

 Martins (2006) salienta, por sua vez, que o estudo de caso faz parte da pesquisa 

qualitativa (ou avaliação qualitativa, como ele prefere denominar) devido à necessidade de 

submeter o objeto de estudo à “descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos” 

em oposição à pesquisa quantitativa (ou avaliação quantitativa) que se caracteriza pela 

mensuração. Sendo assim, “[...] O Estudo de Caso possibilita a penetração na realidade social, 

não conseguida plenamente pela avaliação quantitativa” (MARTINS, 2006, p.xi).  

Assim sendo, essa é uma pesquisa qualitativa, mas que também aporta a pesquisa 

quantitativa no entrelaçamento e de forma híbrida tentando fugir da dicotomia quali-

quantitativa tendo em vista da possibilidade de cruzamento de dados em análise. Flick (2009) 

situa o contexto da pesquisa qualitativa procurando enfatizar que "a pesquisa qualitativa não é 

mais apenas a 'pesquisa não quantitativa'" (FLICK, 2009, p.8). Com isso procura demonstrar a 

maturidade da mesma e a tentativa de desvencilhamento da oposição tradicionalmente 

existente entre uma e outra. De forma mais específica, enquadra como enfoque desse tipo de 

pesquisa o objetivo de "abordar o mundo 'lá fora' [...] e entender, descrever e, às vezes, 

explicar os fenômenos sociais 'de dentro'" (FLICK, 2009, p.8) como procuramos fazer ao 

adentrar as redações do JC Online, A Tarde Online e Extra Online como campo. Para isso a 

pesquisa qualitativa se utiliza de formas diferentes como Flick aponta, a saber: 1. Análise de 

experiências de indivíduos ou grupos; 2. Exame de interações e comunicações que estejam se 

desenvolvendo; 3. Investiga documentos (textos, imagens, filmes, músicas e etc).  

 Neste contexto qualitativo, os estudos de caso valorizam a análise interpretativa 

(ZANELLI, 2002), destinando-se “a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e 

processos particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e 

capazes de serem abrangidos intensamente” (MINAYO e SANCHES, 1993: n/p). Assim, o 

estudo de caso adota como pesquisa de campo (DUARTE, 2002; YIN, 2003) técnicas como a 

observação participante (ANGROSINO, 2009) e a entrevista em profundidade de caráter 
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semiestruturada (FREITAS, 2002; MINAYO, 1994; QUEIROZ, 1988; DUARTE, 2005) 

comumente utilizadas na abordagem etnográfica como o newsmaking (VIZEU, 2007; LAGO, 

2007) e que compõem nossas opções.  “A técnica etnográfica consiste na inserção do 

pesquisador no ambiente, no dia a dia do grupo investigado – estudo de caso. Os dados são 

coletados no campo, em geral, por meio de observação participante e entrevistas, quase 

sempre semiestruturadas” (MARTINS, 2006, p.52; MAY, 2004). 

 

5.3 Protocolo de coleta de dados em campo 

 

Para a pesquisa de campo, adotamos o modelo de análise de inovação tecnológica nas 

redações de Boczkowski (2004), adaptado para a especificidade do objeto da tese 

considerando as proximidades com nosso recorte de pesquisa com a mesma perspectiva 

vislumbrada pelo pesquisador. Entretanto, realizamos adaptações para que o modelo servisse 

como protocolo de pesquisa de campo (observação direta e entrevistas) para a coleta de dados 

a partir das hipóteses de pesquisa construídas e os objetivos propostos na perspectiva da teoria 

do newsmaking.  

 

Quadro 5 – Modelo de protocolo para análise do uso de tecnologias móveis nas redações pesquisadas 

 

Fonte: elaboração adaptada218 a partir de Boczkowski (2004) 

                                                
218 Esse modelo de análise proposto para a tese foi adaptado do modelo para análise da inovação tecnológica de 
Boczkowski (2004) em anexo B com algumas modificações. A opção por esse modelo está na proximidade de 
abordagem de fenômenos proposta pelo autor vinculados à inovação tecnológica nas redações. Na pesquisa 
Boczkowski realiza estudos de casos etnográficos de abordagem do newsmaking em três organizações 
jornalísticas online (The New York Times, New Jersey Online e Houston Chronicle), além de entrevistas para 
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Estes fatores ou categorias podem ser definidos como relativos: às “estruturas 

organizacionais”, enquadrado aqui como parâmetros para a observação e a compreensão do 

funcionamento das redações convergentes a partir da multiplataforma principalmente a 

dinâmica da redação online e impressa focando no fluxo de produção dos jornalistas a partir 

do ambiente interno e em campo com o uso de tecnologias móveis. Neste ponto entram 

questões como a reorganização das redações com a integração para dar conta deste fluxo, a 

adoção de novos sistemas de gerenciamento de conteúdo para acomodar os novos fluxos, as 

dinâmicas estabelecidas no contexto e que impacto a convergência combinada com as 

tecnologias móveis produz no ambiente.  

Em “práticas de trabalho”, tratamos diretamente das rotinas produtivas nas redações e 

nas reportagens de campo dos repórteres. É nesta fase que observamos como os repórteres se 

apropriam das tecnologias móveis digitais no seu dia a dia e que tipos de mudanças decorrem 

das novas práticas tendo a mobilidade como vetor. Portanto, é o fato-chave da pesquisa por 

capturar as operações desenvolvidas e os fluxos de produção observados de maneira a 

estabelecer as conexões do trabalho. 

Quanto à “percepção dos jornalistas”, procuramos através da observação e das 

entrevistas identificar sobremaneira o pensamento de repórteres e editores sobre suas rotinas 

com tecnologias móveis digitais em redações convergentes de forma a estabelecer a influência 

que esses dispositivos exercem sobre as rotinas em termos de potencializações e 

consequências e indicando os desdobramentos. 

Na escala abaixo do quadro apresentado sobre os fatores, temos os resultantes mais 

específicos influenciados pelos aspectos observáveis como as “tecnologias móveis digitais 

conectadas” e sua aderência em termos de desencadeamento dos “processos de adoção” na 

produção jornalística e os consequentes “efeitos gerados” na questão editorial e de rotinas, 

que por sua vez reverberam em forma de “processos reconfigurantes” com indicativos de 

mudança na forma de apurar, produzir, distribuir conteúdos. Portanto, este modelo de 

protocolo visava orientar a coleta de dados e, consequentemente, facilitar a  organização, 

interpretação e análise corrente no trabalho de campo e foi construído baseado nas hipóteses 

de pequisa levantadas e na reflexão teórica desenvolvida em torno do objeto. De forma 
                                                                                                                                                   
identificar e compreender como os membros da redação se apropriam das tecnologias.  Para tal, o foco da citada 
pesquisa está na dinâmica das práticas das redações em termos de produção multimídia e de interatividade, tendo 
como pano de fundo a inovação tecnológica, sua adoção e os efeitos editorias resultantes. Para isto parte de três 
fatores: estruturas organizacionais (“centralidade da relação entre redações impressa e online”), práticas do 
trabalho  e representação dos usuários. Portanto, analisa a dimensão tecnológica nos processos da dinâmica das 
redações e da convergência de meios. 
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particular, nesta fase da investigação pretendeu-se observar as rotinas da equipe jornalística 

pesquisada para identificar: 

 

a) Os modos e processamento do fluxo de produção no ambiente; 

b) As apropriações das tecnologias móveis conectadas nas reportagens e a 

influência sobre a apuração, a forma de produzir ou distribuir o conteúdo; 

c) Tipos de usos destas tecnologias em termos de situações (matérias factuais, 

acidentes, conflitos, emergências, coberturas esportivas etc.) ou hard news, soft 

news; 

d) O formato de conteúdo produzido (áudio, vídeo, foto, texto); 

e) As formas de reconfiguração das rotinas de trabalho como novas funções, 

distribuição por multiplataformas, considerações sobre o deadline de repórteres 

sempre online e as apropriações da audiência; 

f) Modos de apropriação da produção amadora realizada com tecnologias móveis 

dentro da produção jornalística; 

g) Considerações sobre os critérios de noticiabilidade e de valores-notícias 

estabelecidos na produção em condições de mobilidade expandida. 

 

5.4 Observação participante e entrevistas 

 

 A antropologia como estudo do homem (anthropos para homem e logos para estudo) e 

de sua cultura se constitui numa disciplina que contribui para os estudos do jornalismo através 

da observação participante por meio da etnografia, extraindo-se, portanto uma antropologia 

do jornalismo. A observação participante enquanto método tem sua origem elementar baseada 

nas formulações de Bronislav Malinowiski a partir de sua inserção nas ilhas da Micronésia 

durante a Primeira Guerra Mundial onde passou a observar e anotar sistematicamente o 

comportamento e ações dos nativos do lugar (GOMES, 2010). Esse expediente adotado 

trouxe resultados que apareceram no livro publicado por Malinowiski em 1924: “Os 

argonautas do Pacífico Ocidental”.  
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 A partir de então a noção de observação participante nos estudos antropológicos ficou 

vinculada à técnica de pesquisa de campo (GOMES, 2010) tendo-se o diário de campo como 

uma representação mais frequente de instrumento para a escrita e anotação dos dados 

observados. Além de diário de campo, outros instrumentos de coleta e captura foram 

adicionados como câmeras e gravadores digitais para compor o arsenal à disposição do 

pesquisador em direção ao trabalho de registro das observações e percepções. A antropologia 

sempre foi marcada pela produção mais descritiva e densa dos dados (DURHAM, 1986) 

contribuindo para a revelação do estado da arte de determinada cultura em seu estado real, 

observável. Os estudos do jornalismo, com sua vertente interdisciplinar, adotou essa 

perspectiva antropológica para exploração da notícia e da forma de produção através da 

análise da cultura jornalística e da “notícia como um fenômeno cultural” (BIRD, 2010).  

A observação participante, de abordagem etnográfica, é largamente utilizada nas 

pesquisas de estudos de caso nas redações mantendo uma sólida tradição dentro da sociologia 

da notícia no enfoque das rotinas produtivas, constituindo-se num método de coleta de dados 

adequado para pesquisas que visam à compreensão das práticas jornalísticas. Para Minayo 

(1992, 1994), Marconi e Lakatos (2006), a observação participante ocorre com o contato 

direto entre pesquisador e o fenômeno do estudo e com os observados/pesquisados 

favorecendo a coleta de dados em determinado grupo ou tribo como a cultura jornalística.  

 

As evidências observacionais são, em geral, úteis para fornecer informações 
adicionais sobre o tópico que está sendo estudado. Se o estudo de caso for sobre 
uma nova tecnologia, por exemplo, observar essa tecnologia no ambiente de 
trabalho prestará uma ajuda inestimável para se compreender os limites e problemas 
dessa nova tecnologia (YIN, 2005, p.121).  

 

Enquanto que, por conseguinte, a entrevista em profundidade de caráter 

semiestruturada visa extrair informações dos entrevistados que possam reforçar os dados das 

observações em torno das rotinas de produção desvendando aspectos particulares daquela 

cultura e os modos de atuação, oferecendo uma visão dos processos como um todo para 

identificação do fluxo de produção e as respectivas apropriações das tecnologias móveis. Para 

Trivinos (1994), a entrevista semiestruturada se caracteriza pela formulação de questões a 

partir de um roteiro flexível acerca dos aspectos de interesse da pesquisa apoiados nas teorias 

e hipóteses da pesquisa.  

  Partindo nessa direção estruturou-se as questões metodológicas. Em relação ainda a 

adoção do newsmaking como uma perspectiva etnográfica para pesquisa de campo no 



 

 

210 

jornalismo, Wolf (2009, p.188) coloca que é uma abordagem que “articula-se, principalmente, 

dentro de dois limites: a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos 

processos produtivos” e, em consequência, a hipótese trabalha com a observação participante 

na construção da pesquisa no trabalho de campo tendo o investigador que acompanhar as 

rotinas produtivas in loco visto que  

 

As pesquisas no campo do Newsmaking exigem a chamada pesquisa participante, 
ou seja, o pesquisador juntar-se à equipe pesquisada mas não faz parte dela 
propriamente, o tempo necessário para desenvolver seus estudos, sob pena de 
também envolver-se com os valores do grupo estudado. Os dados são colhidos por 
observação sistemática e diretamente pelo pesquisador junto aos pesquisados [...] 
(HOHLFELDT, 2002, p.206, 207). 

 

Angrosino (2009, p.74) diferencia, na perspectiva da articulação acima, quatro 

categorias de observador segundo a postura adotada na pesquisa de campo: 1. “Observador 

invisível”, onde o etnógrafo fica distante do cenário estudado, invísivel à visualização dos 

participantes alvos da pesquisa com a intenção de não ser percebido mesmo no processo de 

coleta de dados. Aqui ele cita o caso de uma pesquisa da interação num banheiro público; 2. 

“Observador-como-participante”, situação na qual o pesquisador passa breves períodos em 

um lugar, realiza entrevistas a partir das observações. Ele é conhecido pelos participantes da 

comunidade, mas fica claro seu relacionamento com os mesmos apenas como pesquisador; 3. 

“Participante-como-observador”. Ao contrário do caso anterior, o pesquisador está mais 

integrado ao grupo pesquisado e com um envolvimento maior com as pessoas, mas mesmo 

assim ainda fica clara sua condição de pesquisador naquele lugar estudado; 4. “Participante 

totalmente envolvido”. Nessa situação o pesquisador está envolvido com as pessoas e o 

cenário de estudo e as atividades desenvolvidas de forma que a compreensão, ou percepção de 

sua condição de pesquisador desaparece, antes denominada de "tornar-se nativo". 

Estas quatro categorias de observação (invisível, como participante, como 

observador ou totalmente envolvido) estão diretamente vinculadas a uma das associações que 

define o papel do pesquisador junto ao grupo estudado, conforme descreve Angrosino (2009)  

enquadrando o pesquisador em um dos três tipos de associação mencionados abaixo: 

“associação periférica”, o pesquisador é um insider mas não realiza as atividades que 

constituem o grupo, como a rotina jornalística para jornalistas; “Associação membro ativo”, o 

pesquisador se envolve diretamente com as atividades que constituem a essência do grupo;  

“Associação completa”, o pesquisador realiza seu trabalho em grupos onde ele é membro 
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ativo, ou seja, faz parte dela. Angrosino informa que qualquer um dos papéis acima 

assumidos pelo pesquisador está dentro da perspectiva de observação participante e o autor 

afirma que a observação participante não é um método em si, mas uma estratégia para a coleta 

de dados. 

Nosso posicionamento durante a pesquisa de campo foi adotar uma postura de 

observador-como-participante219 enquadrando-se na associação periférica tendo em vista que 

mantivemos uma observação passiva, procurando não se envolver diretamente com as 

atividades do grupo investigado. Salienta-se, entretanto, que isto não significa uma condição 

neutra porque a simples presença do pesquisador no ambiente de trabalho pode condicionar 

determinados comportamentos, principalmente nos primeiros dias de observação quando 

muitos da equipe ainda não têm uma posição objetiva do seu papel na redação durante o 

processo.  

Nesse trabalho de observação, Wolf (2009, p.186) coloca a consideração da hipótese 

de pesquisa: “a fase de observação, isto é, da presença do investigador no local, esteja sempre 

ligada à hipótese de pesquisa [...]” e, por isso, o newsmaking exige a técnica de observação 

participante para que se obtenham as informações e dados sobre as rotinas produtivas. O seu 

caráter etnográfico é importante porque “[...] pressupõe uma relação específica com o 

trabalho empírico de campo” (LAGO, 2007, p.49). Paterson (2008) coloca que a etnografia 

como abordagem permite compreender o processo de produção da notícia em ambiente online 

ou convergente por ter a capacidade de penetrar na realidade destas práticas através dos 

estudos observacionais empíricos: “Metodologias etnográficas derivadas das tradições 

sociológicas e antropológicas podem permitir uma descrição adequada da cultura e da prática 

da produção dos meios de comunicação e dos produtores desses meios” (PATERSON, 2008, 

p.2). 220 

 Domingo et al. (2008, p.225) também compartilham do argumento de que para 

analisar aspectos das rotinas produtivas e da definição dos perfis profissionais no jornalismo 

digital ou nas redações, a metodologia qualitativa de abordagem etnográfica é a que oferece a 

maior proximidade com o objeto e o ambiente dos pesquisados porque “Possibilita aos 

                                                
219 Optamos pela nomenclatura observador não-participante para a noção de postura passiva.  
220 "Ethnographic methodologies derived from anthropological and sociological traditions can come close to 
providing an adequate description of the culture and practice of media production, and the mindset media 
producers"220 (PATERSON, 2008, p.2, tradução nossa) 



 

 

212 

pesquisadores observar em primeira mão o processo produtivo e as atitudes dos jornalistas em 

seu contexto” (DOMINGO et al., 2008, p.225).221  

Domingo aponta algumas teorias em torno do desenvolvimento e apropriação da 

tecnologia como “Construção Social da Tecnologia” e “Teoria Ator-Rede” (LATOUR, 2005). 

Estas duas abordagens defendem que  a tecnologia é uma apropriação porque o seu 

desenvolvimento envolve negociações e conflitos. Haveria uma rede de atores (pessoas, 

instituições, artefatos materiais) envolvida neste processo de forma complexa e tensa. Na 

observação das redações e do processo de produção da notícia essa rede de atores (no sentido 

lato sensu) deve ser considerada, principalmente nas redações online com novas invenções e 

inovações impetrando o fazer jornalístico para a qual a abordagem etnográfica facilita a 

compreensão dos processos, principalmente na relação com os artefatos.  

 

No jornalismo online sugeriria que observar o trabalho nas redações pode ser uma 
experiência rica em condição de interpretar questões-chaves para identificar 
diferentes (ou similares) formas de utilizar a internet. Lemmonier defende a 
etnografia como a melhor abordagem etnográfica para estudar estes fenômenos 
porque apenas a observação direta dos usuários manipulando os artefatos num 
contexto de produção real pode ajudar a compreender os significados que eles 
conferem à tecnologia no cenário (DOMINGO, 2008, p.25).222  

 

 Por fim, consciente das limitações dos estudos de caso para generalização dos 

resultados, optamos por três objetos empíricos que permitissem níveis de comparação e 

também indicadores particulares. A vantagem dos estudos de caso a partir do trabalho de 

campo está na possibilidade de imersão numa determinada cultura ou organização para 

extração de dados qualitativos que ofereçam um conhecimento mais aprofundado de um 

fenômeno por dentro, in loco, conforme já citado. Assim, essa metodologia foi aplicada aos 

três estudos de caso selecionados e representativos com a finalidade de estabelecer 

comparações, a compreensão e a análise do fenômeno. Durante a observação participante foi 

fundamental a localização de atores-chaves para as entrevistas específicas em cada equipe 

atribuída para esse estudo.  

                                                
221 “Permite a los investigadores observar de primera mano el proceso productivo y las actitudes de los 
periodistas en su contexto” (DOMINGO et al., 2008, p.225, tradução nossa). 
222 “In online journalism this would suggest that observing the work in newsrooms can be a very rich experience 
in order to interpret keys to identify different (or similar) ways to use the Internet. Lemmonier defends 
ethnography as the best methodological approach to study these phenomena, because only direct observation of 
the users manipulate the artifacts in a real production setting can help to undstand the meaning that a given 
technology has got in that context” (DOMINGO, 2008, p.25, tradução nossa). 
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A primeira fase, a da observação participante, serviu como aspecto estratégico para a 

elaboração ou reelaboração da lista de questões que foi coberta na segunda fase, a das 

entrevistas em profundidade. Estas entrevistas foram semiestruturadas, de forma que, a partir 

da flexibilidade oferecida, pudéssemos contemplar questões previamente estabelecidas, 

mudança de ordem e a inclusão de novas perguntas durante as entrevistas que perpassassem 

as questões de pesquisa e as especificidades dos estudos de caso. As entrevistas foram 

realizadas com repórteres, editores ou coordenadores, diretores e outros profissionais 

identificados durante a observação como pessoas-chave para compreensão de alguns 

processos das experiências tanto a partir do contexto histórico quanto tecnológico e de fluxo 

de produção.  

As questões para as entrevistas seguiram roteiro flexível de forma a deixar os 

entrevistados mais à vontade para expressar suas opiniões e detalhar os projetos, trabalho e 

autoavaliação do trabalho e de suas práticas. As questões não seguiram uma ordem pré-

definida durante a entrevista tendo um grau de flexibilidade para deixar fluir a conversação e, 

ao mesmo tempo, alguns pontos já eram respondidos e contemplados pelos entrevistados e 

outros eram explorados de acordo com o andamento da conversa estabelecida. 

O objetivo era cobrir estes itens específicos da pesquisa e capturar outras informações 

que particularizavam as experiências. Em alguns momentos, aspectos das rotinas observadas 

foram levantados durante as entrevistas para esclarecimentos ou para complemento destas 

oferecendo um panorama mais completo do estado dos pontos na pesquisa e dos estudos de 

caso. Neste sentido, além dos atores pré-definidos para as entrevistas (repórteres e editores) 

outros foram acrescentados de acordo com o envolvimento com os projetos de forma que a 

amostra era flexível e atendia mais diretamente à perspectiva da pesquisa do que de uma 

amostragem formal e estatística.  

Para o desenho da pesquisa, este grupo de informantes foi condizente por perpassar a 

parte mais significativa dos atores nos processos de produção. Assim sendo, os repórteres são 

os respondentes-chave pelo indicativo de ser a partir deles que a pesquisa visualizou o 

fenômeno. Por outro lado, os editores detêm as informações relativas às definições de pauta e 

de controle das demandas do fluxo de produção de dentro da redação para fora e de fora para 

dentro. Os diretores, por sua vez, respondem diretamente pelas estratégias do grupo e tem 

uma visão muito particular das relações estabelecidas entre os funcionários e a empresa, além 

de estarem diretamente envolvidos com os processos de convergência com a reestruturação da 
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redação tanto em nível tecnológico como de trabalho multiplataformas em ambiente de 

convergência e de integração das redações.   

 Em paralelo à coleta de dados em campo conduzimos observações simples dos sites 

com a captura de telas de experiências de jornalismo móvel ocorridas, principalmente durante 

grandes eventos (Carnaval, coberturas políticas de eleições e futebol). Estas telas, capturadas 

ao longo da pesquisa através de aplicações como Fireshot  (extensão do Firefox), entre outras, 

foram pertinentes para o registro do fenômeno e como ilustração para a experiências dos 

casos. Ao longo da pesquisa de campo (2007 a 2010) desenvolvemos essa observação simples 

e continuada dos três sites com visitas constantes para o “flagra” de uso de tecnologias 

móveis como experiência. Intensificamos estas observações em períodos considerados ideais 

para as experiências como no período de Carnaval onde se realiza, nas cidades sedes dos 

respectivos casos analisados (Recife, Salvador, Rio de Janeiro) a principal cobertura no 

período por serem os centros de manifestação carnavalesca do país. Da mesma forma 

consideramos os períodos eleitorais e de eventos esportivos nesse rol de opções. A 

intensificação da observação se justifica nesses períodos por serem os que demandam um uso 

mais intenso de ferramentas digitais (entre as quais as tecnologias móveis) para coberturas 

multimídia ou ao vivo.   

 Durante nossas observações desses sites, conseguimos registrar algumas situações nos 

três estudos de caso cujos registros são dados que complementam a pesquisa de campo e 

funcionam como níveis de comparação (tecnologias utilizadas, aplicações, estruturas de 

acomodação, situações de uso em eventos, acidentes, coberturas etc. e aplicações como 

Twitter e entre outras). Portanto, com esses dados tivemos condições de traçar paralelos das 

experiências e vincular diretamente às observações de campo. São, de fato, informações 

relevantes na análise e interpretação dos casos podendo-se remeter os mesmos às descrições 

oriundas dos resultados dos dados da pesquisa de campo. Estas experiências constatadas e 

acompanhadas durante o trabalho fundamentaram o estado da arte do fenômeno223 e sua 

emergência dentro dos estudos da comunicação móvel.  

 

 

                                                
223 A partir de 2007, criamos também o blog http://www.jornalismomovel.com.br que também funcionou como 
uma espécie de diário de campo para registro de experiências mapeadas no Brasil e no exterior ao longo da 
pesquisa. Além do blog todas as experiências mapeadas também foram catalogadas na aplicação Delicious, na 
nossa conta pessoal http://www.delicious.com/milanni, sob à tag jornalismomovel. 
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5.5 Estratégia de métodos móveis e de experimentações  

  

 Caminhando na direção de uma maior aproximação com o objeto, durante a pesquisa 

de campo utilizamos diversas tecnologias móveis digitais para registro de dados (áudio, 

vídeos, fotos e textos) e para o armazenamento. Resumidamente, utilizamos diário de campo, 

celular Nokia N95 8GB224, teclado Bluetooth, pen drive de 8 GB para armazenamento externo 

e back up ou transferência de dados e um modem sem fio 3G Huawei. O uso desses 

equipamentos visava ir além da sua utilização como instrumentos de registro da coleta de 

dados de campo, mas também funcionar como experiência próxima da vivenciada pelo grupo 

pesquisado de forma a extrair outras informações perceptivas e sensoriais para auxiliar numa 

compreensão mais adequada do uso e apropriações que se faz desse conjunto de ferramentas 

pelos participantes da pesquisa no campo jornalístico.  

Essa incorporação, até mesmo como método instrumental de aproximação com as 

condições reais de atuação dos pesquisados, ajudou no entendendimento de alguns aspectos 

relacionados às dificuldades de operação ou às facilidades embutidas nos processos, entre 

outras questões que se apresentaram durante a observação e nas constatações das entrevistas 

relacionadas ao artefato digital. Essa estratégia de desenvolvimento da pesquisa nessas 

condições parte dos pressupostos defendidos por Urry e Büscher (2009), Büscher, Urry e 

Witchger (2011) de métodos móveis para pesquisa de campo de característica etnográfica por 

vislumbrar um fenômeno em movimento ou, na acepção de Bauman (2001), de mobilidade 

líquida, fluida.  

Em junho de 2011, a revista canadense Wi: Journal of Mobile Media225, publicou uma 

edição especial sobre métodos móveis em que abordava a necessidade de refletir, analisar e 

testar as experiências de usuários de tecnologias móveis fora dos laboratórios para poder 

capturar a essência em condições reais do uso como procuramos adotar, em parte, nesta 

pesquisa de campo por compreender que a observação das tecnologias móveis por repórteres 

no contexto natural nos fornece os dados mais precisos das apropriações, padrões e desvios. 

Assim, o uso também dos mesmos dispositivos pelo pesquisador gera uma aproximação mais 
                                                
224 O Nokia N95 foi o dispositivo mais utilizado durante a pesquisa por dois motivos principais: por ser o 
principal aparelho adotado para a prática do jornalismo móvel na época e também o ideal como versão para um 
pesquisador “móvel” ou em condições de mobilidade que necessitava de portabilidade e aplicações adequadas 
para captura de dados. Entre os recursos oferecidos no aparelho estão câmera de 5 megapixels, editor de textos 
QuickOffice, aplicação para salvar telas, microfone interno, navegador de Internet, Google Maps e uma 
capacidade de armazenamento interno de 8 GB. 
225 Disponível em http://wi.hexagram.ca/ acesso em 1 de jul. 2011 
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precisa com o objeto de acordo com nossas justificativas. Portanto, esses esclarecimentos 

ajudam a entender o percurso que fizemos, as mudanças de rotas e as estratégias adotadas ao 

longo da pesquisa para exploração do fenômeno nas suas feições reais, por dentro, no 

mergulho na cultura jornalística e seus artefatos de produção móveis.  

O material coletado através dessas fontes citadas fez parte do processo posterior de 

ordenação dos dados, classificação e de análise. Para a sistematização do trabalho de campo e 

a posterior utilização dos dados coletados enfatizamos que as entrevistas foram gravadas em 

áudio através de dispositivo digital e posteriormente transcritas através do programa Express 

Scribe para facilitar a classificação das informações por meio de unidades de análise. As 

entrevistas e diário de campo foram submetidos à extração a partir da construção de análise 

qualitativa de dados para que pudessem absorver de forma coerente o discurso e informações 

fornecidas da transcrição das mesmas, além de descrições e inferências. Cada categoria reuniu 

um conjunto de respostas oriundo das entrevistas para articulação com a teoria, extraindo-se 

as frases significativas para compor a discussão no momento da redação do relatório da tese 

dedicados ao uso das anotações da observação de campo e destas entrevistas combinado com 

o referencial teórico visando a descrição.  

Após esta classificação e sistematização passamos para o processo de análise 

concomitantemente com as referências e conceitos e categorias construídos para dar conta do 

objeto. Os resultados da pesquisa de campo foram articulados com a base teórica para 

discussão dos resultados da pesquisa tendo em vista as questões levantadas, os objetivos e 

principalmente as hipóteses fundamentadas. A investigação centrou-se na produção 

jornalística por compreender que é nesta fase do processo que se constrói as condições 

essenciais para análise das questões levantadas na problematização da pesquisa. 

Como background do percurso da pesquisa algumas informações são relevantes para 

outros pesquisadores para visualização das dificuldades enfrentadas e das necessidades 

prementes de adaptação antes, durante e depois da pesquisa de campo. Depois da definição 

dos estudos de casos que fariam parte da pesquisa, uma das etapas mais cruciais foram as 

autorizações para entrar nas redações para a realização da pesquisa, o registro fotográfico de 

cenas e as entrevistas com a equipe. A abertura para entrada de pesquisadores nas 

organizações sempre foi difícil e envolta com uma série de negociações e de restrições para o 

desenvolvimento das pesquisas exigindo, nesse sentido, preparação, contatos-chave e 

transparência na relação com as empresas em informar os objetivos da pesquisa e as 
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necessidades para o desenvolvimento o mais pleno possível da pesquisa para não 

comprometer o objetivo central.  

No caso específico dessa pesquisa não encontramos nos três grupos de comunicação 

maiores empecilhos quanto às autorizações para realização do trabalho de observação nas 

redações. Entretanto, durante a pesquisa de campo em si, houve a necessidade de habilidades 

para transpor alguns estranhamentos, obstáculos e alguns níveis de negociação para atividades 

como saídas com a equipe de reportagem, onde tivemos que assinar termos de compromisso 

ou negociar horários especiais de acesso à redação como no caso de sábados e domingos.  

Algumas situações de constrangimento ocorreram durante o acompanhamento da 

equipe de reportagem em externas ou no interior da redação e que são próprias dos problemas 

enfrentados em pesquisas de observação devido a proximidade com uma cultura que, às 

vezes, sente-se invadida pela presença de “estranhos” ao ambiente de trabalho. Alguns 

repórteres não se sentiam, inicialmente, à vontade com a presença do pesquisador e, 

principalmente, com as anotações sistemáticas no diário de campo ou registros fotográficos. 

Nesses momentos, tivemos que utilizar outras estratégias menos invasivas como anotações do 

diário de campo diretamente em editores de texto do celular e registrar fotos em ocasiões mais 

propícias ou explicar mais detalhadamente a natureza da pesquisa de forma a restabelecer o 

convívio e a colaboração.  

O contrário também ocorria: alguns repórteres e editores se sentiam inteiramente à 

vontade com o pesquisador contribuindo de uma forma decisiva e se disponibilizando além 

dos demais e trazendo materiais ou informações complementares de modo espontâneo. O 

pesquisador, como é o nosso caso, mesmo já tendo trabalhado em redações de jornais e 

emissoras de rádio, vivenciou novas experiências e sensações durante esta fase da pesquisa. O 

trabalho de coleta de dados envolve um certo nível de tensão tendo em vista a superação de 

alguns obstáculos burocráticos para a obtenção eficiente de dados. Alguns limites não podiam 

ser ultrapassados na relação e precisavam ser respeitados quando esgotadas as argumentações 

e tentativas de obtenção de determinados dados da organização. Algumas informações 

importantes foram bloqueadas pelo filtro “gatekeeping” de informações estratégicas, que não 

podiam ser divulgadas, como os dados de desempenho empresarial do grupo, por exemplo. 

Em algum nível seriam dados importantes para a pesquisa e o entendimento de alguns 

contextos operacionais dos casos analisados. Nestas situações insistíamos até o limite 

possível.  
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 Apesar da abertura estabelecida para o desenvolvimento dos estudos de casos nas 

organizações jornalísticas pesquisadas, esse filtro foi encontrado, em algum grau. 

Interpretamos como parte do processo do “entrar” na cultura jornalística ou nas organizações 

propriamente ditas. Três aspectos podem ser mencionados como indutores dessa postura das 

empresas:  

(1) Algumas informações são realmente estratégicas na disputa com os concorrentes e 

nos novos modelos de negócios e, por isso, não são liberadas aos pesquisadores para evitar o 

vazamento dos seus projetos em andamento;  

(2)  As empresas ainda não estão preparadas para lidar com os pesquisadores e temem 

algum tipo de distorção nos dados ou divulgação de informações que possam trazer prejuízos 

para a imagem dos seus negócios e de suas marcas institucionais, mas visualizamos, de 

qualquer forma, uma mudança de cultura neste sentido tendo em vista a contribuição que os 

pesquisadores também podem difundir com suas pesquisas;  

(3) A abertura das empresas de comunicação para o mundo acadêmico da pesquisa 

científica ainda é tímida e com algumas restrições pontuais. Nem todas as empresas estão 

dispostas a colaborar com pesquisas, demonstrando nesse sentido ainda resquícios do próprio 

confronto existente entre universidade e mercado como instâncias separadas e pouco 

colaborativas, em parte constituído por questões ideológicas como mundos diferentes, apesar 

de tratarem do mesmo universo de atuação: jornalismo, notícia, jornalistas, rotinas de 

produção. Entretanto, com os processos de convergência verifica-se uma aproximação maior 

entre essas duas esferas e o estabelecimento mais formal e sistemático de parcerias entre 

grupos de comunicação e grupos de pesquisa. 

 

5.6 Abordagem teórico-metodológica do newsmaking na pesquisa 

 

Diante da abordagem metodológica em exploração, é salutar a recuperação do 

contexto dos estudos da rotina de produção na sua origem clássica como já o fizemos 

anteriormente na parte 2 da tese e complementamos aqui na perspectiva centrada no objeto. 

Tuchman (2002), na discussão da transição do gatekeeping para a produção da notícia entre as 

décadas de 60 e 70, enquadra que as pesquisas caminharam para adoção de uma abordagem 

qualitativa e a combinação quanti-quali e análise de conteúdo e que as pesquisas sobre notícia 
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seguem, na maioria, uma abordagem qualitativa. As pesquisas de gatekeeper eram centradas 

no indivíduo e, mesmo com observação participante, possuiam um enquadramento 

funcionalista durante a década de 1950. Durante a década de 1970 houve uma mudança com a 

incorporação de outro modelo (alternativo) focado nas organizações e as forças sociais 

(externas). Quatro forças delinearam essa perspectiva: agentes econômicos, agentes políticos, 

agentes fonte, agentes audiência. Para Tuchman, essas forças exerciam influência, em algum 

nível, sobre as notícias e suas metodologias 226 de acordo com as perspectivas de análise e 

interpretação que a noção de produção adquiriu durante o seu desenvolvimento como uma 

categoria de estudo.  

 A sociologia da produção da notícia cuida dessa perspectiva que emerge sob a 

denominação de newsmaking (produtores da notícia) tendo como articuladores principais 

desse discurso Tuchman (1978), Gans (1979) e Fischman (1980). Em relação aos aspectos 

metodológicos do newsmaking, Wolf (2009) delineia as particularidades da abordagem 

destacando de início que as pesquisas são demarcadas pela técnica da observação participante 

para a coleta de dados visando à compreensão e à identificação das rotinas produtivas cujos 

estudos se baseiam no direcionamento etnográfico. Portanto, os dados selecionados em campo 

são obtidos através de observação sistemática e entrevistas com participantes do processo.  

A abordagem etnográfica entra na metodologia da teoria do newsmaking exatamente 

pela particularidade de se caracterizar pelo aspecto empírico, de campo, de estudo de grupos, 

tribos. Neste caso esse aporte da antropologia se aplica a esses estudos por exigir o caráter 

empírico e de observação participante das experiências. Pode-se dizer que o newsmaking se 

apropriou das ferramentas de coleta de dados da etnografia (da antropologia) adaptando-as à 

                                                
226 Para a autora, cada uma das tradições de pesquisa sobre a produção jornalística puxam metodologias distintas 
para aplicação sobre os objetos selecionados para análise. Economia política, por exemplo, aciona economia, 
legislação, condições tecnológicas, infraestrutura, construcionismo social (etnometodologia), as rotinas de 
produção com observação e entrevistas; estudos textuais os formatos das notícia, a questão histórica, os estudos 
do discurso qualitativo e análise de conteúdo quantitativo. As três abordagens giram em torno de um “produto 
cultural” denominado notícia tendo em vista que “news is a product – manufactured, sold, and consumed daily” 
(TUCHMAN, 2002, p.82). A autora coloca uma questão central para os estudos empíricos: “one central question 
is how changing economic conditions affect both the process of news production and the final news product.” 
(TUCHMAN, 2002, p.82). A autora coloca como relevante o crescimento exponencial da quantidade de 
plataformas de disseminação de notícias desde a década de 1970 como TV a cabo, redes de televisão, internet (o 
texto é de 2002 e não contempla ainda os dispositivos móveis) e fala da competição dos meios de comunicação 
além dos seus similares. Na década de 1970 as redes americanas de televisão detinham 90% da audiência e hoje 
[2002] 50% demonstrando a migração da audiência para outras plataformas nos Estados Unidos, além da questão 
da crise dos jornais. Tuchman coloca que, antes da televisão, o jornal diário era o principal veículo. A televisão 
tornou-se o central. Diante da expansão de plataformas esse cenário começa a ficar híbrido, indefinido.  
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realidade dos objetos que visam à observação das rotinas produtivas nas redações jornalísticas 

de forma a capturar dados que possam, a partir do referencial teórico e das hipoteses de 

trabalho, descrever e explicar o fenômeno e estudo da cultura jornalística.  

Caracterizam-se, portanto, por uma vertente exploratória, como no caso dessa pesquisa 

que conduzimos sobre rotinas de produção com as tecnológias móveis digitais. A observação 

participante, portanto, é o primeiro aspecto metodológico a ser considerado para o 

newsmaking. Com pesquisas concentradas na sociologia com aporte de ferramentas 

antropológicas, mais recentemente surgiu a antropologia da notícia e do jornalismo como 

corrente centrada para esses estudos. Neste sentido, Wolf enfatiza as características que 

demarcam o newsmaking como teoria e metodologia de observação empírica das práticas 

jornalísticas.  

 

O que importa é que a fase de observação, isto é, da presença do investigador no 
local, esteja sempre ligada a hipóteses de pesquisa, seja orientada segundo 
pressupostos teóricos precisos e não indiferenciada e casual. A observação 
desenrola-se, pois, dentro de dois limites que promovem o seu insucesso: por um 
lado, a insignificância e a ausência de um plano de pesquisa, por outro, e 
inversamente, a imposição de uma selecção rígida do material observável (WOLF, 
2009, 186).  

 

Portanto, a pesquisa de campo deve deixar margens para a flexibilidade visando o não 

engessamento da pesquisa, mas com níveis de sistematização para não ficar frouxa a 

condução da pesquisa. O autor aponta alguns problemas que podem levar ao fracasso da 

pesquisa. Em relação à postura a ser adotada pelo pesquisador dentro da cultura jornalística 

diante dos pesquisados, esta vai influenciar na condução da coleta de dados: observador 

passivo ou outro.  

Mais cedo ou mais tarde, o observador atinge um momento em que o seu papel corre 
o risco de se confundir com o de participante a título inteiro na actividade observada: 
é a fase conhecida pela expressão going native. Por outras palavras, “começam a 
reconhecer-se os valores e as acções de uma forma tão evidente que se torna difícil 
imaginar como poderiam ser diferentes” (Elliott - 1972, 174); isto é, o investigador 
assimila a maneira de agir, de pensar e de avaliar dos jornalistas e transforma-se em 
“um deles”, modificando o seu papel na situação. Embora não sendo um participante, 
em sentido restrito, no processo de produção das notícias, deixa de ser apenas um 
observador. A passagem de uma fase para a outra coincide parcialmente com a 
socialização que se experimenta por parte de e para com o grupo estudado: a 
interrupção ou a conclusão do período de trabalho no local permitem aquilo a que 
Schlesinger (1978b) chama disengagement, fase que, normalmente, é acompanhada 
pela reestruturação do material recolhido, pela sua reorganização, desde o nível 
fenomenológico das observações dispersas e fragmentadas até ao nível mais geral 
das interpretações sociológicas dos caracteres fundamentais dos processos sociais 
analisados” (WOLF, 2009, 187). 
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As questões e problematizações em torno do newsmaking se preocupam na sua 

abordagem com "a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos 

processos produtivos” (WOLF, 2009, 188). Este é o ponto-chave. O newsmaking se constitui 

entre estes três pontos na condução da pesquisa focando sobre os emissores e a produção da 

notícia e se estruturando teoricamente a partir de: rotinas produtivas, critérios de 

noticiabilidade (incluindo a escala de valores-notícia), a seleção (apuração), e apresentação da 

notícia.  

 

Que imagem do mundo fornecem os noticiários televisivos? Como se associa essa 
imagem às exigências quotidianas da produção de notícias, nos organismos 
radiotelevisivos?” (Golding - Elliott, 1979, 1). Estas perguntas definem o âmbito e 
expõem os problemas de que se ocupa a abordagem do newsmaking. Essa 
abordagem articula-se, principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional 
dos jornalistas e a organização do trabalho e dos processos produtivos. As conexões 
e as relações existentes entre os dois aspectos constituem o ponto central deste tipo 
de pesquisa (WOLF, 1999, p.188).  

 

Wolf demonstra mais claramente o vínculo entre noticiabilidade e newsmaking, ou  

seja, como os critérios de noticiabilidade devem se adequar às rotinas produtivas e à cultura 

profissional e, neste caso, ele define os critérios da transformação do acontecimento em 

notícia e a função da rotinização no processo:  

 

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 
acontecimentos - do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de 
informação e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas - para adquirirem 
a existência pública de notícias. Tudo o que não corresponde a esses requisitos é 
«excluído», por não ser adequado às rotinas produtivas e aos cânones da cultura 
profissional. Não adquirindo o estatuto de notícia, permanece simplesmente um 
acontecimento que se perde entre a «matéria-prima» que o órgão de informação não 
consegue transformar e que, por conseguinte, não irá fazer parte dos conhecimentos 
do mundo adquiridos pelo público através das comunicações de massa. Pode 
também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, 
operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa 
de escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de 
factos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. Quer dizer, a 
noticiabilidade está estreitamente relacionada com os processos de rotinização e de 
estandardização das práticas produtivas: equivale a introduzir práticas produtivas 
estáveis, numa «matéria-prima» (os factos que ocorrem no mundo) que é, por 
natureza, extremamente variável e impossível de predizer (WOLF, 1999, n/p).  

 

A produção da notícia se organiza dentro dos meios de comunicação de massa e para 

Rodrigo Alsina (2009) é nesta relação entre notícia e acontecimento que procura-se localizar 
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o conceito de notícia no contexto considerando que os meios de comunicação são portadores 

do discurso jornalístico como retratadores da realidade social via "atualidade" da transmisão 

dos acontecimentos.  

 

No estudo desse fazer comunicativo do discurso jornalístico informativo, 
precisamos levar em conta que nos encontramos diante de um discurso social, e 
como tal, está inserido num sistema produtivo. Esse sistema produtivo tem suas 
próprias características que devem ser estudadas. Mas temos de lembrar que a 
construção da notícia é um processo de três fases: a produção, a circulação e o 
consumo (RODRIGO ALSINA, 2009, p.10, grifo nosso).  

 

Entretanto, no seu foco sobre essa cadeia (produção, circulação e consumo), o autor 

refere-se a interligação entre produção e consumo e o processo em si dos media a partir de 

uma concepção industrial desse fazer jornalístico que envolve a rotinização para a construção 

da notícia.  

 

Produzir informação é uma atividade complexa que se realiza industrialmente e no 
seio de uma instituição reconhecida socialmente. No entanto, estamos diante da fase 
oculta da construção da notícia. A mídia é a primeira que não mostra com facilidade 
seu processo de produção. A autoimagem que eles pretendem transmitir sobre o seu 
trabalho é a de receptores e transmissores da informação. A sua atividade se reduz, 
então, à procura pelas notícias e à utilização de uma tecnologia para sua difusão 
(RODRIGO ALSINA, 2009, p.10-11). 
 

A noticiabilidade, dentro dessa acepção de Wolf e Rodrigo Alsina,  é um conjunto de 

elementos que rege a forma como os meios de comunicação operam os acontecimentos no 

processo de definição do que se tornará notícia. Os valores-notícia se constituem em parte 

dessa estrutura do mecanismo da noticiabilidade. Portanto, seria o segundo nível de 

afunilamento da definição para decidir que acontecimento deve ser indicado a essa condição. 

Os valores-notícia estão presentes em todo o processo produtivo da notícia. Portanto, é 

importante observar como os critérios de noticiabilidade entram em operação no jornalismo 

em mobilidade, de forma que constituíram-se em variáveis da pesquisa de campo a considerar 

devido à rotinização das atividades jornalísticas exercidas facilitando o processo de seleção e 

de execução das tarefas diárias no jornalismo, ou seja, as rotinas produtivas.  

 

Os valores/notícia são, portanto, regras práticas que abrangem um corpus de 
conhecimentos profissionais que, implicitamente, e, muitas vezes, explicitamente, 
explicam e guiam os procedimentos operativos redactoriais. Não é verdade [...] que 
estejam para além da compreensão dos jornalistas que não seriam capazes de os 
articular Na realidade, os valores/notícia estão continuamente presentes nas 
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interacções quotidianas dos jornalistas na sua cooperação profissional. Mas, mais 
ainda, constituem referências, claras e disponíveis, a conhecimentos partilhados 
sobre a natureza e os objectos das notícias, referências essas que podem ser 
utilizadas para facilitar a complexa e rápida elaboração dos noticiários. Os 
valores/notícia são qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística, 
cuja presença ou cuja ausência os recomenda para serem incluídos num produto 
informativo (GOLDING; ELLIOT apud WOLF, 2009, p.196).   

 

Para o entendimento de como os valores-notícia atuam nas rotinas jornalísticas das 

redações Wolf propõe categorias para a compreensão do processo de decisão do 

enquadramento dos acontecimentos potenciais para se tornarem notícia no noticiário. São 

quatro categorias consideradas: “a. às características substantivas das notícias; ao seu 

conteúdo; b. à disponibilidade do material e aos critérios relativos ao produto informativo; c. 

ao público; d. à concorrência.” (WOLF, 2009, p.200). Para Wolf as rotinas produtivas se 

apresentam em três fases no processo de construção da notícia: a recolha [apuração], seleção e 

apresentação.  

 Recorrendo novamente a Rodrigo Alsina (2009), o autor coloca a questão da produção 

da notícia como “um processo complexo que se inicia com um acontecimento”. Assim o autor 

discorre sobre os múltiplos entendimentos de acontecimento na história e chega à noção de 

que “o acontecimento é um fenômeno social [...] e está determinado histórica e culturalmente” 

(RODRIGO ALSINA, 2009, p.115) porque, enfatiza, “um dos elementos necessários para a 

construção da notícia é sua publicação. Se o público não receber qualquer notícia sobre um 

fato, esse fato não poderá ser considerado um acontecimento com transcendência social” 

(RODRIGO ALSINA, 2009, p.116). Portanto, a produção da notícia no jornalismo 

desencadeia todo esse processo visando à publicização do material apurado pelos repórteres.  

 Por fim, o enquadramento teórico-metodológico da tese trabalha com essa perspectiva 

da teoria do newsmaking por se tratar da principal abordagem para análise das rotinas 

produtivas nas redações com seu histórico a partir da década de 70. Entretanto, é importante 

situar a necessidade de uma atualização dos estudos do newsmaking diante do novo cenário de 

convergência que demanda mais da teoria e uma abordagem transdisciplinar para uma melhor 

localização dos novos fenômenos que se diferenciam dos modelos do período de sua 

formulação para os estudos dos meios de comunicação, que se concentrava basicamente num 

foco em redações de tv e jornais. A seguir descrevemos a parte analítica para os dados 

coletados em campo baseando-se nas perspectivas levantadas até o momento e depois na 

apresentação dos dados e a discussão. 
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5.7 Categorização temática e análise dos dados 

 

Para a análise da pesquisa de campo, adotamos a estratégia de narrativa temática 

(EMERSON; FRETZ; SHAW, 1995) que parte da exploração do conjunto de dados do diário 

de campo a partir de temas analíticos em torno de um tópico comum, filtrado na codificação 

aberta e focada227. Por sua vez, essa abordagem de narrativa temática está baseada no conceito 

de narrativa fragmentada de Paul Atkinson (1990) construída através de narrativas não-

lineares e de caráter atemporal na estruturação e incursão dos dados opondo-se, portanto, às 

narrativas cronológicas e assim construindo uma descrição mais temática. Sendo assim, não 

seguimos uma determinação cronológica para abstração dos dados para incorporação dentro 

do texto analítico da tese, mas um enquadramento temático que delimita com mais acuidade e 

unidade o objetivo de exploração.  

Portanto, esse processo se iniciou na codificação dos dados (diário de campo e 

entrevistas228). Depois da pesquisa de campo, procedeu-se a organização do material, dos 

dados visando à análise propriamente dita. Para isso a sistematização das páginas do diário se 

fez necessária para estruturação da massa de dados. A primeira abordagem nossa foi o 

procedimento da leitura de todos os diários de campo (visão global), linha por linha, como um 

corpus completo para a elaboração de insights, reflexão e análise em si, além de rever os 

esquemas estruturados durante a pesquisa de campo. Em seguida, esses dados do diário de 

campo foram transformados em objetos textuais como as notas registradas com as ações das 

pessoas, as situações observadas e as reflexões em torno do material. Neste contexto, 

utilizamos a codificação analítica qualitativa que envolve duas etapas: 1. codificação aberta 

(open coding), que consiste em exploração aberta dos dados do diário para identificar temas, 

questões, padrões.  2. codificação focada ou axial (focused coding), consiste na recodificação 

dos dados de forma mais sistemática com identificação de tópicos, ou seja, um processo mais 

                                                
227 Emerson, Fretz e Shaw (1995) abordam que o processo de codificação dos dados dos diários de campo 
precisam, cientificamente, ser transformados e preparados para análise, que no nosso caso foi a narrativa 
temática. Portanto, o processo inclui a leitura dos diários como conjunto de dados, a realização de perguntas ao 
diário, instrução por codificação aberta, escrita de memos, seleção de temas e codificação focada, além de 
construção de memos integrativos.  
228 Utilizamos para fins direto de análise e descrição dos casos os extratos das entrevistas dos repórteres e 
editores (transcritas e em apêndice A) por serem os atores centrais da pesquisa no computo das comparações das 
experiências compartilhadas. As demais entrevistas, com diretores, fotógrafos, diretores de tecnologia também 
foram fundamentais para o objetivo de delimitações contextuais, históricas e organizacionais das empresas 
complementando os aspectos analíticos da tese. 
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refinado a partir da codificação aberta com mais precisão sobre o material bruto para fins de 

análise, baseado em Emerson, Fretz e Shaw (1995, p.143).  

A codificação foi realizada a partir desses pressupostos e desdobramento dessa fase 

em leituras mais fechadas, próximas, elaboração de códigos abertos e a escrita de memos 

iniciais. Procurou-se identificar padrões, temas, variações. A sinalização de códigos em torno 

das margens do diário de campo e das entrevistas e anotações analíticas serviram de guia para 

essa sistematização. “O etnógrafo começa a examinar e categorizar pequenos trechos do 

diário escrevendo palavras e frases que identificam e nomeiam categorias e dimensões 

analíticas específicas” (EMERSON; FRETZ; SHAW, 1995, p.150).229 Os autores salientam 

que codificar diário de campo etnográfico qualitativo é diferente de codificar pesquisa 

quantitativa. Na codificação quantitativa busca-se determinar a frequência dos eventos, 

enquanto que a codificação qualitativa reflete o significado do evento:  

 

Codificar diários de campo desta maneira difere completamente da codificação na 
pesquisa quantitativa. Na codificação quantitativa, o pesquisador procede de forma 
dedutiva construindo questionários com categorias derivadas da teoria. Ele adequa 
as respostas das pessoas ao questionário dentro de categorias previamente 
estabelecidas em condição de determinar as frequências dos eventos dentro destas 
categorias. A pesquisa qualitativa procede de forma indutiva através de diários de 
campo escritos que refletem os significados dos eventos e experiências no cenário. 
Codificação qualitativa é uma forma de abrir avenidas da investigação: o 
pesquisador identifica e desenvolve conceitos e insights analíticos por meio de 
exame bem próximo e uma reflexão sobre o conjunto de dados do diário de campo. 
Tais códigos não são fundamentalmente direcionados e colocados num rótulo sobre 
partes e pedaços de dados para que o que "vai junto" possa ser coletado numa única 
categoria; o etnógrafo está preocupado com as categorias, porém menos como uma 
maneira de classificação dos dados e mais como uma forma de nomear, distinguir e 
identificar os conceitos fundamentais e o significado de observações específicas 
(EMERSON; FRETZ; SHAW, 1995, p.151).230 

 

                                                
229 “The ethnographer begins to sift through and categorize small segments of the fieldnote record by writing 
words and phrases that identify and name specific analytic dimensions and categories” (EMERSON; FRETZ; 
SHAW, 1995, p.150, tradução nossa). 
230 “Coding fieldnotes in this way differs fundamentally from coding in quantitative research. In quantitative 
coding, the researcher proceeds deductively by constructing questionnaires with categories derived from theory. 
He fits peoples´ responses to the questionnaire into the already established categories in order to determine the 
frequencies of events within those categories. Qualitative research proceeds inductively by writing fieldnotes 
that reflect the significance of events and experiences to those in the setting. Qualitative coding is a way of 
opening up avenues of inquiry: the researcher identifies and develops concepts and analytic insights through 
close examination of and reflection on fieldnote data. Such coding is not fundamentally directed at putting labels 
on bits and pieces of data so that what “goes together” can be collected in a single category; the ethnographer is 
indeed interested in categories, but less as a way to sort data than as a way to name, distinguish, and identify the 
conceptual import and significance of particular observations. In contrast to quantitative coding, then, in 
qualitative coding we identify, elaborate, and refine analytic insights from and for the interpretation of data.” 
(EMERSON; FRETZ; SHAW, 1995, p.151, tradução nossa). 
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Neste sentido, a narrativa dessa tese para os três casos empíricos estudados estruturou-

se em torno desses temas-matrizes, relativizando o aspecto de ordem cronológica e 

valorizando a descrição para o fluxo narrativo e descritivo e as relações estabelecidas no 

cenário das ações das experiências observadas. “O significado das ocorrências não é 

localizada primariamente na sua sequência narrativa, mas nas relações de similaridade e de 

diferença com outras unidades narrativas”(ATKINSON, 1990, p.126).231 A análise qualitativa 

de dados consiste no processo interpretativo de camadas do conjunto de dados. O processo de 

análise ocorre no decorrer da pesquisa de campo é aprofundado na fase específica da análise, 

ou seja, após a codifificação e tratamento de dados visando essa etapa considerando que a 

codificação ocorre de forma aberta (exploração inicial) e de forma focada (axial, refinada). 

Conforme Hsiung (2010) o processo se revela com enquadramento flexível de interpretação a 

partir de definição de temas. No interior desses temas, o analista tentará identificar os padrões 

e desvios ou especificidades que os dados revelam, quais os seus significados para a pesquisa 

como resultados.  

No nosso caso, o plano de observação, a partir dos três fatores elaborados (estruturas 

organizacionais, práticas de trabalho e percepção dos jornalistas) ajudou a criar um primeiro 

filtro para a pesquisa, mas de uma forma flexível para deixar fluir as demandas do campo, os 

aspectos exploratórios de descobertas que particularizavam cada caso ou o conjunto destes. 

Para o processo de codificação aberta de exploração dos dados, portanto, recorremos aos 

códigos analíticos e descritivos. Para Hsiung (2010), essas duas perspectivas de exploração 

dos dados via codificação aberta visam “identificar padrões recorrentes, dimensões temáticas 

e categorias analíticas”232 (HSIUNG, 2010, n/p). Com isto estabelecemos um quadro do tema 

ou temas centrais que emergiam, dos padrões que surgiam e da localização de questões 

fundamentais como resultados da pesquisa. Em resumo, o processo de análise qualitativa 

seguiu algumas etapas, conforme orienta Hsiung (2010) e Emerson, Fretz e Shaw (1995), 

como: leitura cuidadosa dos diários e entrevistas, codificação aberta linha por linha, repetidas 

rodadas de codificação focada para refinamento, escrita de memos analíticos, levantamento de 

questões sobre os dados e consulta à literatura.  

 

 

                                                
231 “The significance of events is thus found not primarily in their narrative sequence, but in their relations of 
similarity and difference with other narrative units” (ATKINSON, 1990, p.126, tradução nossa). 
232  “Identify recurrent patterns, thematic dimensions and analytical categories” (HSIUNG, 2010, n/p, tradução 
nossa).  
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5.8 Conclusões 

  

 Esta “terceira parte” da abordagem, constituiu-se de um percurso metodológico com 

exposição das estratégias para a pesquisa procurando explicitar os métodos, escolhas e as 

limitações ou dificuldades da pesquisa nesse quesito. Conforme argumentamos, o objeto de 

estudo é caracterizado pela sua dinâmica e mutações originárias da natureza da mobilidade 

que aciona múltiplas possibilidades metodológicas e uma perspectiva interdisciplinar por 

campos como sociologia, geografia, comunicação, antropologia. Neste sentido, procuramos 

adotar uma postura flexível diante da pesquisa de campo para poder melhor rastrear os traços 

deixados pelos movimentos da rotina de produção que o contexto de mobilidade e 

convergência manifesta.   

 Na “quarta” e última parte da tese, recorreremos aos dados empíricos das observações, 

entrevistas, bibliografia levantados ao longo do percurso metodológico para a análise com a 

apresentação dos resultados propriamente ditos, com a consolidação das discussões e da 

articulação, com as partes anteriores em torno da convergência jornalística, mobilidade e 

rotinas de produção nas organizações jornalísticas de forma a construir uma unidade de 

compreensão da pesquisa contribuindo com o estado da arte em questão. Assim, fecharemos o 

escopo do trabalho desenvolvido, retomando nas conclusões os pontos centrais da discussão, 

das hipóteses e as reais contribuições da pesquisa para o campo da comunicação.  
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PARTE 4 – RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 
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6. DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO E A CONVERGÊNCIA 

MULTIPLATAFORMA 

 

 A pesquisa de campo envolveu a necessidade de levantamento de uma série de dados 

empíricos que pudessem apresentar um panorama (por dentro, no interior das redações, na 

cultura jornalística) do trabalho com tecnologias móveis digitais e o processo de rotinização 

com a construção da notícia em mobilidade e os elementos influenciados por esse universo 

como a convergência jornalística em curso. Neste sentido, procurou-se capturar, num 

aprofundamento do objeto, como os repórteres em comunhão com os editores se apropriam 

desses dispositivos e aplicações móveis, que percepção expõem do trabalho e que papel é 

exercido no fluxo de produção das redações pesquisadas. Para tal, acompanhamos o fluxo de 

produção em duas perspectivas: 1. De dentro da redação (para observar como as pautas eram 

geradas, como a equipe lidava com o material que vinha externamente, como a interação 

ocorria de dentro para fora); 2. De fora da redação (para observar como os repórteres lidavam 

com tecnologias móveis no seu dia a dia, que relação eles estabeleciam com os artefatos 

conectados, como ocorria a interação de fora para dentro e o desenvolvimento das novas 

práticas). Além dessas observações, registramos as percepções de repórteres e editores sobre o 

trabalho em campo dentro dessas condições no fazer jornalístico. 

 Pelo caráter exploratório da pesquisa e pela abordagem qualitativa envolvida, 

procuramos nos adaptar ao campo e as demandas emergentes que particularizavam cada caso 

ou se apresentavam como comuns entre os três estudos submetidos à análise permitindo a 

flexibilidade necessária dos instrumentos de pesquisa para que pudéssemos registrar, o mais 

próximo possível, as incidências sobre essa realidade caracterizada pelo jornalismo móvel 

digital. Deste modo, os dados revelaram aproximações, padrões de uso das tecnologias e 

opiniões convergentes para alguns aspectos e, por outro lado, situações desviantes 

(especificidades) para determinadas circunstâncias de um estudo de caso para outro 

demonstrando a natureza do objeto de pesquisa em constante movimento pelo seu vínculo 

com a inovação tecnológica e as diversas formas de apropriação das tecnologias móveis e das 

aplicações disponíveis referendando o trabalho jornalístico nas circunstâncias descritas.  

Durante a apresentação e interpretação dos resultados, traremos as descrições das 

observações, extratos significativos das entrevistas qualitativas conduzidas, imagens 

ilustrativas do campo e de capturas de telas dos registros de experiências desenvolvidas nos 
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casos, além do aporte de literatura nas discussões dos resultados que corroboram com a 

argumentação construída com os indicativos do estado da arte da questão. Para a exposição 

dos dados coletados e organizados e visando uma melhor descrição dos resultados, 

enquadramos a descrição, conforme já indicamos anteriormente.  

Antes da discussão dos modelos adotados nos três casos de estudo é salutar remeter o 

contexto para o jornalismo na internet para um melhor entendimento do terreno que está 

sendo pisado. É certo afirmar que o surgimento do jornalismo digital na web, em meados da 

década de 1990 (MIELNICZUK; QUADROS; BARBOSA, 2006), forçou os conglomerados 

de comunicação a migrarem suas edições impressas para a Internet. No início, em 1995, em 

forma de transposição (MIELNICZUK, 2004; CANAVILHAS, 2007) de suas edições 

impressas. Do final de década de 1990 para início do século XXI novos investimentos 

conduziram para a estruturação de redações online independentes das redações impressas e 

formatação de modelos de negócios para o mundo digital procurando incorporar a linguagem 

própria da web e a indução de processos de inovação (DOMINGO, 2008). Com a 

digitalização dos meios de comunicação (rádio, TV, impressos), o surgimento de novos (web 

móvel) e o processo de convergência jornalística em curso, os grupos de comunicação 

iniciaram outro processo: a integração das redações online e impressa ou algum nível de 

aproximação física ou de fluxo de produção para o trabalho em redes de alta velocidade 

(PALACIOS; MACHADO, 2007).  

Neste contexto de produção encontramos o jornalismo móvel do início da década 

passada como catalisador desse fluxo a partir do repórter em campo utilizando dispositivos 

móveis para a produção e distribuição multiplataforma. Todo esse processo vai implicar em 

reconfiguração do fazer jornalístico e a consequente redefinição do perfil profissional como a 

investigação ora exposta aponta. Os resultados, portanto, evidenciam que a rotina produtiva, 

no que diz respeito às experiências analisadas, imputam novos contornos e efeitos na 

produção de conteúdos.  

Nesta direção, expomos a seguir uma descrição dos três casos estudados e sua estrutura 

organizacional e, a partir dessa delimitação histórico-contextual do surgimento desses meios e 

de suas operações, analisaremos os resultados confrontando observação, entrevistas e 

experiências conduzidas comparativamente de modo a identificar nas rotinas os padrões ou 

desvios encontrados no cenário. Com os dados, estabeleceremos a discussão teórico-

conceitual recorrendo ao referencial teórico para que se tenha um panorama do 

desenvolvimento dos modelos de interdependência entre convergência e jornalismo móvel na 
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perspectiva desenhada. Os estudos de caso que seguem demonstram o modus operandi da 

sistematização do jornalismo móvel em termos de utilização do aparato portátil nas 

reportagens de campo e as redefinições observadas ou relatadas quanto ao habitus 

(BOURDIEU, 1989) ou rotinas estabelecidas no interior dessa mediação.  

 

6.1. JC ONLINE 

 

O JC OnLine/NE10233 é pertencente ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação 

do Recife - SJCC (Pernambuco), ao qual também é vinculado o Jornal do Commercio, a TV 

Jornal (afiliada do SBT), a Agência JC Imagem, o JC Mobile e as emissoras de rádio Jornal e 

JC/CBN. O SJCC faz parte do Grupo JCPM – João Carlos Paes Mendonça234, com 75 anos 

de atuação e antigo controlador da rede de supermercados Bompreço, sendo atualmente 

detentor de empreendimentos imobiliários e shoppings centers (em Pernambuco, Bahia, 

Sergipe e São Paulo). O Grupo começou a atuar na área de comunicação em 1987 com a 

compra do Sistema Jornal do Commercio no qual o seu principal veículo, o Jornal do 

Commercio, inaugurado em 3 de abril de 1919, encontrava-se em crise e em processo de 

falência. Atualmente, o Sistema é o principal conglomerado de comunicação de Pernambuco 

e um dos principais da região Nordeste.  

O JC Online235 surgiu oficialmente em 8 de março de 1997 (UM JORNAL..., 2000; JC 

ONLINE…, 1999; MEDEIROS, 2009). Entretanto, nesse ano tratou-se mais de um 

relançamento com uma estrutura maior e diversificada tendo em vista que sua presença na 

Internet começou em 1994236, quando em dezembro daquele ano foi disponibilizado na 

Internet a primeira edição impressa de um jornal brasileiro, o Jornal do Commercio, ou seja, 

uma transposição (JC ONLINE..., 1996). Essa iniciativa ocorreu através de uma parceria entre 

a Emprel, o BBS Net PE e A Sociedade Nordestina de Ecologia com o uso da tecnologia 

Gopher237. O domínio http://www.jc.com.br foi registrado em 17 de novembro de 1995238. 

Com a criação do UOL, do Grupo Folha, a partir de 1996, o JC Online se associou ao mesmo 

                                                
233 Em 20 de março de 2011 o portal JC Online  teve um reposicionamento de marca e se transformou no portal 
NE10 www.ne10.com.br substituindo o mesmo.   
234 Disponível em http://www.jcpm.com.br/ acesso em 14 de set. 2010  
235 Disponível em http:://www.jconline.com.br acesso em 22 out. 2010 
236 Disponível em http://jc.uol.com.br/grupo/institucional/sobre/sobre.php acesso em 2 nov. 2010 
237 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Gopher acesso em 22 out. 2010  
238 Disponível em https://registro.br/cgi-bin/whois/?qr=www.jc.com.br acesso em 3 dez. 2010  
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(e até hoje o redirecionamento do portal vai para o endereço do servidor do UOL em 

http://jc.uol.com.br/) (UNIVERSO..., 1997). O Grupo também foi pioneiro em relação à 

primeira emissora de rádio na América Latina em tempo real na internet com a rádio Jornal, 

em 1995 (UM JORNAL..., 2000).  

 
A antiga versão eletrônica do Jornal do Commercio, o JC Online, deixou de ser 
um site do jornal e se transformou em mais uma mídia do sistema. Desde agosto  
passado [de 2000], o JC Online se desligou da redação do jornal e passou a ser uma 
unidade de negócios própria, com suas despesas e receitas (JC COMEMORA..., 
2001, p.4, grifo do autor).  

 

Em 2002, o JC Online se transformou em portal passando a ter mais espaço como mídia 

dentro do Sistema para uma melhor condução de suas publicações e expansão das operações 

com o adicionamento de blogs e canais específicos e formação da equipe.  

   

6.1.1 Estrutura e fluxos de produção 

 

A redação do JC Online é integrada fisicamente no mesmo prédio com a redação do 

Jornal do Commercio, em termos de ocupação do mesmo espaço onde ficam o Jornal do 

Commercio, O JC Imagem e o JC Online e as rádios Jornal do Commercio, CBN e a TV 

Jornal. As redações online e impressa são próximas fisicamente, mas não chegam a ser 

totalmente integradas em termos de operação de compartilhamento dos mesmos equipamentos 

e da mesma estrutura. Cada um tem o seu espaço físico delimitado, mas próximo. Em termos 

de fluxo de produção ambas as redações trabalham em convergência na produção de material 

especial, quando outras mídias do grupo (rádio e tv) também entram na pauta 

(INTEGRAÇÃO..., 2010).   

Apesar da proximidade física das operações, o trabalho ainda não é 100% integrado, 

com cada um tendo sua equipe de produção. A integração ocorre mais diretamente via reunião 

de pauta. Pode-se denominar como integrada parcialmente (ou semi-integrada). Em relação a 

home do JC Online (figura 42), esta agrupa um menu horizontal com links para outros 

veículos do Sistema Jornal do Commercio (Jornal do Commercio, Tv Jornal, Rádio Jornal, 

JC CBN/Recife, JC Imagem, JC Mobile) e para as seções e blogs distribuídos nas duas fileiras 

do menu. Há também um menu no pé da página da home, de caráter mais institucional, além 
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de chamadas no topo da página inicial para os principais blogs do portal (Blog de Jamildo239, 

Blog do Torcedor240, Blog do Meio Ambiente241 e Blog Social242). Esses blogs também trazem 

na página interna de cada um uma imagem com os dizeres: “acesse o blog pelo iPhone. 

Acompanhe o blog pelo Twitter”, reforçando a identidade com as redes sociais e a mobilidade.  

 

Figura 42 – Menu do JC Online e a linkagem para os outros meios do SJCC e para as seções e blogs 

 

Fonte: captura de tela243 

 

Figura 43 – Home do JC Online do Recife do dia 03/11/2010 

 

Fonte: captura de tela244 

 

                                                
239 Disponível em  http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/ acesso em 29 de jan. 2011 
240 Disponível em http://jc3.uol.com.br/blogs/blogdotorcedor/ acesso em 29 de jan. 2011 
241 Disponível em http://jc3.uol.com.br/blogs/blogcma/ acesso em 29 de jan. 2011 
242 Disponível em http://jc3.uol.com.br/blogs/blogsocial1/ acesso em 29 de jan. 2011 
243 Disponível em http://jc.uol.com.br/ acesso em 29 de jan. 2011 
244 Disponível em www.jc.com.br acesso em 03  nov. 2010 
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Em síntese, essa estrutura do desenho da home do JC Online movimenta o fluxo 

informacional do mesmo e de uma boa parte das iniciativas em torno das experiências de 

jornalismo móvel digital, como as ocorridas no Blog de Jamildo e no Blog do Torcedor, que 

conduzem coberturas em tempo real por celular de manifestações políticas, culturais ou de 

esporte. Esses canais funcionam como os catalizadores de parte significativa da produção 

jornalística do portal.  

No dia 20 de março de 2011, o JC Online teve seu nome modificado para portal NE10 

visando um reposicionamento de marca. Blogs e páginas internas se mantiveram, mas a home 

foi toda alterada. O canal de participação e de mobilidade, O Meu JC, foi substituído por 

MobNE10245. Entretanto, a estrutura do menu permaneceu praticamente igual. Nesta tese, 

faremos, com mais frequência, referência ao nome ainda do JC Online e, eventualmente, 

menção à nova denominação tendo em vista que a pesquisa de campo ainda foi realizada sob 

à denominação original.  

 

Figura 44 – Home do NE10 do Recife do dia 20/03/2011 

 

Fonte: captura de tela)246 

                                                
245 Disponível em http://www2.uol.com.br/JC/sites/mobne10/ acesso em 20 mar. 2011  
246 Disponível em www.ne10.com.br acesso em 20 de mar. 2011 
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6.2 A TARDE ONLINE 

 

A Tarde Online, vinculado ao grupo de mesmo nome, que incorpora ainda jornal A 

Tarde, A Tarde FM, o Mobi A Tarde, a revista Muito, Jornal Massa!, Agência de Notícias A 

Tarde, Avance Telecom, A Tarde Serviços Gráficos e mantém parceria com a TVE Bahia para 

cobertura de eventos como o Carnaval de Salvador e com a TV Bandeirantes para uso de 

material no portal como vídeos das reportagens. O portal A Tarde Online foi inaugurado em 

1996. O domínio do www.atarde.com.br foi registrado em 1 de julho de 1996247. O jornal A 

Tarde, que originou o grupo de comunicação, surgiu em 15 de outubro de 1912, fundado pelo 

jornalista Ernesto Simões Filho248. Em março de 2012, A Tarde Online estabeleceu parceria 

com o UOL para o intercâmbio de conteúdos entre os dois portais e, de forma similar ao JC 

Online, a url passou a ser direcionada para o servidor do UOL249 (A TARDE...., 2012). 

 

6.2.1 Estrutura e fluxos de produção 

   

A redação do A Tarde Online é integrada fisicamente à redação impressa e a agência de 

notícias A Tarde. No mesmo prédio ainda funciona a rádio A Tarde, o Mobi A Tarde e a 

revista Muito.  O processo de integração do grupo dentro da perspectiva de convergência 

jornalística começou em 2005 com o projeto de coordenação integrada de conteúdos entre as 

empresas de comunicação do grupo com uma reestrutura da redação online e impressa 

formatada por “ilhas editoriais” (BARBOSA, 2009). No centro da redação localiza-se uma 

espécie de mesa de coordenação editorial ocupada pelos editores e coordenadores do online e 

do impresso, além da editoria de fotografia e a web TV do online. Em 2007, foi instituído o 

cargo de editor-coordenador de jornalismo integrado, sob o comando de Mariana Carneiro, 

para gerenciar o fluxo da produção entre os meios do Grupo. A redação é composta por 180 

jornalistas (BARBOSA, 2009; EMPRESAS..., 2010; ARAÚJO, 2006). 

 

 

                                                
247 Disponível em https://registro.br/cgi-bin/whois/?qr=atarde.com.br acesso em 13 dez. 2010 
248 Disponível em http://www.grupoatarde.com.br/ acesso em 20 jan. 2011  
249 Disponível em http://atarde.uol.com.br/ acesso em 29 mar. 2012 
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Figura 45 – Menu do A Tarde Online 

 

Fonte: captura de tela250 

 

Figura 46 – Home do A Tarde Online de Salvador dia 03/11/2010 

 

Fonte: captura de tela251 

 

A home do A Tarde Online (figura 46), segue padrão similar ao do JC Online: 

horizontal, duas filas de distribuição das seções e hiperlinks para blogs, especiais e multimídia. 

Entretanto, a remissão para os outros veículos do grupo (Jornal A Tarde, A Tarde FM, 

Agência A Tarde, Mobi A Tarde e jornal Massa!) fica no pé de página da inicial, sem a 

                                                
250 Disponível em http://www.atarde.com.br/ acesso em 29 de jan. 2011 
251 Disponível em www.atardeonline.com.br acesso em 03 nov. 2010 
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mesma visibilidade da do JC Online. Em julho de 2012, o A Tarde Online reformulou o seu 

site252 com mudança de layout e com uma cobertura jornalística mais local.  

 

6.3  EXTRA ONLINE 

 

O Extra Online faz parte do Infoglobo Comunicação e Participações S.A (que inclui 

ainda O Globo, Expresso), vinculado às Organizações Globo de Comunicação, que mantém 

ainda a Agência O Globo, TV Globo, emissoras de rádio O Globo e CBN, Editora Globo, 

Revista Época e Quem, portais G1 e Globo.com, entre outros empreendimentos que formatam 

este que é o principal conglomerado de comunicação do Brasil. O Extra Online estreou em 9 

de abril de 2007. O domínio do www.extraonline.com.br foi criado no Registro.Br em 29 de 

junho de 2008253. O Extra é um jornal da linha popular do grupo e está entre os quatro mais 

vendidos do Brasil (ANJ, 2011)254. O jornal é voltado para as classes B e C e é focado em 

serviços públicos e cobertura da periferia do Rio de Janeiro.  

 

6.3.1 Estrutura e fluxos de produção 

 

A redação do Extra Online é integrada a do impresso no aspecto físico e de fluxos. O 

planejamento do noticiário é pensado para distribuição multiplataforma considerando as 

notícias factuais primeiro para o online e a cobertura mais aprofundada para o impresso. A 

home do site (figura 47) procura acomodar essa cobertura. As seções do site encontram-se na 

vertical, diferentemente do JC Online e A Tarde Online e priveligiando os enfoques sobre 

polícia, cidade e celebridades. O modelo de redação integrada do Extra divide o espaçamento 

entre editores, chefes de reportagem e executivos no início da sala e os demais profissionais, 

repórteres, produtores dispersos por terminais compostos por bancadas com cinco 

computadores cada. A redação fica no terceiro andar do prédio onde funciona também a 

agência de notícias O Globo e onde, até 2009, funcionava também o jornal O Globo e Globo 

                                                
252 Disponível em http://atarde.uol.com.br/noticias/5858248 acesso em  
253 Disponível em  https://registro.br/cgi-bin/whois/?qr=extraonline.com.br acesso em 18 dez. 2010 
254 Dois 10 jornais brasileiros mais vendidos, O Globo e o Extra ocupam o 3 e 4 lugares respectivamente, 
segundo os dados referentes ao período de 2010 (Anexo C).  
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Online, que foram para um prédio de frente para funcionamento de forma integrada 

desaparecendo o Globo Online e se transformando em apenas uma unidade: O Globo.  

 

Figura 47 – Home do Extra Online do Rio de Janeiro do dia 03/11/2010 

 

Fonte: captura de tela255 

 

Em 08 de janeiro de 2011, o Extra Online (figura 49) apresentou o novo layout do site 

com a horizontalização das seções e verticalização da distribuição das manchetes e 

valorização de galerias de imagens e de vídeos produzidos pelos repórteres 3G. O trabalho do 

Extra Online é ancorado pelos repórteres da rua cobrindo os fatos policiais e de serviços 

gerais com um processo de apuração centrado no campo através do uso de dispositivos 

móveis. Os editores multiplataforma coordenam da redação o trabalho e parte da produção 

originadas pelos repórteres 3G, que na maioria das vezes apuram, editam e sobem diretamente 

da rua (A NOTÍCIA..., 2009).  

Para essas atividades do local da redação móvel, há os identificadores “Direto da rua” 

dentro do conceito de “multimídia flash” com tempo real (JORNALISMO..., 2009) com 

vídeos curtos em torno de 60 segundos. Essa mobilidade no fluxo de produção é uma 

constante no Extra Online. Em 2009, foi experimentado durante o Carnaval a “Estação 
                                                
255 Disponível em http://www.extraonline.com.br acesso em 03 nov. 2010 
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Marte”, uma plataforma constituída de um notebook com tecnologia 3G e com acesso remoto 

ao publicador editorial do site e do jornal para transmissão em tempo real e upload de áudio, 

vídeo e imagens. Para tal, a estrutura se utiliza de aplicativos do Google e um programa 

SoftPhone para os contatos com a redação através de voz sobre IP.  

 

Figura 48 – Home do Extra Online do Rio de Janeiro do dia 15/01/2011 

 

Fonte: captura de tela 

 

6.4 Convergência: as redações integradas e o fluxo de trabalho 

 

O processo de convergência vivenciado pelas organizações jornalísticas é um dos 

enfoques centrais da análise das transformações nos estudos de casos conduzidos em torno da 

interdependência com o jornalismo móvel digital no que tange à estrutura das redações e ao 

fluxo de trabalho com os respectivos sistemas de gerenciamento voltados para a perspectiva 

das multiplataformas gerando uma potencialização para os repórteres em campo. Conforme 

discutimos anteriormente, a convergência jornalística afeta pelo menos quatro dimensões 

principais - empresarial, conteúdos, perfil profissional e tecnológico - como teorizado e 
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debatido academicamente por Salaverría e Negredo (2008), García Avilés (2008), Barbosa 

(2010), entre outros autores do referencial teórico na abordagem sobre a temática.  

Ao mesmo tempo que todas essas esferas se vinculam à modalidade do jornalismo 

móvel digital, consideramos que a profissional e a tecnológica são as mais diretamente 

relacionadas. Os modelos de convergência das redações analisadas na pesquisa - 

comparativamente e individualmente – caracterizam a operação que interessa de perto do 

contexto quanto à construção da tese do viés voltado para o jornalismo e a mobilidade e as 

interferências nas rotinas com a introdução das ferramentas de trabalho móvel. Nos três 

estudos de caso pesquisados expõem-se procedimentos de convergência com a integração das 

redações delineando a busca por um trabalho mais cooperativo da produção da notícia e 

formas cruzadas de distribuir conteúdos por múltiplos suportes midiáticos. Para identificar 

como isso ocorre, investigamos e desvendamos a seguir as funcionalidades relacionadas à 

estruturação redacional e à prática com referência à atuação com tecnologias móveis de forma 

a determinar a base do impacto configurado no jornalismo. 

No estudo de caso JC Online observou-se durante o percurso etnográfico que a 

redação é estruturada de uma forma integrada (figura 50), mas ainda se revela como uma 

integração parcial tanto no aspecto físico quanto no fluxo de produção. As redações do 

impresso e do online ocupam o mesmo espaço físico, mas com pequenas 

compartimentalizações de editorias no impresso (economia, cultura, esportes, JC Imagem, etc.) 

e o JC Online. Durante a observação constatamos que o JC Online está submetido à 

hierarquia do impresso no organograma da empresa e a integração funciona a partir desta 

concepção com as demandas para a convergência partindo desse meio. Há aproximações 

isoladas tanto de repórteres do impresso quanto do online no sentido de compactuar as pautas, 

de exercitar a produção entre meios, de entrelaçamento das operações, mas ainda é bem 

localizado e em andamento. Na redação do Jornal do Commercio (envolvendo todas as 

unidades do online e impresso) acontecem duas reuniões de pauta diárias: uma às 10h e outra 

às 17h. Na segunda-feira acontece uma terceira reunião, às 15h, para definir as pautas para a 

edição do domingo. A reunião das 17h serve para se realizar a integração, decidir o que irá 

para o online e o impresso sob esse selo ou vinheta remetendo para um veículo e, nesse caso, 

alguns vídeos produzidos pelo celular entra no pacote de possibilidades de integração nas 

multiplataformas. Nestas reuniões, editores, chefes de redação e, às vezes, repórteres 

participam para promover pautas e realizar a interface da convergência do material que deve 

atravessar as plataformas do grupo. Considerando a importância da produção oriunda do 
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impresso, a redação do online procura incentivar os repórteres mais vinculados a este meio a 

utilizarem celulares durante as saídas externas, entretanto alguns resistem ao trabalho 

acumulado, como mostraremos adiante. 

 

Figura 49 – Redação integrada do JC Online do Recife 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (17.09.2009). 

 

 No A Tarde Online a integração física da redação (figura 50) é mais visível tendo uma 

bancada no centro como controlador das atividades onde ficam os editores e no entorno das 

laterais ficam repórteres, ilustradores, redatores, entre outros profissionais. Entretanto, 

conforme a observação direta constatou, o fluxo de produção é conflitante entre a equipe do 

impresso e do online. A colaboração não é significativa e as equipes não mantêm uma agenda 

em comum de forma integral. Para dirimir essa pressão mútua existe a figura do coordenador 

de convergência que procura fazer fluir o trabalho multiplataforma, mas mesmo assim com 

resistências das equipes que evitam demandas extras. As reuniões de pauta também se 

configuram no espaço para definição dos materiais que serão integrados entre as plataformas 

do impresso e do online. No A Tarde ocorrem duas reuniões de pauta por dia. Uma, às 9h, 

chamada de “pautão” e outra às 16h, voltado para o encerramento e definição das matérias. A 

rotina do A Tarde Online configura-se numa ponte entre a produção do impresso e do online 

para fazer valer a atualização constante nos canais do portal e do Mobi A Tarde, o canal 

móvel do grupo. 
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Figura 50 – Redação integrada do A Tarde Online de Salvador 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (17.11.2009). 

 

No Extra Online a redação do online e do impresso (figura 51) se constitui numa 

unidade totalmente integrada nos aspectos físico e de fluxo de produção, sendo dos três 

estudos analisados o que apresenta o maior grau de sinergia por possuir uma cultura 

firmemente de integração. A estratégia de trabalho visa uma produção focada primeiro no 

online (notícias de última hora, factuais) e, depois, com uma outra construção contextualizada, 

na versão impressa. Para a operacionalidade há a figura do editor de multiplataforma visando 

a adequação dos conteúdos entre os meios impressos. Da mesma forma que nos outros dois 

meios analisados anteriormente, o Extra também tem nas reuniões de pauta a oportunidade de 

estabelecer a integração entre os veículos e definir como a produção dos repórteres 3G deve 

ser procedida em termos de distribuição entre o impresso e o online. No Extra ocorre duas 

reuniões de pauta para definição das estratégias de cobertura e para discussão da produção. 

Uma às 13h30 (com todos os editores, chefe de reportagem, editores executivos) para definir 

as pautas em andamento e outra às 16h30 com editores de geral para tratamento do 

fechamento da edição. O Extra Online tem seu principal vínculo com o mundo exterior 

através do projeto “Repórter 3G” que produz as matérias exclusivas trabalhadas no online 

durante o decorrer do dia. Ao mesmo tempo, a produção de campo é desdobrada para o 

impresso com os resultados consolidados dessa atualização contínua de forma a constituir 

uma produção multiplataforma por essência. 
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Figura 51 – Redação integrada do Extra Online do Rio de Janeiro 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador 

 

No quadro 6, estabelecemos um resumo dos padrões em cada caso em termos de 

estruturação da redação e das estratégias utilizadas para fomentar o alinhamento da produção 

através das multiplataformas. Baseado no conceito de integração como substrato da 

convergência, o quadro reúne as especificidades e aspectos comuns aos três casos em estudo 

observados de forma sistemática. 

 

Quadro 6 – Grau de integração nas redações em aspectos multidimensionais 

 JC Online A Tarde Online Extra Online 

Integração física Parcial Total Total 

Integração do fluxo de produção Parcial Parcial Total 

Setor estratégico de integração Gerência de 
Novas Mídias* 

Coordenadoria de 
Integração 

Editor multiplataforma 
e editor de produção 

Momento-chave de integração Reunião de pauta Reunião de pauta e 
articulação da 

coordenadora de 
integração 

Reunião de pauta e 
editor multiplataforma 

*Não há um cargo específico para pensar a integração no JC Online. Essa Gerência de Novas Mídias é a com maior 
proximidade com o tema, mas ainda atua de uma forma mais macro. A Editoria de Redação e a Editoria Executiva exercem 
papel sobre essas definições tendo em vista que a Coordenação do Portal está submetida aos mesmos detentores destes cargos 
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6.4.1 Entre a interação, integração e a polivalência  

 

Os modelos de redação estudados na pesquisa incorporam a perspectiva de 

multidimensionalidade e a consideração da multiplataforma como aspecto integralizador das 

articulações observadas. A estrutura organizacional nas três redações objeto de estudo 

perpassa esses elementos conceituados das quatro dimensões exploradas na convergência 

jornalística no intuito de estabelecer uma concepção de atravessamento entre as operações do 

online e do impresso, além dos outros meios (rádio, tv, móvel) de forma que o fluxo de 

produção possa ser distribuído por esses suportes e, preferencialmente, por uma mesma 

equipe ou profissional, ou seja, dentro da condição de “polivalência” (SALAVERRÍA, 2008). 

Esta é uma tendência crescente nos conglomerados de mídia em nível mundial e não é 

diferente nos casos pesquisados.  

Durante a observação direta identificamos uma nova cultura emergente na redação 

congregando convergência e mobilidade, entrelaçados na mesma engrenagem de modo que a 

dinâmica da redação considere a integração como base do processo em andamento, conforme 

relatam em depoimento os editores das unidades estudadas com a percepção das mudanças 

estruturais ocasionadas: 

 

o JC Online está dentro, faz parte da redação do Jornal do Commercio, da editoria 
do Jornal do Commercio, que é o impresso e o online [...]. De três há quatro anos a 
gente veio para esse prédio onde já estavam as rádios e a tv. Desde que a gente veio 
para cá todos os veículos têm uma reunião diária às 11h da manhã para dizer as suas 
pautas. E aí o online diz as suas pautas, o impresso diz, as rádios dizem e a tv diz a 
sua pauta e aí a gente troca figurinhas. [...] Com essa vinda para cá melhorou 
também nossa aproximação com o Jornal do Commercio impresso porque antes, no 
outro prédio, a gente ficava em outro andar. Você não circulava muito pela redação, 
o contato físico com as pessoas, de você olhar, trocar ideias, sorrir, falar, até isso 
facilita o fato de você ser coleguinha de redação para passar informação. Então antes 
tinha essa coisa mais distante e hoje está melhorando cada vez mais. Até pouco 
tempo a sala da gente era totalmente fechada, era um aquário, até início desse ano 
[2009]. Quebraram-se os vidros, tirou-se as portas e aí ficamos integrados à redação 
e isso ajuda. Esse pequeno fato de tirar a porta abriu esse caminho para uma 
integração maior.256 

 

O Extra Online, diferentemente do site de O Globo, ele já nasceu integrado às 
redações. [...] Muitas redações discutem como integrar o online ao impresso [...] e o 
Extra Online não. A característica dele é de já ter nascido integrado à redação. [...] 
Então isso já deu um ganho muito grande ao site porque você já quebra um pouco 

                                                
256 Entrevista gravada com a editora do JC Online, Benira Maia, concedida para a pesquisa no dia 25 de 
setembro de 2009. 
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aquela barreira, claro que logicamente que a barreira existe ainda um pouco do 
pessoal do impresso, "ah, trabalhar para o online", mas hoje eu diria que essa 
barreira já [foi] vencida aqui no Extra Online por conta disso, por ter nascido já 
integradas, as pessoas já saiam para suas pautas já pensando "é possível fazer um 
vídeo, é legal fazer um vídeo para o online, qual é o tratamento que eu devo dar para 
o online, se eu vou fazer uma pauta factual, pô, essa matéria já tem que está no 
online assim que eu voltar, ou eu passar da rua", no começo, isto foi o grande 
facilitador para o site.257 

 

Quando eu vim para cá [...] tinham duas coisas bem diferentes do Rio. Uma delas 
era essa editora de integração, coordenadora de integração, ela está acima do 
secretário de redação do impresso e do editor-coordenador do online, ela tá ali 
realmente para fazer a integração geral e também a outra coisa do pagamento de 
integração que tem para os repórteres e para quem faz conteúdo para  fora de sua 
área de origem. Quando eu vi disse: "pô, isso é modelo bacana" e depois trabalhando  
eu vi que tem que funcionar, né? Eu vejo a Mariana como uma facilitadora, ela é que 
tem trânsito em todas as mídias, ela faz os contatos da rádio com a gente, se a gente 
tem algum áudio, uma entrevista que precisa ser editada, faz esse meio campo, 
chama a atenção do impresso quando não chama um conteúdo nosso bacana no 
jornal, chama a atenção da gente quando a gente não tem alguma coisa por falta de 
cobrança do impresso, assim, claro que no meio desse processo todo tem os 
probleminhas que são localizados mais de um lado, ou do outro, mas ela está ali para 
facilitar esse fluxo, ser um referencial para todo mundo, qualquer bola dividida "ah, 
quem é que vai cobrir, de quem é a responsabildiade de fazer isso e tal" ela está mais 
ali para determinar e a vejo muito como facilitadora diante de tudo o que aconteceu 
este ano, problemas estruturais, do jornal, dessa crise econômica, que o jornal sofreu 
a transformação gráfica, diminuição da equipe. 258 

 

As declarações acima revelam, apoiadas nas aferições observacionais, como o 

andamento da integração das redações mexe com a cultura do local, com a necessidade de 

trabalho cooperativo e a produção para multiplataformas com a crescente diluição das 

fronteiras físicas e operacionais das redações e equipes jornalísticas. Da mesma forma que os 

editores, os repórteres compartilham da ideia de que a integração é um fator transformador 

para a forma de trabalhar em equipe e escoar a produção diária dos repórteres pelas 

plataformas e canais disponíveis e que essa realidade já está instalada na prática jornalística 

atual, com seus benefícios e conflitos tencionando as mudanças. Tal como no início do 

jornalismo digital em meados da década de 1990 e as novas atribuições que emergiram na 

época, no cenário do momento, a convergência impulsionada pela integração traz contornos 

que vigoram espaços dinâmicos de atuação.   

 

Essa falta de divisão, essa redação única com uma mezona e tal, isso vem a facilitar 
até no momento de orientação dos editores, repórteres no impresso a gente capta as 
informações e a comunicação fica mais fácil. Antigamente era separado isso e 

                                                
257 Entrevista gravada do editor do Extra Online, Luciano Terra, concedida para a pesquisa no dia 25 de maio de  
2010. 
258 Entrevista gravada do editor/coordenador do A Tarde Online, Felipe Barbalho, concedida para a pesquisa no 
dia 19 de novembro de 2009. 
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dificultava. Ficava no mesmo espaço, mas cheio de ilhas na redação e isso 
dificultava. Agora não. Você está ali junto, o editor está próximo, você acaba 
captando e tem uma comunicação mais próxima.259 

 

Quando nós nos mudamos para cá a gente continuou de uma certa forma num 
aquário, as portas eram de vidro, então para entrar no JC Online as pessoas tinham 
que passar por uma porta e aí a partir do momento que a diretoria da empresa 
entendeu que essa integração que já acontecia desde 2002, quando o JC Online virou 
portal, a palavra integração começou a acontecer no Sistema Jornal do Commercio 
de Comunicação. Desde o ano passado, 2008, a diretoria colocou isso como meta, 
como ordem mesmo do sistema, essa integração ela deve acontecer. Então começou 
de uma forma física, as barreiras caíram, as paredes de vidro foram derrubadas e 
essa integração tem acontecido diariamente, é uma conquista.260 

 

Você é pago para produzir conteúdo para o Infoglobo. Se você vai produzir esse 
conteúdo para o site, para Twitter, para o papel, tanto faz. Para o Extra, para O 
Globo, Expresso. […] No ano passado quando teve a integração das redações de O 
Globo, eu fiz uma entrevista com o Lourival Perin, editor de O Globo, que 
coordenou a integração. Ai eu fiz a seguinte pergunta para ele: se ele achava justo a 
pessoa ter esse acúmulo de funções, porque é um acúmulo de funções, ganhando a 
mesma coisa. A resposta dele é a minha resposta hoje em dia […] A questão é que 
você tem oito horas de trabalho, ou sete que seja, o que você vai fazer naquele 
período tanto faz se você vai produzir para o papel, para o online você está sendo 
pago para fazer sete horas.261 

 

Entretanto, com exceção da redação do Extra Online, que já surgiu integrada em 2007, 

como mencionado, percebe-se que o processo não é simplesmente resolvido pela fusão das 

redações. Os conflitos internos vão além por interferir numa cultura de redação estabelecida e 

baseada na monomídia. A noção de multiplataforma e de repórter polivalente se encaixa no 

caminho do repórter móvel em campo que tem essas condições à disposição. Dos três casos 

analisados, a redação do Extra é, conforme depoimento do editor e dos profissionais que ali 

trabalham e a partir da nossa observação direta na oportunidade da pesquisa, a mais integrada 

fisicamente e em termos de fluxos de produção entre online e impresso com uma estratégia de 

atuação bem definida e centrada nos “repórteres 3G” na produção da rua, das comunidades. 

Em complemento ao quadro anterior, detalhamos no quadro 9 os padrões e diferenças 

encontradas no funcionamento de cada caso em relação à convergência em curso permitindo 

uma visão contextualizada de como esses meios se organizam internamente para lidar com as 

demandas referentes às atividades caracterizadas sob essa forma de execução e das novas 

configurações.  

                                                
259 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
260 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 1 de outubro de 2009 
261 Entrevista gravada com repórter do Extra Online, concedida para a pesquisa no dia 2 de junho de 2010 
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Quadro 7 – Interação entre redações e o fluxo de produção para multiplataformas 

Redação Nível de integração estrutural e de fluxo  Perfil multiplataforma 

 

 

 

JC Online 

A redação é integrada de modo parcial tendo em vista que há 
ainda a tradicional compartimentalização editorial entre as 
redações físicas e online e os grupos de profissionais ainda não 
trabalham totalmente em unidade. Ou seja: ocupam o mesmo 
espaço físico, mas com tênues separações. O JC Online é uma 
unidade de operação submetida ao impresso no fluxograma 
organizacional e, em algumas situações, na atuação. A equipe 
de trabalho não é totalmente compartilhada num corpo editorial 
em comum. Em relação ao fluxo de produção, este é 
coordenado pelas reuniões de pauta diárias que compartilham 
os materiais produzidos e em produção para decidir o 
funcionamento da multiplataforma na produção e distribuição 
de conteúdos. 

A produção e distribuição de 
conteúdos é potencializada para 
multiplataformas (impressos, 
rádio, tv, online, mobile) com 
níveis de operação esparso. Ou 
seja: em alguns momentos essa 
distribuição não segue um 
padrão com exceção de 
coberturas planejadas para esse 
fim. 

 

 

A Tarde Online 

A redação do A Tarde Online é totalmente integrada 
fisicamente com a redação impressa, com a equipe ocupando o 
mesmo espaço físico sendo coordenada por editores e 
executivos de uma bancada central que se comunicam entre si. 
Neste aspecto a redação é um passo à frente em relação ao JC 
Online. A equipe de trabalho não é totalmente compartilhada 
num corpo editorial em comum. O fluxo de produção perpassa 
as reuniões de pauta ou a coordenadoria de integração para 
definir pautas em comum e o funcionamento multiplataforma 
na produção e distribuição de conteúdos. 

A produção e distribuição de 
conteúdos é potencializada para  
multiplataformas (impressos, 
rádio, online, mobile) com 
níveis de operação esparso. Da 
mesma forma, essa distribuição 
ainda encontra gargalhos. 

 

Extra Online 

O Extra Online é a redação mais integrada dos três casos por 
ter nascido dessa forma em 2007 sofrendo menos com a reação 
cultural interna. A equipe é mais compartilhada num corpo 
editorial em comum, apresentando maior grau de sinergia e de 
produção multiplataforma com os repórteres produzindo de 
forma colaborativa. Cada profissional contratado é ciente do 
modelo.  

A produção e distribuição de 
conteúdos é potencializada para  
multiplataformas de uma forma  
sistematizada (online,  
impresso). Dos três casos 
analisados é a redação mais 
estrategicamente funcional para 
esse fim de convergência. 

 

 Para além de uma visão instrumental, as relações estabelecidas no trabalho 

multiplataforma constituem-se em mudanças significativas no perfil do profissional e nas 

rotinas, exigindo assim realinhamentos na cadeia produtiva que ultrapassem a noção dos 

meios de comunicação de massa baseado em plataformas estáveis. Além dos suportes acima 

mencionados de tráfego de publicação das notícias, as redes sociais e as plataformas de 

transmissão (de formatos multimídia, fluxos textuais, online) fazem parte do ecossistema e da 

“obrigação” dos repórteres para promover a convergência em termos de difusão do material 

ao longo da apuração empreendida. Submetidos a essa produção, é visível a presença das 

condições de mobilidade e dos dispositivos móveis a serviço das escolhas da convergência 

enquanto processo operativo jornalístico devido à natureza que estas encampam na ordem do 

dia. As novas configurações sugerem estas articulações nas instâncias produtivas e de 
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distribuição multisuportes, como descrevemos baseado no que foi visto durante a pesquisa e 

observado através das plataformas analisadas.  

Ressalta-se que o conjunto marcado pela amplitude de possibilidades vai inscrevendo 

uma relação conflituosa na redação e junto ao corpo diretivo pela expansão de atividades que 

cada vez mais se insere nas rotinas produtivas. Para tais questões, os tensionamentos 

envolvem desde aspectos trabalhistas a formas de conduzir os processos nesse novo sistema 

de fluxo informacional provocando reações adversas no “chão de fábrica”.  

 

6.4.2 Redefinição de perfis profissionais e a política de remuneração 

 

Com a política de integração para uma otimização da produção jornalística entre os 

meios surgem resistências de alguns profissionais que não aceitam produzir para além do 

veículo para o qual está vínculado. Conforme entrevistas e capturas de diálogos informais 

durante a observação de campo, alguns fatores condicionantes aparecem no contexto: 1. Uma 

política de remuneração que contemple o adicional de outra plataforma e o consequente 

acúmulo de funções (apenas o A Tarde remunera por produção adicional, JC Online e Extra 

incorporam na base do salário de contratação); 2. Habilidades necessárias para lidar com uma 

quantidade maior de aplicações para edição de áudio, vídeo ou de transmissão (os 

treinamentos para lidar com tecnologias móvel ocorreram no JC Online e no Extra Online); 3. 

Uma dificuldade para compatibilizar a multitarefa que um repórter em campo exerce (apurar, 

fotografar, gravar, transmitir ao vivo) e manter o processo de qualidade da produção.  

Lawson-Borders (2006), Barbosa (2009) e Kischinhevsky (2009) colocam essa 

perspectiva de exploração, de diminuição de custos como um dos fatores que levam a 

descrença dos funcionários quanto à estratégia voltada para a qualidade. O jornalismo móvel 

digital cumpre uma função primordial nas redações convergentes pela concentração de 

atividades sobre um mesmo profissional. Em decorrência da complexidade que o trabalho 

multiplataforma exige, nos três estudos de caso as redações possuem sistemas de 

gerenciamento do fluxo de produção para visualização pela equipe do espelho das pautas e do 

material de entrada e saída de forma a sistematizar as operações. Entretanto, as articulações 

mais consistentes ocorrem durante as reuniões de pauta onde editores do impresso e do online 

dos respectivos casos de estudo se reúnem para definir em dois momentos (primeira e 

segunda reuniões) esse cruzamento dos conteúdos entre as plataformas.  
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No período da pesquisa, a equipe do Extra Online, por exemplo, estava passando por 

um treinamento para adoção de um novo gerenciador de conteúdos denominado de CCI 

NewsGate262(figura 52), visando compatibilizar o trabalho com distribuição multiplataforma.  

Essa plataforma, já em funcionamento tanto no Extra quanto no O Globo, coaduna o 

gerenciamento a partir de um ambiente denominado de “story folder”, ou seja, uma pasta das 

matérias em desenvolvimento para onde confluem todo o material de apuração (fotos, textos, 

mensagens de interação entre a equipe, contatos, dados de arquivos e de contextualização) 

visualizado e coordenado virtualmente. Esse processo de entrada e edição acessível a toda a 

equipe (fotógrafos, repórteres, editores, videorepórteres, ilustradores, diagramadores) 

incorpora também os mecanismos de saída da produção considerando a distribuição que segue 

para multiplataformas (rádio, tv, online, mobile, impresso, e-reader).  

 

Figura 52 – Gerenciador do processo de apuração e de distribuição de conteúdos 

 

Fonte: NewsGate263 

 

Durante o período de observação nos três casos, anotamos algumas diferenças de 

operação no fluxo de trabalho e da relação entre equipe do impresso e do online. O Extra e o 

JC Online se utilizam mais dos repórteres em mobilidade para envio de conteúdos direto dos 
                                                
262 Em 2011 a plataforma já entrou em operação no Extra Online e também no O Globo para o tratamento da 
produção em multiplataformas. Em 2012, O Globo lançou um novo projeto para tablets denominado de Globo a 
Mais. O novo projeto gráfico do jornal O Globo incorporou nas rotinas do fluxo de trabalho a plataforma 
NewsGate.  
263 Disponível em http://www.ccieurope.com/CCI-Newsgate-Presentation/Software-is-not-the-only-solution.aspx 
acesso em 22 abril 2011 
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locais de apuração diferentemente do A Tarde, que aciona com mais frequência os fotógrafos, 

equipados com notebooks com modem 3G e câmeras digitais e transmitem através de 

protocolo de FTP programado nos equipamentos.  

Na redação integrada é importante situar as dimensões complementares no fluxo de 

produção e na integração física das redações (figura 53). Esses elementos estão interligados 

na extensão das redações integradas e nos aspectos desencadeadores que afetam as escalas das 

atividades como o surgimento de uma relação conflituosa, um choque de cultura entre as 

equipes online e impressa e reduzida cooperação em contraposição à introdução de 

tecnologias móveis no fluxo de produção gerando tensão nessas interações e o acionamento 

das leis trabalhistas da classe para reger os pontos discordantes que emperra a colaboração 

efetiva. 

 

Figura 53 – Redação integrada: estrutura física redacional e o fluxo de produção 

 

 

 

Os conflitos dentro das redações surgem baseados nesse modelo pelo fato de que as 

redações estão integradas, mas a cultura jornalística ainda não se moldou totalmente (entre o 

impresso e o online) e o fator remuneração por produção ainda não foi estabelecido ou 

criteriosamente definido gerando dúvidas de se está ocorrendo uma produção por justaposição. 

A integração da redação e a noção de convergência evidenciam um reposicionamento dos 

repórteres com uma nova postura a considerar de forma a produzir múltiplos formatos 

midiáticos que possam contemplar os meios de comunicação dos conglomerados como áudio 

para o rádio, vídeo para a televisão, textos para o impresso e, ao mesmo tempo, a 

disponibilização de todos esses formatos para a web e os dispositivos móveis exigindo 
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conhecimentos abrangentes e específicos dessas linguagens, o que vem sendo suprido pelos 

treinamentos internos nessas corporações midiáticas. Neste sentido, há uma expansão da 

capacidade de apuração e de produção em campo para pensar as linguagens distintas dos 

meios enquanto pontas de lança para a distribuição dos conteúdos, principalmente com o 

repórter munido com celulares multimídia.  

Durante a observação e as anotações registradas no diário de campo extraímos que nos 

casos estudados, configurados com redações convergentes, o online não atua mais sozinho. 

Há uma interdependência de outros meios que interfere, inclusive, na categorização 

profissional, que fica cada vez mais difícil definir uma equipe online e uma equipe impressa 

ou um jornalista de um e de outro meio devido à permuta de material entre as equipes de 

forma multiplataforma ou a execução de atividades por um mesmo profissional para meios 

diferentes do de sua lotação original, como iremos explorar mais à frente na análise de dados 

sobre as rotinas produtivas. O processo de convergência com a integração da estrutura 

redacional força um trânsito do profissional de um meio para outro em que a separação de 

equipes é mais normativa que na prática como nos depoimentos colhidos abaixo dos 

repórteres, que revelam essa nova cultura de produção multiplataforma:  

 

Um conceito básico hoje é que você não é mais repórter do jornal A Tarde e nem do 
A Tarde Online, você é repórter do Grupo A Tarde, ou seja, eu estou para trabalhar 
para a mídia que estiver disponível, para a mídia que for escalado, digamos assim. 
Eu estou agora no A Tarde Online e eu já estive no jornal impresso e se amanhã 
decidir que eu vou para A Tarde FM eu vou. Então você é repórter de um grupo de 
comunicação.264    

 

Eu não fiz os cursos [de multimídia e para o Projeto 3G] porque eu era estagiário e 
todo o programa de estágio no Extra/Globo é multimídia, então eles treinam você 
nisso. Você é treinado o tempo todo para pensar que não está fazendo só no papel, 
mas fazendo para os dois. Então quando cheguei aqui já sabia editar, já sabia fazer 
outras coisas que os repórteres estavam fazendo no curso. Eu tive no estágio que foi 
o meu curso, meu treinamento.265  

 

A ideia é que a gente no online possa produzir, editar um vídeo, fazer entrevista com 
áudio. Acontece de também extrapolar o JC Online e ir para outros veículos. Já teve 
especiais daqui do JC Online...lógico que para isso se utilizou outro equipamento 
não só de celular, uma câmera melhor e tal. e isso chegou a ir para a tv, não é 
sempre, mas acontece de extrapolar. Agora, sim, como está tendo essa equipe 
multimidia agora, essa equipe sim tem a função de fazer essas matérias para mais de 

                                                
264 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
265 Entrevista gravada com repórter do Extra Online, concedida para a pesquisa no dia 2 de junho de 2010 
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um veículo. Frequentemente a gente faz matérias que vão para o online, que vão 
para a rádio, que vão para o impresso.266 

 

No que se refere à adoção das tecnologias móveis digitais nessas redações há um 

atravessamento dessa concepção revelada pelas “falas” de que há uma mudança de paradigma 

em curso de um modo tradicional centrado na produção para um único meio e a produção 

para multiplataforma, vertente na qual o jornalismo móvel digital se insere como uma das 

dimensões por permitir que o repórter distribua esse material do campo ou produza em 

formato de multimidialidade.  

Em resumo, o desenho das redações e as estratégias compatibilizando as diversas 

unidades midiáticas traz implicações para compreensão do processo de produção e no 

compartilhamento de material que deve ser levado em conta nesta análise na interface entre 

mobilidade e convergência. É importante frisar que a integração das redações dentro do 

processo de convergência jornalística em curso ainda não estabeleceu um modelo único, um 

padrão a ser seguido. Conforme Salaverría e Negredo (2008) há diferenças nos modelos 

adotados nos conglomerados de mídia que aderiram a essa modalidade. Alguns pontos foram 

recorrentes nos estudos de caso no que tange às rotinas desempenhadas e ao cenário da 

tecnologia digital como a constatação nas entrevistas com repórteres e editores de que o 

contexto “é sem volta” e que essa nova realidade das redações já se incorpora ao dia a dia e a 

visão de presente e de futuro da profissão: 

 

Se a gente está caminhando para uma Era muito mais digital que o impresso e tal, 
todo jornalista tem que ser um editor, tem que ter uma cabeça de editor267  

 

[...] É um caminho sem fim, sem volta, que é o desenvolvimento natural [da 
tecnologia digital] e vai ter coisas que a gente vai se surpreender daqui a um ano, 
dois anos vai vir uma coisa que “oh, queremos fazer, vamos tentar fazer, vamos 
fazer, nós podemos, todo mundo pode, todos os internautas podem”268  

 

O repórter está na rua e dá um retorno para o chefe de reportagem, até às vezes dá ao 
vivo mesmo por Skype, o cara fala assim: “estou aqui, pode ver, aqui atrás estou 
aguardando o entrevistado não chegou ainda”, quer dizer, é uma tecnologia, uma 

                                                
266 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009 
267 Entrevista gravada com editor/coordenador do A Tarde Online, Felipe Barbalho,  concedida para a pesquisa 
no dia 19 de novembro de 2009 
268Entrevista gravada da editora do JC Online, Benira Maia, concedida para a pesquisa no dia 25 de setembro de   
2009 
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viagem sem volta, não tem jeito, ele tem que se adaptar a essa tecnologia, tem que 
ser mais ágil porque cada vez mais velocidade conta bastante.269  

 

As declarações revelam a percepção de repórteres e editores em direção à noção de 

que não adianta “nadar contra a maré” na consideração de que a tecnologia digital móvel e as 

articulações de mudança estrutural no seu entorno compõem o cenário em vigor como 

veremos nessa exploração dos resultados encontrados. No capítulo seguinte, a relação entre 

rotinas de produção e mobilidade aparecem com mais evidência nas caracterizações da 

investigação de campo indicando os aspectos reconfigurantes.  

                                                
269 Entrevista gravada do editor do Extra Online, Luciano Terra, concedida para a pesquisa no dia 25 de maio de  
2010 
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7. ROTINAS E MOBILIDADE: A RECONFIGURAÇÃO DA 

REPORTAGEM DE CAMPO  

 

Neste capítulo de análise qualitativa das observações, das entrevistas e dos outros dados 

agregados da pesquisa de campo, partimos para a caracterização das performances da 

reportagem de campo nos casos estudados em termos de construção de rotinas na intersecção 

entre mobilidade e convergência.  Compreendemos que é a partir dessa expressão do trabalho 

que se insere a abordagem do jornalismo móvel digital e suas dimensões representadas pelas 

práticas com smartphones, tablets, notebooks, entre outros dispositivos que compõem o 

conjunto de tecnologias que faz parte do mundo atual dos jornalistas e, ao mesmo tempo, das 

tensões envolvidas em decorrência do acúmulo de funções e de questões trabalhistas.  

Na descrição e análise empreendidas, sistematizamos os dados no sentido de 

caracterizar as reconfigurações produzidas neste ambiente criando pontes com toda a 

discussão realizada ao longo da tese em torno dos casos JC Online, A Tarde Online e Extra 

Online. No capítulo anterior dos resultados, expomos as condições de convergência 

jornalística e as percepções de repórteres e editores na prática em redações unificadas no 

fluxo de trabalho com ambiente que suporta duas perspectivas principais: compartilhamento 

da produção e multiplataforma de distribuição de conteúdos.  

As novas formas de lidar com a mobilidade física e informacional no jornalismo 

apresentam suas reconfigurações de maneira mais consistente na reportagem de campo. A 

cultura da produção no jornalismo perpassa padrões que se estabelecem através de 

convenções do dia a dia e dos critérios de noticiabilidade que normatizam os processos da 

prática jornalística (o newsmaking, o gatekeeper, a agenda-setting). Nos estudos do 

jornalismo, há uma atenção centrada nestes aspectos que contribuíram para aprofundar a 

compreensão das práticas nas redações. No entanto, na última década, em particular, uma 

profusão de tecnologias móveis e de redes ubíquas passou a compor o cenário, mas somente 

agora vemos a exploração dessa perspectiva nas pesquisas e ainda de forma incipiente, em 

parte pela dificuldade de realização de pesquisas etnográficas nas redações.  

As rotinas produtivas das reportagens no campo, desdobradas a partir da constituição de 

uma “redação móvel” em cenário de convergência, em detrimento da prática tradicional 

definida sem esse aparato, recoloca a discussão da relação jornalismo e tecnologia. Não 

devemos centrar a análise nas tecnologias em si, mas nas mudanças, nos usos e apropriações 
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feitos delas nos processos jornalísticos que afetam as práticas com as demandas e as funções 

adicionadas para a produção de conteúdo noticioso.  

Com esse aspecto desenhado, retomamos a análise sobre os processos em curso nas 

redações convergentes e, principalmente, as condicionantes de um trabalho em caráter 

multitarefa. As questões dessa leitura indicam como as tecnologias portáteis constituem o 

quadro das práticas jornalísticas adotadas e a percepção de que estas alteram o processo de 

produção da notícia e também as condições de interação entre repórteres e editores mediada 

por computador portátil, conforme verificamos com o uso do Skype e de mensageiros 

instantâneos.  

Nas organizações jornalísticas analisadas, os repórteres trabalham numa noção de 

multitarefa e de instantaneidade com transmissões ao vivo do lugar do acontecimento. Esse 

exercício leva os profissionais a reconhecerem a existência de novos desafios e a necessidade 

de adaptações para lidar com as habilidades que passam a ser exigidas para atuar com a 

renovação das rotinas diante do jornalismo móvel digital. Alguns padrões dessa prática 

podemos identificar nas observações realizadas e falas dos editores entrevistados nos três 

casos submetidos ao estudo, quando estes destacam a forma e situações de como os 

instrumentos portáteis são utilizados e o valor da instantaneidade reverenciado nas operações 

conduzidas em tempo real nas dimensões de mobilidade física (corporal) e mobilidade 

informacional. 

 

O “Repórter 3G”, ele já edita o vídeo, ele já passa o vídeo para a gente diretamente 
da rua. Então, se ele estiver fazendo uma coisa factual, uma operação policial, por 
exemplo, ele já pode fazer o flagrante, mandar para a gente, rapidamente a gente já 
bota no site. [...] Então, hoje essa coisa do 3G, do “Repórter 3G” a gente ganhou 
muito em agilidade.270  

 

Na última visita de Lula, agora em setembro [de 2009], se não me engano, foram 
duas pessoas do online, uma ligada ao blog e outra repórter do JC Online mesmo [...] 
e nos dois casos estavam com celulares, estavam com notebooks. No caso do blog 
estava com netbook, um netbook mais moderninho da redação do impresso que 
cedeu, que já vem com a placa do modem [3G] acoplada dentro e foi uma beleza, ela 
foi só elogios e já postava direto de lá.271  

 

                                                
270 Entrevista gravada do editor do Extra Online, Luciano Terra, concedida para a pesquisa no dia 25 de maio de  
2010 
271 Entrevista gravada da editora do JC Online, Benira Maia, concedida para a pesquisa no dia 25 de setembro 
de   2009 
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Em jogo [de futebol], que é uma coisa rotineira que a gente chega no máximo no 
intervalo, começo do jogo ele sai [o fotógrafo e o repórter] e passa algumas fotinhas 
ali da torcida do começo do jogo e no intervalo passa tudo.272  

 

 Como assinalam os editores nos excertos acima, o fluxo de produção se dimensionou 

com as tecnologias móveis conectadas nesses meios por permitir o exercício do trabalho da 

rua e de forma instantânea gerando um caráter livestream através de redes interconectadas 

entre a equipe externa e da redação. Em função desse contexto, a percepção capturada em 

relação aos repórteres não difere da expressa pelos editores, como veremos, quanto à noção 

do trabalho em mobilidade. Entretanto, para esse grupo de repórteres pesquisado o uso 

sistemático de tecnologias móveis como plataformas de produção interfere nas rotinas com as 

possibilidades abertas e multifacetadas realçando e sustentando a prática do jornalismo móvel 

digital.  

Durante a observação participante e as entrevistas, constatamos que a questão da 

velocidade é um valor agregado à condição quando aplicada à conjuntura da produção 

jornalística mediada por computadores portáteis e, neste sentido, as noções de “tempo real” e 

“de qualquer lugar” (ubiquidade) aparecem com frequência na abordagem sobre o jornalismo 

móvel digital como nos trechos abaixos extraídos das falas dos repórteres entrevistados. A 

percepção desses respondentes varia entre o deslumbre pelo "novo" incorporado à rotina e a 

constatação de distintos enviesamentos que decorrem dessa instrumentalização com a 

“desterritorialização” do seu território diário de trabalho.  

 
O jornalismo móvel só tem a colaborar com essa nossa estratégia de divulgação a 
partir do momento que a gente tem condições de fazer jornalismo de qualquer lugar. 
Então onde nós estamos com a câmera do celular a gente pode flagrar e através de 
um flagra pegar aquela informação e trazer para o usuário em tempo real. Então o 
jornalismo móvel para a gente que trabalha com notícia em tempo real é muito 
importante. Essas ferramentas da comunicação móvel, o celular,  a câmera a gente 
pode até utilizar e enviar as imagens em tempo real através de ferramentas como 
FTP [...]. Então para esse nosso dia a dia, levando em consideração que o carro-
chefe do portal são realmente as notícias em tempo real, o celular, ou qualquer 
ferramenta que nos possibilite trazer a notícia com imagem, com foto, com vídeos, 
com áudio em tempo real é maravilhoso.273  

 

Nosso trabalho [...] consiste basicamente no envio de material em tempo real da rua, 
ou seja, disponibilização de todo o material que é apurado, o material que a gente 
fala é material de texto, material de foto e vídeo e áudio, se for o caso. Toda a 

                                                
272 Entrevista gravada do editor/coordenador do A Tarde Online, Felipe Barbalho, concedida para a pesquisa no 
dia 19 de novembro de 2009 
273 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 1 de outubro de 2009 
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disponibilização desse material é diretamente da rua sem a necessidade da volta do 
repórter para a redação para que esse material seja repreparado.274  

 

Você sai da redação sem saber se você vai precisar fazer uma foto, se vai precisar de 
um vídeo. Você sai simplesmente com um celular. Esse celular você vai utilizar em 
princípio com a comunicação com a redação, mas em determinados momentos você 
vai precisar tirar uma foto e envia por internet para a redação, você faz um áudio, 
você pode fazer uma cobertura de eleição, por exemplo, o pessoal pegou um 
flagrante de pessoas vendendo votos, fazendo campanha, boca de urna.275  

 

Os depoimentos atestam esse viés imediatista do jornalismo móvel digital de trabalho 

baseado em tecnologias conectadas a serviço do tempo real, da velocidade da emissão na 

exploração do breaking news. Durante as observações participantes, o celular apareceu como 

a ferramenta primordial da rotina dos repórteres pesquisados nas redações com a condição de 

portabilidade e a sua inserção como emissor de conteúdos, como fotos e vídeos ou de 

transmissão ao vivo. Na teoria do jornalismo com o newsmaking essas postulações 

evidenciam as alterações no escopo das rotinas das redações tradicionais para as redações 

móveis com a liquidez e flexibilidade embutidas na construção da notícia. Os instrumentos se 

inserem no trabalho do repórter de forma mais intimista por estar sempre a sua disposição e 

ao alcance da mão para agilizar as atividades relativas à captura de informações conduzindo 

para uma mudança de escala no quesito emissão de conteúdos, que opera direto do local 

estabelecendo o intercâmbio entre a redação móvel e física nas práticas adotadas.  

Na figura 54, verificamos a esquematização da redação móvel com a virtualização do 

fluxo e no papel de circulação dos conteúdos com dinâmica que envolve desde a emissão ao 

acesso remoto dos servidores da redação física, que neste exemplo se torna em "nuvem". Esse 

relacionamento entre as redações demarca uma caracterização nova com a estrutura móvel de 

produção, que se distingue dos estudos do jornalismo sobre o newsmaking, no sentido 

tradicional concentrado nas redações físicas enquanto território. Estamos diante de uma 

dinâmica diferente fundamentada através do uso dos dispositivos que transferem para o 

campo as condições representativas da estrutura física e estática da redação convencional mas, 

nesse caso, com “mobilidade líquida”. Nessa perspectiva, esse modo de organização da rotina 

origina capacidades e características que vão tensionar toda a estrutura produtiva, como os 

dados empíricos demonstram. 

                                                
274 Entrevista gravada com repórter do Extra Online, concedida para a pesquisa no dia 2 de junho de 2010 
275 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
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Figura 54 – Relacionamento entre redação móvel e física na estrutura de interação virtual  

 

 

7.1 Da apuração à distribuição em tempo real: rotinas redimensionadas 

 

O jornalismo baseado em tecnologias móveis digitais redefine o padrão de 

comportamento das rotinas produtivas com novas caracterizações redimensionando a prática 

jornalística em campo com as possibilidades abertas devido à mutação em torno de três 

perspectivas principais construídas: 1.Parciais da produção durante a apuração; 2.Rotinas 

acumulativas com novas funções; 3.Consideração da multiplataforma na distribuição. Estas 

três perspectivas estão interconectadas, sendo que a primeira refere-se às “pílulas” da 

produção enviadas pelos repórteres de forma contínua para alimentar os sistemas informativos 

da organização jornalística (rádio, internet, TV, móvel, agência de notícia) e isso afeta a rotina 

consagrada do deadline, que desaparece mais ainda nessa condição. Segundo aspecto, é 

decorrência do primeiro à medida que as parciais estão relacionadas à convergência de 

conteúdos com o envio de textos, vídeos, imagens ou áudios (ou até mesmo narrativas em 

tempo real no Twitter, Facebook ou outra plataforma) exigindo uma coordenação de funções 

para cada formato produzido e, assim, desdobramento do papel exercido pelo repórter que é 

extrapolado em relação às práticas até então exercidas prioritariamente. O terceiro aspecto, 

alimenta-se dos dois aspectos anteriores por fazer parte da mediação entre a convergência e a 

mobilidade suportada na interface estabelecida em relação ao perfil do profissional em 

organização jornalística integrada.   
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Figura 55 – Padrões de comportamento no uso de tecnologias móveis pelos jornalistas 

 

A observação dos processos de rotina de produção nesse eixo aponta para novas 

competências para os repórteres. Numa comparação entre os meios estudados na pesquisa 

quanto a essas rotinas, agrupamos alguns dos resultados em três categorias para a análise dos 

processos em campo: apuração, edição e distribuição/emissão (figura 55), cujas tipologias 

reúnem a cadeia produtiva do repórter nos seus eventos cotidianos conceituados na literatura 

sobre o fazer jornalístico. Para “apuração”, enquadramos os procedimentos dos repórteres 

quanto à coleta em si com a captura do material (fotos, vídeos e áudio, documentos), formas 

de contato com as fontes ou com a redação, navegação web pelos dispositivos para 

recuperação de informações de arquivos nas bases acessadas em nuvem ou de fontes de 

organizações como delegacias e etc; para “edição”, cabe destacar as ferramentas utilizadas e o 

como para manipulação de arquivos audiovisuais e textuais, entre outros recursos que visam 

dar forma ao conteúdo resultante da apuração; em “distribuição”, os relatos se referirão as 

opções para escoamento dos materiais e/ou das notícias diretamente do local ou através de 

transmissão ao vivo, narrativas em tempo real e publicação de forma remota.       

No que diz respeito à atuação dos repórteres podemos classificá-la em termos de 

rotinas, tecnologias e formas de distribuição que compatibilizam os desdobramentos do fluxo 

de produção, conforme descrito no quadro 8 abaixo. Na mesma perspectiva, as condições de 
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agenciamento na relação aparece em situações construídas nos três casos de estudo 

explorados como experiências em voga.  

 

Quadro 8 – Classificação de atividades, tecnologias e política de remuneração para multitarefa 

 Rotinas e distribuição por multiplataformas nos três estudos de caso 

Casos As práticas  
de trabalho 

Os artefatos Os suportes de 
distribuição  

A política de 
remuneração 

JC Online Repórteres apuram, 
editam e fazem 
transmissão ao vivo 
por celular e notebook 

Smartphones, 
notebooks 

Online e impresso  Não atribui remuneração por 
atividades multitarefa para 
distribuição  multiplataforma 

A Tarde Online Repórteres apuram e 
transmitem flashs e 
ocasionalmente fazem 
transmissão ao vivo 

Smartphones, 
notebooks 

Online e impresso  Atribui remuneração para a 
produção multitarefa para 
distribuição  multipltaforma 

Extra Online Repórteres apuram, 
editam, e distribuem 
por multiplataformas 
na atuação de rotina 
diária e transmissão 
ao vivo 

Smartphones e 
notebooks 

Online e impresso  Não atribui remuneração por 
atividades multitarefa pela 
distribuição multiplataforma. 
O contrato já inclui essa 
condição.  

 

 O quadro sobre os casos em análise contribui para identificação dos modos de 

processamento de rotinas e de estratégias de distribuição, bem como demonstra o impacto da 

mobilidade física e informacional na produção da notícia através da tecnologia móvel. Num 

primeiro nível, indica a revalorização do trabalho do repórter na rua com as possibilidades 

abertas pelas tecnologias digitais; um segundo nível refere-se a potencialização da velocidade 

de produção e os novos fluxos vinculados aos uploads de conteúdos ou a emissão276 

diretamente do local através das aplicações de streaming. Porém, podemos também apontar 

algumas implicações e consequências para o trabalho em condições de mobilidade, 

principalmente relacionadas aos fatores de multitarefa. Para identificar de uma forma mais 

objetiva algumas dessas tipologias em funcionamento, exploramos a descrição das práticas 

específicas em cada um dos três estudos de caso da pesquisa de campo de forma a integrar um 

                                                
276 É importante notar que a questão da emissão não está mais centralizada nos meios de comunicação de massa. 
Com as tecnologias digitais esse poder de emissão também está descentralizado. Lemos (2007) aponta a 
liberação do pólo de emissor como uma dessas consequências, principalmente com a comunicação móvel por 
permitir a instantaneidade também para os usuários de dispositivos móveis como celulares com 3G, 4G ou Wi-Fi 
que emitem do local conteúdos com valor jornalístico sem passar pelo filtro dos meios de comunicação de massa 
como se verificou ao longo do século XX como definição dos mass media na formação da opinião pública. 



 

 

261 

conjunto de observações e análises de como os procedimentos assumidos na atuação diária 

influenciam as reconfigurações de rotina através da expansão da mobilidade nas atribuições.  

De modo geral, a prática recorrente de adoção de tecnologia nos três estudos de caso 

está mais vinculada à adaptação de dispositivos já disponíveis no mercado pela indústria da 

tecnologia da informação como no caso de fabricantes de telefones móveis e de componentes 

e acessórios, que estão num nível mais elevado de convergência e de inovação tecnológica. 

Por outro lado, as empresas também procuram estabelecer parcerias com operadoras de 

celular ou centros de pesquisa das empresas de tecnologias (como startups) como maneira de 

aproximar a capacidade desses setores de tecnologia às especificidades das experiências 

jornalísticas implementadas a exemplo do JC Online (com parceria com a Nokia e operadora 

Nokia) e o Extra, com BCyou. Em outra instância devemos considerar também como parte da 

estrutura os setores de TI das próprias organizações jornalísticas que se esforçam no sentido 

de adequar a infraestrutura de hardware e software às características de rotinas dos jornalistas. 

Notamos, no entanto, que as empresas falham no treinamento à equipe para lidar com os 

dispositivos tendo em vista que em alguns momentos foram flagrantes às dificuldades de 

operacionalização dos equipamentos ou dos sistemas instalados em smartphones e notebooks. 

Esse conjunto de fatores não pode ser ignorado como condicionante das atividades da 

dinâmica desenvolvida no campo.  

Nesse sentido, expomos os resultados dos modelos adotados de jornalismo móvel em 

cada redação pesquisada quanto à rotina em mobilidade para identificarmos as 

particularidades e os padrões entre os estudos de caso. Após a descrição de cada experiência, 

ao final faremos a discussão desses dados à luz da literatura e de outros resultados de 

pesquisas anteriores para que, no confronto, possamos extrair a essência do estado da arte 

sobre o impacto das tecnologias móveis no jornalismo contemporâneo. Primeiro, trazemos as 

experiências do Extra Online, depois do JC Online e, por último, do A Tarde Online num 

percurso realizado na pesquisa de campo, de forma não cronológica, através do esforço de 

reunir dados empíricos exploratórios que evidenciassem como essas redações se organizam 

com a mobilidade líquida e o processo de convergência. Em alguns momentos, 

caracterizamos no texto as redações individualmente e, em outro viéis, entrecruzamos as 

evidências encontradas e compatíveis entre as três unidades de pesquisa. Deste modo, esse 

esforço de delimitação nos conduzirá para uma compreensão mais objetiva do impacto das 

tecnologias móveis sobre as práticas jornalística nos casos paradigmáticos.  
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7.1.1 Os repórteres 3G no Extra: a rua é a redação  

 

No caso do Extra Online, durante o trabalho etnográfico de observação de campo foi 

possível acompanhar a rotina na redação e dos repórteres externamente através da experiência 

do projeto “Repórter 3G”, que trata-se, portanto, da atuação jornalística em mobilidade com o 

uso de tecnologia 3G. A iniciativa teve seu início de implantação oficial em janeiro de 2009 

na editoria de “Geral”, que inclui “Cidade” e “Polícia”, após treinamentos277 realizados em 

novembro de 2008, com ampliação posterior para toda a redação integrada do Extra278. Parte 

substantiva do projeto é voltada para produção multiplataforma (online e impresso) do Extra, 

mas viabilizando-se também para outros suportes da Infoglobo, do qual inclui-se O Globo e a 

agência de notícias do grupo. A perspectiva de mobilidade, nesse caso, orienta-se pela 

justaposição com a convergência jornalística, enquanto estratégia de produção nesse âmbito.  

O  projeto “Repórter 3G” consiste do trabalho em mobilidade dos repórteres em áreas 

do Rio de Janeiro como na Baixada Fluminense, nas Zonas Oeste e Leste e na região 

metropolitana em matérias pautadas do dia a dia (hard news) ou de caráter emergencial, de 

crises ou ainda especiais como cobertura de Carnaval, ou seja, em eventos que exigem a 

narrativa direto do lugar das ocorrências. De acordo com essa lógica de rotina,  os jornalistas 

têm a sua disposição uma espécie de kit móvel para o trabalho remoto composto de um 

smartphone Nokia N95, notebook Dell de 15 polegadas, carregadores veiculares, duas baterias 

para o celular, cooler para proteger a perna do aquecimento - em razão da escritura do texto 

com o notebook apoiado sobre as pernas e em movimento dentro dos veículos de 

reportagem.279 Todas as atividades são realizadas prioritariamente da rua (apuração, edição, 

publicação ou transmissão ao vivo por celular) advogando a noção de mobilidade física e 

informacional.  

                                                
277 Participaram da capacitação, 50 repórteres para desenvolvimento de habilidades práticas em multimídia, na 
operação do celular (aplicativos, redes sem fio, envio de imagens e vídeo), do sistema de publicação instalado 
nos notebooks Dell, além de noções de edição de imagem, áudio e de vídeo e ainda do manejo em outros 
programas específicos. No Grupo, os treinamentos e palestras ocorrem na  “Academia Infoglobo”, uma espécie 
de escola corporativa voltada para os profissionais de O Extra,  O Globo e o Expresso.  
278 A redação do Extra, no período da pesquisa, em maio de 2010, agregava 100 pessoas trabalhando entre 
repórteres, editores, chefes de redação, chefe de reportagem, diagramadores, fotógrafos e produtores, capistas do  
online, entre outros profissionais.  
279 Para suportar várias horas no processo de apuração e publicação de uma pauta a outra sem voltar à redação é 
necessário manter dois modems 3G (quando uma operadora perde um sinal em ponto o outro é acionado) e 
carregadores veiculares para manter os aparelhos funcionando e um rádio da Nextell para contatos com a redação.  
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Nosso trabalho [...] consiste basicamente no envio de material em tempo real da rua, 
ou seja, disponibilização de todo o material que é apurado. O material que a gente 
fala é material de texto, material de foto e vídeo e áudio, se for o caso. Toda a 
disponibilização desse material é diretamente da rua sem a necessidade da volta do 
repórter para a redação para que esse material seja repreparado. Depois da instalação 
do Repórter 3G a quantidade de acessos no nosso site explodiu absurdamente. [...] E 
é um projeto que mudou completamente nossa forma de trabalhar, de pensar o 
jornalismo. No jornal impresso onde você tem a principal responsabilidade e 
preocupação com o produto que vai as bancas no dia seguinte e, com o Repórter 3G, 
as exigências e responsabilidades tiveram que ser completamente reformuladas, 
revolucionadas.280  

 

No depoimento, o contexto de deslocamento da redação física para a mobilidade 

virtual se sobressai com a estrutura móvel de produção potencializando o jornalismo praticado 

nas redações atuais remodelando sua atuação para a exigência de trabalho mais dinâmico por 

parte dos repórteres em campo com as possibilidades de assumir novas funções de caráter 

multimídia e de estratégia de convergência e mobilidade, como o repórter do Extra revela no 

depoimento acima com as indicações com o aumento das exigências para atuar. Nesse sentido, 

as rotinas são afetadas como também a estrutura física e de plataformas281 disponíveis nas 

redações para acomodar essa forma de lidar com a construção da notícia. Sendo assim, 

valores-notícias relacionados à transposição da mobilidade e da convergência são realidades 

expostas aos critérios de noticiabilidade do caso em estudo.  

Como já mostrado na tese e registrado nas nossas anotações, relatamos que as 

aplicações móveis são utilizadas sistematicamente pelos repórteres tendo em vista o “frenesi” 

desses profissionais no acompanhamento de casos de polícia e de assuntos gerais da cidade 

nas reportagens no Rio de Janeiro. Logo, há uma simultaneidade nas utilizações dos 

equipamentos e softwares destinados a operacionalização do “Repórter 3G” em termos de 

condução do trabalho. Do ponto de vista de estrutura de apoio, foi construído um estúdio de 

edição dentro da redação do Extra (figura 56) com quatro computadores para a realização de 

um trabalho mais apurado com o uso de softwares como o Adobe Premiere e Photoshop. 

                                                
280 Entrevista gravada com repórter do Extra Online, concedida para a pesquisa no dia 2 de junho de 2010 
281 Além dos equipamentos e acessórios, os computadores e celulares têm aplicativos instalados para transmissão 
em tempo real como o CoverItLive e Bcyou, Format Factory (para conversão de formatos), Windows 
MovieMaking para edição de vídeo, entre outros aplicativos selecionados pela equipe e instalados pelo setor de 
TI. 
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Neste ambiente há à disposição ainda 10 smartphones Nokia N95 e dois Nokia N85 para uso 

cotidiano da equipe282.   

Se a estrutura baseada em tecnologias móveis, conforme constatamos, possibilita os 

repórteres a conduzirem suas reportagens da rua com informações direto dos locais de 

apuração, as rotinas extrapolam as condições “normais” e tradicionalmente estabelecidas 

tendo em vista as variações de atividades que têm que lidar (produção e edição de texto, de 

vídeo, de fotos, transmissões ao vivo, interações com a redação) e a distribuição 

multiplataforma (online e impresso). De fato, visualizamos que o modelo adotado pela 

redação do Extra Online altera sobremaneira as rotinas tradicionais discutidas na literatura por 

exacerbar os padrões convencionados.  

 

Figura 56 – Estúdio de edição para a demanda do “Repórter 3G” 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (11.05.2010) 

 

A forte relação entre jornalismo e mobilidade nas práticas permeadas pelo uso 

sistemático de tecnologias móveis para a produção multimídia caracterizada realça a 

mobilidade informacional agregada à mobilidade física (corporal) dos repórteres conectados 

em computadores portáteis. Em conversa com um repórter do Extra Online durante o 

deslocamento para o cumprimento de uma pauta, este discorreu sobre a experiência de ir além 

do trabalho tradicionalmente institucionalizado nas redações em termos de funções e de 

                                                
282 A redação mantem, no setor de protocolo, sete notebooks à disposição dos repórteres para as saídas e oito 
para os fotógrafos, além de três câmeras portáteis para gravar material mais apurado e que são utilizadas por 
repórteres mais específicos que sabem manusear o equipamento em razão de seu caráter mais profissional. 
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artefatos utilizados para construção do tempo real: “num jogo pela Libertadores em São Paulo, 

entre Flamengo e Corinthians [em 2009], o repórter deslocado para a cobertura da partida 

acompanhou toda a movimentação enviando vídeos e fotos por celular ou pelo notebook”, 

enfatizou com o ângulo da condição de mobilidade e do caráter de instantaneidade como 

parâmetros no Projeto.  

Para compreensão da operacionalidade empreendida para delimitação da notícia e as 

consequentes alterações identificadas nas rotinas dos repórteres no jornalismo móvel, 

elaboramos o quadro abaixo como representação das funções executadas durante o processo 

no Extra Online. Da apuração à distribuição do conteúdo, há uma dimensionalidade dos 

processos executados em campo como captura de fotos, vídeos, transmissão ao vivo, redação 

de textos jornalísticos e, consequentemente, a edição desse material (quadro 9). Na emissão 

ou distribuição de conteúdo há uma significativa mudança nas rotinas quando da consideração 

da forma de transmissão ao vivo ou da publicação direta de formatos como foto, vídeo, textos 

para plataforma online ou impressa.  

 

Quadro 9 – Repórteres do Extra e a rotina de produção com tecnologias móveis observadas  

 

 

Esta vertente observada e comparada junto às entrevistas com repórteres e editores até 

então era pouco praticada nas redações como as referências de outros estudos do jornalismo 

revelam quanto ao newsmaking. Assim, a mobilidade física e informacional aparece com 

relevância enquanto valor agregado ao movimento desses profissionais no processo de 

captura e de emissão de conteúdos por redes ubíquas numa perspectiva teórica de abordagem 

do objeto. Reparem que as tecnologias móveis agregam graus cada vez maiores de funções 

multitarefa para o repórter em campo do Extra Online. 
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De um modo geral, durante o acompanhamento das atividades dos jornalistas munidos 

desses recursos técnicos no campo, identificamos que o esquema de trabalho no Extra Online 

envolve com frequência o envio de parciais da produção diretamente do local antes da 

consolidação da matéria final que é, na maioria dos casos, disponibilizada para publicação no 

impresso com um nível maior de aprofundamento e, neste sentido, temos duas direções para o 

encaminhamento do material: online e impresso. Assim, à medida que são coletados os 

primeiros dados do processo de apuração, o repórter já posta no site e por se manterem a 

maior parte do tempo na rua, a atuação desses profissionais também enquadra-se em algo 

como “autopauta”, ou seja, eles mesmos indicam algumas das pautas de acordo com o que 

identificam como critério de noticiabilidade com demandas do campo ocorrendo praticamente 

no estilo full time e de maneira multitarefa.  

Nesse caso, há três níveis de produção envolvidos na demanda correspondente aos 

repórteres no Extra Online. Primeiro nível refere-se ao envio parcial da produção através de 

pequenos pacotes de material para publicação na plataforma online; o segundo nível prioriza 

as transmissões ao vivo ou cobertura em live streaming do local; e um terceiro nível encontra-

se na disponibilização de uma matéria consolidada para publicação no impresso com um grau 

de densidade informativa mais amplo em relação aos níveis anteriores. Ao final, estes três 

níveis enquadram-se na mesma estratégia num sentido complementar no modus operandi da 

redação. 

Essa liberdade do repórter para a sugestão e desenvolvimento das próprias pautas é 

considerada pelos editores da redação no gerenciamento tendo em vista que o repórter é quem 

está na rua monitorando e visualizando situações que se enquadram nos critérios de 

noticiabilidade que merecem atenção da cobertura ou através da abordagem por parte da 

população com indicações relativas a problemas de infraestrutura (lixos, esgotamentos), 

segurança ou transporte dos lugares por onde se deslocam no espaço urbano. O “Repórter 3G”, 

como verificamos in loco, constroi a narrativa em mobilidade com a “redação móvel” ou 

“redação flutuante” (como denominam) para noticiar esses acontecimentos funcionando em 

termos de apuração, edição e de transmissão do conteúdo. A implementação desse modelo 

flexibiliza as atividades provendo a produção em variados formatos e afetando as operações 

da construção da notícia neste veículo de comunicação analisado. 

Nas observações realizadas no período da pesquisa identificamos o grau de 

tensionamento com o crescimento das funções exercidas quase que simultaneamente e para 

meios distintos tendo em vista que a adaptação ao jornalismo móvel não é automática e a 
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realização dessas atividades é movida pela noção estabelecida no projeto de não retorno à 

redação apoiado na estrutura móvel à disposição. Neste contexto analisado, há referência a 

valores-notícia como o “localismo” e a percepção da questão da “velocidade” e do “tempo 

real”, que caracterizam as experiências de jornalismo móvel. Para exemplificar essa dimensão 

adquirida, o repórter relata duas coberturas emblemáticas baseadas no tempo real ou na 

velocidade ocorridas no Extra online como exemplificação desses fatores. 

 

Tem muitas coberturas, mas duas emblemáticas. Carnaval do ano passado e desse 
ano receberam cobertura 3G. Então da avenida, da Marquês da Sapucai a gente se 
concentra, como o Carnaval recebe uma transmissão ao vivo da televisão e pela tv 
Bandeirantes, nós exploramos os bastidores, ou seja, o que está por trás das câmeras 
das tvs e os vídeos são editados e colocados no ar diretamente da avenida e isso é 
um diferencial enorme da nossa cobertura do Carnaval. E outro caso emblemático é 
da cobertura da operação da Polícia Federal do ano passado, cumprindo mandato de 
prisão e apreensão contra uma quadrilha que explorava tráfico de drogas sintéticas. 
A operação começou às cinco da manhã e até o meio dia, 10h, 11h, meio dia, 
quando a primeira emissora de tv colocou imagens da operação no ar, no seu canal 
de televisão, nós já tínhamos cinco vídeos na internet. Eu saí cinco horas 
acompanhando essas equipes fazendo as prisões, fazendo os vídeos e colocando no 
ar quando até a primeira tv exibir imagens na televisão nós tínhamos cinco vídeos 
no ar e isto gerou uma quantidade de acesso e agregou valor de informação para o 
internauta de uma forma avassaladora.283  

 

Além dos dispositivos móveis, durante a pesquisa de campo notamos o apoio baseado 

em aplicativos para edição ou transmissão ao vivo como o Cover It Live dando vazão às 

narrativas em tempo real de campo como nas coberturas de uma greve de rodoviários 

(repórteres em locais espalhados pela cidade), na cobertura de um evento no centro do Rio de 

Janeiro de festa de 12 anos do jornal Extra e acompanhando uma operação policial para 

prender milicianos em morros do Rio. Na figura 57 abaixo, presenciamos três repórteres, 

narrando e postavando fotos na plataforma Cover It Live em cima de um palco a partir de 

registro de imagens no celular. Nos dois outros casos mencionados, os repórteres trabalharam 

em mobilidade dentro de veículos em movimento seguindo as operações policiais, ou seja, 

mobilidade sobre mobilidade.  

 

 

 

 

                                                
283 Entrevista gravada com repórter do Extra Online, concedida para a pesquisa no dia 2 de junho de 2010 
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Figura 57 – Narrativa em tempo real com Cover It Live 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (12.05.2010) 

 

Do conjunto de aplicativos utilizados, os repórteres também integravam às ações o 

Skype com áudio e vídeo para interagir com a equipe que ficava na redação, principalmente 

editores e chefes de redação. No caso do vídeo, os editores alegavam que visualizavam o 

cenário descrito pelos repórteres para tomar decisões sobre a permanência ou não no local 

indicado como passível de continuação de cobertura de uma pauta284.  “Olha, a vantagem do 

Skype com imagem e vídeo é a possibilidade do repórter me mostrar o lugar onde ele está. 

Para a gente fica mais fácil porque às vezes o repórter diz que está em tal lugar e não está ou 

senão explica um lugar lá e a gente vendo pode dizer para ele ficar ou partir para outra pauta”, 

explica o chefe de reportagem as razões do uso do aplicativo na comunicação móvel. O 

celular continua sendo utilizado nesse sentido, mas a introdução de outras tecnologias revela a 

                                                
284 É importante salientar que a parafernália em cena instrumentalizava os repórteres para essa interação mediada 
por computador portátil e também para a execução de atividades corriqueiras ou emergenciais do processo de 
apuração ou edição como digitação das notícias. Essas formas de interações através de mensageiros instantâneos 
e Skype indica mudanças no uso tradicional do celular enquanto ferramenta básica para esta comunicação. 
Portanto, as ferramentas móveis remodelavam várias etapas do processo de produção da notícia – desde 
concepção de pautas, edição, interações e distribuição dos conteúdos. Isto demonstra a relevância que adquiriu 
na prática cotidiana das redações e com mais evidência nas redações integradas caracterizadas pela produção 
multimídia.  
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ampliação dos modos de estabelecimento de interações entre a equipe, além de representar 

economia nas contas com telefonia.  

Nestas condições de trabalho remoto, o distanciamento do “olhar” da redação sobre o 

repórter não significava descanso de uma pauta para outra. Pelo contrário, os repórteres eram 

monitorados a distância com uma sensação panóptica à la Foucault (1987) e, em todo o tempo 

livre, adiantavam a escrita das suas matérias ou adentravam no processo de apuração. Como 

eles eram orientados a publicar constantemente parciais da produção em andamento, quando 

isso não ocorria os editores os acionavam via Skype ou rádio. Compreendemos que esse modo 

de atuação, reforça a cobrança, por parte dos editores e chefes de reportagem, pela atualização 

mais constante de notícias da rua das parciais de envio de material com os blocos de notícias 

curtas seja em formato texto, imagens ou vídeos e áudios de acordo com as necessidades e o 

tipo de cobertura que o profissional esteja acompanhando (figura 58). Ocorre que o tempo 

economizado pelo repórter, num possível deslocamento até a redação para finalização da 

matéria, é utilizado nesses envios contínuos de imagens, vídeos e pequenas postagens nos 

moldes de atualização contínua.  

 

Figura 58 – Repórter fazendo captura de imagens e vídeos na rua 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador  

 

Conforme observamos no acompanhamento dos repórteres, de uma pauta para outra 

eles utilizavam os recursos embutidos no notebook como editores de áudio, imagens e vídeos, 
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além de subir material para o site através do gerenciador de conteúdo instalado nos 

equipamentos ou enviar para os editores multiplataforma na redação para um tratamento mais 

específico ou quando era necessário de maior repercussão desprender do material para 

continuar acompanhando o desenvolvimento de uma história como era o caso das operações 

policiais, que se constituiam em uma constante nas pautas do Extra. Em outras palavras, o 

gerenciador de conteúdos estava acessível através dos notebooks dos repórteres para a 

publicação direto da rua. Em alguns momentos, tínhamos como exemplo os repórteres 

publicando apenas o texto para adiantar a notícia e, na sequência, atualizando com novas 

informações como inserção de fotos ou vídeos para manter o leitor informado sobre o 

desdobramento da cobertura. Para o repórter do Extra, os equipamentos conectados à 

disposição nas reportagens reconstituem a estrutura da redação remotamente incorporando 

essas atividades mencionadas à rotina com o projeto “Repórter 3G” em conjunto com outras 

que já fazem parte do dia a dia pois acessam o banco de dados ou de imagens da redação 

diretamente dos lugares onde estão para poder recuperar documentos ou matérias publicadas 

anteriormente. 

 

Com o notebook na rua é como se você tivesse com um computador que existe [na 
redação]. Com você na rua é possível acessar a rede interna, os arquivos internos 
através de acesso remoto, com um programa instalado nos computadores. Então 
acessamos o computador na rua como se tivesse acessando meu terminal aqui na 
redação. O Repórter 3G, ele adicionou habilidades, adicionou necessidades, 
obrigações ao trabalho do repórter, agora ele não eliminou as outras obrigações, ou 
seja, todo o processo de apuração, de consulta de fontes, visita de fontes, tudo isso 
continua, né. Isso é a essência, é, sempre foi a essência do jornalismo independente 
da mídia que for criada, do veículo no qual a notícia seja disponibilizada. Isso vai 
fazer parte do procedimento jornalístico para sempre e continua fazendo parte da 
rotina 3G.285 

 

 Se antes os repórteres mantinham a rotina tradicional de trabalho, agora as tecnologias 

móveis digitais se transformaram em plataformas de produção e adicionam essas novas 

habilidades e demandas, conforme a observação direta evidenciou e cujas entrevistas 

reforçaram.  O trabalho dos repórteres em campo do Extra era crescentemente realizado de 

forma multitarefa, o que exigia coordenação das atividades de apuração e de captura de 

vídeos e imagens. Equanto um vídeo era convertido no notebook (cerca de 30 minutos a uma 

hora, dependendo da qualidade e do tamanho), o repórter digitava o texto da matéria ou 

editava uma foto para publicação imediata ou ainda telefonava para fontes para checar 

                                                
285 Entrevista gravada com o repórter do Extra Online, concedida para a pesquisa no dia 2 de junho de 2010. 
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informações da apuração ou ainda em situações emergenciais enviava imagens diretamente do 

local por meio de smartphone. Ou seja: há a coordenação de várias tarefas sobre o repórter, 

que este precisava responder na modalidade de jornalismo móvel digital.  

 

Figura 59 – Transmissão ao vivo do Complexo do Alemão por twitcam 

 

Fonte: captura de tela (30.11.2010)286 

 

Figura 60 – Chamada no Twitter para a transmissão ao vivo do Complexo do Alemão 

 

Fonte: captura de tela (27.11.2010)287 

                                                
286 Disponível em http://twitcam.com/2uk00 acesso em 30 nov. 2010 
287 Disponível em http://twitter.com/#!/CasodePolicia/status/8677399721938945 acesso em 27 nov. 2010 
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Portanto, o trabalho é o tempo todo intenso e em mobilidade. Em coberturas em tempo 

real de acontecimentos da área policial (ênfase do Extra) notamos uma valorização da 

atualização da notícia em plataformas como o Cover it Live ou Twitcam como ocorreu, como 

exemplificação, na cobertura do Complexo do Alemão em novembro de 2010 (figuras 59 e 

60). Neste caso específico, os repórteres realizaram o trabalho do local com notebook, 

smartphone e o Twitcam, reforçando a característica da equipe no dia a dia com o “Repórter 

3G” de estimular a mobilidade,  a portabilidade e a ubiquidade com a questão da proximidade 

do “local” enquanto indicativo de critério de noticiabilidade construído via mobilidade física e 

informacional.  

Nos casos relatados, o smartphone aparecia como a ferramenta principal de trabalho 

do repórter oferecendo mais mobilidade na captação de imagens e vídeos e na transmissão 

rápida para recepção por parte do público, além do notebook que era utilizado nos trabalhos 

mais complexos e na digitação dos textos mais longos. Devido à agilidade necessária para o 

trabalho, os repórteres deixavam os notebooks o tempo todo abertos e ligados para poder 

rapidamente digitar ou editar um material ou entrar em contato com a redação através do 

Skype. 

Em um determinado dia de observação participante, um repórter num final da tarde foi 

escalado para realizar uma matéria em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, sobre uma 

explosão num carro sofrida por um PM durante a manhã em que este perdeu uma perna e 

estava com 80% do corpo queimado. A polícia estava no local. O chefe de reportagem 

orientou que o repórter deveria, devido ao horário, enviar as fotos e vídeos diretamente do 

local porque não daria mais para voltar para a redação. Após as orientações,  o repórter  pegou 

o notebook Dell e um Nokia N95, mas o fotógrafo também foi junto para esse caso. 

Acompanhei a equipe nessa externa para observar o desenvolvimento dessa pauta. 

No percurso o repórter comentava informalmente sobre o trabalho 3G e os problemas 

relacionados por ter que atuar de forma multitarefa: “Às vezes quando trabalhamos assim, 

enquanto batemos o texto no campo podemos perder alguns fatos, a observação do que esteja 

acontecendo no nosso redor”, afirma. “Antes passávamos as informações da cobertura pelo 

telefone. Agora tem um programa no notebook já com a forma. Digitamos e aí já sai lá. Ainda 

passamos informações pelo telefone, mas é mais em termos de situar a editoria do 

encaminhamento da matéria porque a matéria em si encaminhamos pelo sistema do notebook”. 

No meio do caminho, depois de uma hora de viagem, o editor da redação aborta a pauta e 

pede para voltar porque eles receberam a informação de que a polícia não estava mais lá no 
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Campo Grande e, então, voltamos para a redação. Essa pauta, no entanto, demonstrou a 

utilidade do “Repórter 3G” na cobertura em lugares distantes. Saimos para essa pauta às 

17h30. Depois de uma hora de deslocamento, voltamos. Se a pauta seguisse o rumo 

tradicional o repórter iria até o local, mas 30 minutos de viagem e ainda voltaria para a 

redação. Ao total, isso poderia representar em torno de quatro horas. Nesse caso específico o 

repórter estava com a missão de enviar do local o conteúdo devido ao horário porque o 

material também seria utilizado no impresso.  

Em outro dia da observação participante, o chefe de reportagem informou que naquela  

manhã aconteceria uma cobertura em tempo real no centro do Rio referente a uma festa do 

jornal Extra e foi acordado minha participação para visualizar como os repórteres utilizavam 

dispositivos para a cobertura em tempo real com celulares e notebooks. Às 11h00, sou 

chamado pela repórter para nos deslocarmos para a Praça 15 de Março para a cobertura. O 

chefe de reportagem estabelece o diálogo com a repórter enfatizando o trabalho multimídia 

que ela deve exercer: “Registre fotos, vídeos de personagens, faça bastante vídeo” e ela 

afirma “vou fazer multimídia” e ele devolve: “estamos acostumados a fazer isto”. A ênfase 

recaia sobre o uso dos celulares concentrada no aspecto de multimidialidade (vídeos e fotos) 

como ouvimos na conversa entre repórter e chefe de reportagem. Esses são novos elementos 

para o repórter neste contexto tendo em vista que antes sua preocupação se concentrava 

basicamente no texto, enquanto o fotógrafo se encarregava das imagens. Além disso há um 

reforço da produção de vídeo para contar as histórias devido ao seu poder de “sedução” do 

público. Com o audiovisual se sobressaindo no trabalho em mobilidade, verificamos que 

alguns repórteres esqueciam do registro de fotos transparecendo dificuldades em lidar com a 

polivalência devido ao acúmulo de funções envolvido.  

Uma outra situação de observação participante, ocorrida no terceiro dia da pesquisa de 

campo, se deu no período da tarde, às 16h00, quando fui chamado por um repórter para 

acompanhá-lo numa reportagem externa de cobertura de uma apreensão de 200 quilos de 

crack e cocaína no Campo Grande (Zona Oeste) onde cinco traficantes foram presos durante a 

madrugada. A pauta do repórter (figura 62) consistia em voltar ao local da apreensão para 

tentar registrar novas imagens, tentar encontrar fontes para entrevistar como o dono do prédio 

de dois andares que servia de local para o tratamento da droga. O repórter pegou o notebook, 

um smartphone Nokia N95 e um modem 3G. Fomos com o motorista do veículo de 

reportagem e saímos às 16h20. No decorrer do percurso, o repórter já ia apurando o caso com 

a realização de ligações telefônicas para fontes na Polícia Federal do Rio e do Mato Grosso, 
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de onde se originava o carregamento da droga, acesso à páginas na Internet do Ministério 

Público Federal para obter outros dados do caso e digitava parte do material apurado 

diretamente no notebook de forma a já construir o texto enquanto estava em deslocamento 

(figura 61).  

 

Figura 61 – Repórter utiliza o notebook para apurar e digitar matérias em movimento  

 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisado (13.05.2012) 

 

Ao chegarmos no local, o repórter utilizava o celular para registrar fotos e realizar 

entrevistas com os moradores do local na rua onde ficava o prédio utilizado pelos traficantes. 

Três moradores se aproximaram da equipe de reportagem e informaram que a quadrilha era de 

paulistas e “chegavam no local e só dava um bom dia e oi”, conforme explicou um morador. 
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O ambiente retratado era um prédio de dois andares com aparência de abandono e com um 

portão grande de entrada como uma espécie de garagem. O repórter registrou fotos da fachada 

do prédio e de dentro do ambiente com o auxílio da iluminação do carro da reportagem tendo 

em vista que estava muito escuro no local. Depois disto ele coletou outras informações com 

os moradores sobre a rotina dos traficantes.  

Após obter os dados suficientes para a matéria, retornamos em seguida para o veículo 

de reportagem com destino à redação. De dentro do veículo em deslocamento, o repórter 

enviou duas fotos do smartphone para publicação imediata. Chegamos à redação às 19h e 

além das postagens no site realizadas no caminho de volta, o repórter foi finalizar uma 

matéria sobre o caso para o Extra postando em torno de 19h30 e, assim, atualizando conteúdo 

de 15h33. Em seguida, inicia uma nova matéria consolidada para o jornal impresso do dia 

seguinte. Ou seja: a matéria foi continuamente atualizada durante o dia à medida que novas 

informações surgiam no processo de apuração e uma distinta, mais aprofundada, feita para o 

impresso. Portanto, o trabalho de apuração ocorria em mobilidade e temos nesse caso alguns 

pontos a considerar no processo: apuração em mobilidade durante o deslocamento através do 

notebook e envio do material. O próprio veículo de reportagem é a redação em movimento, o 

que exige habilidade para digitar e realizar as atividades. 

Em um dos dias de observação participante, um repórter novato, que trabalhava em 

São Paulo, começou seu expediente na redação do Extra. O chefe de reportagem explicava 

para ele como funcionava o “Repórter 3G” na redação. “Os repórteres já mandaram flashs 

direto do morro enquanto acompanhavam operações. Vídeos, textos e outros recursos eram 

explorados nestas situações. Cara, o acesso ao site aumentou com o projeto”, ressalta para 

redimensionar a estratégia. O chefe de reportagem ficava com um notebook com Skype ao 

lado da mesa para se comunicar com os repórteres e outros editores que estavam fora da 

redação. Enquanto preparava pauta mantinha fone de ouvido e notebook ao lado ligado para 

interagir com editores fora da redação e repórteres em campo.  

Em algumas matérias os fotógrafos acompanhavam também os repórteres, mesmo 

estes levando smartphones. A intenção aqui era que o fotógrafo trabalhasse para matérias 

mais apuradas, que pudessem inclusive ser comercializadas pela Agencia O Globo. Numa 

reportagem sobre cobranças abusivas de taxistas para o ponto turístico do Cristo Redentor, um 

repórter foi escalado para acompanhar uma operação da polícia de fiscalização e repressão 

dos atos. No caminho, o fotógrafo que acompanhava o repórter comentava sobre o trabalho do 

“Repórter 3G” e como tudo foi percebido pela equipe de fotografia diante da ameaça de a 
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incorporação de aparelhos com câmera para os repórteres significar perda de postos para a 

categoria. “No início houve resistência aqui dos fotógrafos. No jornal concorrente O Dia 

tentaram implantar isso e os jornalistas resistiram e não implantaram. Confesso que os 

fotógrafos não viram aqui no Extra com bons olhos. A coisa foi imposta aqui. Não dá para 

nadar contra a maré. E agora todos se adaptaram”, reforça resignado. O fotógrafo ainda 

comentava sobre a qualidade da notícia nestas condições: “A qualidade da notícia é 

comprometida com o ‘Repórter 3G’ porque é uma loucura o trabalho com fotos, vídeos, 

digitar o texto. Muitas vezes o repórter deixa de acompanhar um fato que está acontecendo 

porque tem que se preocupar em digitar o texto no notebook”. Em relação à ameaça a 

categoria de fotógrafo, ela afirmava: “Não dá para se sentir ameaçado. A revolta é porque tira 

oportunidade de fotógrafos no mercado”.  

Nessa cobertura, fizemos um percurso alternativo aos dos táxis porque a intenção da 

polícia era surpreender os taxistas que estivessem agindo de má fé com os turistas. Ao 

chegarmos no Cosme Velho, próximo ao morro que leva ao Cristo Redentor, os policiais 

começaram a blitz parando táxis e transportes alternativos. Além do fotógrafo, o repórter 

também registrava suas fotos no smartphone com a intenção de agilizar o processo de 

postagem. Várias abordagens da polícia ocorreram no morro com apreensão de transportes 

irregulares ou que cobravam acima da tabela estabelecida. O repórter entrevistou turistas 

estrangeiros, taxistas e o comandante da operação. Depois de cerca de duas horas trabalhando 

na matéria retornamos. Antes de ir para a redação fomos a um restaurante para almoçar. Após 

o almoço o repórter editou no notebook e postou o material apurado.  

Esta é uma das situações visualizadas durante a pesquisa. Após as parciais 

alimentando o site do local de apuração, algumas vezes os repórteres voltavam para a redação 

para consolidar a matéria para o impresso. O esquema de trabalho pode ser resumido assim: 

primeiro, a matéria em apuração vai ganhando pequenos posts, fotos e vídeos no Extra Online. 

Depois, perto do deadline de fechamento da edição impressa, o repórter volta para a redação 

se não houver urgência ou consolida a matéria que vai para o impresso diretamente do lugar, 

procurando um enquadramento distinto do já tratado durante o dia na alimentação contínua do 

portal. O repórter novato comentava de uma forma até certo ponto entusiasmada: “É um super 

trampo o 3G. Os repórteres estão super acostumados com caneta e papel e é diferente 

trabalhar com notebook e celular e fazer vídeos”. Durante as conversas informais com 

repórteres esse lado entusiástico aparecia em relação ao uso de tecnologias móveis na rotina, 
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mas havia, por outro lado, um reconhecimento de que em determinadas situações o trabalho 

multitarefa comprometia o processo de produção e aumentava a demanda. 

Em outro dia de observação participante acompanhei, da redação, o trabalho da equipe 

na cobertura de uma operação policial e de uma situação em que um PM matou um homem 

confundindo uma furadeira com uma metralhadora. Em uma das conversas entre o chefe de 

reportagem e o editor de geral ele explicava que naquele dia utilizou todos os recursos do 

jornalismo móvel como Skype, Cover it Live, notebooks e celulares. "Hoje usamos bem os 

recursos. O Skype conectou bem". Do ponto de vista de pesquisador, temos algumas 

limitações para capturar a essência dos diálogos porque os repórteres começam a utilizar 

Skype ou mensageiros instantâneos, o que dificulta o acompanhamento da conversação.  

 

Figura 62 – Transmissão ao vivo pelo 12 Seconds com notícias de greve no Rio 

 

Fonte: captura de tela288 

 

Outra situação em que o jornalismo móvel digital se fez presente na cobertura ocorreu 

durante a greve dos rodoviários. Uma equipe foi escalada para cobrir de diversos pontos 

críticos da cidade o movimento em trens e metrôs para medir o fluxo e as dificuldades. Para 
                                                
288 Disponível em www.12seconds.com acesso em 24 maio 2010  
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isto, a redação se utilizou do aplicativo 12seconds (figura 62) para entradas rápidas ao vivo 

para dar o posicionamento das situações verificadas. Na cena acima, aparece a repórter direto 

do campo informando em tempo real através de um dos flashs. O 12seconds está configurado 

para a cada entrada tuitar o link do ao vivo para os acompanhantes do perfil do Extra Online.  

Durante essa cobertura da greve nos rodoviários de ônibus, uma repórter foi deslocada 

para a Zona Sul e outra para a Zona Norte e realizaram a cobertura através de flashs em forma 

de vídeo via aplicativo do 12seconds. O trabalho começou  às cinco da manhã, mas os 

transtornos não foram tão extensos como se esperava na redação. Algumas escolas fecharam, 

mas não houve grandes problemas. “Montamos um sistema de guerra [para a cobertura], mas 

é surpreendente porque não aconteceu. Será a notícia”, enfatiza o chefe de redação para o 

inusitado do não efeito da greve. 

O Extra Online com sua redação integrada (online e impresso) impulsiona a produção  

multiplataforma com repórteres multitarefa que alimentam as duas plataformas offline e 

online289, principalmente os repórteres 3G, treinados290 exclusivamente com a finalidade de 

produzir conteúdos em condições de mobilidade. 291  A pesquisa, por ser de caráter 

exploratório, permitiu observar os padrões de trabalho e os casos desviantes das experiências 

de jornalismo móvel digital nas três redações enfocadas na tese. Numa análise comparativa 

entre os três casos de estudo, o Extra Online é o que mais se utilizava de tecnologia móvel 

para a produção jornalística. Durante o processo de observação (no acompanhamento dos 

repórteres em campo) e nas entrevistas realizadas identificamos as tecnologias utilizadas, as 

apropriações, o tipo de conteúdo produzido e os recortes de coberturas e reportagens onde 

eram acionadas essa estrutura móvel de produção a partir das condições de mobilidade física e 

informacional.  

A tecnologia móvel também era uma aliada dos repórteres na interação com o 

jornalismo participativo móvel em algumas situações em que se utilizavam de conexão 

Bluetooth para obter imagens e vídeos de cidadãos. Um repórter informou que num tiroteio no 

                                                
289 No período da pesquisa na redação do Extra fui informado de um treinamento que a equipe estava passando 
para implantação de um novo gerenciador de conteúdos em substituição ao GN3, ou seja, o Newsgate para 
apuração e publicação multiplataforma. 
290 Durante 2009, 50 repórteres do Extra foram treinados para o trabalho no projeto “Repórter 3G”. Entretanto, 
nem todos, no período da observação de campo, estavam atuando como repórteres 3G. Apenas seis repórteres 
estavam nessa condição de forma mais sistemática. O projeto foi oficializado em janeiro de 2009.  
291 Na redação tem dois computadores desktop para a edição de vídeos e fotos. Com a expansão do projeto 
“Repórter 3G” em 2009, a redação foi reestruturada para dar conta do fluxo de produção dos repórteres de 
campo com a construção de uma sala de edição (ou ilha de edição) com quatro computadores desktops, 7 
notebooks, além de 7 celulares Nokia N95 e 2 N85 usados pela equipe de repórteres 3G. O projeto 3G começou 
na Editoria de Geral a partir da ideia do editor Fábio Gusmão e depois se expandiu para toda a redação. 
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Rio um cidadão registrou o fato e transferiu via Bluetooth para o celular do repórter. “Se tiver 

qualidade da notícia, o material do cidadão é incorporado [na produção jornalística]”, relata o 

repórter.  

Portanto, a atuação dos repórteres do Extra Online está vinculada ao projeto “Repórter 

3G” e as demandas do campo com a produção direto do local de modo a explorar a 

mobilidade física e informacional no contexto. Como veremos mais à frente, os projetos no 

JC Online e A Tarde Online não tem uma denominação específica, mas funcionam num 

modelo semelhante. 

 

7.1.2 Os repórteres live streaming no JC Online: smartphones ao vivo  

  

No JC Online, durante o período de observação, em setembro de 2009, 

acompanhamos as atividades diárias de repórteres e editores no trabalho na redação e 

externamente da mesma forma procedida no Extra Online e A Tarde Online permitindo 

identificar de uma maneira mais pertinente e exploratória o trabalho com tecnologia móvel. A 

redação do JC Online é integrada fisicamente de forma parcial com a impressa, como já 

discutimos. Na observação do cenário, identificamos que os smartphones e os notebooks 

ocupam uma função primordial enquanto ferramentas de trabalho no dia a dia da rotina e 

estão sobre as bancadas da redação incorporados aos instrumentos, sendo utilizados de forma 

sistemática nas rotinas dos jornalistas e fotógrafos para a produção de conteúdo, entradas ao 

vivo ou envio de conteúdo produzido diretamente do local do acontecimento, como esperado 

por causa dos projetos de jornalismo móvel digital do grupo de comunicação 292 e o uso na 

agência JC Imagem.293  

                                                
292 No Sistema Jornal do Commercio de Comunicação há um projeto de estagiário multimídia que se beneficia 
dessa proximidade entre os meios do grupo trabalhando em cada um desses veículos durante seis meses e 
fechando o estágio no JC Online depois de ter consolidado o trabalho nas linguagens próprias de cada meio do 
grupo potencializando as capacidades para trabalhar com jornalismo móvel digital dentro de uma noção de 
convergência.  
293 Na agência os fotógrafos trabalham com cinco netbooks da marca Dell Inspiron Mini 9 (9 polegadas) com 
cartão flash  de 16 gigas de memória e modem 3G integrado/interno, além  de um computador Sony Vaio para a 
equipe. Arnaldo explica ainda que no trabalho de transmissão de imagens dos fotógrafos em situações como 
cobertura de futebol o contato se dá via MSN e a transmissão por um sistema FTP. “Nem sempre a edição do 
material é feita do local onde estamos. Quando não é possível, devido a pressa e o fato de o fotógrafo não poder 
parar mesmo de fotografar devido a um fato importante, então fazemos a transmissão do material para a redação 
e um profissional do JC Imagem faz o tratamento, se necessário, ou as imagens ficam disponíveis para consulta 
da equipe”, informa o editor-assistente de fotografia. A edição das imagens podem ser feitas através do 
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Figura 63 – Entrevista pelo celular via Kyte em cobertura esportiva 

 

Fonte: captura de tela (23.11.2010) 

 

O conceito de jornalismo móvel digital é operacionalizado diariamente na dinâmica de 

atividade dos processos de produção no JC Online essencialmente através de transmissões ao 

vivo via smartphones conectados em redes ubíquas 3G e aplicações de streaming como Qik e 

Kyte. No JC online essa relação jornalismo e mobilidade flui com mais frequência através dos 

dois principais blogs do portal: Blog do Torcedor (de esportes) e blog de Jamildo (de política 

e geral), que fornecem as matérias principais e atuais que ocupam a home do portal com 

manchetes. Nestes dois blogs há uma constância nas transmissões ao vivo por celular 3G 

através do uso das mencionadas aplicações (figura 63).   

 
Toda a matéria que a gente vai para a rua fazer, a equipe do JC Online, a gente leva 
um celular para fazer um vídeo, a não ser que seja coisa que não se encaixa em 
vídeo, não faça tanto diferença na pauta. [...] o vídeo está complementando o texto e 
para fazer isso tem que ser com o celular porque é a dinâmica do jornalismo online e 
a gente não pode sair com o cinegrafista da tv. Então essa importância mesmo, essas 
tecnologias móveis elas possibilitam que a gente possa fazer esse trabalho de ir num 

                                                                                                                                                   
Photoshop Portable, mas o rotineiro é o envio para o sistema FTP. A redação do online também visualiza a pasta 
do JC Imagem. O coordenador adjunto do JC Imagem explica como os netbooks com a tecnologia sem fio 
facilitaram o trabalho no setor:  “Antes dos netbooks 3G utilizavamos palmtops e conexão por bluetooth, 
principalmente nas coberturas de futebol, Carnaval e eleições. A agência JC Imagem foi criada em agosto de 
2003 e atende o Grupo de Comunicação e outras agências do país e do exterior. Por isso, estamos sempre atrás 
de tecnologia pra fazer a coisa funcionar com rapidez nessa questão de transmissão de fotos”.  
 



 

 

281 

local e captar essa imagem para que nosso usuário possa ver o que a gente viu, 
então.294  

 

De acordo com os editores dos blogs mencionados do portal, os repórteres saem a rua 

preparados para entradas ao vivo em momentos como entrevistas coletivas, anúncios políticos 

de repercussão ou outra situação em que exige-se emergência na transmissão das notícias. 

Nestes casos, recorrem com frequência ao uso de smartphones para a emissão imediata e 

direta dos eventos acompanhados, o que ocasiona uma tensão no conjunto de deadline do 

profissional pela crescente estratégia de introdução de uma prática jornalística mais 

instantânea que amplia a pressão pela mobilidade e a condição ubíqua do repórter. “Há três 

dias [no dia 11 de setembro de 2009] fizemos a cobertura da visita do presidente Lula aqui no 

Recife com celulares e essa conexão 3G e um programinha chamado Kyte para a transmissão 

ao vivo. Tudo direto de lá”, explica o editor do “Blog de Jamildo” sobre a sistemática do uso 

de tecnologia móvel e a emissão do local (figura 64).  

 

Figura 64 – Transmissões por celular no JC Online 

 

Fonte: reprodução295 

 

                                                
294 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009 
295 Disponível em Revista INFO, seção Zap, p.30, edição set. 2008 
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A rotina dos repórteres com tecnologia móvel é constituída pelo uso de smartphones e 

notebooks, sendo que com o primeiro são conduzidas as atividades diárias com registros de 

áudio, vídeo, fotografia ou em casos emergenciais transmissões ao vivo. O projeto de 

jornalismo móvel no JC Online surgiu para dar vazão ao uso de smartphones em live 

streaming para cobertura de eventos especiais (moda, futebol, política, Carnaval) e matérias 

factuais em tempo real. Desde 2007 utilizando a rede 3G e um smartphone Nokia N95 os 

repórteres vão à rua preparados para atuar como “televisão” com as transmissões ao vivo 

(figura 65) e o envio de fotos no decorrer de coberturas de forma a manter a audiência no site 

acompanhando. O trabalho demanda a dimensão da mobilidade física e informacional através 

do uso de smartphone no JC Online no dia a dia, conforme depoimentos de repórteres.  

 
O básico é o celular, o N95. Geralmente o repórter vai para a rua só com o celular, 
mas para algumas coberturas especiais, onde não vai dar tempo de você voltar, você 
tem disponível o notebook com modem portátil em que você vai fazendo as coisas 
do próprio local de apuração.296  

 
O N95 está incorporado à nossa rotina de produção. Anteriormente ele veio com a 
proposta de ser algo mais de flagra mesmo, surgiu inclusive a possibilidade da 
empresa dá um N95 para cada profisional. Então assim: eu teria um N95 para andar 
comigo onde eu estivesse para que eu pudesse produzir notícia como qualquer 
cidadão comum. Então houve inicialmente essa possibilidade que depois foi 
descartada, mas hoje o N95 faz parte realmente de nossa rotina de produção. [...] 
Com relação à transmissão ao vivo, aí sim são eventos bem específicos, eventos que 
a gente entende que vale a pena que aconteça uma transmissão ao vivo. Por exemplo 
a última vinda de Lula [presidente] ao estado, cerca de um mês, e a gente utilizou 
pela primeira vez o Kyte, a gente utilizava antes o Qik [...]e aí o Kyte surgiu com 
essa possibilidade de uma transmissão ao vivo melhor e aí na cobertura de Lula, por 
exemplo, nós cobrimos desde o início, ele fez uma agenda bem extensa aqui em 
Pernambuco, ele chegou no dia anterior e a programação dele aqui no Estado 
começou bem cedo e a gente fez toda uma cobertura ao vivo da passagem de Lula 
aqui no Recife e tem vários outros exemplos, Carnaval por exemplo, um evento que 
a gente utiliza muito a cobertura em tempo real em transmissão ao vivo.297  

 
 

Nas descrições dessa etnografia, expomos essas  situações do uso do jornalismo móvel 

nas práticas do JC Online. A experiência com tecnologias móveis e conexões sem fio no 

portal remonta há antes da implantação do 3G quando faziam cobertura do Carnaval de Recife 

e Olinda com uma conexão de internet intermediada por Bluetooth para envio de fotos. Em 

novembro de 2007, a TV Jornal (afiliada do SBT) do Sistema Jornal do Commercio começou 

a  trabalhar com a tecnologia 3G através de um projeto denominado de “notícia celular” 

                                                
296 Entrevista gravada com  repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009  
297 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 1 de outubro de 2009 
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(figura 65), que depois passou a se chamar “Notícia.com”, impulsionado pelo projeto de 

jornalismo da agência de notícias Reuters, lançado em outubro daquele ano na Europa. 

 

Figura  65 – Projeto Notícia Celular da TV Jornal com telefone móvel 3G 

 
Fonte: reprodução JC Imagem298 

 

Além dos repórteres enviarem vídeos de flagras para o “notícia celular”, os motoristas 

e motoboys do grupo receberam celulares para colaborarem com a ampliação da cobertura, 

além da convocação dos telespectadores para participarem com o encaminhamento de suas 

produções amadoras em vídeo relativas às situações de interesse jornalístico como flagras de 

acidentes, denúncias de ruas esburacadas, entre outras iniciativas.299 A TV Jornal utilizava um 

aplicativo chamado Moby Explorer para transmissão de vídeos produzidos pela equipe da tv e 

distribuída no fluxo do portal JC Online, de forma a consolidar uma vertente multiplataforma 

da produção no conglomerado do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. O JC 

Online, além de mobilizar o uso de celular na rotina diária dos repórteres, transformava o 

dispositivo numa ferramenta chave das coberturas de eventos como desfile de moda como na 

                                                
298 Foto gentilmente cedida ao pesquisador pela Agência JC Imagem. Crédito da foto:  Priscilla Buhr. 22 nov. 
2007 
299 No “noticia celular” o cidadão envia o vídeo e a redação avalia como sugestão de pauta e vai ao local fazer 
uma matéria. Os vídeos enviados são geralmente de caráter de utilidade publica como buracos nas ruas e 
problemas da comunidade. 
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Oi Fashion Music (figura 66), cobertura do Carnaval, das eleições municipais e estadual e 

presidencial. 

 

Figura 66 – Cobertura ao vivo por  aplicativo Qik e Cover It Live 

 

Fonte: captura de tela300 

 

No dia a dia, o telefone móvel estava presente com frequência em entrevistas coletivas 

da área esportiva como na movimentação no dia de clássicos de jogos de futebol tendo, ainda,  

pautas políticas como visita do presidente ao Estado de Pernambuco apontando para a 

expansão da mobilidade, conforme constatamos nas observações participantes, na extração 

das entrevistas, nas interações informais com repórteres e editores ou ainda na observação 

direta das experiências nos sites, com telas capturadas que reconstituem essas iniciativas e sua 

operacionalização. Notamos que nestas ações, a mudança de perfil nas rotinas exercidas no 

campo é um desdobramento visível com direcionamento para a polivalência, conforme relata 

o repórter quanto às modificações nas rotinas com as tecnologias móveis e a multiplicação das 

funções. 

 

                                                
300 Disponível em http://www2.uol.com.br/JC/fashion_aovivo/ acesso em 1 out. 2008 
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Eu acredito que sim [sobre mudança nas rotinas] porque antes você ia, chegava, 
apurava só anotando, voltava para a redação e batia um texto. Depois com essas 
novas tecnologias você teve que desempenhar várias funções. Primeiro você faz 
como repórter de texto, anota tudo, escreve tudo, apura tudo direitinho, depois você 
vira um repórter de televisão, você junta com os repórteres de televisão e "vamos 
gravar? Vamos", grava aquela parte especial e pronto e depois escreve o texto 
completo e pontua com as inserções de vídeos com as entrevistas.301  

 

Essa questão do deadline a gente sente forte nessas pautas [...] quando é assim, tipo, 
coisas que estão acontecendo e que existe uma expectativa muito grande do usuário 
de estar vendo aquilo. Nesses casos a gente realmente tem essa pressão de estar 
mandando o mais cedo possível, de preferência enquanto está acontecendo o evento 
a gente já está mandando coisas, entendeu? Então essas tecnologias móveis ajudam 
nisso, a gente pode, está acontecendo e a gente já pode estar mandando fotos, já 
pode estar pegando o celular para ligar para a redação, se muitas vezes a gente está 
num evento, não tem o notebook, não tem nada, mas a gente tem o celular para ligar 
para a redação para passar as informações e o pessoal postar.302  

 

 Isso reflete, de fato, na multitarefa com a potencialização e acumulação de atividades 

pelo repórter nos processos para produzir e circular as notícias. No quadro abaixo 

identificamos os desdobramentos no JC Online nas rotinas observadas e sistematizadas em 

que os repórteres atuam num contexto de “faz tudo” munido da tecnologia móvel. O processo 

de apuração envolve captura e tratamento de variados formatos como vídeo, fotos, escrita de 

textos e transmissão ao vivo ou live streaming e, por conseguinte, a edição e distribuição. 

 

Quadro 10 – Repórteres do JC Online e a rotina de produção com tecnologias móveis observadas 

 

Fonte: elaboração própria 

 

                                                
301 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009 
302 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009 
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Num determinado dia de observação participante, a editora do JC Online escala uma 

repórter com a incumbência de fazer uma matéria sobre a “Bienal Internacional do Livro de 

Pernambuco” e para esta pauta acompanhamos a repórter, que não teve fotógrafo junto. Às 

8h50 da manhã, a repórter pega um smartphone Nokia N95 e descemos até o veículo de 

reportagem para o deslocamento até uma coletiva de imprensa do lançamento que aconteceu 

num ambiente do bairro do Derby. Mesmo utilizando celular, as canetas e cadernos não foram 

eliminados das ferramentas e a repórter as utilizava para algumas anotações mais rápidas e 

práticas. Durante a coletiva, com a presença de repórteres de rádio, TV, Internet e jornais, a 

repórter era a única entre os profissionais presentes a utilizar smartphone como plataforma de 

produção. “Os entrevistados encaram com naturalidade a gravação de entrevistas por celular. 

Não tenho tido problema, às vezes até facilita porque todo mundo tem um celular”, revela.  

 

Figura 67 – Repórter usa smartphone para a captura de vídeos e imagens 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (15.09.2009) 

 

A repórter fez três entrevistas de vídeo com os organizadores do evento (figura 67). 

Além dos vídeos também registrou imagens do ambiente, dos cartazes de divulgação para 

ilustrar a matéria. Depois da coletiva, às 11h, a repórter decide voltar para a redação para 

editar os vídeos e finalizar o texto: “Não há urgência. Então vamos voltar para a redação 

porque vou terminar lá com mais calma e não tenho outra pauta agora. Então não vou enviar 

essas fotos e vídeos. Vou descarregar por lá mesmo”. Nesse caso, a matéria não precisou ser 
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transmitida do local. Na análise da situação do uso das tecnologias móveis percebemos que 

nem sempre as ferramentas são utilizadas para transmissão instantânea e, neste caso, utilizou-

se os recursos da portabilidade, mas não da ubiquidade da mobilidade virtual. Às 12h26 a 

matéria e o vídeo da repórter foram publicados no portal.  

Ainda durante o período de observação direta, prensenciamos discussões entre 

repórteres e editores em torno de estratégias para o cumprimento de pautas a partir do uso da 

tecnologia móvel. No terceiro dia de observação, por exemplo, os editores e repórteres 

discutiam a estratégia de cobertura ao vivo da “Parada da Diversidade” que ocorreria no 

domingo seguinte com o uso de smartphone Nokia N95 e aplicativo Kyte. Neste caso, a pauta 

considerava fortemente a ingerência direta dos dispositivos móveis para captura de imagens e 

vídeos da festa dimensionando a importância do live streaming na cobertura (figura 68). 

Durante essa cobertura, acompanhada pelo pesquisador, dois repórteres e um assistente foram 

credenciados para cobertura do evento. Um dia antes o blog do JC Online já avisava pelo 

Twitter a cobertura “ao vivo”, que de fato predominou o trabalho com diversos flashs ao 

longo da avenida Boa Viagem. 

 

Figura 68 – Transmissão ao vivo por celular da Parada da Diversidade 

 

Fonte:  registro fotográfico do pesquisador (20.09.2009) 
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No domingo, durante a cobertura do mencionado evento da “Parada da Diversidade” 

(figura 68), o repórter escalado investe em vídeos em tempo real e imagens para o portal JC 

Online. A atualização é constante em torno dessas duas modalidades de formatos e o repórter 

acompanha as estatísticas de acesso pela tela do aplicativo para decidir ou não cortar ou 

continuar uma transmissão em andamento.   

No dia a dia da observação na redação foi perceptível o quanto o celular e as 

transmissões ao vivo estavam incorporadas na rotina e nas estratégias do JC Online. Em outro 

dia, a equipe também discutia a cobertura do vestibular do Enem, do Ministério da Educação, 

que ocorreria no início do mês de outubro de 2009 e convidou esse pesquisador para 

acompanhar o trabalho, mas o exame foi cancelado por problemas de vazamento das provas, 

mas a pauta revela mais uma vez o uso intensivo da redação móvel na definição das 

estratégias de cobertura especiais. Uma outra abordagem observada, na mesma direção da 

anterior, tratou-se de acerto de uma pauta para a cobertura para celular para um sábado e 

tratava-se da largada da Regata Recife-Noronha.303  

Nessa concepção, a cobertura foi realizada com dois smartphones e flashs ao vivo com 

entrevistas com personagens, políticos e personalidades presentes no evento. A audiência das 

transmissões eram monitoradas diretamente na tela do dispositivo, inclusive os comentários 

dos internautas que acompanhavam o trabalho e, dessa forma, havia uma reorientação da 

cobertura baseada, em parte, nestas intervenções participativas do público em tempo real. Em 

um determinado momento era possível ver na tela 120 pessoas online na transmissão. Ao 

mesmo tempo que a tecnologia móvel potencializa o trabalho em campo como o descrito 

acima traz também consequências para o aspecto de apuração por ser apenas um profissional 

exercendo simultaneamente várias funções como apurar, editar (áudio, texto, vídeo e imagem), 

emitir do local. Portanto, há vantagens e desvantagens atreladas ao uso das tecnologias 

móveis na prática jornalística  a partir da percepção do repórter. 

 
Vantagens. A flexibilidade, a rapidez que eu tenho de trazer informação para a 
redação. Anteriormente a gente tinha que ficar utilizando um telefone para ficar 
transmitindo informação por telefone, então aí eu já estaria usando dois repórteres. 
Aquele que está na rua e um que está na redação para receber essa informação. A 
partir do momento que eu tenho condições de, estando na rua, publicar 

                                                
303 Mesmo com o uso diário de celulares na redação, um dos idealizadores do projeto de jornalismo móvel no 
grupo, o webdesigner do JC Online comentava com o pesquisador que era necessário explorar mais o potencial 
das ferramentas nas saídas dos repórteres. “Falta um plano de sistematização nas pautas de rua com uso de 
celulares para aproveitar melhor o potencial do celular”. 
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automaticamente a minha notícia, ganho tempo e ganho em equipe [...] Então a 
partir do momento que eu utilizo transmissão ao vivo, por exemplo, facilita muito 
esse processo de produção. Eu estou ali naquele momento usando off dizendo o que 
está acontecendo ou transmitindo aquela informação. A transmissão ao vivo é muito 
importante para a gente nesse sentido. [...] As desvantagens que acho é que...o que é 
que acontece, por exemplo, um jornalista que sai com um celular na mão, eu citei 
aqui o exemplo de uma coletiva, as vezes é complicado você filmar e coletar os 
dados ao mesmo tempo. Então é complicado, quando você volta para a redação, o 
que é que acontece, aqui no online a gente sempre faz uma matéria geral do que 
aconteceu. Então eu já vou dispondo para o internauta as informações que vão 
acontecendo no decorrer da coletiva, mas quando eu volto para a redação tenho que 
fazer uma consolidada daquela matéria. Então a partir do momento em que eu estava 
filmando a coletiva e que eu não tive tempo de tá escrevendo o que o entrevistado 
estava colocando eu perco um pouco de tempo. É complicado porque  é uma pessoa 
só para fazer várias coisas, a gente não apenas filma [..] Então acho que essa é uma 
desvantagem, né, que você tem uma única pessoa para fazer todas as coisas ao 
mesmo tempo. Então aqui no online o repórter que vai para a rua ele tem obrigação 
de filmar, obrigação de descarregar o vídeo, editar o vídeo se for necessário e 
escrever a matéria.304  

 

Acompanhamos o trabalho em campo de um repórter na regata Recife-Fernando de 

Noronha em que a estratégia era a cobertura por smartphone Nokia N95 com o aplicativo Kyte. 

Imagens e streming de vídeo foram conduzidos do local via conceito de “ao vivo” (figura 69) 

de forma a transformar e permitir o funcionamento do celular como uma estação móvel.  

 

Figura 69 –JC Online com a transmissão ao vivo por celular e Kyte da Regata 

 

Fonte: captura de tela305 

                                                
304 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 1 de outubro de 2009 
305 Essa tela foi capturada pelo editor do JC Online e enviada ao email do pesquisador em 19 out. 2009 
Disponível em http://jc.uol.com.br/index.php acesso em 19 set. 2009 
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Figura 70 – Entrevista em regata com transmissão ao vivo por celular via Kyte 

 

Fonte: registro fotográfico feito pelo pesquisador (19.09.2009).  

 

            Durante o período de observação da cobertura, verificamos que os repórteres que 

utilizavam o celular para o trabalho jornalístico ainda não tinham habilidade adequada, 

faltando treinamento para alguns recursos específicos. Outro aspecto está no fato de que 

também alguns gravavam, mas esqueciam de registrar fotos e a questão fica muito vinculada 

ao vídeo potencializado pelo celular, mas outros recursos do celular ou não eram utilizados ou 

eram utilizados de uma forma limitada. Fotos e vídeos predominavam, mas em nenhum 

momento verifiquei o uso de gravadores ou acessórios extras que possam tornar o celular 

mais apropriado para a prática jornalística. 
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7.1.3 Os repórteres multitarefa no A Tarde Online: conteúdo 

multiplataforma  

 

No caso do A Tarde Online, durante a observação de campo em novembro de 2009, 

identificamos que a redação é integrada, desde 2006. O trabalho dos repórteres se configura 

como multitarefa com produção para o impresso e online. A questão da mobilidade no A 

Tarde, conforme identificamos, é menos sistematizada que nos dois outros casos observados – 

JC Online e Extra Online. A vertente móvel ocorre em coberturas especiais como no 

Carnaval de Salvador, em situações de emergência como ocorreu no caso do acidente no 

estádio da Fonte Nova em partida válida pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro ou 

para o envio de imagens através de conexão 3G via notebook com fotógrafos e repórteres. O 

processo de convergência jornalística é preponderante nas operações do Grupo visando 

produção para multiplataformas.  

Antes da reunião de pauta, por exemplo, sugestões são lançadas no sistema no 

gerenciador de conteúdos GN3 (Good News) para seleção das consolidadas que serão 

desenvolvidas, com demarcação das fotos, infografias, entre outros. A editora-coordenadora 

de integração participa com a missão de definir pautas que tenham elementos que possam ser 

integrados entre as plataformas do grupo, inclusive com a questão do uso do QR code (o A 

Tarde foi o primeiro jornal do país a implantar) remetendo o leitor do jornal impresso para o 

conteúdo multimídia do site do grupo ou do Mobi A Tarde através do uso de celular com 

aplicativo de leitura dos códigos bidimensionais, oferecendo informações complementares 

como vídeos, galerias de fotos ou serviços. O QR code é um aspecto de mobilidade disponível 

para o consumo de informações no jornal do Grupo (figura 71).  

Essa conexão entre impresso e telefones móveis é uma das portas para a expansão da 

mobilidade estabelecida e da convergência jornalística no sentido de cruzar plataformas na 

distribuição de conteúdos. Nesse nível, presenciamos alguns momentos em que os repórteres 

trabalhavam de forma multiplataforma para abastecer os meios impresso e online, mas com a 

ressalva de que havia resistência entre os repórteres para essa colaboração mesmo 

considerando que no grupo há uma remuneração específica para cada material integrado 

produzido, por exemplo, pelo repórter do impresso. 
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Figura 71 – Mobilidade e localização com QR Code no A Tarde 

 

Fonte: captura de tela306 

 

Portanto, a integração física da redação é mais plausível que a de fluxo, colaboração 

entre a equipe ainda reduzida. “O desafio é a integração”, relata a editora-coordenadora de 

integração do grupo ciente da dificuldade na mudança cultural para esse novo modelo. “Nós 

aproveitamos a produção de cada um que sai à rua e possa contribuir para o online”, ressalta o 

editor–coordenador do online, explicando como ocorrem as interações entre as equipes para 

alimentar o portal. “Fizemos algumas experiências com transmissão ao vivo com celular, de 

uma forma ainda experimental”, informa o editor-coordenador, revelando ainda o uso 

incipiente do jornalismo móvel digital no Grupo.  

Durante o Carnaval de 2009, o A Tarde junto ao Mobi realizou transmissão ao vivo 

(figura 72) a partir de smartphone diretamente de dois pontos da festa em Salvador em que o 

repórter incorporava todas as funções no tratamento da notícia em condições de mobilidade. 

Esse uso de celular no trabalho jornalístico não se repetiu de uma forma sistemática no 

cotidiano no A Tarde Online durante o período de observação, com exceção dos fotógrafos, 

que fazem upload das fotos diretamente dos locais de apuração através de notebook e modem 

3G via FTP.  

 

 

                                                
306  Disponível em http://atarde.uol.com.br/videos/index.jsf?id=1026976 e  
http://atarde.uol.com.br/noticias/1027036 acesso em 9 de dez. 2008 
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Figura 72 – Cobertura do Carnaval ao vivo por celular e acionamento por QR code 

 

Fonte: captura de tela307 

 

Dos três estudos de caso, o A Tarde é o que tem menos sistematizado o uso de 

tecnologias móveis na produção jornalística se reservando para coberturas mais especiais 

como o Carnaval ou situações de flagras em que o repórter registra cenas inusitadas, apesar de 

que o envio de fotos através da tecnologia 3G nos notebooks é uma constante pela equipe de 

fotógrafos. No depoimento abaixo o repórter argumenta que há espaço para uma exploração 

maior da mobilidade para o A Tarde Online reconhecendo uma adoção menos constante.  

 
[tecnologia móvel] acho que permitiria mais a cobertura do local, do fato onde está 
acontecendo, acho que tem alguns aspectos que poderiam ser melhor trabalhado, por 
exemplo, no online acho que poderia ter uma mobilidade maior se utilizasse um 
pouco mais a questão da cobertura móvel, acho que é o que permite ao repórter no 
pique, preso à estrutura física de uma redação, levar um pouquinho mais do grupo 
para a rua, para onde está acontecendo, traz a velocidade, traz o clima do momento, 
acho que isso facilita, você teria como ter um material muito mais rápido se 
utilizasse comunicação móvel, que é utilizado em termos de convergência, mas que 
não é utilizado em termos de produção diária.308  

 
 

A entrevista revela a estratégia do uso de tecnologias móveis em consonância com a 

relação mobilidade e velocidade dentro de um contexto de convergência. Para o repórter as 

                                                
307 Disponível em www.atarde.com.br acesso em 19 fev. 2009 
308 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
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tecnologias móveis digitais permitem uma descentralização da redação física para a redação 

móvel e, nesse caso, uma transformação do deadline, fundamentado em produção constante 

no cenário descrito sem o deslocamento até a redação tendo em vista as urgências que a rua 

impõe com os acontecimentos.  
 

São duas realidades diferentes: impresso e o online. No online a tecnologia facilita 
bastante porque ele tem [...]vários deadlines no transcorrer do dia, então tem essa 
possibilidade de repassar essa informação tanto  o repórter que está na rua e a equipe 
da própro online na rua e eles têm a noção que a gente não tem que esperar cobrir  
todo o fato para chegar na redação e repassar. Então para a gente que está na rua e é 
repórter do online isso facilita como para quem está interno na redação e é do online 
e precisa dessa informação o tempo todo e durante todo o dia. No impresso ainda 
não tem essa realidade dele fechar a matéria da rua, ele ter essa redação móvel, de 
ele poder fechar o material, apenas em casos específicos porque o repórter do 
impresso não sai com o notebook, então ele não tem muito essa possibilidade de ele 
escrever a matéria toda, mas ele usa a tecnologia para repassar algumas informações 
para a redação, os editores e ai os editores podem colocar outro repórter para ir 
escrevendo um texto e quando ele chegar vai dar um trato final, mas ele já tem o 
material quase todo consolidado, como também ele pode usar a tecnologia móvel 
para repassar informação para alguma arte para adiantar determinadas coisas da 
produção, mas ainda não é utilizada para fechar realmente a matéria, ele ainda 
precisa vim para a redação para fechar isso.309  

 

No caso acima, a perspectiva de trabalho considera a mobilidade física do repórter na 

rua para encaminhamento de matérias ao longo do dia de produção. Permanecer na rua 

apurando e enviando conteúdos é um princípio norteador para o caráter multitarefa exercido 

pelo repórter ao longo do dia. Mesmo com o A Tarde Online viabilizando essa condição a 

partir da noção de convergência jornalística e mobilidade, diferentemente do Extra Online e 

do JC Online em que o uso de tecnologias móveis é mais dinâmico e estratégico com os 

repórteres, a pesquisa evidenciou, em algum nível, esse aspecto mais experimental na rotina 

de produção do A Tarde Online com uma abordagem mais voltada para ocasiões específicas 

ou com atuação mais ativa dos fotógrafos que enviam fotos dos locais via 3G do notebook.  

No A Tarde Online, além do uso de celulares para transmissão ao vivo no Carnaval, 

utilizou-se ainda de webcam e câmeras convencionais para uma parte da transmissão com 

mais qualidade tendo em vista que na redação há a chamada Webtv A Tarde  com produção 

diária onde trabalham três repórteres, sendo que um deles assume a função de produtor 

durante a semana, a exemplo da matéria na figura 73, observada durante a pesquisa. “Essa 

coisa de mobilidade dos repórteres e fotógrafos funciona melhor com os fotógrafos do que 

com os repórteres”, revela o editor do A Tarde Online. Portanto, nesse caso de estudo 

                                                
309 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
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específico há uma mudança de postura no uso da tecnologia móvel que desvia de forma mais 

relativa na comparação com os outros dois casos apresentados que a aplica de forma mais 

cotidiana. No A Tarde Online os repórteres vivenciam a mudança com mais cautela, 

resistência como uma forma de proteção de seus limites.  

 

Figura 73 – Webtv nas matérias de vídeo para o portal A Tarde Online 

 

Fonte: registro do pesquisador (18.11.2009) 

 

Os repórteres reclamam da falta de integração entre as equipes e principalmente da 

dependência do online em relação ao impresso em algumas situações. “Não há cultura de 

integração ainda entre os repórteres. Temos de ligar para saber se tem matérias externas com 

os repórteres de rua do impresso quando deveria ser algo natural”. A repórter refere-se aos 

flashs e colaborações dos repórteres do impresso para o online ou dos fotógrafos. No caso do 

A Tarde, há uma política de remuneração de R$ 18,00 para cada colaboração desse tipo, mas 

mesmo assim não há uma efetividade dessa contribuição. Alguns consideram complicado 

lidar em sua rotina com celular em meio ao processo de apuração e se sentem tolhidos no 

processo pelo acúmulo de funções310. Entretanto, o celular está inserido no contexto para 

situações que assim o exija como coloca o repórter entrevistado para a pesquisa. 

 
                                                
310 No Extra Online os repórteres não recebem por matéria adicional, no contrato dos mesmos já está 
estabelecido a produção multiplataforma, ou seja, já está incluído no salário. Igualmente no caso JC Online não 
há nenhuma remuneração. Apenas no A Tarde ocorre esse pagamento extra.  



 

 

296 

Eu particularmente já utilizei [celular] para gravar entrevistas. Depois você tem 
recurso no aparelho e você baixa no computador e depois vincula o áudio na 
matéria. E também o celular você pode utilizar ele para fazer fotos, colocar na 
própria internet ou fazer vídeos.311  

 

No A Tarde nem sempre o celular é utilizado como ferramenta para transmissão ao 

vivo como ocorreu no Carnaval ou para envio de fotos, muitas vezes é utilizado na 

modalidade tradicional de voz para os chamados “flashes” de conteúdo tendo um repórter ou 

editor na redação disponível para recepcionar o material para publicação e redação desse texto 

em forma de pílulas para manter atualizado o site. Um dos repórteres comentava que um 

determinado repórter, que não está mais no Grupo, utilizava o celular de uma forma mais 

sistemática para produção jornalística. Em um dos casos ocorreu o registro de um parto 

auxiliado por um fotógrafo e outras pessoas que passavam no local quando a mulher passou 

mal e, em outra circunstância quando um acidente na praia vitimou uma mulher. Nestas duas 

situações o celular foi fundamental para levar a notícia com agilidade para o portal. Durante o 

acidente no estádio da Fonte Nova em novembro de 2007, o repórter também transmitiu 

informações via SMS pelo celular. 

  

A gente teve um vídeo de um repórter. Uma mulher que fez um parto na rua e uma 
outra mulher grávida fez esse parto. Ela era da área de saude e tal. Ela fez esse parto 
da mulher na rua e ele entrevistou a mulher e esse vídeo foi um dos mais acessados e 
tivemos um bom retorno. E tem outra situação de um acidente que ele fez filmagens 
de vídeo mesmo e aí foram das mais acessadas.312 

 

Nesse conjunto de ações das rotinas no A Tarde os fotógrafos exercem um papel 

central porque saem com notebooks e enviam as imagens diretamente do local. “Os fotógrafos 

nos enviam fotos dos lugares onde estão para atualização da home. Hoje o fotógrafo do 

horário não está com o notebook. Nem todos têm notebooks e por isso a foto da home ainda é 

a de ontem”, informava uma das editoras de home. A maioria das fotos da home vem do 

campo enviadas pelos fotógrafos com notebooks. “O envio de fotos do local é mais 

sistemático porque os fotógrafos estão com notebooks e conexões sem fio”, revela essa 

                                                
311 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
312 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
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contraposição entre repórteres e fotógrafos que difere ligeiramente da atuação dos outros dois 

casos analisados em que o repórter é quem praticamente comanda as ações nesse cenário.313  

Durante o período da observação havia uma preparação para a visita do presidente 

Lula a Salvador discutida estrategicamente na reunião de pauta. Para essa pauta específica, 

devido às demandas, exige urgência porque outras agências e jornais negociam com a agência 

A Tarde. As fotos são enviadas pelo FTP vinculado aos notebooks e as conexões sem fio 

(figura 74). No A Tarde havia 13 fotógrafos trabalhando e seis computadores portáteis 

disponíveis.  

 

Figura 74  – As fotos são enviadas pelos notebooks através de FTP e conexão 3G 

 

Fonte: registro do pesquisador (18.11.2009) 

 

Durante a pesquisa constatamos uma mudança recente na operação do online com a 

diminuição da equipe e uma transferência de produção externa mais focada nos repórteres do 

impresso. Este fato gerou uma dependência dos repórteres do impresso no processo de 

convergência e de produção em mobilidade. Uma repórter reclama da diminuição da equipe 

                                                
313 É importante salientar que a comunicação entre repórteres e editores ocorre basicamente de forma virtual na 
redação, conforme verificamos, através do mensageiro instantâneo denominado de Spark (uma espécie de MSN). 
Durante a pesquisa, inclusive, um dos desafios foi exatamente não poder acompanhar de forma efetiva as 
interações dialógicas entre a equipe devido ao fato de estas ocorrerem através desse sistema nos impedindo de 
acompanhar de uma forma mais objetiva algumas conversas.  
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do online. “Antes tínhamos 26 pessoas no online e hoje está diminuindo. Com isso alguns 

repórteres não saem mais para apuração externa como antes”. “Alguns estão insatisfeitos por 

não poder sair para matérias externas”. A repórter também reclama da falta de integração: 

“Infelizmente não há tanta integração com o pessoal do impresso”. Os repórteres do impresso 

reclamam e não colaboram. “O pensamento deles é de que ‘não dá para parar meu trabalho 

para fazer o seu’”.  

Portanto, durante o período de observação essas alterações na estrutura gerou uma 

dependência maior do impresso e redução da equipe do online retraindo as operações de 

reportagem de campo. Os repórteres do A Tarde Online efetuam uma série de ações de rotinas 

produtivas (quadro 11) a partir do uso de tecnologias móveis no campo, mas sem o mesmo 

empenho verificado no Extra Online e o JC Online. Portanto, as oportunidades dessa 

efetivação é variável nesse caso estudado. 

 

Quadro 11 – Repórteres do A Tarde Online e a rotina de produção com tecnologias móveis observadas 

 

 

Entretanto, durante partidas de futebol o uso das tecnologias da mobilidade é mais 

intenso por se tratar de uma pauta factual que exige a transmissão o mais imediato das fotos 

para publicação no A Tarde online e no Mobi e redistribuição para outras organizações 

jornalísticas através da agência do A Tarde. Por isso, o repórter vai acompanhado do fotógrafo 

que leva consigo um kit móvel (figura 75) composto por uma bolsa de costas contendo uma 

câmera fotográfica profissional, acessórios como lentes intercambiáveis, tripé e um notebook 

com conexão 3G para envio das fotos diretamente do estádio de futebol ou durante o 

deslocamento para  a redação. Nestas pautas a mobilidade é expandida na redação porque o 

evento esportivo exige uma velocidade maior na atualização do campo. 

 



 

 

299 

Figura 75 – Repórter e fotógrafos com câmera e notebook para transmissão de futebol do campo 

 

Fonte: registro fotográfico do pesquisador (21.11.2009). 

 

A análise dos posicionamentos nos três casos quanto ao uso de tecnologias móveis 

digitais e as atividades desenvolvidas em consonância com a rotina, nos remete também aos 

desdobramentos das coberturas mais específicas como é o caso do Carnaval, em que esse uso 

se dimensiona e estabelece processos de prolongamento das funções desenvolvidas pelos 

repórteres. É, portanto, uma dinâmica que complementa as condições observadas ofertando 

dados pertinentes da funcionalidade nos ajudando a situar o debate da investigação sobre a 

relação jornalismo e mobilidade à luz das rotinas produtivas. Os exemplos a seguir, coletados 

durante a cobertura do Carnaval dos respectivos veículos analisados, expõem os modelos de 

estruturação das estratégias adotadas combinando tecnologias, aplicações e caminhos.  
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7.2 Ao vivo direto do celular: três experiências dos estudos no Carnaval do 

Rio, Salvador e Recife.  

 

A pesquisa procurou também delimitar as experiências de “ao vivo” no Carnaval nos 

três casos analisados como aspecto potencializador das atribuições adquiridas pelos 

dispositivos móveis conectados com 3G para cobertura de campo. Neste sentido, 

reconstituímos através da captura de telas, de observações diretas das experiências nos sites, 

das entrevistas coletadas com repórteres, editores e outros personagens dos meios, além de 

relatos no blog do pesquisador314, as três experiências significativas de jornalismo móvel 

identificadas. Selecionamos para abordagem, pelo recorte específico e pela possibilidade de 

generalização dos resultados, a cobertura do Carnaval realizada em condições de mobilidade 

dos três principais centros da festa no país (Rio de Janeiro, Salvador e Recife), cujas sedes dos 

grupos de comunicação em análise estão nestas respectivas capitais do mencionado evento 

sócio-cultural.  

Pela especificidade e dimensão, tais coberturas mobilizam todos os anos um 

contingente maior de profissionais das empresas para atuação no período e acionam 

estratégias para o breaking news demandando, portanto, aberturas para projetos de caráter 

inovador que possam significar o incremento no fluxo informacional e nos aspectos de 

interação com o público. Além dos canais exclusivos (hot sites) criados para acomodar a 

cobertura do Carnaval, inferimos que as rotinas de produção são ampliadas agregando novas 

funções315 às cotidianas como o uso mais sistemático de telefones móveis 3G para captura de 

imagens, vídeos ou transmissão ao vivo com um grau maior de multitarefa envolvido. Em 

princípio, é importante salientar que os repórteres em alguns momentos dessas iniciativas 

atuam sozinhos exercendo todas as atividades inerentes à rotina do processo estabelecido e, 

                                                
314 Como diário de campo virtual, o blog http://www.jornalismomovel.com.br relatou as experiências dos três 
casos para incorporação nessa pesquisa doutoral  
315 Dentro desse escopo, temos o celular (e suas aplicações embarcadas) como o artefato digital central por 
oferecer a portabilidade e a mobilidade necessárias para o deslocamento dos repórteres em meio à festa do 
Carnaval enquanto pauta. A quantidade de aplicações móveis de transmissão ao vivo associada ao streaming 
estão cada vez mais disponíveis para atendimento  às especificações do jornalismo móvel em equipamentos com 
sistemas operacionais IOS, da Apple, e Android, do Google, expandindo as possibilidades da prática para a 
qualificação das experiências. As adaptações, como criação de templates para acomodar nas plataformas as 
aplicações customizadas, oferecem a personalização necessárias para os projetos como é o caso do uso de API’s 
de ferramentas para compartilhar fotos como Flickr ou conteúdo como o Twitter.  
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nestes casos, o desenvolvimento do trabalho em mobilidade está associado à manutenção de 

novos parâmetros para a convergência jornalística.  

Com esse pressuposto em mente, detalhamos as experiências de cada caso de forma a 

ter um panorama mais completo de como ocorreram as emissões e produções em estado de 

mobilidade dentro da noção de jornalismo móvel e, consequentemente, as implicações em 

jogo ao redor dos procedimentos adotados para tal fim. Portanto, a natureza da caracterização 

disponibiliza um enquadramento de como se pensa a relação jornalismo e mobilidade nos 

grupos de comunicação demonstrando as singularidades e os padrões.  

Das experiências analisadas como ilustração dos casos, duas ocorreram no Carnaval de 

2009 (JC Online, Recife, e A Tarde Online/Mobi, Salvador) e uma em 2010 (Extra Online, 

Rio de Janeiro). No quadro abaixo, resumimos a estrutura identificada para execução dos 

projetos em termos de aplicações, tecnologias portáteis usadas, planos de cobertura e as 

condições para as rotinas produtivas da notícia no modelo planejado de jornalismo móvel.  

 

Quadro  12 – Cobertura por celular do Carnaval do Rio, Recife e Salvador nos estudos de caso 

Meio Aplicações 

utilizadas 

Tecnologias móveis e 

rede sem fio 

Estratégias de cobertura Funções exercidas 

 

 

JC Online 

CoveritLive, 
Flickr e Qiq 

Cinco smartphones 
Nokia N95 e uso da 
rede 3G 

Uso de uma plataforma no 
site que acomodava as 
ferramentas de cobertura 
(CoveritLive, Flickr e Qik) 
e o uso simultâneo de cinco 
câmeras de celulares para a 
transmissão de pontos do 
Carnaval do Recife e 
Olinda. Neste caso, o 
internauta poderia 
selecionar a respectiva 
transmissão de seu interesse 
na interface da plataforma. 

Repórter 
trabalhava no 
sentido multitarefa 
no manuseio do 
dispositivo: 
filmava, 
fotografava e 
transmitia ao vivo. 

 

 

 

 

A Tarde 
Online/Mobi 

LiveCast e 
KyteTV 

Um smartphone 
Nokia N95 e um LG 
com Windows 
Media Player e uso 
da rede 3G 

Uso de uma plataforma no 
Mobi e no site que 
acomodava as ferramentas 
de cobertura (LiveCast e 
KyteTV) permitindo 
transmissão de celular para 
celular e via web no A 
Tarde Online. Dois canais 
de transmissão funcionavam 
simultaneamente, com a 
opção de seleção entre um 
centrado no circuito Dodô e 
Osmar e outro no circuito 

Repórter trabalha 
no sentido 
multitarefa no 
manuseio do 
dispositivo: filma 
e transmite ao vivo 
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Barra Ondina. 

 

 

 

Extra Online 

BCyou e Twitter Dois smartphones 
Nokia N95 e uso da 
rede 3G 

Uso de uma plataforma no 
site para acomodar as 
ferramentas de transmissão 
(BCyou) com dois canais de 
vídeos, um ao vivo e outro 
assíncrono. Foram 
realizadas transmissões  de 
blocos de Carnaval e 
entrevistas. 

Repórter trabalha 
no sentido 
multitarefa no 
manuseio do 
dispositivo: filma 
e transmite ao vivo 

 

Nos três casos, essas iniciativas demonstram as mudanças na rotinização com esse 

nível de distribuição de conteúdos pelas redes móveis unindo plataformas como smartphones, 

aplicativos disponíveis para streaming e as redes ubíquas no esforço de cobertura em tempo 

real. Essa estrutura facilita a emissão em mobilidade física e informacional no modelo 

definido de recurso de “empacotamento” de conteúdo do campo para diferentes plataformas. 

Na sequência, mostramos como essas experiências ocorreram na prática e como editores e 

repórteres relatam suas percepções quanto às operações desenvolvidas, o workflow e as 

motivações relacionadas a forma de lidar com essa modalidade de cobertura.  

 

7.2.1 Experiência JC Online – cobertura do Carnaval Recife/Olinda 

 

O JC Online tem uma tradição de jornalismo móvel desde 2005 com o uso de Bluetooth 

em suas coberturas para a transmissão de fotos e, em 2007, foi o primeiro a utilizar tecnologia 

3G ainda na fase experimental da rede para transmissão de conteúdos por celular para o portal 

ou para a TV Jornal através do projeto “Notícia celular”. Em 2008 esse processo foi ampliado 

com coberturas diárias e ocasionais de debates políticos, desfiles, jogos de futebol, eleições e 

a cobertura do Carnaval. Os projetos no JC Online estão fortemente vinculados às plataformas 

móveis como seus canais disponíveis desde 2007 no JC Mobile (figura 76). 
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Figura 76 – Plataforma de distribuição JC Mobile 

 

Fonte: reprodução JC Imagem316 

 

Em 2009, a cobertura ao vivo do Carnaval de Recife-Olinda317 no dia 21 de fevereiro 

durante o desfile do Galo da Madrugada se constituiu numa fase mais completa do projeto 

interativo utilizando plataforma unificada em desenvolvimento desde as eleições municipais 

de 2008. A estrutura foi baseada numa interface web customizada para receber, no mesmo 

espaço, aplicações de texto e interação (CoveritLive), imagens (Flickr) e vídeos em streaming 

(Qik).  

 

A ideia aí foi a gente unir numa única interface todos os recursos que a gente tinha, 
no caso a transmissão dos vídeos através do Qik, a transmissão das noticias e posts e 
interação com o internauta através do Cover It Live e a transmissão das fotos através 
do Flickr. A ideia inicial mesmo era também a gente utilizar a ferramenta do Google 
Maps para mostrar para o internauta onde que o repórter estava naquele momento [...] 
geolocalização utilizando o Google Maps. [...] mas ai não deu para produzir isto a 
tempo, mas a gente conseguiu separar e convergir todas as fotos. 318 

 

Essa descrição acima mostra os amplos recursos viabilizados para o modelo de 

cobertura jornalística baseado no trabalho orientado pelos repórteres na rua munidos de 

smartphones para o envio de forma instantânea da produção e, consequentemente, o aumento 

                                                
316 Foto gentilmente cedida ao pesquisador pela Agência JC Imagem. Crédito da foto:  Chico Porto. 13 dez. 
2007 
317 Disponível em http://www2.uol.com.br/JC/carnaval2009/aovivo/ acesso em 21 fev. 2009  
318 Entrevista gravada do coordenador de Webdesign do JC Online e responsável pela implementação da 
plataforma de transmissão, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009  
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das demandas. Na declaração abaixo é relatado a estratégia colocada em prática e como os 

repórteres eram conduzidos para atuar em sinergia com a ideia multitarefa entre um intervalo 

de transmissão produzindo em formatos distintos.    

 

A gente tinha cinco celulares espalhados na cidade onde todos celulares estariam 
mandando vídeos e todos os repórteres foram orientados a fotografar e filmar. No 
momento em que não estivesse filmando, ele já ia mandando ao vivo aquela imagem 
pelo Qik e sendo postado  nessa interface que a gente criou e em outro momento que 
ele estivesse parado ele poderia fazer foto [...] e ele já mandava para uma galeria de 
fotos que a gente tinha no Flickr e quando a foto chegava aqui eu aqui fazia uma 
pequena edição eliminando algumas fotos que eu não queria que fosse para a galeria, 
uma foto que não tivesse um foco interessante, que não tivesse um ângulo legal, 
dava uma eliminada, mas a principio esse trabalho de edição era na hora e as fotos 
iam chegando e eu não tinha como saber o que estava vindo e o que estava fora de 
um certo padrão dava uma eliminada. Essa experiência foi bem interessante. A gente 
pode convergir numa única interface varias mídias diferentes, vídeos, áudio, fotos, 
textos, interação com os internautas.319 

 

O depoimento revela o aproveitamento do tempo do repórter para, de forma contínua, 

alimentar a estrutura com vídeos e fotos sem uma preocupação com o aspecto de edição, que 

conforme o relato acontecia a posteriori quando identificada a inadequação de algumas 

imagens postadas sem tratamento em decorrência do imediatismo exigido. As cinco câmeras 

dos smartphones em funcionamento simultâneo e disponível para escolha do internauta 

(figura 77) denota uma aproximação com as transmissões televisivas em que vários repórteres 

são acionados de lugares diferentes, muitas vezes na mesma tela. Há uma concatenação entre 

os formatos utilizados na interface (vídeo, que complementa imagens, que complementa as 

interações textuais e audiovisuais com internautas). Como a própria plataforma exibe, a ideia 

era um trabalho “minuto a minuto” como se tornou consolidado nas partidas de futebol na 

Internet. A plataforma desdobra-se entre aspectos de  convergência de conteúdos (texto, áudio, 

imagens) e a mobilidade.  

 

A gente trabalhou com essa plataforma toda [...] no Carnaval, por exemplo, e as 
pessoas entram, de fora, do exterior e elas ficam: "mandam as fotos e tal".  E a gente 
está aprendendo e fazendo aquela ação, aquela atividade e as pessoas entram como 
se fosse totalmente natural para elas. Elas cobram a velocidade dessas informações. 
Então se a gente demora muito para colocar uma foto, o próprio internauta, o 
demandante da história, a audiência, eles chegam e dizem: "por que vocês não estão 
colocando mais fotos? Eu preciso ver o Galo [da Madrugada]". É uma necessidade 
que vem de dentro. "Eu preciso ver o Galo, eu tô com saudade de minha terra, eu tô 

                                                
319 Entrevista gravada do coordenador de Webdesign do JC Online e responsável pela implementação da 
plataforma de transmissão, concedida para a pesquisa no dia 28 de setembro de 2009  
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precisando disto aí". No mesmo momento que a gente interage com ele, dá uma 
resposta. Isso o repórter está lá na rua, a gente está aqui controlando essa plataforma 
toda. O repórter está lá na rua, um em cima do trio, filmando tudo; outro na cabeça 
do Galo; outro em Olinda mostrando como é que está o ambiente, a movimentação. 
Essa cobertura termina envolvendo todo mundo que está participando tanto quem 
está aqui administrando, quanto quem está na rua transmitindo isso porque a pessoa 
quer transmitir mais e melhor quanto o internauta que está assistindo, tendo acesso 
aquilo muito diretamente.320 

 

No Galo da Madrugada a gente utilizou não só a transmissão ao vivo, mas como 
também a participação do usuário em tempo real, nós utilizamo um programa que 
era possível em tempo real colocar mural, enquete, pequenos posts do que estava 
acontecendo e o usuário interagia com a gente. Então foi muito interessante que o 
usuário fez parte de nossa cobertura. Ele fazia pergunta "e onde é que o Galo da 
Madrugada está agora?" e a gente respondia: "está na ponte, chegou nos 
Guararapes", então essa cobertura que fizemos no Recife foi bem significativa, 
especificamente no Galo da Madrugada que é um grande evento que acontece aqui 
em Pernambuco com mais de um milhão de pessoas na rua e então a gente pode 
fazer essa transmissão com a colaboração do usuário com transmissão ao vivo e 
colaboração do usuário, mas aí a gente escolhe momento específicos para isso. 
Vestibular, por exemplo, a gente sempre faz uma cobertura diferenciada com 
transmissão ao vivo também. Então são alguns pontos que vão determinando o uso 
de todas essas ferramentas.321  

 

Figura  77 – Plataforma de transmissão ao vivo no JC Online 

 

Fonte: captura de tela 

 

                                                
320 Entrevista gravada do editor-assitente do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 01 de outubro de 2009 
321 Entrevista gravada com repórter do JC Online, concedida para a pesquisa no dia 1 de outubro de 2009 
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Em relação à narrativa em movimento, a declaração deixa patente os deslocamentos do 

repórter e como o dispositivo móvel com suas agregações transforma a cobertura direto dos 

locais do evento sem a necessidade do retorno para a redação. A mobilidade virtual estabelece 

o tráfego de dados para a audiência na interface baseada na mobilidade informacional e física 

dos repórteres em campo.  

 

7.2.2 Experiência A Tarde Online/Mobi – cobertura do Carnaval de 

Salvador 

 

No A Tarde Online, em conjunto com o Mobi A Tarde, a cobertura em questão se 

constituiu de transmissão para celular para celular322 e também disponibilização web dos dois 

principais circuitos do Carnaval de Salvador: Dodô e Osmar (Campo Grande) e Barra-Ondina  

através das aplicações KyteTV323 e LiveCast324 e um celular Nokia N95 e outro LG durante 

seis dias (19 a 24 de fevereiro) do Carnaval (figura 78). O público podia acessar diretamente 

no celular no endereço mobile do A Tarde em http://m.atarde.com.br/i/aovivo/. A editora do 

Mobi A Tarde ilustra como o modelo de transmissão e seus respectivos aplicativos foram 

conduzidos durante a cobertura através de smartphones.   

 

O LiveCast tem uma opção de 'share' que podemos disponibilizar seções de 'ao 
vivo', gerando vídeos de momentos específicos. O Kyte, idem. Com uma diferença, 
o Live tem conexão direta com o YouTube. Daí, como já dispomos de um canal de 
vídeos no YouTube, enviávamos estas seções para lá, de modo automático. Além da 
transmissão ao vivo no celular, esta também acontecia via web, o que ampliou nosso 
alcance em termos de audiência.325  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
322 Disponível em http://www.atarde.com.br/carnaval/noticia.jsf?id=1079644 acesso em 20 fev. 2009 
323 Disponível em http://www.kyte.tv/ch/229303-carnaval-na-barra-mobi-a-tarde acesso em 10 mar. 2009 
324 Disponível em http://www.livecast.com/mobile/asx.aspx?mobi acesso em 10 mar. 2009  
325 Depoimento de Iloma Sales, editora-coordenadora do Mobi A Tarde ao pesquisador. Disponível em 
http://www.jornalismomovel.com.br/kyte-e-livecast-nas-transmissoes-ao-vivo-por-celular-no-portal-a-tarde/ 
acesso em 10 mar. 2009 
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Figura 78 – Transmissão ao vivo de celular no Mobi A Tarde 

 

Fonte: captura de tela326 

  

O aspecto distinto desta experiência em relação à realizada pelo JC Online e o Extra 

Online está na questão da transmissão ter ocorrido primariamente de celular para celular, ou 

seja, a mobilidade expandida na produção e na recepção, além da ampliação do espectro para 

web através do acesso em desktop dos vídeos em tempo real ou armazenados no canal 

Youtube. Na época, essa operação não era tão simples quanto hoje com a infinidade de 

aplicativos disponíveis para esse empreendimento e a  editora do canal Mobi A Tarde explica 

as opções tomadas para a condução do experimento. 

 

Já tínhamos a web tv de A Tarde e queríamos entrar, aproveitar o clima de Carnaval 
e a estrutura que a gente já tinha montado para fazer um experimento mesmo com o 
celular até porque a gente tinha um mês mais ou menos de lançado essa nova 
plataforma do Grupo, que é o Mobi [...] Eu não queria só transmitir, eu queria inovar. 
Eu até então desconhecia a transmissão de celular para celular. Sabia que existia os 
links que você pode transmitir de uma câmera comum para celular, mas feito e 
filmado de celular e transmitido ao vivo para celular isso pelo menos eu desconhecia 
aqui na cidade. Encontrei alguma ferramentas gratuitas na internet que permitem 
fazer. [...] Tem o Qik, tem o LiveCast, que foi a que eu usei mais, Mogulos [...] A 
gente montou uma estrutura de plano A e B, que caso um falhasse eu teria um outro 
já que estava com uma página dentro do Mobi, uma página chamando para nosso ao 
vivo. Então eu tinha que ter esse plano caso alguma ferramenta falhasse. E esse é o 
grande problema quando você se confia em um player que não é seu, uma 
ferramenta que você não tem o controle, o suporte tecnológico. Então esse é um 
problema e você tem que pensar nessas possíveis falhas. [...]. Em alguns momentos 

                                                
326 Disponível http://m.atarde.com.br acesso em 22 fev. 2009 
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caia a conexão, mas a gente conseguia fazer essa transferência de um sistema para 
outro. De um sistema web para outro. Dentro desse que falei que a gente utilizou 
Livescast, Kyte e Mogulus. E conseguimos fazer bem. E ai eu trabalhava da seguinte 
forma. Tínhamos três celulares do tipo N95 com os quais a gente instalou o 
aplicativo desses três sistema web e esses aplicativos permitiam que a gente fizesse 
a filmagem via N95 e transferisse automaticamente o livestream para quem tivesse 
conectados naquele determinado canal nosso. Então a pessoa conseguia assistir em 
tempo real. [...].327 

 

No caso da transmissão do A Tarde Online/Mobi, o repórter foi à rua durante o Carnaval 

para execução do trabalho com uma exploração do “ao vivo”, mas diferencia dos veículos 

tradicionais como televisão, neste caso, pelo equipamento utilizado, um celular, e o receptor, 

um celular. Esta característica quebra a linearidade praticada nos meios de comunicação de 

massa porque através do próprio canal a audiência podia interagir e demandar novas 

informações dos lugares da transmissão.  

 

A gente conseguiu com esses sistemas uma interagibilidade com alguns usuários que 
mandaram chats, eles podiam fazer isso porque o próprio sistema que eu utilizei 
alguns deles dava esse suporte e alguns mandaram algumas mensagens: "Onde é 
esse carnaval? Onde é essa festa?". [...] Então a gente teve essa pequena 
interatividade. Considero pequena porque foi o primeiro ano. E realmente foi 
pequeno, mas significante para gente.328  

 

Figura 79 – Interface da plataforma LiveCast para coberturas  ao vivo em celulares 

 

Fonte: captura de tela329 

 

                                                
327 Entrevista gravada da editora-coordenadora do Mobi A Tarde, Iloma Sales, concedida para a pesquisa no dia 
19 de novembro de 2009 
328 Entrevista gravada da editora-coordenadora do Mobi A Tarde, Iloma Sales, concedida para a pesquisa no dia 
19 de novembro de 2009 
329 Disponível em http://www.livecast.com/corporate/index.html acesso em 3 dez. 2011 



 

 

309 

O que vemos aqui é uma potencialização dos dispositivos móveis agregados com as 

aplicações de streaming que permitem, de fato, uma aproximação com as redes de tv em 

termos de operação como no caso do LiveCast (figura 79) utilizado pelo A Tarde. Com os 

aparelhos fazendo registro em câmera HD em redes de alta velocidade como 4G, o trabalho 

de cobertura ao vivo com celulares será potencializado e reposicionado pela portabilidade e 

praticidade.  

 

[...] Com o celular dá para você fazer um movimento de giro. Então para um 
experimento a gente conseguiu fazer uma coisa quase profissional [...] As próprias 
ferramentas são super simples de utilizar. É só você na prática e a gente fez testes 
antes do carnaval, testes com imagens direto da redação, fazia um ao vivo da 
redação. 330   

 

Os celulares [...] são praticáveis. É como se o jornal se transferisse para a avenida no 
caso do carnaval. E nós usamos celulares, faz gravações e manda por internet e até 
pela conexão dos celulares. Tranquilo. [...] Claro que isso pode mudar com a 
dinâmica da apuração, mas cada um vai para a rua sabendo que horas vai passar 
informações para o online e para A Tarde FM. Tudo isso tem que ser planejado 
antes. Não pode mandar uma multidão de repórteres para a rua e depois 
definir...então tem que definir "a pauta de fulano é essa"... vai ser mais ou menos 
que hora que vai mandar o flash e ai quem está no online e está com o planejamento 
em mãos para poder pegar esse feedback com o pessoal.331  

 

Diferentemente de mídias tradicionais que já estabeleceram sua relação personificada 

com a audiência em termos de presença de sua equipe nos lugares de apuração com seus 

equipamentos (câmeras profissionais, veículos com microondas, entre outros acessórios de 

caracterização da imprensa), o uso de celular ainda parece gerar um estranhamento inicial 

para o público como substituto dessa parafernália jornalística.  

 

A gente fez cobertura durante uns seis dias de Carnaval, a gente foi de quinta a 
terça-feira de carnaval. Nos primeiros dias as pessoas não tinham noção. A gente 
não pôs placa, nenhum aviso, tinha uma placar da webtv na qual dizia "ao vivo". 
Mas aí eles passavam e viam que estávamos com o celular apontados para eles, mas 
não tinha noção ainda, acho que aquilo ali estava sendo transmitido ao vivo até 
porque a gente não sinalizou, mas passado o terceiro ou quarto dias [...] eles já 
olhavam, já sinalizavam, ja faziam outra cena para o celular quando a gente 
apontava. 332   

 
                                                
330 Entrevista gravada da editora-coordenadora do Mobi A Tarde, Iloma Sales, concedida para a pesquisa no dia 
19 de novembro de 2009 
331 Entrevista gravada com repórter do A Tarde Online, concedida para a pesquisa no dia 23 de novembro de 
2009 
332 Entrevista gravada da editora-coordenadora do Mobi A Tarde, Iloma Sales, concedida para a pesquisa no dia 
19 de novembro de 2009 
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Figura 80 – Em 2010, o Mobi também transmitiu ao vivo 

 

Fonte: captura de tela333 

 

7.2.3 Experiência Extra Online – cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro

  

A cobertura do Extra Online ocorreu nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2010 com repórter 

com celular Nokia N95 3G ao vivo (figura 81) com transmissão dos blocos carnavalescos. 

“Esta foi a primeira vez que a INFOGLOBO transmitiu um evento direto da rua, ao vivo.” 

(EXTRA online..., 2010). Dois blocos tradicionais tiveram sua festa transmitida, o “Cordão da 

Bola Preta” e “Cordão do Boitatá”. O editor executivo do Extra Online, Aloy Jupiara, explica 

como funcionou: “As imagens são capturadas pela câmera de celular e enviadas diretamente 

para os servidores do site do EXTRA. Na transmissão, usamos experimentalmente uma 

plataforma desenvolvida por uma start up, a BCyou, que é brasileira; o usuário viu as imagens 

com um atraso de, no máximo, uns dez a 12 segundos”. (EXTRA online..., 2010).  

 

Foi a primeira vez que a Infoglobo fez esse tipo de transmissão ao vivo por celular. 
Nunca tinha acontecido. A gente teve algumas experiências no site do Globo, que na 
época era Globo Online, de chats por exemplo que eram transmitidos ao vivo, mas 
não usava o celular para fazer essa transmissão. Então, nós tivemos alguns dias de 
teste, poucos dias de teste na verdade, logo bem próximo ao Carnaval e, durante o 
carnaval, a gente fez uma programação para poder cobrir o Carnaval de rua. Então 
eu que fiz essa parte na rua, eu saia com o aparelho celular e com tudo combinado 
com a estrutura desse bloco e aí eu transmitia diretamente a partir de determinado 

                                                
333 Disponível em http://m.atarde.uol.com.br/ acesso em 16 fev. 2010 
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horário para o site. A gente botava uma chamada grande, normalmente a manchete 
do site chamando para que as pessoas pudessem acompanhar ao vivo. Antes de 
começar a transmissão ao vivo a gente criou um ambiente em que eu fazia gravações 
bem curtinhas, também pelo celular, bem curtas, cerca de um minuto um minuto e 
meio, bem direcionada. Eu entrevistava a pessoa, podia ser um folião, um 
organizador do bloco, um famoso participando daquela festividade. Fazia o vídeo, 
gravava, era um vídeo direto, sem corte, sem edição e quando terminava de gravar ja 
encaminhava diretamente para o site, já entrava nesse ambiente especial do site da 
transmissão onde a transmissão ao vivo também ficava e também tuitava. Esses 
vídeos eram tuitados automaticamente. O celular já foi preparado para fazer isto. 
então quando eu gravava as entrevistas curtas e enviava para o site, automaticamente 
ele já ia para o Twitter com um titulo, a gente não trabalha o título, era um título 
aberto e ao vivo já era permanente, a câmera era só mudar o dispositivo no celular e 
também já entrava ao vivo direto.334 

 

 

Figura 81 – Cobertura por celular do Carnaval do Rio de Janeiro pelo Extra Online com aplicação 
BCyou 

 

Fonte: captura de tela335 

 

A plataforma utilizada para a transmissão funcionou de duas  maneiras (figura 81): 

envio de vídeos curtos (“do celular”, em modo assíncrono) e transmissão ao vivo (“ao vivo”, 

modo síncrono), além de apresentar a memória (“a semana”). As transmissões também eram 

compartilhadas no Twitter simultaneamente ao início de envio de vídeo ou de transmissão. 

 

                                                
334 Entrevista gravada da coordenadora e repórter do Extra Online, Patrícia Sá Rego, concedida para a pesquisa 
no dia 2 de junho de 2010 
335 Disponível em www.extra.globo.com acesso em 13 fev. 2010 
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Figura 82 – Plataforma das transmissões para a audiência 

 

Fonte: captura de tela336 

 

Esta experiência configura uma potencialidade da expansão da mobilidade através dos 

dispositivos móveis digitais. É relevante notar que os entrevistados sempre mencionam o 

aspecto experimental dos projetos, uma espécie de versão beta. Isto tem uma razão de ser 

devido ao aspecto de que tanto as aplicações quanto os dispositivos se modificam 

rapidamente em termos de hardware e software exigindo novas atualizações ou troca do 

aparato. Outro aspecto refere-se à questão de que a modalidade do jornalismo móvel nas 

organizações jornalísticas ainda é incipiente e contempla parte da equipe, tendo em vista a 

necessidade de treinamentos mais específicos para lidar com os instrumentos, aplicações, 

acessórios e as particularidades, além de representar um investimento alto prover toda uma 

equipe com a estrutura. 

 

[...] Era tudo muito experimental, apenas uma câmera, então a gente não tinha uma 
mesa de corte, que talvez fosse algo interessante para dar um dinamismo maior para 
a cobertura, então eu ficava com o celular o tempo todo, só uma pessoa. [...] A gente 
saiu com a ideia de fazer uma, duas horas e me animei, me empolguei, e fiz cerca de 
três horas cada dia. Cerca de três horas gravando é muita coisa, a gente só 
interrompia para trocar a bateria do celular porque isso  ai não tinha o que fazer. 
Então acabava e eu já avisava para as pessoas que estavam acompanhando a 
transmissão ao vivo, falava que a gente tinha que parar por alguns segundos. Logo 
depois trocava a bateria, ligava de novo o celular e voltava. [...] Foi muito 

                                                
336 Disponível em www.extra.globo.com acesso em 13 fev. 2010 
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experimental na verdade, foi a primeira vez que estávamos usando, nunca tinha feito 
isso, a gente nunca tinha ficado transmitindo por celular. [...]. Então, a gente ainda 
tem algumas duvidas de como é que funciona esse produto, então de passagens, da 
rapidez, da velocidade e a gente não conseguiu ver esse material depois. Um pouco 
ruim a gente só tem essas entrevistas curtas que a gente fazia antes. Mas todas ao 
vivo a gente não tem na mão agora. 337 

 

Figura 83 – Repórteres de O Globo Online utilizando Tablet PC nas reportagens 

 

Fonte: reprodução (revista Microsoft Businness, 2004). 

 

Experiência similar a realizada em 2010 pelo Extra Online já havia sido realizada 

durante o Carnaval de 2004 no Rio de Janeiro por outro meio do Grupo,  pelo O Globo Online, 

com o uso do Tablet PC OneNote da Microsoft com apuração e  publicação direto da rua 

(figura 83), tendo em vista que o dispositivo permitia anotações e conexão à Internet através 

de um cartão wireless.  

 

  

                                                
337 Entrevista gravada da coordenadora do Extra Online, Patrícia Sá Rego, concedida para a pesquisa no dia 2 de 
junho de 2010  
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À luz das perspectivas conclusivas, promovemos as considerações reflexivas dos 

resultados e seus significados e estendendo apontamentos prospectivos para estudos futuros 

que contribuam para a área da comunicação. Conforme esmiuçamos no decorrer do trabalho, 

a introdução das tecnologias móveis digitais conectadas ao fazer jornalístico trouxe 

consequencias de ordem prática e teórica aos processos e a formação dos profissionais. Os 

resultados da pesquisa nos apresenta um quadro do uso das tecnologias móveis digitais nas 

redações dos três estudos de caso (Extra Online, A Tarde Online e JC Online)  que nos 

permite discutir com base nestes, na literatura e na comparação com outros resultados de 

estudos anteriores, as implicações que os dados descritos sugerem para a prática jornalística e 

a teoria do jornalismo.   

Na análise constatamos alguns padrões e desvios em decorrência do uso desses 

dispositivos portáteis na rotina de produção dos referidos meios analisados. A compreensão 

dos conceitos de “mobilidade” e de “convergência jornalística”  dentro do espectro do 

“jornalismo móvel digital” delimitam os encaminhamentos para a discussão por meio da 

teoria do newsmaking como abordagem sobre as rotinas desempenhadas. Como a 

convergência jornalística cruza toda a rotina produtiva do trabalho dos repórteres, Salaverría e 

Negredo (2008) e García Avilés (2008) posicionam, como uma das dimensões, a polivalência 

quanto à convergência profissional para o contexto e é, nesse ponto, que se estabelece 

relações mais estreitas com a mobilidade. Tanto no JC Online, quanto no Extra Online e no A 

Tarde Online, a polivalência, enquanto compreensão do exercício multitarefa, aparece no 

processo de produção quando da utilização de tecnologia móvel digital, transformando as 

rotinas  com um trabalho intensivo de produção de vídeos e fotos ou transmissão ao vivo, 

entre outras adequações, elevando, assim, o grau de participação do repórter no processo. 

 Num comparativo de recuperação da literatura, em Tuchman (1973, 1978, 2002) as 

rotinas aparecem como padrão em termos de caraterísticas no desenvolvimento das atividades 

e, mais à frente, Domingo (2008) aponta o aspecto da inovação no jornalismo online com as 

mudanças implementadas na prática. Na análise dos casos estudados podemos caracterizar as 

rotinas em duas frentes principais: balizando os critérios de noticiabilidade com a noção 

ampliada de “local” como valor-notícia e como “mobilidade” como fator de instantaneidade 

no deslocamento do repórter pelo espaço urbano ampliada pela portabilidade dos dispositivos. 

Vizeu (2000, 2007), Traquina (2005a, 2005b), Wolf (2009) e Wahl-Jorgense  (2010) 

enfatizam sobre a teoria do newsmaking de que o processo de rotinização depende desses 
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critérios de noticiabilidade e da cultura jornalística no contexto para o estabelecimento da 

construção da notícia.  

O jornalismo móvel digital, de fato, redefine esses critérios a partir dos indicadores 

acima mencionados. Nos três casos de estudo empíricos acompanhados com observação 

participante,  entrevista em profundidade e o levantamento de experiências realizadas nesses 

meios a perspectiva aponta para reconfiguração da rotina de produção, não necessariamente 

no interior da redação enquanto espaço de trabalho (apesar de termos identificado também 

influência do processo), mas sim no deslocamento da produção para o campo onde o aspecto 

de “emissão” se consagra como a principal característica da relação jornalismo e mobilidade 

contemporânea. Identificamos durante a pesquisa que, principalmente no Extra Online e no 

JC Online, as iniciativas estão, fortemente, estruturadas para essa emissão do campo com a 

estrutura de redação móvel propiciada pela agregação de vários dispositivos como 

smartphone, notebooks e tecnologia 3G, entre outros acessórios. No caso do A Tarde Online, 

devido aos conflitos relacionados ao processo de implantação da convergência, essa 

sistematização não aparece de uma forma tão consistente, com exceção de situações 

ocasionais como cobertura do Carnaval e jogos de futebol.  

Por sua vez, o paradigma da mobilidade defendido por diversos autores da sociologia, 

geografia, da comunicação e de outros campos como Urry (2000, 2007), Kaufmann (2002) e 

Kellerman (2006), Lemos (2007), Santaella (2007) se apresenta na estratégia do jornalismo 

móvel analisado através das dimensões da mobilidade física e informacional de forma 

intercambiável, como já exploramos em Kellerman (2006). Como ilustração das três redações 

observadas na pesquisa, a tríade mobilidade-portabilidade-ubiquidade ocorre na prática com 

as tecnologias móveis digitais sendo utilizadas como plataformas de produção,  ocasionando, 

assim, uma ruptura nos padrões de rotina tradicionais devido ao acúmulo de funções 

agregadas e ao trabalho voltado para mais de uma plataforma midiática. São fatores induzidos 

pela condição do repórter em estado de mobilidade. Portanto, há uma justaposição das 

características identificadas como padrão de rotina junto aos repórteres pesquisados como a 

forma de lidar com a simultaneidade no processo de produção, de acordo com o modelo de 

operação verificado nos casos de estudo tais como apurar e registrar os dados (fotos, vídeos, 

áudios), editar os conteúdos nos dispositivos e enviar diretamente do local de forma remota 

(mobilidade informacional).  
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Os repórteres ao assumirem novas funções e demandas no métier diário, constituindo 

como parte da dinâmica condicionada pelo jornalismo móvel digital e pela exploração da 

convergência com atualizações de “pílulas” no percurso de apuração para alimentar as 

plataformas diversas (principalmente a online e móvel), são afetados na cultura jornalística 

em termos de padrões de rotinas. Nesse sentido, no desdobramento das situações, a 

mobilidade física e informacional é chave na compreensão do fenômeno do jornalismo móvel 

digital no contexto de convergência jornalística. E aqui compreendemos essa noção como 

apropriação tecnológica do transporte enquanto extensão, conforme alguns autores colocam 

(URRY, 2007; KELLERMAN, 2006) e do fluxo de dados por redes no movimento virtual.  

Durante as observações nos três casos de estudo, os repórteres exerciam a mobilidade 

física no deslocamento (através de transporte ou de forma corporal) e a mobilidade 

informacional na emissão do material produzido ou em forma de streaming. Temos, desse 

modo, uma apropriação do território informacional defendido por Lemos (2007, 2008) como 

zona de conexão (e de controle também) através das tecnologias móveis digitais na prática 

jornalística descentralizada através dessa extensão tecnológica “invisível” da infraestrutura 

das redes sem fio.  

A teoria do newsmaking sobre a prática jornalística contemporânea baseada em 

tecnologias móveis em contexto de convergência reordena a perspectiva de rotinas para uma 

dimensão de inovação. Como caracterizamos no Extra Online, A Tarde Online e JC Online os 

repórteres visualizam o trabalho móvel em dois desdobramentos centrais: por um lado como 

possibilidade de potencialização da produção jornalística de forma a oferecer uma 

“velocidade” ao processo com melhoramento na elaboração do produto (a notícia); e, por 

outro lado, como precarização das condições de trabalho pela ampliação das funções 

rotinizadas na jornada de trabalho. Kischinhevsky (2009), todavia, aponta para esta condição 

de precarização do trabalho dos jornalistas em ambiente de convergência de redações 

integradas, incluindo as funções multitarefa dos repórteres em campo.  

Por isso, em alguns depoimentos os repórteres visualizam como cenário ideal para a 

prática do jornalismo móvel digital a participação de pelo menos duas pessoas nas matérias 

para sustentar as demandas adequadamente, como foi o caso de depoimentos de profissionais 

no Extra Online e no JC Online, além de uma insatisfação latente no A Tarde na mesma 

direção. Este pensamento contraria a noção de jornalismo móvel digital em vigor e denota a 

falta de estratégia das empresas jornalística visando à qualidade do conteúdo produzido. O 

conceito de jornalismo móvel digital enquanto prática opera novas dinâmicas nas redações 
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estudadas em comparativo às práticas com a produção tradicional. Jokela, Väätaja e Koponen 

(2009), em pesquisa experimental, tinham dectectado que as tecnologias móveis digitais 

beneficiavam algumas tarefas dos repórteres em comparação com os instrumentos 

tradicionais.  

Essa potencialização aparece na relação estabelecida entre os repórteres e os 

dispositivos utilizados como visto na observação empírica e nos relatos dos próprios 

repórteres de que a estrutura móvel oferece mais agilidade. Entretanto, o que as afirmações 

encobrem é o fato de que há uma sobreposição de atividades tendo em vista que o número de 

pautas a cumprir não diminuiu, pelo contrário, a condição móvel do repórter aumentou 

proporcionalmente as tarefas como a atualização mais constante (“pílulas”, “parciais”) das 

produções nas plataformas dos meios estudados. 

 Na análise sob o ângulo da teoria do newsmaking, a produção da notícia em condições 

de mobilidade implementa renovação das mencionadas rotinas produtivas. Os estudos da 

década de 60 em diante sobre os fenômenos referentes à produção da notícia demonstravam 

uma centralidade na redação (TUCHMAN, 1978; FISHMAN, 1980) como o chamado "chão 

de fábrica", local de "industrialização" da notícia e o estabelecimento de funções bem 

delimitadas na cultura jornalística.  É certo que a partir da emergência do jornalismo digital 

entre o final da década de 1990 e início da década de 2000 as investigações empíricas já 

demonstravam as transformações das rotinas em decorrência da inovação tecnológica e 

digitalização (DOMINGO, 2008; DEUZE, 2004, 2008), da convergência jornalística 

(BARBOSA, 2009). 

 O jornalismo móvel praticado nas redações atualmente, quando compreendemos a 

partir da presente investigação e de estudos anteriores (VÄÄTAJA, 2010) redimensiona essas 

funções com demandas muito específicas oriundas da modalidade de atuação no campo 

jornalístico dentro da noção de multitarefa ou polivalência indicado por Salaverría e Negredo 

(2008), Zaragoza (2002). Nos estudos empíricos dos casos, de fato, os repórteres assumem 

uma condição em termos de rotinização produtiva que pode ser caracterizada como uma 

substancial ampliação das atividades baseada em dois novos elementos introduzidos de forma 

intensiva: a) introdução de tecnologias móveis digitais conectadas; b) expansão da mobilidade 

nos processos de apuração, edição, distribuição/circulação diretamente do campo.  

 Globalmente, esses pontos de mudanças não são de natureza local (na redação), mas 

no campo (na rua, na espacialização), um aspecto desviante dos padrões da produção 
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tradicional concentrada na tribo jornalística no seu habitat, a “newsroom”. Assim, 

corraboramos com a argumentação de Wahl-Jorgense (2010),  Väätaja (2010)  e Westlunis 

(2013) de que é necessário uma abordagem sobre os repórteres com atuação fora da esfera da 

redação convencional que se utilizam da mobilidade virtual no seus processos e, inclusive, de 

geolocalização. Ao mesmo tempo, essa perspectiva é complementada pela defesa de Urry 

(2000, 2010) de que a apreensão do fenômeno da mobilidade exige também o movimento 

(social, do pesquisador, da mobilização das teorias e metodologias) para acompanhar os 

deslocamentos dos atores e objetos e analisar os seus significados a partir desta condição. No  

nosso caso, a aproximação empírica com os repórteres em ação consolida um melhor 

conhecimento sobre suas rotinas reais e as devidas implicações tendo em vista a 

“desterritorialização” da redação propiciada pela mobilidade física e informacional com a 

tecnologia móvel.  

A partir desse debate, temos outros níveis de remissão à teoria do newsmaking e sua 

abordagem sobre a organização do trabalho quanto à atuação dos jornalistas que os resultados 

obtidos indicaram. Como a literatura nos situa, o newsmaking é formulado pela noção de 

cultura jornalística e o estabelecimento dos critérios de noticiabilidade através do conjunto de 

valores-notícia dentro do processo de construção da notícia, conforme Tuchman (1973, 1978) 

delimitou nos estudos da sociologia da notícia na década de 1970 e, posteriormente, replicado 

por outros pesquisadores para objetos de estudo similares. Wolf (2009), Traquina (2005a, 

2005b), Vizeu (2000) sempre apontaram o caráter dual dos valores-notícias entre um estado 

estável e flexível, de variabilidade da noticiabilidade. Um dos fatores condicionantes da 

flexibilidade relaciona-se às mudanças do estatuto dos padrões de rotina quando do impacto 

de uma nova tecnologia ou de um modelo de gestão incorporado no fluxo de trabalho. Por 

isso, a pertinência da observação de caráter etnográfico para a identificação in loco das 

possíveis novas atribuições que interferem nos critérios tradicionalmente adotados.  

No caso do jornalismo móvel digital, com as redações submetidas à presente pesquisa, 

novas dinâmicas envoltas do processo de convergência e mobilidade expõem variações no 

conjunto das ações empreendidas pelos repórteres com indicativos dos novos atributos. Da 

mesma forma que anteriormente a sociologia da notícia foi fundamental para compreensão do 

ofício jornalístico, atualmente a sociologia das mobilidades (URRY, 2000) reconstitui as 

implicações sobre os processos que envolvem mobilidade na comunicação e no jornalismo. 

Neste ponto, podemos caracterizar dos três estudos de caso realizados três níveis de mudança 

que precisam ser analisados sob a ótica da construção teórica do newsmaking e da sociologia 
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das mobilidades como indicadores de alteração na rotina de trabalho com as devidas 

implicações pragmáticas e analíticas: 

1. No primeiro nível, as rotinas com tecnologias móveis digitais passaram a ser 

condicionadas pelo aceleramento da produção e a atualização constante das 

plataformas. Portanto, os valores “velocidade”, “tempo real” em alguns casos se 

sobrepõem-se aos valores substantivos e relativos dos valores-notícia. A 

sobreposição talvez não seja, necessariamente, a palavra adequada para expresser 

os fatores apontados por estarem contemplados nos critérios de noticiabilidade, 

porém há uma revalorização desses atributos com a disponibilidade da estrutura 

móvel de produção que favorece a ubiquidade e, consequentemente, a capacidade 

de relatar o noticiário de forma descentralizada e instantânea;  

2. No segundo nível, essa condição exposta como procedimento estratégico de 

atuação quanto à distribuição do material coletado em velocidade e para 

multiplataforams recai sobre os processos de apuração e edição com as facilidades 

de registro e captura. 

3. No terceiro nível, a cultura da mobilidade incorporada de forma sistemática no 

jornalismo requer uma nova abordagem para as notícias, filiando-se aos dois 

primeiros níveis como encaixe da mesma problemática desencadeada pelas 

tecnologias da mobilidade no campo jornalístico. 

Adqhirni (2004, p.1) já argumentava que a "velocidade na produção e  distribuição de 

notícias alterou os critérios de noticiabilidade na produção jornalística contemporânea" diante 

do jornalismo digital. Com o jornalismo móvel digital, a flexibilidade dos critérios de 

noticiabilidade se acentua ainda mais com os repórteres atuando de forma mais dinâmica no 

processo e de forma contínua como constatamos nas entrevistas com os jornalistas e na 

observação realizada nas três redações. Esses dados coincidem com outras pesquisas 

empíricas que apontam essa natureza de mudança no jornalismo em torno do newsmaking. 

No caso do Extra Online, por exemplo, essa percepção é mais visível ainda por causa 

da sistemática do projeto "Repórter 3G" que enquadra a adoção das plataformas móveis de 

forma mais modelar. Essa redação foi a única que ofereceu um treinamento específico para os 

repórteres atuarem dentro da estratégia estabelecida de produzir diretamente da rua a partir 

dos recursos portáteis disponibilizados. Portanto a "velocidade na produção" se apresenta 
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como uma decisão editorial do modelo de negócios da organização jornalística concebido 

com a vertente da convergência e mobilidade na atuação vigente dos jornalistas.  

 O conceito de noticiabilidade, na sua concepção original, ganha, dessa maneira, um 

outro sentido nesse espaço contextual. Väätaja (2012), inclusive, projeta um cenário em que 

as redações devem utilizar informações da localização do repórter para demandar atribuições 

de acordo com o local onde ele esteja, ou seja, uma espécie de monitoramento do local do 

repórter para pautar338, algo parecido com o que acontece atualmente com os taxistas que são 

localizados em mapas baseados na localização geográfica do GPS para definir o mais 

próximo para cobrir a área. “Nós projetamos um cenário futuro em que as redações das 

organizações de notícia considerem a informação de localização do repórter  como fator no 

trabalho de reportagem.” (VÄÄTAJA, 2012, n.p).339  

 Para Westlund (2013) as atividades descentralizadas com a localização levada em 

consideração leva também o repórter ao “auto-direction”, ou seja, uma atuação com 

plataformas móveis em que as decisões ou pautas são auto-gerenciáveis pelos repórteres e, em 

decorrência, as falhas oriundas da sobreposição de atribuições. Nos três casos de estudo, a 

relevância do lugar aparece através de processos de geolocalização aparece de uma forma não 

sistemática, apesar da sinalização de repórteres como no JC Online que afirmaram a intenção 

de uso de Google Maps nas postagens para contextualizar o lugar das notícias ou diretamente 

nos mapas que os aplicativos de streaming como Qik delimitam. 

 As tecnologias móveis digitais como ferramentas de trabalho desempenham uma 

função central na ampliação e reconfiguração das rotinas como tendência para o modelo  

multiplataforma e em mobilidade cuja angulação permite enxergar o processo e sua 

complexidade sistêmica, que nos serve como reflexão e análise. O jornalismo móvel digital 

emergiu a partir deste cenário de convergência e de expansão da mobilidade (física e 

informacional) influenciando nas etapas de apuração, edição e circulação da notícia pela 

formatação em campo de redações móveis conectadas através dos territórios informacionais.  

 

 

 

                                                
338  
339 “we address a possible future scenario on utilizing reporters’ location information in organizing news 
reporting work” (VÄÄTAJA, 2012, n.p, tradução nossa). 
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Sistematizando aspectos reconfigurantes e delineamento das hipóteses 

 

Para efeito de comparação dos casos de estudo, mesmo não sendo possível um grau 

maior de generalização dos resultados para um outro conjunto de redações e práticas similares 

devido a originalidade da amostra, exploramos na incursão da pesquisa dados reveladores de 

como as experiências em jornalismo em mobilidade vêm transformando as práticas 

jornalísticas em redações integradas. Dentre estas podemos mencionar a sobrecarga de 

atividades dos repórteres em campo por uma produção multitarefa, nem sempre devidamente 

coordenada e estrategicamente pensada para a qualidade da notícia, embora essa condição se 

estabeleça em diversas situações com a finalidade de dinamizar a narrativa em mobilidade.  

Tanto nas observações empíricas quanto nas entrevistas realizadas com repórteres e 

editores, identificamos um caráter entusiástico com o trabalho e com as possibilidades de 

produção remota permitidas pelos equipamentos, redes e aplicações no cenário como já 

expomos mas, ao mesmo tempo, há uma percepção de níveis de comprometimento da 

qualidade de trabalho dos jornalistas e da própria notícia gerada. No primeiro aspecto, as 

características negativas levantadas incluem desde questões ergométricas de digitação e de 

apuração da matéria com veículos de reportagem em movimento até a dificuldade de 

cumprimento da pauta de forma adequada devido ao fato de ter que lidar com tantas 

atividades e equipamentos simultaneamente para atender ao ofício multimídia e de 

distribuíção multiplataforma e à velocidade da  produção e da atualização contínua de portais 

e sites jornalísticos com o envio de parciais da apuração. Essas atualizações constantes têm o 

objetivo de manter os canais (mobile e web) permanentemente em fluxo com informações do 

campo e, principalmente, originados de acontecimentos hard news. 

Na perspectiva teórica, relacionando esta pesquisa a outras da revisão de literatura 

sobre os estudos da produção da notícia, percebe-se como se complexificaram das rotinas de 

produção dos jornalistas e as exigências para o ato de reportar. Até então apenas os 

correspondentes de guerra e repórteres de agência de notícias se municiavam de uma espécie 

de kit móvel ou multimídia para o processo de apuração, produção e distribuição de 

conteúdos. Este aparato agora se estende para as rotinas diárias dos conglomerados de 

comunicação com o objetivo de propiciar mais velocidade ao processo do hard news e 

superação dos problemas de deslocamentos no trânsito das metropoles e cidades médias com 
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a imobilidade ocasionada nos espaços urbanos com seus constrangimentos estruturais, além 

do fato concorrencial entre os meios online e do surgimento de plataformas móveis de 

consumo de notícias que, de alguma forma, impulsiona o processo de atualização constante.  

Neste sentido, sistematizamos alguns aspectos específicos identificados de 

reconfiguração da reportagem de campo com a introdução das tecnologias móveis: a) 

multitarefa/acúmulo de funções (os repórteres se tornam polivalentes  e por justaposição com 

a simultaneidade de funções concentradas no mesmo profissional e para diferentes meios); b) 

atualização contínua do campo (a disponibilidade de equipamentos e de conexões online força 

a uma produção sem deadline e parciais da produção); c) velocidade/tempo real (igualmente 

verifica-se um aumento para agilidade dessa produção até mesmo em tempo real, 

instantaneidade); d) trabalho para multiplataformas (o trabalho por estar potencializado por 

uma produção multimídia é distribuído com frequência para mais de um meio do grupo por 

meio da convergência jornalística estabelecida); e) streaming de dados (imagens, áudio, vídeo, 

textos) através de ferramentas como Qik, Kyte, Cover it Live que diferenciam significamente 

o jornalismo do tradicional meios como rádio e TV pela portabilidade e ubiquidade); f) 

interações mediadas virtualmente entre repórteres e editores (uso de Skype nas conversações 

da equipe através da comunicação mediada por computador).  

Outras inferências podem ser extraídas dos resultados qualitativos da pesquisa. A 

partir  da discussão e dos elementos que compuseram a trajetória desta tese no trato da 

literatura, dos dados empíricos e da vivência com o objeto ao longo deste período doutoral, 

expomos um conjunto de três características-matrizes que se sobressaíram e, se completam 

com o anteriormente exposto, como demarcadoras da prática do jornalismo móvel digital. 

Tais características centrais que apontamos são:  

 

 a) Instantaneidade na emissão: a relação jornalismo e mobilidade se ampliou 

com as possibilidades de atuação dos repórteres em tempo real através das 

ferramentas de streaming (áudio, vídeo, textos, fotos) geolocalização (tags para as 

matérias) caracterizando uma reconfiguração. Neste sentido, a emissão  a partir 

dos lugares é um ponto-chave para compreensão da mudança; 

b) Rotinas de produção líquidas: considerando as mudanças nas rotinas em 

termos de uma readaptabilidade constante com a ampliação das funções de 

produção da notícia em campo, os resultados evidenciam que as rotinas tiveram a 
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repaginação em termos de que os repórteres em mobilidade necessitam lidar com 

as situações de forma mais flexível e líquida. O termo líquido está na acepção de 

Bauman (2001) para a mobilidade líquida e, no tema específico aqui apresentado, 

os dispositivos móveis impõem, de fato, a constituição das redações móveis que 

reposiciona as atividades não mais para um padrão fechado a rigor das rotinas 

tradicionais, mas para uma constância no campo (transmissão ao vivo, edição de 

material, envio de parciais da apuração de uma forma mais volátil, distribuição 

multiplataforma, entre outras atividades que emergiram a partir da adoção das 

tecnologias móveis digitais);  

c) Convergência e mobilidade: o trabalho em mobilidade vincula-se cada vez 

mais às estratégias de convergência jornalística através da dimensão profissional 

no tocante aos repórteres polivalentes que transmutam a produção por diferentes 

canais da organização. Neste sentido, o trabalho na rua favorece a ênfase nessa 

característica dupla.  

 

Com esses desdobramentos em mente, indicamos na sequência o confronto com as 

hipóteses levantadas. No que se refere à primeira hipótese da pesquisa, por exemplo, esta se 

confirmou integralmente no que tange ao fato de que  as tecnologias móveis afetam as rotinas 

de produção dos repórteres em campo nas escalas da apuração, produção e distribuição de 

conteúdos. Os resultados revelam que a mobilidade e a ampliação das atividades extras 

incorporadas à rotinização dos jornalistas levam a um estado de reconfiguração, de renovação, 

de desestabilidade das funções consolidadas nas rotinas tradicionais. É crescente a adoção do 

conjunto de tecnologias móveis no trabalho e, ao longo das observações e entrevistas para a 

pesquisa de campo e do mapeamento realizado sobre as experiências, identificamos um 

reposicionamento dos padrões de rotinas para variações e flexibilidade destas nos 

intercâmbios de funções.  

Da mesma forma, a segunda hipótese, derivada da primeira, também se confirma à 

medida que as novas funções estão vinculadas às atualizações mais constantes de notícias 

diretamente dos locais de apuração, ou seja, envio de parciais, publicação através dos 

gerenciadores de conteúdo ou transmissões ao vivo por celular ou até mesmo narrativas em 

tempo real com a utilização de aplicações embutidas nos celulares ou notebooks, gerando 

novas tarefas com os dispositivos móveis. Neste ponto, evidenciam-se agregação de novas 
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funções exploratórias da condição de mobilidade exercida pelo repórter. Neste mesmo 

contexto, a emissão é um fator preponderante tanto da perspectiva de “liberação do pólo de 

emissão” (com a entrada de outros sujeitos na produção jornalística) quando de amplificação 

das possibilidades pré-existentes no rádio e tv.  

A terceira hipótese pode ser considerada parcialmente validada tendo em vista que o 

jornalismo móvel pode ocorrer independente da distribuição multiplataforma e até mesmo das 

estruturas das organizações jornalísticas e, ao mesmo tempo, as redações convergentes 

também não são totalmente dependentes dos repórteres de campo como condição sine qua 

non para sua funcionalidade e fluxo de produção. É uma questão a ser relativizada e não deve 

ser generalizada apesar de sua potência e o alto grau de interface existente entre convergência 

e mobilidade, conforme exploramos ao longo da tese.  

A quarta hipótese se mostra parcialmente comprovável. A mobilidade e a velocidade 

podem ser incorporadas como valores notícia no cenário em relação aos critérios de 

mobilidade. As experiências talvez ainda sejam insuficientes em termos de um fechamento de 

um padrão de critérios de noticiabilidade devido ao seu caráter volátil e em processo enquanto 

desenvolvimento nas redações. 

Deste modo, argumentaremos que a produção jornalística focada na rotina de 

produção se altera com o jornalismo em mobilidade tendo a tecnologia móvel afetando de 

forma mais significativa o trabalho de rotina externo e não necessariamente interno (redação). 

Na redação ocorreram outras mudanças (informatização, internet, sistemas gerenciadores), 

mas que não se relacionam diretamente com a tecnologia móvel em alguns momentos. Os 

repórteres de campo sofreram, de fato, as intervenções significativas na sua prática. O 

processo de apuração transpôs a redação física para os dispositivos móveis (notebooks, tablets 

e smartphones).  

Além do uso do celular como forma de entrar em contato com as fontes (função 

primária), recursos de voip foram incorporados à comunicação entre repórter e fontes e entre 

repórter e equipe da redação. Fatores em tempos anteriores como a preocupação apenas com a 

apuração da notícia (com bloco de notas para anotar falas e entrevista, observações enquanto 

fotógrafo registrava fotos), agora também adiciona outras funções como atenção com a foto, 

com o vídeo, com o áudio de entrevistas, com a edição remota, com a busca de pautas na rua 

(tendo em vista que alguns dos repórteres não se voltam para a redação como no caso do 

Extra) com a atualização contínua do site e não só do impresso considerando a estrutura 
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integrada dos meios. Além disso, pelo fato do repórter estar na rua e em coberturas de 

impacto, alguns utilizam as ferramentas de streaming para o ao vivo (Twitter para tuitar o 

minuto a minuto ou Qik para entrar ao vivo ou ainda Cover it Live, que reune um conjunto 

dessas ferramentas. Ou seja, o deadline é outro, o espaço e o tempo se alteraram fortemente. 

O gravador analógico deu lugar a uma central multimídia de produção como plataforma que 

agrega todos os recursos necessários para o trabalho em campo (editores de texto, vídeo, 

áudio, fotos) que podem na sequência receber o upload através de 3G.  

 De forma mais especifica de cada caso e, em comparação, podemos concluir com os 

dados de que dos três casos de estudo o A Tarde Online é o que apresenta esse uso de 

tecnologias móveis digitais de forma mais limitada do ponto de vista de produção ou mais 

centrada nos fotógrafos ou através de ações pontuais como na cobertura do carnaval. Por 

outro lado, Extra Online e o JC Online apresentaram um uso mais sistemático destes 

dispositivos nas suas rotinas, tendo o Extra como carro chefe o projeto “Repórter 3G” voltado 

exclusivamente para o trabalho em mobilidade. O JC Online tem o pioneirismo de uso de 

tecnologias móveis digitais e utilizou o recurso também no dia a dia principalmente em 

transmissões  ao vivo durante o period de pesquisa. Em comum aos três casos está o 

acionamento dessa estrutura nas chamadas grandes coberturas a exemplo do Carnaval, 

conforme descrevemos. Portanto, a crítica sobre as tecnologias portáteis demarca um 

momento de transição dessa apropriação no jornalismo e suas práticas.  

 Os resultados demonstram uma conexão entre os espaços urbanos e o jornalismo na 

trajetória da comunicação ubíqua com ânfase para o paradigma da mobilidade e suas facetas. 

As cidades informacionais conectam o movimento para acesso e circulação de informações 

pelo espaço urbano entre os "lugares" (ubíquos) de produção e a redação física estabelecendo 

relações de mobilidade informacional (de dados, de objetos, imagens) e mobilidade física (do 

repórter, deslocamento físico, de transporte). No jornalismo, a mobilidade fisica 

(portabilidade, deslocamento físico) está vinculada à capacidade da mobilidade informacional 

(virtual). Outro aspecto pode ser apontado para a duplicidade mobilidade/imobilidade em que 

uma pode ser exercida sobre a outra, simultaneamente como o caso dos repórteres que dentro 

de veículos (parados) produzem seu material e virtualizam (instantaneamente, 

informacionalmente) pelas redes telemáticas através dos territórios informacionais.  

 Portanto, esse sentido "não-lugar" das redações móveis consideram em verdade, na 

afirmação do lugar da produção, do espaço urbano, da geo-contextualização daquela instância 

produtiva, a espacialização com práticas jornalísticas (além das sociais, transacionais, globais) 
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como ocorre com as tags de geolocalização, com a vivacidade das transmissões ao vivo de 

repórteres em cena, em deslocamento pelo espaço urbano no front dos acontecimentos em 

desenvolvimento diante de  sua lente ampliada. Considerando que as mídias possibilitam 

demarcação de senso de lugar através da narrativa das notícia, a mobilidade amplia essa 

experiência ao colocar o repórter na vivência do lugar dessas ações.  

  

 

Limitações da pesquisa  e trabalhos futuros 
 

 Esta pesquisa apresenta também algumas limitações que precisam ser ponderadas. A 

primeira limitação refere-se à quantidade de casos estudados, ou seja, três. Isto impede uma 

generalização para outras experiências e deve-se considerar que o fenômeno é emergente e 

apresenta níveis de alteração e de estratégias ao longo do tempo. Entre os próprios três objetos 

empíricos analisados verificamos variações entre eles sendo, portanto, necessário uma 

quantidade maior de casos para um grau maior de confiabilidade para generalização dos 

resultados de forma que as percepções sobre as práticas observadas fossem mais 

consistentemente delineadas. Entretanto, a pesquisa ao ser desenhada já constava essa 

possibilidade por escolher casos baseados na originalidade e nas experiências inovadoras no 

campo de estudo com característica exploratória de um fenômeno com natureza emergente. 

 Uma segunda limitação que apontamos trata-se da impossibilidade de 

acompanhamento por mais tempo das rotinas externas dos repórteres e de um maior número 

de investigados submetidos à observação. Durante a pesquisa de campo surgiram dificuldades 

operacionais de desencontros de horários marcados entre pesquisador e repórter em 

decorrência de mudanças internas nas redações em razão da própria dinâmica de trabalho dos 

jornalistas.  

 Entre os futuros trabalhos a serem desenvolvidos, a partir dos resultados e das 

discussões estabelecidas, endereçamos questões a serem investigadas sobre as práticas dos 

jornalistas cidadãos com tecnologias móveis na produção de conteúdos. Neste campo, como 

vimos, as tecnologias móveis abriram enormes possibilidades por inserir como potenciais 

produtores milhões de pessoas munidas com smartphone. Ao mesmo tempo, é fundamental 

estudos futuros sobre a perspectiva de consumo em plataformas móveis (tablets e 

smartphones) considerando que o jornalismo móvel na perspectiva de produção em campo 

também gera impacto sobre a recepção com a audiência também em mobilidade além de 



 

 

328 

estamos diante de novas interfaces tácteis. Portanto, essas duas esferas – produção e consumo 

– são interdependentes na análise e se constituem em pontos centras na abordagem entre 

mobilidade e convergência jornalística nos modelos de negócios das redações.  

Por fim, outro aspecto em jogo refere-se às novas experiências de jornalismo baseado 

na digitalização, em novos aparatos, em produção para multiplataformas que difere 

completamente das redações estudadas entre as décadas de 1970 e 80 e início da de 90 pela 

teoria do newsmaking. Portanto, mudando-se as estruturas e os meios, deve-se reposicionar os 

métodos e o olhar frente ao desafio de apreender as implicações. É nesse espaço que se 

instauram necessidades prementes de repensar o enquadramento das teorias, hipóteses e 

estratégias metodológicas dentro do campo para a análise e a interpretação dos novos 

fenômenos que surgem. Os métodos móveis propostos na sociologia da mobilidade podem 

contribuir para uma inserção mais  consistente dos pesquisadores no trabalho de campo 

etnográfico baseado na observação de fenômenos vinculados à mobilidade, como é o caso do 

jornalismo móvel digital, entre outras práticas. Neste sentido, essa pesquisa procurou explorar 

alguns destes elementos de forma a contribuir com os estudos do campo da comunicação na 

abordagem em torno da relação jornalismo e mobilidade. 
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GLOSSÁRIO 

 

Aplicativos de streaming - Apps em dispositivos móveis que permitem captura e streaming 
de áudio e vídeo com transmissão ao vivo. Para a prática do jornalismo móvel digital há 
diversos aplicativos de streaming como Qik, Ustream, Kyte, Movino, Flixwagon.  
 
Bambuser - Aplicação de transmissão de vídeo ao vivo por dispositivo móvel através de 
conexão 3G, 4G ou Wi-Fi.  
 
BCyou – Aplicação de rede social privada com transmissão ao vivo via celular  
 
Bluetooth – Tecnologia sem fio que permite comunicação e troca de arquivos entre aparelhos 
como celulares a curta distância. Permite também a conexão entre dois dispositivos próximos.  
 
Convergência jornalística - Especificidade do processo de convergência no jornalismo  com 
atribuição em torno dos aspectos de convergência tecnológica, empresarial, profissional e de 
conteúdos (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008; BARBOSA, 2009; GARCIA AVILÉS, 
2006). A integração das redações e a produção multiplataforma são componentes do processo 
de convergência. 
 
Cross-media – Refere-se à produção ou à distribuição jornalística por múltiplas plataformas. 
O modelo cross-media está presente em organizações em processo de convergência 
(GARCÍA AVILÉS; CARVAJAL, 2008) com múltiplos editores atuando em cada uma das 
plataformas.  
 
CoveritLive - Aplicação de relatos em tempo real utilizando recursos de textos, imagens e 
vídeos. 
 
Câmera flip  - Câmeras portáteis com gravação em HD com entrada USB com interface 
simplificada para captura de imagens, vídeos de forma rápida e compartilhamento também 
simplificado. 
 
Deadline - Prazo limite para fechamento do material que comporá a edição. Com a internet e 
o jornalismo móvel esse deadline antes fixo passa a ser contínuo ou tende ao desaparecimento 
devido às atualizações as quais os repórteres são submetidos nas redações convergentes.  
 
E-Reader - Equipamento para leitura de livros digitais, revistas, jornais e outros documentos 
em formatos ePub, PDF, AZW, entre outros. 
 
Flash mobs - Trata-se de performances de caráter instantâneas a partir da reunião de um 
grupo de pessoas com finalidade comum visando gerar uma percepção no local para 
determinada ação. Após atingir o objetivo de visibilidade instantânea o grupo se dispersa.  
 
Foursquare - Rede social baseada em geolocalização que demarca e compartilha lugares 
próximos entre amigos conectados. Funciona, também, como um aplicativo de recomendação 
de lugares como restaurantes, hotéis, museus, universidades ou localizações onde o usuário 
fez check-in. O Foursquare é utilizado mais expressivamente em celulares e smartphones por 
demandar mobilidade. 
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Hardnews – Notícias quentes, factuais, de última hora 
 
Hotspot - Pontos de acesso à internet sem fio. 
 
Jornalismo locativo - Utiliza tecnologias móveis digitais, conexão sem fio e serviços 
baseados em geolocalização com GPS no relato das notícias com contexto locativo. 
Aplicações de geolocalização e cartografia são utilizadas de forma embarcada nos 
dispositivos para o mapeamento e exploração dos locais,  conferindo novo sentido à notícia. O 
local é uma condição para o jornalismo locativo.  
 
Jornalismo hiperlocal - A relevância da noção de jornalismo hiperlocal está na cobertura 
local ou comunitária. Com as tecnologias móveis digitais, essa cobertura expandiu-se pela 
mobilidade de estar nos locais. A produção pode ser desdobrada a partir dos cidadãos através 
de seus equipamentos portáteis.  
 
Jornalismo móvel - Modalidade de prática jornalística baseada no uso de tecnologias móveis 
digitais como smartphones, tablets e similares conectados em redes sem fio (3G, 4G ou Wi-
Fi). A partir do local do acontecimentol, o jornalista pode apurar, editar e publicar a 
reportagem para multiplataformas em diferentes formatos. Uma das características do 
jornalismo móvel é a concentração de funções em um único profissional, que se utiliza da 
estrutura móvel dos dispostivos para a rotina de trabalho.  
 
Jornalismo 3G – Jornalismo baseado em  tecnologia de terceira geração (3G) junto com 
dispositivos móveis como celulares e smartphones (AZAMBUJA, 2010).  
 
Jornalismo “backpack” - Antecedente do jornalismo móvel digital, o jornalismo de mochila 
se caracteriza pelo uso de uma mochila composta por equipamentos como notebooks, 
câmeras, celulares e acessórios. Uma espécie de kit para as coberturas dos jornalistas. Com a 
portabilidade atual dos dispositivos digitais a noção de mochila deu lugar ao jornalismo de 
bolso ou jornalismo móvel. 
 
Jornalismo de bolso – Caracteriza-se pelo uso de tecnologias móveis compactas como 
smartphones. Valoriza-se a portabilidade para que o dispositivo caiba no “bolso” e facilite o 
deslocamento do repórter. 
 
Jornalismo Drone - Os drones são aviões portáteis não tripulados que são adaptados para o 
uso jornalístico para cobertura áerea a partir do uso de câmeras digitais embarcadas e o 
acionamento por controle remoto para sobrevoo sobre lugares de difícil acesso ou que 
representem perigo. Antes da apropriação jornalística, os drones já eram utilizados em caráter 
militar para fins de monitoramento ou ataques.  
 
Kyte - Aplicação de transmissão de vídeo ao vivo por dispositivo móvel através de conexão 
3G, 4G ou Wi-Fi. 
 
LiveCast - Aplicação de transmissão ao vivo por celular. A cobertura pode ocorrer em HD 
através de conexão 3G/4G. 
 
Locast – Aplicação vinculada ao projeto Locast Civic Media do MIT que permite, a partir de 
smartphones com Android, capturar e transmitir relatos em tempo real. No Brasil foi 
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implementado a partir de parceria entre MIT e PUC-RS. O projeto é voltado para informação 
hiperlocal. 
 
Métodos móveis – Estratégias metodológicas para pesquisas empíricas com consideração do 
“paradigma da mobilidade” no seu desenho (BÜSCHER; URRY; WITCHGER, 2011). Neste 
sentido, os métodos móveis atuam como uma abordagem inclinada à compreensão do 
“movimento de pessoas, imagens, informação e objetos” (SHELLER; URRY, 2006) a partir 
do suporte ferramental do uso de dispositivos móveis digitais pelos pesquisadores de forma 
aproximativa com as característica do fenômeno da mobilidade (em movimento) e do aparato 
dos personagens alvo do estudo.  
 
Mojo - Junção para jornalista móvel, que se utiliza de tecnologias móveis digitais e conexões 
sem fio para a produção jornalística: da apuração à distribuição. O termo Mojo começou a ser 
aplicado em 2005 no News-Press, do grupo Gannet, nos Estados Unidos. Posteriormente, 
outras organizações jornalísticas adotaram a modalidade como agência Reuters. A mídia 
cidadã também explora o termo Mojo nas suas práticas de produção por celular.  
 
Moblogs - Blogs que podem ser atualizados em mobilidade através de conexão sem fio. 
 
Movino - Aplicação de transmissão de vídeo ao vivo por dispositivo móvel através de 
conexão 3G, 4G ou Wi-Fi. 
 
Microblogs - Plataformas de mensagens curtas como Twitter para atualizações rápidas. 
 
Netbooks – Categoria de notebooks portáteis com memória flash e tamanhos de 5 a 12 
polegadas disseminados a partir de 2007.  
 
Newsmate – Software composto por um PDA e tecnologia sem fio. O Newsmate permite o 
gerenciamento e comunicação entre repórteres em campo e a redação a partir da noção de 
sistema distribuído e colaborativo. 

PDA – Assistente Pessoal Digital conhecido também como Palmtop devido à influência da 
fabricante Palm e da linha de portáteis. Tela sensível ao toque e uso de caneta stylus 
delimitam caracterizam o dispositivo para a produção de textos. O PDA foi um dos primeiros 
a ser utilizado no jornalismo móvel pela considerável portabilidade e interface. 
 
QIK - Aplicação de transmissão de vídeo ao vivo por dispositivo móvel através de conexão 
3G, 4G ou Wi-Fi. 
 
QR Code - Código bidimensionais que geram camadas informacionais a partir de aplicativos 
de leitura acionados por celulares e smartphones por meio de conexão à internet. QR Code 
(quick response) pode dar acesso a conteúdos multimídia, mapas, áudios, fotos e vídeos, entre 
outras informações. No jornalismo tem sido utilizado em revistas e jornais para agregar novas 
informações, sendo o A Tarde, de Salvador (Bahia), o primeiro jornal do país a utilizar, em 
dezembro de 2008.  
 
Redação móvel - A noção de redação móvel se aplica na tese à estrutura combinada de 
tecnologias móveis digitais e de tecnologias sem fio (3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth) 
complementada por aplicativos (apps) e acessórios (microfone externo, teclado sem fio 
Bluetooth, canetas stylus, tripé). Este conjunto permite a formatação de uma redação móvel 
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(flexível, descentralizada, remota) onde o repórter pode atuar em campo sem precisar voltar 
para a redação física (SILVA, 2009, 2012). 
 
Redação integrada - Constitui-se, dentro do processo de convergência jornalística, na 
integração de duas ou mais redações (especialmente redação impressa e online) para o 
trabalho unificado das equipes redacionais compartilhando a “mesma infraestrutura 
tecnológica comum” no fluxo de trabalho (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008, p.51). As 
organizações jornalísticas se direcionam para iniciativas de integração de seus veículos de 
comunicação.  
 
Repórter polivalente - Repórter que atua em diversas frentes da produção jornalística 
exercendo funções em caráter multitarefa de forma cumulativa como apurar, fotografar, 
gravar vídeos, editar e distribuir, além de transmissões ao vivo via tecnologias móveis.  
 
Smartphones - Telefones inteligentes caracterizados por múltiplas funções, capacidade de 
processamento maior e potencialidades para captura de diferentes formatos (áudio, vídeo, 
fotos). Esses devices podem conexões sem fio banda larga como 3G e 4G. Através dos 
sistemas operacionais móveis embutidos e dos aplicativos incorporados podem realizar, 
especificamente para o jornalismo, inúmeras funções de captura, edição e distribuição de 
conteúdos se transformando numa plataforma de produção adequada para a atividade do 
jornalismo móvel devido à portabilidade e à conectividade para o repórter trabalhar em 
mobilidade. 
 
Smart mobs - manifestações inteligentes articuladas por meio de tecnologias da comunicação 
(internet ou por redes sem fio) com fins de ensejar uma articulação política e social que vise 
ocupação e apropriação do espaço urbano. O conceito foi disseminado por Howard Rheigold 
através do livro “Smart Mobs: The Next Social Revolution.” 
 
Skype -  Programa para comunicação de voz sobre IP através da Internet em desktops ou 
dispositivos móveis 
 
Tablets - Computadores portáteis com tela sensível ao toque e memória flash. Reúne recursos 
de smartphones e computadores com telas variáveis entre 6 e 10 polegadas. Baseado em 
aplicativos, o tablet permite consumo e produção de conteúdos que explorem os potenciais da 
tactalidade (PALACIOS; RODRIGO, 2012), da interatividade e da mobilidade. Esses 
dispositivos emergiram junto com a noção de era Pós-PC e de trabalho em nuvem.  
 
Tablet PC – Tablets da primeira geração e precursores dos atuais e se apresentavam  em 
forma de prancheta, com sistema operacional de computadores e telas sensíveis ao toque. 
Após o lançamento do iPad pela Apple, o dispositivo se popularizou e recebeu novos recursos 
baseado na interface e aplicativos. 
 
Tecnologias móveis digitais - Consideramos tecnologias móveis digitais, celulares, 
smartphones, tablets, gravadores e câmeras digitais, PDA’s, netbooks, notebooks, entre outros 
dispositivos similares. Sobre as conexões sem fio enquadramos o conjunto de redes como 
tecnologias 3G e 4G, Wi-Fi, WiMax, Bluetooth. Essa estrutura funciona de forma ubíqua 
constituindo os territórios informacionais (LEMOS, 2009) oportunizando novas modalidades 
para o trabalho dos repórteres no processo de produção. 
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Twitcam – Aplicação de transmissão de vídeo ao vivo através da webcam em desktop ou 
notebook. A aplicação está interligada à plataforma Twitter.  
 
Ultraportáteis - Categoria de computadores portáteis mais finos que os notebooks e 
netbooks, mas com capacidade alta de processamento. O tamanho reduzido permite trabalho 
em mobilidade. 
 
Wimax – Rede sem fio banda larga de alta velocidade e grande alcance 
 
Wi-Fi – Tecnologia de rede sem fio de médio alcance 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Entrevistas transcritas de editores e repórteres do JC Online, A Tarde Online 
e o Extra Online 
 
 
Entrevista com o editor do Extra Online, Luciano Terra, realizada em 25 de novembro de 2010.  
 
Em primeiro lugar gostaria que você oferecesse um panorama de como funciona o Extra Online 
O Extra Online, diferentemente do site de O Globo, ele já nasceu integrado às redações. Hoje há uma 
grande discussão, ainda é uma discusão, muitas redações discutem como integrar o online ao impresso, o 
pessoal do impresso, e o Extra Online não. A característica dele é de já ter nascido integrado à redação, 
nasceu com três editores de capa, digamos assim, três pessoas que mexem mais, editavam mais a capa do 
site e com a redação toda já mobilizada para produzir para o online também, faziam o trabalho do impresso 
e produziam para o online. Então isso já deu um ganho muito grande ao site porque você já quebra um 
pouco aquela barreira, claro que logicamente que a barreira existe ainda um pouco do pessoal do impresso, 
"ah, trabalhar para o online", mas hoje eu diria que essa barreira já vencida aqui no Extra Online por conta 
disso por ter nascido já integradas, as pessoas já saim para suas pautas já pensando "é possível fazer um 
vídeo, é legal fazer um vídeo para o online, qual é o tratamento que eu devo dar para o online, se eu vou 
fazer uma pauta factual, pô, essa matéria já tem que está no online assim que eu voltar, ou eu passar da 
rua", no começo, isto foi o grande facilitador para o site. 
Quantas pessoas trabalham diretamente no online? 
Atualmente somos sete diretamente no online, sete pessoas. 
você é editor, e quais são os outros cargos diretamente vinculados? 
Eu estou como editor, tem a Patricia Rios como coordenadora, tem a Lina Marques, ela é editora de 
interatividade, é um cargo que ela já vinha desempenhando antes, exatamente já fazendo meio campo do 
online com o impresso, tem o Gabriel Ponder, repórter, agora se juntou ao time o Márcio Luís Rosa, como 
produtor, ele vai trabalhar mais nessa parte de imagem, de vídeo, temos o designer, que é o Silvio Rocha, e 
agora acabou de surgir uma vaga de um vídeo-repórter, com a saída de um funcionário, o Pedro Palmeiro, 
então estamos com uma vaga aí, mas já vamos preencher, que é vídeo-repórter. 
E qual a importância que a comunicação móvel tem, a mobilidade, dentro das estratégias de 
produção e distribuição do site? 
Ah, rapaz, trouxe uma agilidade tremenda. Já entramos no campo do 3G em si ou só falando de 
mobilidade? 
Você pode falar sobre mobilidade, de forma geral, e do 3G também. 
Trouxe uma agilidade tremenda ao site, hoje o 3G, da rua ele já pode... 
O Repórter 3G? 
O Repórter 3G, ele já edita o vídeo, ele já passa o vídeo para a gente diretamente da rua, então se ele estiver 
fazendo uma coisa factual, uma operação policial, por exemplo, ele já pode fazer o flagrante, mandar para a 
gente, rapidamente a gente já bota no site, assim, com fotos, o próprio texto.  Como a gente trabalha muito 
com ensino de ferramenta de blog, ele dá rua mesmo já faz o post e automaticamente avisa a gente aqui da 
redação e a gente já põe aqui no ar com muito mais agilidade. O fotógrafo mesmo às vezes tem uma foto 
boa, já manda pelo 3G, já manda pelo computador, pelo email, pelo que for, o meio que for, mas a gente 
ganhou muito em agilidade, antes não, você esperava o fotógrafo, às vezes o fotógrafo saia para duas, três 
pautas, então esperava.  A pauta era umas sete horas da manhã e só descarregava as fotos aqui meio dia, 
uma hora da tarde e a gente sem foto aí para botar e na internet imagem conta muito, reforça todo o 
material. Então, hoje com essa coisa do 3G, do Repórter 3G a gente ganhou muito em agilidade. 
Qual é a estrutura técnica que esses repórteres, fotógrafos têm a ssua disposição para esse trabalho? 
Eles usam o que? Notebooks, celulares, quais são os equipamentos? 
Eles saem geralmente com notebooks, latptops, um celular 3G para filmar e passar tudo da rua para a gente 
e às vezes rádio tipo Nextell, por exemplo.  Na cobertura de carnaval a agilidade, a comunicação via nextell 
é muito importante porque eles estão aqui do lado, na Marquês do Sapucaí, mas com um rádio o cara passa 
dizendo assim: "Acabei de fazer uma matéria com a Luiza Brunet, a Luiza Brunet caiu (hipoteticamente) a 
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parte do biquine dela, filmei", quer dizer, você já está preparado para aquilo ali, comunicação rápida, na 
internet é super importante porque a gente já vai preparando os parceiros, o site de O Globo que está aqui 
do lado, "vamos ter isso, legal, quando uma chamadinha para a gente no site de vocês porque a gente vai ter 
essa imagem, a gente vai ter essa matéria, esse furo". Então é isso, internet é agilidade, é imagem, então 
quanto mais rapidamente chegar aqui uma imagem boa que a gente consiga colocar na frente dos 
concorrentes, a gente vai estar ganhando este espaço, inclusive, inclusive nos outros sites das próprias 
Organizações Globo, como o Globo.com. 
E com a implantação do projeto Repórter 3G houve algum tipo de reorganização estrutural para 
poder atender a esse novo fluxo de produção dos repórteres? 
A gente teve que cuidar dessa coisa do recebimento desse material, do fluxo desse material, realmente não 
adianta você , às vezes, criar Repórter 3G, o cara vai para a rua, vai lá, vai filmar, vai fotografar, mas se 
você não tive um fluxo para receber aqui e fazer isso caminhar rapidamente, não adianta porque não 
adianta o cara filmar lá e ficar lá guardado.  Acontece do mesmo jeito como contei do fotógrafo, só 
descarregar aqui quando chegar da rua, não. Ele já passa tudo de lá, já usa o programinha, a gente usa 
muito o Windows MovieMaking para editar o material, então é uma ferramenta amigável, ele mesmo 
rapidamente edita, manda da rua, e às vezes quando é uma coisa mais trabalhada, um vídeo que mereça 
uma edição mais cuidadosa, aí sim esse vídeo vem para a redação, é descarregado nas nossas máquinas e a 
gente vai para a ilha de edição e vai uma edição mais bem elaborada.  Uma edição que requer um outro 
áudio, requer você fazer uma edição com passagem, você colocar alguns efeitos nas imagens, por exemplo, 
um morador que está denunciando alguma coisa e não quer aparecer, então às vezes você até filma esse 
morador, chega aqui a gente coloca um mosaico, faz aquela coisa para não deixar o cara ser identificado, 
então são esses vídeos que porventura vêm para ser editado aqui na redação, o resto não, é para ser feito, 
em tese, mesmo na rua e já passa todo o produto pronto para a gente colocar no ar. 
E que tipo de material é produzido por esses repórteres que estão em mobilidade? Materias factuais, 
especiais, de emergência, quais são os tipos de uso que é dado a essa operação? 
Tem esses dois tipos, o mais prático e mais comum é o factual, o cara indo numa operação policial, por 
exemplo, está cobrindo operação e está mandando para a gente: "A polcia acaba de invadir o morro da 
Mineira, prendeu dois fulaninhos, dois acusados de tráfico". Isto é uma coisa, agora ele produz também um 
especial, uma dominical, que vai fazer uma entrevista, sei lá, os grafiteiros da rua, o cara vai percorrer as 
ruas, um, dos, três dias, então ele vai juntando esse material e esse material depois chega aqui para a gente 
para edição ou ele mesmo senta e edita esse material, acho que ninguém melhor que o próprio repórter que 
é o cara que está com a visão de toda a matéria ali, ou ele senta com um dos nossos editores e passa 
direitinho o que ele trouxe para a gente editar aqui e fazer um material mais redondinho, mais fechado para 
o domingo. 
E como esse trabalho do Repórter 3G é articulado na pauta? Vocês, na reunião de pauta, já vão 
definindo algumas matérias que vão ser utilizadas através desses equipamentos? 
Geralmente o chefe de reportagem tem essa sensibilidade já sabe, por exemplo, que vai render uma boa 
imagem, que vai render um filmete, uma boa edição de imagem. Às vezes não, você tem que apostar 
mesmo, a gente fala, brinca que jornalismo é dinâmico, às vezes você vai não dá nada e de repente acontece 
alguma coisa legal na rua e você está pronto ali com seu equipamento para conseguir captar aquela 
imagem, aquela entrevista, o que for e mandar para a gente, mas em tese o repórter já vai pautado pelo 
chefe de reportagem. "Isso aqui acho que rende uma boa imagem, você pode estar apurando essa matéria 
aqui, mas, de repente, você pega, faz essa passagem de vídeo que isso vai render uma boa imagem para o 
site". 
Este ano [2010], durante o carnaval aqui do Rio de Janeiro, o Extra Online também entrou ao vivo 
através de celulares. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, os pontos positivos e 
negativos de uma transmissão ao vivo via celular para um site? 
Essa foi uma experiência legal da gente, a primeira vez que a gente lançou uma ferramenta nova e de 
transmissão via celular. Como os desfiles tem aquela coisa de direito de imagem você acaba ficando 
restrito, seu trabalho lá dentro, a gente até faz filmes e essas coisas, mas a gente optou em fazer uma 
transmissão de blocos, de rua, o cordão Bola Preta, ficou muito legal. O Cordão do Bola Preta aqui no Rio 
arrasta milhares de pessoas no centro da cidade. Combinamos com eles, fomos para o carro de som deles, 
transmitimos não só o desfile em si, até que o desfile é muito longo, como entrevistamos várias pessoas lá 
mesmo, artistas que estavam prestigiando o evento e colocamos no ar nesses filmes também porque foi 
uma coisa muito legal porque quem não podiam ir podia ver ali o desfile ao vivo. É lógico que ainda temos 
probleminhas streaming, de banda, da transmissão e ainda não é aquela coisa igual a uma televisão ao vivo, 
o video ainda tem aquele ataso na imagem, mas acho que a experiência foi muito legal e com certeza a 
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gente vai colocar em prática mais adiante para outros eventos, a gente tem aqui o Prêmio Extra de TV, é 
um prêmio que é a marca da nossa empresa, com certeza a gente vai usar isso para fazer essa transmissão 
porque o fã quer muito ver o artista que está no evento. Eu achei muito legal, muito útil. 
Em relação mais especificamente à rotina dos repórteres 3G, houve algum tipo de treinamento 
durante esse período de implantação apra que os repórteres pudessem operar melhor esses 
equipamentos, celulares, notebooks, de acordo com o que se espeva do projeto? 
sim. Todos eles passaram por uma espécie de cursinho até para saber editar, saber de que forma captar por 
exemplo uma coisa importante. "Você não pode filmar na vertical, mas filma sempre na horizontal". Até dá 
para a gente editar quando é na vertical, mas ai você comprime a imagem. Esse é um detalhe que o pessoal 
teve que passar por um cursinho. A edição em si a gente logicamente criou um padrão, vinheta, o cara tem 
que saber como botar a vinheta  na entrada, na saída, o crédito no final, usar a cartelas quando você quer 
contar uma história e às vezes o vídeo só não basta, então tem que colocar uma espécie de legenda, então 
tem que saber padronizar aquela cartela, então todos eles que hoje saem para a rua com um equipamento, 
todos eles foram devidamente treinados. 
Na sua concepção como os repórteres reagiram com essa incorporação de tecnologias móveis na sua 
rotina diária? 
é aquela coisa de sempre, acho que na vida de todo mundo, inicalmente você fala assim "mais uma coisa 
que vou ter que fazer", mas não tem jeito o repórter depois diz "pô, que legal estou acrescentando ao meu 
currículo" você passa a ser um  repórter multimídia, vamos dizer assim, você está indo além das suas 
habilidades iniciais e cada vez mais hoje se exige hoje do repórter sair e fazer para várias fontes de mídias.  
Quer dizer, você vai fazer sua matéria escrita ali para o impresso, mas essa mesma matéria pode ser 
contada de outra maneira com vídeo, por exemplo, no online, não precisa escrever tanto, duas laudas, como 
diz hoje no jornalismo impresso e você passando sua mensagem ali com vídeo, a entrevista de um acusado 
de um crime, por exemplo, você botar o cara ali falando, a emoção ali da vítima, pô, você contou a sua 
história, você não precisa chegar e escrever 50 laudas, 50 folhas para explicar aquela história, então o 
repórter já se conscientizou disso que são várias plataformas e ele tem que se adaptar, ele tem que atender a 
todas essas plataformas no jornalismo, não tem jeito. 
O repórter produz para todas essas plataformas - impresso, online - e também produz vários tipos de 
material multimídia (vídeo, áudio) fora o material que vai para o impresso também. O repórter tem 
algum tipo de remuneração extra ou já está incorporado no salário dele todas as atividades? 
Assim que ele é contratado no contrato já vem dizendo  que ele tem que atender a essas plataformas, já vem 
no contrato, já vem incorporado no salário dele que ele é para ser um repórter para trabalhar tanto para o 
online quanto para o impresso. 
Antes dessas tecnologias móveis, que de qualquer forma, permitem através de conexões, envio de 
material de onde quer que ele esteja, havia um deadline mais bem definido.  O repórter tinha que 
voltar para a redação para finalizar o seu trabalho. Com o repórter na rua são solicitadas parciais 
dessa produção enquanto ele está na rua, ele vai enviando antes de consolidar a matéria? 
Esse trabalho online acho que até facilita um pouco para no final ele consolidar a matéria. Vou dar de novo 
o exemplo da operação [policial] porque é um exemplo legal porque às vezes a operação demora o dia 
inteiro, quer dizer às vezes o lead vai estar no final da operação, o lead da matéria dele do jornal, e o lead 
para o online não, é aquele momento ali, o retrato atual da operação, prendeu cinco pessoas, cinco 
acusados, é aquele retrato ali, que está rendendo da operação, é a prisão daqueles cinco sujeitos ali.  Então 
se você deu aquele retrato daquele momento é o lead daquele momento no online. Então prendeu cinco, 
apreendeu mais não sei quantos quilos de cocaina, de  maconha já é outro retrato da operação e aí no final 
prende um chefão do tráfico, que era o grande objetivo da operação, então esse vai ser o lead do jornal e 
esse foi o nosso quinto lead, digamos assim, para botar na linguagem do jornalismo. E ao mesmo tempo 
por que facilita para o repórter? Ele já deu todos esses retornos, vamos dizer assim, ele vai chegar na 
redação e a história dele já vai estar meio que contada ali no online, então é meio um copiar e colar, vamos 
dizer assim, ele traz aqui para o impresso, faz os ajustes necessários, cria o lead criativo, o lead que for, 
mas a história mesmo que ele teria que contar no jornal já está toda ali, já está toda facilitada o trabalho 
dele, se ele ia gastar duas horas para escrever aquela matéria, ele já não vai gastar isso tudo, ele vai gastar 
meia hora e, principalmente, no filé mignon, que é pensar na visão do que é de diferente que ele vai ter que 
jogar no jornal amanhã que já não está esgotado no online. Acho que essa é uma das grandes vantagens. 
Na sua opinião o repórter que trabalha num sentido  multitarefa e com uma velocidade maior até 
certo ponto do que se fazia tradicionalmente, isto chega a comprometer a qualidade do material 
produzido da notícia ou potencializa mais essa notícia? 
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Acho que potencializa exatamente por conta disso de ele sair muito do rang rang do factual, quer dizer, o 
factual já está no online, então ele tem que ter aquela sacada, aquela expertise de pensar assim: "Eu tenho 
que ver o que é que está por trás dessa notícia, qual a análise, onde posso aprofundar essa notícia".  A 
notícia em si, a prisão do chefão do tráfico, todo mundo já tem e vai dar da mesma forma, onde ele pode ir 
além, é isso que vai potencializar a capacidade dele dessa análise, dessa visão nas entrelinhas, vamos dizer 
assim, da notícia, é onde ele pode até ter um ganho ai. 
Essas tecnologias móveis elas realmente mudam as rotinas do jornalista? Por exemplo: sua 
capacidade de apurar, de estar em campo e fazer essa apuração? Essa rotina se altera para o 
repórter? 
Acho que se alterou um pouquinho. A gente por exemplo está começando a usar o Skype para o retorno, 
né. O chefe de reportagem aqui, essa coisa do digital, o repórter está na rua e dá um retorno para o chefe de 
reportagem, até as vezes dá ao vivo mesmo por Skype, o cara fala assim: "Estou aqui, pode ver, aqui atrás 
estou aguardando o entrevistado não chegou ainda". Quer dizer, é uma tecnologia, uma viagem sem volta, 
não tem jeito, ele tem que se adaptar a essa tecnologia, tem que ser mais ágil porque cada vez mais 
velocidade conta bastante. Logicamente que no impresso o jornal só sai no dia seguinte, mas no online 
você tem que ser ágil, você tem que ser esperto, tem que ter a sacada no momento da filmagem, você não 
tem que ser literal de filmar por filmar apenas, o ângulo que é legal, isso também é um aprendizado e é a 
lógica. Ele vai ter que se adaptar e não ficar só na apuração em si de buscar o lead, do novo, da análise, mas 
ele tem que fazer o factual também, então ele tem que adaptar as duas coisas e fazer da forma mais ágil 
possível. 
Considerando que não somente, atualmente, os jornalistas tem a sua disposição essas estrutura 
(celulares, notebooks, conexões), mas também o próprio público de alguma forma também tem esses 
equipamentos à disposição para produzir conteúdo. Como é que o Extra Online absorve dentro de 
sua rotina produtiva, essa produção amadora do público? 
A gente tem aqui uma das seções que começou a abrir, não o Extra Online, mas a Infoglobo como um todo, 
o site do Globo, com a seção Eu Reporter, que é exatamente isto de captar informações e o leitor fica à 
vontade para mandar vídeos, textos, mandar fotos para a gente, seja do que que seja, pode ser um buraco na 
rua, como pode ser um flagrante de um assalto que o cara captou. A gente tem um exemplo aqui do Prêmio 
Esso, conquistado pelo hoje editor Fábio Gusmão, uma moradora que filmou os traficantes na Ladeira dos 
Tabajaras e tinha horas e horas de filmagem disso e ele foi lá, apurou, investigou, fez matéria investigativa 
disso e rendeu um Prêmio Esso. Praticamente o material todo veio de um cidadão, um repórter cidadão, 
digamos assim. A web 2.0 também é uma realidade, a gente aqui está em fase de mudança de plataforma 
porque a gente pretende aproveitar melhor esse material do leitor e não só em termos de material enviado 
por ele, mas os comentários deles nas matérias, nos blogs, nós aqui procura dar um espaço para isso, a 
gente tem uma página dois no impresso que é para dar a opinião do leitor, mas a gente quer avançar nisso, 
quer avançar nas redes sociais também porque está hoje evoluindo, cada vez mais participativa.  Às vezes 
você tem notícias de furo pelo Twitter, pelo Facebook, o Orkut é mais comunidade, mas você também 
consegue captar notícias, muitas vezes você tem um acusado de um crime e que você vai lá no Orkut, faz 
uma pesquisa de campo no Orkut e descobre todo um perfil daquele sujeito, descobre porque que o cara 
chegou a cometer aquele crime, então é isso, não tem jeito também é uma viagem sem volta a web 2.0 e as 
redes sociais ali em volta e gente tentar aproveitar cada vez mais este espaço e o material vindo dele. 
 
Dentro dessa questão de redes sociais, nós temos o Twitter que é bastante utilizado jornalísticamente. 
Como vocês se apropriam dessa ferramenta, principlamente, quando estão em mobilidade para 
produzir conteúdo? 
Hoje, por exemplo, falando dessa coisa do multimídia, o pessoal da geral já está utilizando até os 
12Seconds [refere-se à plataforma de streaming de 12 segundos] que o Twitter disponibiliza lá de vídeo. 
Ontem, por exemplo, a gente fez, acompanhando a greve dos rodoviários os repórteres que estavam na rua 
de manhã passava takes de 12 segundos, mas muito, eu acho úteis para o leitor, para o leitor do Twitter 
dizendo "Olha estou aqui em Cascadura, a situação aqui é essa e essa". Um videozinho ali curto de 12 
segundos, mas que dava conta do recado. Da mesma forma que você tem que dar em 140 caracteres 
escritos ele passava em 12 segundos e o que é legal, a imagem dele do local, você está vendo, você twittou 
"tu viu aquilo ali, vou sair agora, pô, está tranquilo ali em Cascaduro, no ponto de ônibus não está tendo 
tumulto", mais serviço do que isto... é muito legal isso, essa instantaneidade da notícia,  o rádio que sempre 
foi um meio de comunicação muito bom por conta dessa instantaneidade, agora o rádio com a imagem, tv 
também às vezes faz também ao vivo, e o Twitter melhor ainda porque numa rede social você joga aquilo 
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ali o cara que se interessa vai se interessar ou por trânsito ali na região, ou vai pegar um ônibus ou vai 
passar por ali naquela hora já fica sabendo, tem o retrato daquele momento do local. 
Vocês estão passando por um treinamento na mudança de plataforma do GN3 para o Newsgate, em 
que essa plataforma vai aperfeiçoar esse fluxo de produção aqui da redação e do impresso dentro 
dessa visão de multiplataforma? 
A partir do momento que você tem uma redação integrada isso aí vai ser fundamental para você evoluir 
nesse trabalho de integração online/impresso porque você vai ter uma plataforma que elas vão conversar, a 
plataforma do impresso vai conversar com a plataforma do online, ou seja, ao mesmo tempo que o fechador 
de matéria que está botando uma matéria na forma ao mesmo tempo ele já vai poder botar essa mesma 
matéria no online, aquela coisa instantânea e com as suas respectivas adaptações.  Se a foto aqui no jornal 
está entrando com um corte horizontal e ele quer dar um corte vertical ali, ele vai poder fazer isso só em 
arrastar para o online, e é o que falei, internet é agilidade, e a gente vai ganhar muito em agilidade com as 
duas ferramentas se conversando, dialogando, hoje a gente não tem muito isso, tem uma redação integrada, 
mas em termos de ferramenta de publicação a gente tem diferenças do online para o impresso e acaba 
sendo um obstáculo, vamos dizer assim, no processo, no fluxo, então com essas duas ferramentas 
conversando vai ser um grande avanço tanto para o online quanto para o impresso. 
 
Entrevista com o editor-coordenador do A Tarde Online, Felipe Barbalho, realizada em 19 de 
novembro de 2009.  
 
Gostaria que você falasse sobre a dinâmica do portal A Tarde Online? Como funciona? 
Bom, vamos para as contas, é que eu nunca sei o número exato. Eu sou coordenador, tem seis editores, três 
repórteres de cultura, dois repórteres de geral, três estagiários e um operador, faz fotogalerias basicamente. 
Só, na verdade. É dividido assim, a gente tem em torno de 15 pessoas, 3 estagiários e, assim, o fluxo a 
gente divide no dia com dois editores em cada turno mais ou menos, dois editores de manhã, dois editores 
no período da tarde e início da noite e dois editores na noite. Na verdade a gente está aí com um processo 
de passar por uma reestruturação, que a gente teve um editor que saiu, voltou de férias e saiu da editoria de 
internet, O Thiago, foi para o caderno 2, voltou para o impresso, e a gente está deslocando Eder, que é 
nosso repórter de origem, ele está assumindo algumas funções de editor, ele está dividindo ali a manhã com 
a Giovanna, mas um processo de amadurecimento dele para assumir essa função mesmo. Basicamente o 
esqueleto que a gente passou o ano inteiro desde que cheguei aqui foi esse esqueleto aí: dois de manhã, dois 
de tarde e dois de noite, dois repórteres de manhã de local, um de cultura, de manhã, e depois à tarde entra 
os estagiários porque a gente não tem repórteres à tarde, os três estagiários, que dois vem de tarde e um 
vem à noite, um pouco mais tarde, aí um repórter de cultura e um terceiro de cultura, que é especificamente 
de cinema, que é o Lucas, e o operador de fotogaleria, que a gente chama, que é o Rodrigo, ele chega no 
fim da tarde e aí fica até o fechamento. Essa função dele, depois que cheguei aqui. Então ele já trabalhava 
aqui, depois que eu cheguei e tal, antes de eu chegar  tinham dois ou três e acabou reduzindo a esse, porque 
nossa operação para produzir uma fotogaleria era muito trabalhosa, você levassa, para ter alguma noção, 
uma fotogaleria de 6 fotos te levava 1h15, 1h30 para produzir isso e ai durante o ano inteiro fiquei me 
batendo com a tecnologia e tal para melhorar o mecanismo dela, a ferramenta e tal e aí a gente conseguiu ai 
nesse mês agora com uma ferramenta melhor, que agora em menos de meia hora, 20 minutos você faz uma 
fotogaleria, que é mais ou menos o tempo que, em outras redações que eu trabalhei é um tempo razoável 
para você fazer uma fotogaleria pequena. Até essa função dele de fotogaleria até para o início do ano estou 
pensando em rearrumar aí para ele assumir outras funções, apesar dele não ser jornalista ir para essa parte 
de gráficos, design. Aqui quando cheguei a diferença muito grande, quando eu cheguei que vi a editoria 
separada em estagiários, repórter, editor de conteúdo e editor de capa, como eles chamam aqui. O editor de 
conteúdo é o cara que edita as matérias, as notas que a gente está publicando durante o dia, edita as 
galerias, legendas, assim, tem um maior apreço pelo texto, por empacotar a matéria com links, com fotos e 
tal; o editor de capa é mais faz as chamadas na capa, né, e os canais na capa e lá no Rio, eu trabalhei lá por 
9, 10 anos antes de vim para cá, o fluxo era totalmente diferente. No último lugar que passei você era 
repórter, mexia na capa, você editava seu texto, todo mundo tinha texto final para ir para o ar, o cara ficava 
às vezes de plantão sozinho, o repórter só pelo cargo mesmo, assim... 
A tendência aqui é que vocês façam essa modificação para que o repórter seja mais multitarefa? 
Meu objetivo é tornar cada vez mais por isso [Inaudível]. O Eder é um bom exemplo disso é um cara que 
quando cheguei aqui ele era repórter e volta e meia ele estava absorvido pelo impresso para fazer 
reportagem para o impresso. É um cara que é muito bom repórter, só que no online ele funciona também 
editando as matérias, editando capas a gente ainda está experimentando aos poucos, assim ele tem uma 
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visão que até mesmo no impresso ele já fechava páginas, tal, sozinho. Ele tem uma boa visão. Cada vez 
mais é imprescindível o profissional jornalista ter isso, assim, se a gente está caminhando para uma era 
muito mais digital que o impresso e tal, todo jornalista tem que ser um editor, tem que ter uma cabeça de 
editor, os estagiários há pouco tempo ai a gente teve uma reunião, uma conversa que eu expus isso para 
eles, dava dicas coisas mais claramente qeu se eles são estagiários eu enxergo eles como estagiários de 
edição e nem tanto de reportagem. Tanto que estas foi uma das coisas que quando eu cheguei eu falei 
"ninguem sai. Ninguem sai que eu digo é que ninguém sai da redação para procurar matéria. Esse tamanho 
da equipe que a gente tem, com esse tamanho de site que a gente tem, não dá que todo mundo ficar aqui 
dentro 24 horas por dia". Então, segurei os repórteres, ninguem sai mais, só Eder ficou nessa, absorvido 
mesmo e a gente tem que responder, a gente vai ser cobrado pelo que está acontecendo agora "estuprador 
que foi pego hoje a tarde e se apresentou" a gente vai ter que ter a matéria já bonitinha no site com foto, 
com os outros casos, aquela construção que a gente já está acostumado que começa com a notinha e vai 
aumentando para a matéria, a memória, você vai botando links, fotogalerias... 
E quando você assumiu o cargo de coordenador do online? 
Comecei em janeiro. na verdade comecei a negociar em outubro do ano passado e ai em dezembro fechei 
com A Tarde e ai vim para cá, passei 10 dias aqui em dezembro já falando, fiz mais o apronte, conversando 
com a equipe, conversando com cada membro da equipe para saber qual era a realidade e o que eles 
esperavam para esse ano e já comecei em janeiro já tocando encaminhando o jeito que eu vim para cá fazer. 
O grupo A Tarde atualmente está num processo de convergência, inclusive tem uma coordenadoria 
de integração, como funciona essa dinâmica entre o impresso, o online e também com os outros 
suportes midiáticos aqui do Grupo? 
A Mariana ela participou da seleção que eu fiz e tal. Quando eu vim para cá o que me passaram 
daqui..tinham duas coisas bem diferentes do Rio quando eu vim. Uma delas era essa editora de integração, 
coordenadora de integração, ela está acima do secretário de redação do impresso e do editor-coordenador 
do online, ela tá ali realmente para fazer a integração geral e também a outra coisa do pagamento de 
integração que tem para os repórteres e para quem faz conteúdo para  fora de sua área de origem. Quando 
eu vi disse "pô, isso é modelo bacana" e depois trabalhando  eu vi que tem que funcionar, né? Eu vejo a 
Mariana como uma facilitadora, ela é que tem trânsito em todas as mídias, ela faz os contatos da rádio com 
a gente se a gente tem algum áudio, uma entrevista que precisa ser editada, faz esse meio campo, chama a 
atenção do impresso quando não chama um conteúdo nosso bacana no jornal, chama a atenção da gente 
quando a gente não tem alguma coisa por falta de cobrança o impresso, assim, claro que no meio desse 
processo todo tem os probleminhas que são localizados mais de um lado, ou do outro, mas ela está ali para 
facilitar esse fluxo, ser um referencial para todo mundo, qualquer bola dividida "ah, quem é que vai cobrir, 
de quem é a responsabildiade de fazer isso e tal" ela está mais ali para determinar e a vejo muito como 
facilitadora diante de tudo que aconteceu este ano, problemas estruturais, do jornal, dessa crise econômica, 
que o jornal sofreu a transformação gráfica, diminuição da equipe... 
A equipe do online diminuiu? 
A equipe do online desde que eu cheguei eu perdi um posto. A gente tinha quatro ao todo. Uma repórter 
que eu perdi. Dois, uma pediu demissão e outra voltou para o impresso e aí nesse movimento eu repus com 
duas, só que no mês seguinte eu não pude continuar com uma delas. Assim, eu terminei realmente 
perdendo essa vaga. Do ano passado para este, quando eu cheguei o quadro de editores aumentou no 
online. Quando eu comecei aqui em janeiro começou também a Giovana e a Margarete também entrou na 
vaga de um menino que estava sendo contratado para a vaga de editor, na área de repórter mas que estava 
fazendo substituição de editor e ela entrou no lugar dele para encaminhar. Nos papos com a equipe o 
pessoal fala "ah, a equipe já foi muito maior já teve mais de 20 pessoas", Andrea acho pode dar um 
panorama melhor disso. Hoje em dia a gente tem esses quinze, eram 16 no início do ano, então perdi uma 
vaguinha, mas no final desse ano estou ganhando duas porque está no processo de contratação de um 
estagiário a mais e de um infografista que a gente não tem na equipe atualmente, parece que já teve, mas 
agora a gente vai voltar a ter. 
E  dentro desse contexto qual a importância da comunicação móvel nas estratégias de produção e de 
difusão de informações e de conteúdo jornalístico? 
Eu diria que no dia a dia a gente não é afetado assim na nossa rotina e nem a gente tem a preocupação 
inicial com o esquema de comunicação móvel não. Acontece que na rotina de produção, para traçar em 
linha geral, o impresso está ali com maior capacidade de produção, né, mais gente, eles são nossos 
fornecedores de conteúdo ali. A gente também pega coisas fora deles, mas basicamente é que eles 
produzem e o Mobi faz isso com a gente. Então é interessante essa pergunta porque é um pouco o Mobi, 
não que a gente tenha qualquer reclamação que eu tenha passado aqui do Mobi reclamar que o Online não 
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passou alguma coisa, porque o Mobi já está inserido num contexto que ele já sabe exatamente o que a gente 
está produzindo, acompanha o fluxo, a integração já é natural, normal, a gente não precisa se preocupar em 
passar as coisas para eles. Raramente. Sei lá posso contar num dedo de uma mão num ano inteiro alguma 
vez que alguém do Mobi levantou e falou "Pô, tem uma notinha de não sei o que, a gente não tem", alguma 
informação que a gente não passou, tirar alguma dúvida e tal, natural é ou eles pegam o que a gente tem 
mesmo ou se eles se resolvem sozinho apesar da equipe ser pequeninha se você for pegar em outro 
contexto nosso com o impresso já é diferente a gente tem muitas queixas do que o impresso não passa para 
a gente e eles também podem ter algumas não sei especificamente quais, é aquele velho preconceito que se 
tinha no início do online "ah, roubam nossa informação" por isso que eles enxergam muito, eu vejo isso de 
outras redações que passei, aquele movimento de "não vou dar isso para eles agora" e ai a nossa 
concorrência tem e a gente fica desesperado querendo publica e o impresso já tem aquela informação desde 
manhã e a gente já está de tarde e a cobrar "cadê, não sei o que". Ai acaba descobrindo que o impresso já 
tinha isso há horas e não passou.  
Com a diminuição da redação online, então de uma certa forma vocês têm uma dependência do 
impresso principalmente naquelas matérias mais factuais. Os fotógrafos, por  exemplo, têm 
notebooks. Como é essa relação? Eles enviam quando vocês precisam diretamente do local para que 
o online possa aproveitar e os repórteres enviam também parciais dessa apuração que eles estão 
fazendo em campo quando há essa urgência para o online? Como ocorre? 
A fotografia eu considero assim o setor que fornece para a gente que funciona melhor. Muitas, muitas 
vezes mesmo acontece de a gente ter a foto e não ter informação e aí a gente tem informação pela legenda 
da foto que o cara colocou. Aconteceu muito este ano o processo de os fotógrafos passarem flashs para a 
gente. O cara editar na rua, passar o que acontece, naturalmente eles saem com laptops e passam da rua, só 
que nem todos tem laptops, nem todos sabem usar o laptop ou não querem usar, ai é problema mesmo, 
questão de pessoas, alguns se recusam, alguns não sabem, mas muitos sabem e passam da rua, às vezes 
também dificuldades de trabalho que eles têm, saem de uma pauta e saem para outras três, então às vezes o 
cara não tem tempo de descarregar ali ou não tem agilidade necessária ou não tem tempo, tá no carro ou o 
cara está cansado vai fazer quatro pautas e está de saco cheio e ai entrevista com eles. Mas de qualquer 
forma é o setor que funciona mais bacana com a gente. 
Enviam as fotos?  
Enviam as fotos. É muito difícil a gente ter uma coisa e não ter foto. É mais fácil a gente ter uma foto e não 
ter informação do que ter informação e não ter a foto. A fotografia realmente trabalha muito bem em 
relaçãop a isso. O Casaes acho que conseguiu incutir em todo mundo "a melhor foto é a que chega antes". 
Ele já falou isso para mim várias vezes que falou para os fotógrafos "é a fotografia que chega antes". Em 
jogo, que é uma coisa rotineira que a gente chega no máximo no intervalo, começo do jogo ele sai e passa 
algumas fotinhas ali da torcida do começo do jogo e no intervalo passa tudo. Isso é uma coisa que em 
relação aos repórteres nem todos têm essa cultura. Os fotógrafos ficaram muito motivados a fazer mais esse 
ano porque muitos começaram a fazer e a gente começou  a registrar isso mais, não sei se antes não era 
registrado, eu que lanço o pagamento das integradas do online para outros setores, começou a pingar para 
eles um dinheiro e tal a mais, cada flash desse igual ao que o repórter passa e ai muitas matérias, muitas 
notas de trânsito e tal, aquela foto, a matéria é basicamente a foto com o que foi o acidente, uma coisa 
básica, o cara passa e a gente coloca lá informação do repórter fotográfico. Eles passam isso com o laptop, 
às vezes tem deficiência com equipamento, está com problema, não está com sinal, são deficiências 
técnicas e já os repórteres nosso contato básico é celular, telefone celular. Ás vezes quando teve caso do 
repórter ir com o laptop basicamente é inviável quando vai cobrir alguma coisa no interior, eu diria que, sei 
lá, 10% das vezes a gente teve alguma coisa imediata, o cara passou o que tem de passar, sentou, ai não sei 
se foi falta de orientação do coordenador da editoria dele ou má vontade dele ou problema de equipamento, 
mas ele não tive esse retorno. Acontece que a gente se resolve sozinho como disse da história do Mobi, o 
Mobi acaba se resolvendo só, a gente vai pega da agência, chega pela agência muita coisa, acaba ligando 
para o cara e o cara acaba passando por telefone mesmo e ai essa coisa da mobilidade dos repórteres e dos 
fotógrafos funciona muito mais com os fotógrafos do que com os repórteres. 
Há pouco vocês tiveram uma reunião de pauta para definir as estratégias da cobertura da visita de 
Lula aqui em Salvador, hoje e amanhã. Como entra essa questão? Os fotógrafos estão orientados a 
enviar conteúdo já que é uma matéria factual de grande impacto, política, como vai funcionar as 
estratégias de cobertura? 
Quando tem grandes coberturas, carnaval, Lula vem aí, alguma coisa assim, aí tem essas reuniões que a 
gente para mesmo fora do dia a dia, né, fora da rotina do dia a dia, o ideal é que acontecesse todos os dias, 
mas só que a gente sabe que nem sempre tem tempo para isso, disposição, de parar e tal, é uma coisa que 
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eu vejo que se a gente começasse a fazer mais frequentemente talvez a cultura começasse a mudar mais um 
pouquinho, mas aí quando tem essas coberturas o que é que acontece, a equipe do impresso vai falar "a 
gente vai com tantos repórteres, vai estar um repórter não sei aonde". No Lula, por exemplo, amanhã, ele 
vem hoje, chega na base aérea, depois vai jantar no Palacio de Ondina e depois vai para o hotel dormir e aí 
o impresso botou um repórter em cada ponto desse, por conta de mobilidade para sair de um pro outro. E aí 
a gente se planeja e aí fico sabendo qual o nome do repórter que vai ficar em cada lugar, vai ter o celular de 
cada repórter. Hoje em dia a gente fica também preocupado de pegar do fotógrafo, muitas vezes o fotógrafo 
manda a foto e passa uma informação para o editor de fotografia "Olha já mandei as fotos e tal, Lula 
escorregou aqui, caiu, peguei uma foto bacana e tal", e às vezes o editor de fotografia, como trabalha do 
meu lado, às vezes fala comigo: "o Luciano passou e tal e nem sei o que". A gente já passa para nosso 
editor e o cara pega o flash com o fotógrafo mesmo e enquanto isso o repórter está, de repente, apurando 
alguma coisa e não passou o flash e aí a gente já sabe onde exatamente cada um vai tá e ai eu oriento meu 
editor para orientar o estagiário ou repórter que está em cima do caso lá.  Você separa alguém só para pegar 
flashs só daquele evento e deixa outro que estive no horário para cuidar do resto do mundo todo porque a 
equipe é muito, muito pequena e aí pega um, separa para aquela cobertura que o cara vai ficar perturbando 
o repórter ou ficar ali esperando o cara ligar para fazer esse acompanhamento. "O lula já chegou na base 
aerea", ai por volta das oito horas provavelmente ja vai ter que Lula chegou em Salvador, com uma nota 
básica só informando que ele chegou. De repente ele não vai nem falar com a imprensa, mas vai chegar 
uma foto e vai registrar "Lula já está em Salvador" e ai vai da o resto a agenda dele, para onde ele vai e 
conforme for passando, dez horas já jantou lá com Jarbas (inaudível) no Palácio de Ondina. Se tiver 
informação do repórter que está lá, se ele conseguiu pegar uma aspas porque é muito bom para a gente em 
flash, é bom destacar assim quando o cara traz uma aspas boa de onde ele está. O cara está na rua está 
vendo um treino de futebol, o técnico  falou uma coisa bem bacana e o cara conseguiu pinçar e perceber 
que aquilo rende uma matéria para o online para a gente colocar e dar um destaque é bacana. Uma aspa 
legal salva a nossa manchete, a nossa foto salva muito isso. 
No carnaval vocês chegaram a utilizar celulares para transmissão ao vivo, tanto de celular para 
celular quanto para o site. Como foi essa experiência? 
Como funcionou a web tv...ela fez a transmissão com as cameras profissionais lá deles e a gente colocou 
isso no site e o Mobi fez uma transmissão por celular até captando com o celular além da transmissão que 
eles já tinham disponível pelo nosso site, mas a operação exatamente disto não tenho conhecimento como 
desenrolou, sei que deu certo lá, eles conseguiram, foi a primeira vez, senão me engano. Assim, confesso 
que fico alheio dessa operação do Mobi mesmo como é que se desenvolve. 
Atualmente, além de repórteres e fotógrafos que tem à disposição para captura de informação, como 
laptops e celulares, nós temos também o público que, de alguma forma, tem esses mesmos 
dispositivos e que em alguma situação pode pegar um flagra, alguma situação que tenha um valor 
jornalístico. Como isto é incorporado à produção jornalística do portal? Vocês têm alguma 
estratégia? 
O que a gente tem hoje em dia é depender muito do usuário que faz isso. Pelo menos o Mobi se eu não me 
engano tem um projeto de fazer um facilitador para o cara mandar pelo celular, um flagrante que ele pegou, 
mas no portal também não é preocupação primeira nossa pensar "Pô, como é que o cara está com um 
celular na rua e como é que ele vai mandar". A gente ainda pensa um pouco à moda antiga: "o cara vai 
pegar o celular, vai descarregar em casa a foto ou vai mandar para nosso email".  
E quando chega esse material vocês tem um canal Cidadão Repórter e também o fluxo normal do 
portal. Vocês além de colocar esse material com fotos e vídeos, que são mais comuns registrados por 
celulares ou por câmeras digitais, vocês também incorporam na produção jornalística se tiver um 
valor jornalístico? 
Sim, claro. Um melhor exemplo dessa incorporação é quando chove, tem temporal. Isso é aqui, no Rio 
também, vivi essa experiência assim lá no Globo, no Extra. Quando chove o pessoal adora mandar foto de 
rua alagada, problema, trânsito. No dia 5 de maio quando choveu muito aqui em Salvador, a cidade parou 
ainda esse ano. A gente teve uma enxurrada, literalmente mesmo, de imagens que eles mandaram. Fotos e 
videos, video é bem menos, diria que é a parte bem menor que as pessoas mandar. Muita foto, tem muita 
foto boa também. O que acontece é que quando chove você manda foto para a rua para fazer o registro e 
nem sempre o fotógrafo consegue chegar lá no lugar que tá brabo, no meio de um lugar que está bem 
alagado e o cara da casa dele, de cima do apartamento ou na casa mesmo ele manda e o que acontece 
muito, que a gente percebe é indignação. Quando chove alaga e o cara diz "que merda, a cidade está se 
desfazendo vou mandar para protestar". Quando dá uma chuva a gente já abre o canal "mande sua foto e 
seu video" e põe lá o link no formulário básico que a gente tem para mandar e a gente incorpora isso. 
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Algumas chuvas que tiveram forte aqui durante o ano as primeiras fotos que a gente usou foram de 
internauta. Eu me lembro de uma claramente. Não foi essa de 5 de maio [de 2009], mas que a gente não 
tinha foto nenhuma e de repente pingou no nosso email, era na época que não tinha esse formulário aí e aí 
pingou no nosso email lá, que a gente sempre colocava qual era o email para o cara mandar. Aí teve uma 
situação na ACM  e não tinha foto de fotógrafo nosso e colocamos na capa do site lá, “foto do leitor”, quer 
dizer, estimulou outros  também a mandarem e esse negócio de conteúdo colaborativo assim é você 
instigar, está sempre colocando e também tem aquele movimento de você colocar, às vezes não com a 
qualidade muito boa, talvez se o fotógrafo da casa tivesse tirado uma foto daquela você não colocaria, mas 
por ser uma foto do leitor você querer valorizar: "pô, você saiu. Você colocou lá, passou informação para a 
gente, a gente considerou isso bacana, continue participando". A gente faz isso, às vezes alguma coisa que 
jornalisticamente não tem uma qualidade tão boa, mas põe para estimular cada vez mais a participação, aí 
não é só da participação, mas a audiência porque o cara vê: "Pô, minha foto entrou na galeria de foto". A 
gente quando teve essa chuva grande a gente fez uma fotogaleria dos nossos fotógrafos e uma ou duas dos 
leitores, só dos leitores e deu um destaque bomba nesse material, aí também pela a audiência... 
E os créditos?  
Crédito. fotos dos leitores e tal..... 
Eles chegam a ser remunerados também, como é essa política? 
Não. É uma coisa até que...eu já peguei essa fase que já tinha esse estímulo a conteúdo colaborativo. Já 
esbarrei algumas vezes de pessoas ligarem para a redação e falarem "Pô, tenho um vídeo, um flagrante tal, 
uma foto e não sei o quê". Hoje em dia a determinação que eu dou para minha equipe é: "passa para eles 
para a gente dá uma olhada". Quando o cara tem interesse de vender "mostra para a gente para a gente ver 
se vale a pena". O conteúdo colaborativo ajudou um pouco o jornalismo nisso, antigamente muitos desses 
vídeos que aparecem na televisão, nos sites e tal, antigamente o pessoal pagava "imagem cedida por...", às 
vezes não era cedida, era paga. Hoje em dia não, o jornalismo colaborativo deu uma boa ajuda financeira 
para as empresas de comunicação puderem usar o conteúdo sem pagar, mas você está dando uma liberdade 
para o cara colocar a coisa dele, mas com o filtro seu, você é quem vê, você é quem edita, você vê o que vai 
para o ar. Teve até o caso esse ano que o menino veio aqui, acho que foi na rua que teve um alagamento, e 
aí uma menina ou um menino, uma criança morreu sugada por um buero, alguma coisa assim, e a mãe 
também e aí o menino era da região e gravou, não o que aconteceu, mas gravou como é que ficou lá o 
espaço porque acho que ninguem tinha essas imagens lá da área onde a menina morreu e aí ele veio "eu 
tenho essas fotos, vocês pagam?" e eu falei eu posso ve se valer a pena, uma imagem muito boa ai eu levo 
aqui a outras instâncias e ai decide se vai pagar ou não. Ai ele trouxe, deu uma olhada e o video era mais da 
região e tal, o pessoal andando de canoa na rua. Era bacana, mas nada para você pagar. Se fosse o flagrante 
da menina sendo sugada, beleza. Eu falei "olha a gente não tem interesse" e ai ele falou "então eu cedo para 
vocês". Aí a gente descarregou, fez lá um vídeo e não pagamos. 
Entrevista com editora do JC Online, Benira Maia, realizada em 25 de setembro de 2009.  
 
Primeiro, apresente um panorama de como funciona a redação do JC Online 
A gente começa a trabalhar por volta das 7h da manhã de segunda à sexta, normalmente, até o fechamento 
do jornal que acontece por volta de 23h30 e 1h30 da manhã. A gente acaba sempre ficando um pouco mais, 
sei lá, meia hora, uma hora depois disso, mas há caso em que o jornal fecha, todo mundo vai para casa e a 
equipe do JC Online permanece fazendo matéria e entrando pela madrugada. 
Quando tem uma matéria especial, algo desse tipo? 
Nesse caso específico basicamente são três casos específicos. Posso falar depois? 
Pode. 
Dia de sábado a gente começa a trabalhar por volta de 8h, 9h e vai até o fechamento do jornal, mas nesse 
caso o jornal fecha mais cedo, geralmente de 9h, 10h. E no dia de domingo também a gente começa a 
trabalhar de 8h, 9h e vai ate´o fechamento do jornal, que é por volta de 23h à meia noite. E os três casos 
específicos que eu lhe falei. Quando a gente está para lançar algum especial mais robusto que teve áudio, 
teve vídeo, teve toda uma super produção, que foge do dia a dia do factual, normalmente e aí é um erro, e aí 
admito que é um erro de planejamento maior da gente, mas já houve vários casos recorrentes da gente 
amanhecer na redação, ficar até 3h, 4h para colocar aquele especial naquele dia no ar porque o especial 
pegava um gancho, uma coisa de denúncia, mas pegava o gancho do dia tal porque era naquela data e tinha 
que se jogar naquele dia para se trabalhar até para deixar tudo fechado. A gente está tentando reverter isso, 
evitando esse atropelo de última hora e lançar no máximo 9h do dia. O outro caso é o seguinte: matérias 
específicas. Exemplo, uma matéria simples, numa sexta à noite o jornal fechou e chegou um telefonema, de 
uma pessoa de Boa Viagem, de que umas tartarugas estavam desovando na praia de Boa Viagem, que é a 
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principal praia do Recife, e aí a gente mandou, tinha uma repórter no horário, e a gente mandou a repórter 
apurar isso. Ela foi de 23h30, meia noite para Boa Viagem, o jornal fechou, ela chegou e essa matéria 
entrou de 1h30, 2h da manhã da madrugada do sábado para o domingo. O jornal aproveitou essa matéria, 
quando a gente já tinha dado desde a madrugada do sábado. Enfim, foi um caso que não era uma matéria 
especial, não era nenhuma cobertura. E, por fim, o terceiro caso, que é aquele, coisas importantes, 
coberturas que a gente tem que ficar acordada fazendo, exemplo Olimpíadas. Nas últimas Olimpíadas a 
gente fez o esquema de 24 horas na redação. No caso, coincidentemente, coube a mim ser a repórter, eu me 
escalei porque eu fui repórter de esporte e foi a forma de eu assistir as Olimpíada ficando trabalhando de 
madrugada porque se eu estivesse trabalhando durante o dia, eu deixaria de ver, então eu me candidatei 
sendo a repórter da madrugada, chegava 11h da noite e largava entre 6h e 7h da manhã e o resto da redação 
funcionando durante o dia. Outro exemplo desse foram as eleições. No dia da eleição, dia 1 e dia 2 sempre 
tem essa virada e geralmente a gente vai embora, 3h, 4h da manhã, dependendo dessas últimas eleições, 
foram mais cedo, que como foram eleições municipais terminou mais cedo, mais quando é estadual eu me 
lembro de sair de umas 4h, 5h da manhã. Sim, a equipe é composta de um editor, dois editores-assistentes, 
quatro repórteres e três estagiários. Essa é a fixa. Fora isso fica abrigada na estrutura do portal ainda o 
editor do blog do Jamildo, que é um blog de política, voltado principalmente para política e economia, mas 
não impede que fale de escândalos, de mulheres, de fotos de mulheres bonitas, alguma notícia cultural. Fica 
também abrigado o repórter responsável pelo blog do Torcedor, que é um blog voltado para futebol, com 
foco principal nos times de Pernambuco e seu respectivo estagiário que é dedicado exclusivamente a isso. 
E também o Jornal do Commercio começou há cerca de um ano o projeto que é bem legal, que é o 
Estagiário Multimídia, que é você na hora de escolher estágio normalmente a gente pega o estagiário para 
impresso, pra rádio, para tv, mas nesse caso o estagiário escolhido fica rodando em todos os veículos, em 
todos os meios, três meses na tv, no impresso, três meses na rádio, três meses no online. [interropida 
gravação] 
 
Continuação de gravação 
....no dia a dia, principalmente de uso de celular e notebook e tal, parte principalmente da equipe. Equipe 
dentro do JC Online, extra de conteúdo. A gente tem um webdesigner que é muito interessado nesse 
conteúdo móvel, Sidclei Sobral. Foi ele que nos apresentou o Qik, depois o Kyte e a partir dele incentivava 
e a gente sai para a rua com isso. Da parte da empresa o bom foi que viabilizou celulares para a gente fazer 
isso e temos notebooks e netbooks e  aí a gente usa isso, os netbooks e notebooks, principalmente em caso 
de viagem ou em coletiva que você vai ter uma estrutura para você sentar e escrever, senão vai ficar mais 
rápido passar por celular. Você filma e ao mesmo tempo ou depois passa "o principal foi isto" para a gente 
postar e pegar esse embed e jogar junto da matéria ou do post, no caso do blog. Recentemente na última 
visita de Lula, agora em setembro senão me engano. Foram duas pessoas do online, uma ligada ao blog e 
outra repórter do JC online mesmo e aí, nos dois casos delas estavam com celulares, estavam com os 
notebooks. No caso do blog estava com o netbook, um netbook mais moderninho da redação do impresso 
que cedeu, que já vem com a placa do modem acoplado dentro e foi uma beleza, ela foi só elogio e já 
postava direto de lá. Foi em Suape, aqui perto, Ipojuca, Porto de Suape, e postou direto de lá. A repórter 
fazia em tempo real e Inês, foi a repórter do JC Online, ela foi também para um evento e a volta, que ficava 
uns 50, 40 km daqui, que eu me lembro, que lá estava o ministro da Educação, Lula e tal e aí ela já foi, na 
volta no carro, na hora ela cobrindo, ela só anotava e filmava e na volta já no carro ela já foi batendo a 
matéria, antecipando pra quando chegasse aqui só para jogar porque ela disse que não aguentou. As 
informações não eram coisas palpitantes, mas já adiantou grande parte da matéria no carro, ou seja, 
agilidade. 
E dentro desse contexto como você avalia o custo-beneficio da implantação de comunicação móvel no 
portal? 
Eu acredito que só tem benefícios, o custo não é alto, principalmente para um sistema de comunicação. 
Quando você fala em papel aquela coisa cara, quando você fala em televisão todos os equipamentos são 
muito caros, quando você olha para Internet você vai comparar uma coisa de 100 mil, 200 mil, 300 mil 
reais para comprar alguma coisa, um netbook, mil e poucos para comprar um celular. Em termos de sistema 
de comunicação só tem a ganhar em termos de tempo, de multímidia, de enriquecimento da matéria, até 
para a empresa sai barato a partir do momento em que o repórter ia passar mais uma hora batendo uma 
matéria já no deslocamento já bateu a matéria e não vai fazer hora extra. Então só tem a ganhar. Ganha o 
internauta, ganha o profissional, ganha a empresa. 
Que tipos de tecnologias móveis são utilizadas pela equipe jornalística para a produção de conteúdo, 
principalmente quando ela está numa reportagem de campo? Digamos celulares, notebooks, câmeras 
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digitais, gravadores digitais, câmeras de vídeo portátil? Que equipamentos portáteis, tecnologias 
móveis você tem para a equipe? 
Você falou tudo. 
Tudo isso vocês têm? 
Agora a gente tem filmadora, celulares, 3 celulares, tínhamos quatro... não, na verdade temos quatro porque 
conta também a do blog do Jamildo, quatro, três do online mesmo e um do blog do Jamildo, temos um 
notebook, um netbook, diretamente da gente. Temos uma câmera fotográfica digital, uma filmadora digital. 
Agora, apesar de a gente ter isso tem um problema sério, tanto a câmera fotográfica quanto a filmadora são 
antigas, então deve chegar em breve uma nova filmadora que vai permitir um áudio bom porque os áudios 
acabam ficando baixo, principalmente no caso dos celulares e se você tiver em ambiente aberto peca pelo 
barulho externo do ambiente , mas ai a gente pode utilizar tudo isso. 
Houve algum tipo de treinamento para os repórteres que produzem matérias usando essas 
tecnologias ou realizam transmissões ao vivo? Eles passaram por algum tipo de treinamento 
específico? 
Inicialmente não, foi meio cara e coragem, "olha como é que se faz aqui" e a gente não teve não, fomos 
com a cara e a coragem fazendo isso. Eu me lembro perfeitamente que na época o Gustavo Belarmino, que 
é editor-assistente, ele se debruçou sobre o Adobe Premiere e aprendeu algumas coisas e repassou para os 
colegas e quando chega uma pessoa nova repassa esses conhecimentos, ensina a gravar, editar na verdade. 
Depois de um certo tempo, sei lá, um ano e meio depois teve aula de meia hora com cinegrafista da TV 
Jornal, que deu uns toques sobre filmagem, mas nada profissional que vai fazer um workshop, uma oficina, 
treinar "esse vídeo ficou uma droga, vá la na rua e faça melhor", não teve nada disso. 
Mas os repórteres tiveram dificuldade de operar os equipamentos? 
Não. Na prática não. Claro que não fica a coisa mais maravilhosa do mundo até porque não teve essa 
oficina, mas não perde. 
Qual o perfil desses repórteres? Eles são multitarefa? Por exemplo, eles produzem não só os seus 
textos, mas também áudio, vídeo, fotos? 
Tudo isso. São paus para toda obra. Acaba fazendo tudo, agora se a matéria tiver com pressa, o que 
acontece é que a pessoa faz tudo isso, filma e quando chega na redação passa para o colega editar, acontece 
isso, mas normalmente é ele quem edita e tudo mais quando chega na redação, mas na prática acontece 
muito do repórter filmar e esquecer de tirar a foto e aí "cadê a foto?" e ai você tem que pegar um print do 
vídeo e fica uma droga. 
Mas você atribui isso ao fato do repórter se desconcentrar por estar com vídeo, muitas tarefas? 
Tem muitas coisas, muitas tarefas. E assim, porque ele acaba achando que o vídeo é mais importante que a 
foto, mas na verdade quando eu vou chamar na home, principalmente se tiver a foto e lá dentro a pessoa vê 
o vídeo. Normalmente apesar da gente ter espaço de vídeo, mas como o espaço de vídeo fica um pouco 
abaixo e a matéria se for nova a gente dá destaque no topo do portal, então acaba tendo a chance de chamar 
com foto. 
Os repórteres produzem para multiplataforma, digamos assim, produzem só para o online ou, de 
acordo com a necessidade, produzem para a televisão, para o impresso, para a rádio? Eles também 
fazem essa produção para outros meios do grupo ou só para o online? 
Já houve caso de a matéria ser aproveitada no impresso, mas aí não foi necessariamente uma coisa 
preestabelecida: "Olha, você vai fazer e produzir...".  Não, ele pegou aquela matéria e foi transportada para 
o impresso e já houve caso pouquissimo de o repórter fazer uma para o online e depois fazer um texto um 
pouco diferente para o impresso. Para a televisão é complicado a não ser uma coisa muito, muito, caiu um 
avião e ele foi o primeiro a chegar, porque a qualidade da imagem é ruim...e rádio não também, com 
exceção, da parte da gente, da equipe da rádio não, mas a equipe dos repórteres multimídia passam e aí tem 
toda essa produção de rádio, de você aprender a mexer lá, editar, de botar um sonzinho e tudo mais, uma 
coisa mais profissional e tem um estúdio de rádio à disposição deles, eles fazem isso. Estes estagiários 
multimídia fazem isso até porque eles têm trânsito para chegar no estúdio e mexerem e há caso de fazerem 
a mesma matéria e adequam para  a rádio, para a tv e para o online para o impresso. 
E na sua percepção como os repórteres têm reagido com a incorporação dessas tecnologias móveis 
nas suas rotinas de trabalho? 
Repórteres do JC Online? 
Do JC Online 
Perfeitamente bem. Só gostando e querendo aprender até porque começa que aquilo vai engradecer, 
enriquecendo e tem que ter isso porque não pode internet ser só texto, é natural. 
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Os repórteres chegam a ter remuneração extra pela produção para outro meio de conteúdo 
adicional? 
Não. Até agora não. Mas assim, não tem remuneração extra, mas se você pensar que eu sou um repórter e 
vou fazer uma matéria só para o impresso, "mas eita, eu tenho que fazer uma matéria para o online, tendo 
que fazer um vídeo", acaba passando mais tempo na empresa e acaba fazendo mais horas extra. De certa 
forma, a empresa paga com pagamento de hora extra. Não deixa de ser. Já que a empresa paga hora extra a 
partir do momento que ele fica mais tempo para atender os outros veículos acaba fazendo mais hora extra e 
ganhando mais. 
Voltando a uma das questões iniciais, quais são os tipos de matérias ou coberturas em que as 
tecnologias móveis são mais utilizadas? Factuais, as especiais, quando surge uma emergência ou para 
grandes coberturas? 
Tudo isso. 
Poderia descrever uma situação real em que foi utilizado? 
Essa da visita de Lula. Porque assim normalmente há casos em que a gente sai com um celular para alguma 
coisa factual, mas factual mais assim de coletivas, de anúncios e tal, porque assim também tem um caso 
[entrevista interrompida]. a gente tenta fazer também matérias que fujam ao dia a dia do factual porque se a 
gente tem um sistema [de comunicação], a não ser que seja uma coisa muito, extremamente importante, 
mas se a tv vai dar, se eu mando o repórter 8h, 9h, ele vai lá apurar, manda telefone e tal e quando ele 
chegar na redação vai editar, o vídeo dele vai estar mais ou menos na mesma hora que vai estar gerando o 
vídeo da televisão que eu posso pegar. Então não tem para quer gastar munição, no caso repórter, para fazer 
a mesma história da televisão que eu vou ter disponível na televisão e eu vou só fazer o texto por fora. 
Então a gente procura fugir um pouco do factual do que todos estão fazendo a não ser que seja uma coisa 
muito importante. Por exemplo: agora chegou o menino do blog, foi para a coletiva do anúncio, uma coisa 
do blog, o pessoal lançou o novo padrão do Sport Club, do Náutico, aí o blog vai filmar o desfile e tal. 
Porque às vezes se for à tarde a gente não pega esse vídeo à noite, então é legal realmente ter e futebol dá 
muito acesso. Dia de domingo, o jogo for aqui, já é meio que padrão o blog do plantão fazer vídeo com a 
entrevista logo depois do jogo, a coletiva que o treinador dá. Isto porque a tv só vai passar essa entrevista 
no dia seguinte. 
Eles gravam em celular? 
Gravam de celular e chegam aqui e descarrega, não é em tempo real. 
Mas tem situações em que eles fazem em tempo real também? 
Tem. Mas não é muito frequente não até porque essa coisa de futebol só quem pode transmitir o jogo, o 
direito de transmissão é de algumas emissoras, a emissora compra e a gente nem sempre pode transmitir ao 
vivo. Na decisão do campeonato a gente transmitiu ao vivo a entrada, essas coisas, mas no jogo mesmo não 
pode. Outra coisa que tem muito de futebol...estou tentando me lembrar...todo dia alguém sai praticamente, 
90% sai com o celular para fazer alguma coisa. E nos especiais sempre tem cobertura com tecnologia 
móvel. Sempre. Gustavo e Inês fizeram um especial recentemente sobre saúde mostrando o trajeto dos 
pacientes que vem do interior se tratar no Recife. Então eles foram para o interior e aí filmaram essa 
viagem e quando a viagem é mais distante como foi um caso há dois anos um especial sobre índios "índios 
de Pernambuco" e que passou por vários municipios, acho que foram cinco dias de viagem, se foi com 
notebook, aí filmava, descarregava o vídeo já no notebook, já fazia anotações no notebook. Recentemente 
teve um especial da gastronomia de Fernando de Noronha, com grande serviço de como comer bem em 
Fernando de Noronha e aí o pessoal ficou quatro, cinco dias lá em Noronha e aí com essas estrutura, 
câmera fotográfica, filmadora, notebook para já ir fazendo digitando o material para quando chegar já bater 
a matéria. A matéria foi consolidada aqui, mas já descarregando o vídeo e tudo. 
Atualmente essas tecnologias móveis digitais e as conexões sem fio oferecem mais mobilidade para os 
repórteres que estão em campo. Os repórteres são solicitados....? (interrompido) 
Eu me lembrei! Deixa eu te falar, desculpa, eu me lembrei a história do blog. Em alguns casos ele vai para 
campo com notebook, com modem e já fica postando direto... 
Direto do local, textualmente? 
Textualmente. 
E também imagens? 
Imagens, não, só se ele estive com Qik, mas ai não. É mais só o texto  e depois ele faz o vídeo no final e 
vem para  a redação, mas principalmente o texto. Imagina você num jogo digitar já é uma loucura, jogo 
você descrevendo os lances, os destaques e ainda vendo fotos é complicado. 
Então ele faz uma atualização mais do blog enquanto está lá do estádio dando um panorama do que 
está ocorrendo lá, mais ou menos isso? Agora estas tecnologias e conexões sem fio disponíveis, de 
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alguma forma, oferece mais mobilidade aos  repórteres que estão em campo. Esses repórteres são 
solicitados a enviar parciais dessa produção ou mesmo toda a produção diretamente do local de onde 
estão trabalhando, do local de apuração ou eles têm que voltar para a redação para finalizar esse 
material? 
Normalmente eles têm que voltar para a redação. A não ser que a matéria seja produzida para o dia 
seguinte, já aconteceu de o repórter ir fazer toda a apuração, como a matéria não era necessariamente para 
aquele dia, manda o celular, de lá da casa dela que é perto, não vão fazer ela vim para cá para ir para casa, 
de lá ela dispensa, vai para a casa dela e manda o celular. 
E enviar pela internet? 
Manda o celular pelo motorista que vai voltar para a redação, mas normalmente a gente não usa essa 
transmissão. Na prática muito pouco. A não ser um caso muito específico. Fotógrafo do Jornal do 
Commercio utiliza muito e aí como o evento, ontem mesmo, teve um protesto na Praia de Boa Viagem 
contra ataques de tubarão porque os surfistas estavam achando que o governo não estava fazendo direito 
esse monitoramento de tubarão e etc e tal e os surfistas, pela manhã, 9h, fizeram um protesto colocando  
sacos de areia na praia de Boa Viagem com faixas e tudo o mais e aí o fotógrafo foi, a rádio foi, a tv foi, o 
fotógrafo do Jornal do Commercio foi. A gente pegou a informação pelo celular. Ligou daqui para o celular 
da repórter da tv. Na verdade ela ligou para a gente e passou a informação e aí a gente fez o texto e eu "meu 
deus eu quero chamar com foto" porque daria uam foto bonita porque praia, sol, céu azul e ai o fotógrafo 
mandou pelo netbook direto para a redação e ai eu peguei a foto e colocquei e ai foi o fotógrafo fo Jornal 
do Commercio, não deixa de ser o uso. Ou seja: quem usa mais são os fotógrafos. Normalmente a prática 
tem sido essa. O repórter vai para o evento, vai para o fato, qualquer que seja, ele assim que termina ele 
apura, filma, pode fotografar se ele se lembrar, e assim que termina ele liga para passar o lead para a gente, 
a gente bota o lead no ar, quando ele chega complementa e vai editar o vídeo, normalmente é isso. 
Eu acompanhei uma das transmissões, a Parada da Diversidade, e o repórter em alguns momentos 
ele envia no meio de um ao vivo, entre um e outro, enviava também fotos, vocês comumente fazem 
isso? 
Não. Normalmente não faz. Normalmente não faz. 
Só em coberturas, nesses momentos? 
Até porque, por exemplo,  no caso de Lula . Lula veio, vai fotógrafo, vai online, vai tv, vai tudo. Se eu 
tenho lá o fotógrafo que pode mandar uma foto numa resolução melhor, numa qualidade melhor, que é 
especialista em foto porque é que eu vou usar a do fotógrafo do online? Não preciso. Eu uso a foto do 
jornal agora isso porque a gente tem uma infraestrutura, mas claro que se um prédio desabou, um repórter 
tá lá, só ele do online, então manda a foto pelo  celular. Ontem mesmo uma matéria que chegou que a 
polícia mandou para a gente. Era um caso de um pai acusado de estuprar a filha com quem teria dois filhos, 
era uma menina de 14 anos, que já tinha tido dois filhos supostamente do pai e o jornal não tinha essa foto 
e o delegado "olha, eu tenho uma foto. Eu posso mandar por celular para outro celular". Pronto a gente 
recebeu via celular. A gente deu o número do N95. 
 Isto aí do usuário? 
Do usuário. A gente entrevistou o delegado, fez a matéria e disse "olha, gostaria de uma imagem, tem 
imagem? Olha, tenho imagem e posso mandar por celular" porque não tinha ninguém para pegar essa 
imagem lá, era no  interior e era ontem à tarde e não ia se deslocar para pegar uma imagem. Ele disse "eu 
tenho uma foto do cara e posso mandar pelo celular". Pronto, perfeito. Olha, mobilidade, facilidade, 
tecnologia só facilita a vida de todo mundo. 
E na sua opinião como fica a questão do deadline, que é bem tradicional no jornalismo, como é que 
ele se estabelece atualmente para essa prática jornalística, considerando que o repórter tem a sua 
disposição todas essas tecnologias digitais e conexões sem fio para enviar o material do lugar da 
apuração? Muda alguma coisa? 
O deadline praticamente só existe para televisão e para o impresso. Para a gente o deadline é quanto mais 
cedo melhor, mande imediatamente. Como eu disse o fato do repórter ter ido lá, apurado, ele ligar antes 
para passar a informação é mais rápido ele ligar do que sair digitando até porque nem sempre tem uma 
estrutura boa para você mandar um texto, você digitar do notebook, netbook, então quanto mais rápido, 
depende caso a caso, mas talvez fosse uma boa a gente usar mais essa transmissão, mas na prática a gente 
tem usado muito o celular para passar a informação que é móvel do mesmo jeito e não transmitir isso, a não 
ser que seja realmente necessário. Tudo isso para agilizar acaba sendo mais rápido. 
Mas as tecnologias móveis de alguma forma aceleraram esse processo? 
E o celular que está ligando? Totalmente. A filmadora, o celular, tudo isso. Quando for preciso tudo mais 
prático. 
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E como você avalia a qualidade das notícias produzidas por um repórter em condições de 
mobilidade? Há alguma interferência na qualidade dessa notícia ou não? 
Acredito que não. Acredito que não. Não há. 
Seria o mesmo processo se fosse de outra forma, na sua opinião não tem nenhuma mudança nesse 
aspecto não? 
Quando você diz mandar, ele está com o notebook digitando e mandando? 
O que falo exatamente é que ele está em mobilidade e ao mesmo tempo esse repórter pode estar 
produzindo outros tipos de conteúdos. O fato de ele está em mobilidade ele pode estar sendo cobrado 
para enviar parciais desse material? Produzindo mais conteúdo que normalmente ele está 
produzindo. Isso chega a interferir na qualidade do que ele produz? 
Ao contrário. Chega a interferir por bem porque ele vai oferecer mais. O problema, professor, não são as 
tecnologias, é principalmente tempo. Der tempo que você faz um especial. Você pode se aprofundar muito 
num tema, ele pode fazer uma grande matéria, o problema é que tem tempo. Tudo isso, essa tecnologia 
móvel só veio a facilitar, mas se ele quiser faz o jornal, duas ou três páginas sobre o evento que ele foi e 
ainda faz vídeo. Ontem o blog do Jamildo foi, junto com a redação, para um evento sobre corredor de 
transporte e aí o menino fez um grande material. Lula foi um material extensissimo porque ele estava 
dedicado o dia todo aquilo, aí as tecnologias só vieram facilitar. O que pode atrapalhar é a questão de 
tempo. De você chegar e o repórter fazer duas, três matérias para determinado assunto e "olha, evite fazer 
hora extra", mas aí a tecnologia só a facilitar, só tem a ganhar. 
você acredita que essas tecnologias mudaram a forma de trabalhar dos jornalistas? Por exemplo na 
forma de produzir, de apurar, você percebe algum tipo de mudança nessa forma de trabalha do 
jornalistas com o uso dessas tecnologias?  
De apuração não, mas de edição. No início a gente cometia alguns erros, que eu considero erros, que é o 
texto está aqui impresso e do lado o vídeo, e o vídeo ter muito a reprodução desse texto. Ter as mesmas 
coisas desse vídeo. Traga uma coisa extra para não ficar redundante o material. A apuração continua a 
mesma, mas só que você ter o olhar o que vai colocar no vídeo e o que vai colocar no texto. Agora a gente 
colocou agora três matérias em texto, com a principal e duas retrancas sobre o problema de coração em 
Pernambuco, pegando como gancho domingo é dia nacional do coração e dizendo que Pernambuco, Recife, 
doenças do coração é a grande causa de morte em Pernambuco. Uma das vinculadas, um dos links, uma 
falando sobre hábitos, maus hábitos contribuiam para as pessoas adquirirem as doenças do coração, 
sedentarismo e por aí vai.  E ai ela fez essa matéria em texto e embaixo ela dizia "veja o vídeo, o que é que 
o médio diz para você, o alerta, o que é que ele diz". Ela não saiu detalhando o que o médico disse, qual a 
alimentação que deve...não, ela só disse veja o vídeo, ela fez um textinho e jogou o médico lá falando, que 
acho que é o correto. 
Vídeo que ela gravou com um celular? 
Com o celular. 
E diante dessas implantações de comunicação móvel na empresa, mas especificamente na redação do 
online, você visualiza que houve alguma mudança na estrutura da redação, tipo um rearranjo do 
ponto de vista físico ou do fluxo informacional para dar conta dessas novas demandas da 
comunicação móvel? 
Um rearranjo na redação como um todo do sistema? 
Do sistema ou do online também, houve algum tipo de mudança desse ponto fisico e também do fluxo 
de informação, o que você considera que mudou para atender essas demandas da comunicação 
móvel, do jornalismo móvel? 
A gente teve que criar uma coisa básica, pelo menos um computador específico para a edição e aí, que é 
pouco, chega a ter fila, "olha, meu vídeo é mais urgente que o seu, o seu só entra amanhã. Se levanta que o 
meu é prioridade". Tem situação como essa. O rearranjo organizacional, o principal eu acho foi a 
implantação desses jornalistas multimídia, que são usuários contumazes de tecnologias móveis porque eles 
vão muito para a rua até mesmo se ele estiver no impresso buscar ter um olhar sobre a rádio, visando a 
rádio, visando o online, então teve esse rearranjo estrutural... 
Que seria mais do ponto de fluxo esse aí, fluxo de informação de como era feito antes e agora mudou? 
Estrutural de pessoas mesmo, não é estrutural de estrutura física teve essa coisa do computador, em termos 
de fluxo, não sei se o termo é fluxo, mas o fato do repórter ter chegado a rua, editar, fazer isso, fazer aquilo, 
ele acaba, a quantidade de matéria dele acaba caindo.. 
Ele acaba fazendo menos matérias que o normal? 
Mas aí as matérias acabam sendo mais ricas em termos de multimídia.[entrevista interrompida] 
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...Ainda voltando aquele questionamento, professor, é um caminho sem fim, sempre sem fim, sem volta, 
que é o desenvolvimento natural e vai ter coisas que a gente vai se surpreender daqui a um ano, dois anos 
vai vim uma coisa que "oh, queremos fazer, vamos tentar fazer, vamos fazer, nós podemos, todo mundo 
pode, todos os internautas podem". Uma coisa de que todos nós podemos teve há um ano mais ou menos 
um avião que caiu aqui no Recife, não sei se o senhor se lembra, era do grupo Calypson, a aeronave era do 
grupo Calypson caiu e quando a repórter do online chegou lá, era um domingo, um plantão, era uma 
menina que estava tirando férias, chegou lá e já tinha tido um saque, um avião caiu e os moradores da área 
saquearam, teve saque, teve ajuda e depois teve essa coisa do saque e ai tinha um morador da área que tinha 
pegado os melhores vídeos, o melhor video chegado mais perto, foi o que chegou mais rápido e filmou. A 
qualidade da imagem não ficou boa, mas ela passou de um bluetooth de um celular para outro, trouxe para 
a redação e há pouco tempo era o video de recorde era o video desse internauta, então todo mundo pode, e 
isso o fato de ser móvel, bluetooth ai passando e chegando para a gente, maravilha. 
E como é que vocês incorporam essa produção amadora, vocês têm uma sistemática, têm canais? 
Especificamente na produção jornalística, tendo em conta que não só os fotógrafos e os repórteres 
profissionais detem esses dispositivos, câmeras e celulares, mas também a audiência/público, como é 
que isto é incorporado na produção jornalística? 
Na prática a gente lançou um canal, Meu JC, que acabou sendo mal divulgado, a gente fez num formato 
que não deu certo, pouco chegou através dele, que seria um canal de envio para isso. E a gente está 
buscando rever isto, mas normalmente tem esses casos de você pegar na hora junto, chegar lá e a pessoa 
deixe pegar, tem gente que liga e diz "olha, aconteceu isso e eu tenho, você está interessado?". E ai a gente 
analisa se esta interessado ou não, se é de graça, se tem custos, quanto a gente está disposto a pagar, se está 
disposto a pagar, até agora não pagamos por nenhum e tem uma experiências de coisas específicas de 
"mande seu material", mas são experiencias pontuais. Numa decisão do Campeonato Pernambucano 
anunciou pela rádio, não me lembro se era Campeonato Pernambucano ou Brasileiro, acho que foi 
Pernambucano, que a gente avisou pela rádio "você que está no campo mande fotos para a gente que o blog 
do torcedor vai colocar essas fotos do celular e tal" e a gente deu o número dos celulares da gente e as 
pessoas mandaram fotos do campo e aí foram aproveitadas, mas foi uma ação de festa, não era uma coisa 
denúncia, era principalmente "olha, estou aqui no campo torcendo pelo Sport". 
E quando tinha um vídeo de um flagrante vocês chegaram a incorporar na produção jornalística ou 
num canal específico? 
Na produção jornalística. A gente tem a matéria dizendo "olha o avião caiu e aqui o vídeo", e a gente 
credita o video feito pelo internauta, pelo morador que estava ali perto e foi o primeiro a chegar até para 
mostrar porque as vezes a qualidade pode estar até melhor, mas muitas vezes fica aquem porque ele não 
tem um olhar tão jornalístico assim para justificar porque não foi com uma camera de televisão, foi com um 
celular, que a resolução não é tão boa assim. É justo creditar e estabelecer as condições em que foi feito 
aquele vídeo. 
Como se estabelece a relação online e  a impressa dentro de um processo de convergência 
jornalística? 
o sistema tem uma coisa...a gente antes...o JC Online está dentro, faz parte da redação do Jornal do 
Commercio, da editora do Jornal do Commercio, que é o impresso e o online e aí essa editora, essa parte 
impressa e online funcionava em outro prédio à parte, em outro bairro. De três a quatro anos a gente veio 
para esse prédio que já estavam as rádios e a tv. Desde que a gente veio para cá todos os veículos tem uma 
reunião diária às 11h da manhã para dizer as suas pautas. E aí o online diz as suas pautas, o impresso diz, as 
rádios dizem e a tv diz a sua pauta e aí a gente troca figurinhas. Então isso é uma coisa muito legal porque 
nem sempre os outros sistemas de comunicação tem essa troca diária de informação. Com essa vinda para 
cá melhorou também nossa aproximação com o Jornal do Commércio impresso porque antes, no outro 
prédio, a gente ficava em outro andar. Você não circulava muito pela redação, o contato fisico com as 
pessoas, de você olhar, troca ideias, sorrir, falar, até isso facilita o fato de você ser coleguinha de redação 
para passar informação. Então antes tinha essa coisa mais distante e hoje está melhorando cada vez mais. 
Até pouco tempo a sala da gente era totalmente fechada, era um aquário, até início desse ano. Quebraram-
se os vídeos, tirou-se as portas e aí ficamos integrados à redação e isso ajuda. Esse pequeno fato de tirar a 
porta abriu esse caminho para uma integração maior. Então acontece hoje de repórteres, são poucos ainda, 
"Tô indo para tal matéria, deixa eu levar um celular para eu fazer um vídeo?". Ele vai, faz o vídeo e traz 
para a gente, ou é exclusivo do jornal do dia seguinte, se for uma matéria exclusiva ou às vezes eu digo "faz 
dois parágrafos para a gente", ele mesmo faz ou passa a informação para a gente e coloca o vídeo. Tem 
repórter do jornal que tem coluna no JC Online e que está totalmente autosuficiente e faz o vídeo, o slide 
show, faz o texto. Agora a inserção desse material, ela manda o material todo pronto com legenda, com 
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título, com embed do vídeo, com embed das fotos e a gente insere no portal através do gerenciador da 
gente. É um passo a passo de você ir aproximando mais e acontece também, por exemplo, na cobertura de 
Lula. A repórter que foi do online ela fez o texto para a gente e ela que fez  o texto do impresso sobre 
aquele determinado evento de Lula. Houve outros, mas aquele educacional com o ministro Haddad, com 
Lula, etc e tal, o texto foi dela. Então há essa convergência. Atualmente a gente está recebendo quase 
diariamente a participação de uma repórter de tv, da tv jornal que se interessou: "olha, eu quero, deixa eu 
ficar lá com vocês?". Ela trabalha um expediente na tv e está meio que aprendendo, fazendo texto para a 
gente, fazendo vídeo, e ai ela faz vídeo bem legais até porque ela tem essa visão da tv. 
Ela produz esse vídeo quando sai com a equipe da tv? 
Não. Extra. E ai normalmente eu digo "olha, como você não tá, traga eles para cá porque você não pode 
sair daqui e dizendo que você está por que se acontece alguma coisa? Você não está, você está aqui", 
extraoficialmente. A maioria dos vídeos ela traz a pessoa para cá e filma, são matérias mais produzidas 
porque ela faz muito por telefone porque o principal dela, se é que ela tem deficiência, ela sente falta de 
texto, ela não tem, como impresso mesmo, então ela faz muito texto para o online, algumas matérias com 
vídeo, mas a que eu falei há pouco tempo sobre o dia do coração, a história do coração, eu passei para ela e 
ela fez texto principal, duas retrancas e o vídeo. Ela diz: "Eu tenho dificuldade em imagem, eu não tenho", 
e ai a gente teve que produzir por aqui as imagens, pegar de arquivo, fazer uma ilustração e ai a tendência. 
E outra coisa que acontece: duas vezes por semana vai alguém do online, normalmente sou eu, vou falar na 
rádio sobre o JC Online,  as novidades daquele dia. Terça e quinta o online tem uns minutinhos na rádio. 
Na tv também vocês têm espaço... 
A gente escolheu a pessoa que melhor se sai bem na televisão, que tem mais traquejo com televisão, que é 
Inês, não é nem um editor, nem um editor-assistente, um repórter para falar sobre cultura, e  ela não é nem 
repórter de cultura, mas é que ela se sai melhor na tv. Toda sexta-feira ela vai interagir com o apresentador 
do programa da manhã sobre a agenda cultural do final de semana. Ela não está ganhando extra por isso, 
mas ganhando auxílio paletó, uma cota extra porque você tem toda uma produção. Por causa disso ela 
mudou o horário dela, toda sexta ela tem que chegar bem cedo e sai mais cedo normalmente porque tem 
que estar aqui linda, loira e maquiada e sete horas da manhã com toda a produção feita no dia anterior. 
 
 
 
Entrevista com repórter 1 JC Online, realizada em 28 de setembro de 2009.  
 
Que tipos de tecnologias móveis são utilizadas pela equipe jornalística pela produção de conteúdo, 
principalmente quando o repórter está em campo, celulares, notebooks? Que tipos de tecnologias 
vocês utilizam no dia a dia? 
O básico é o celular, o N95. Geralmente o repórter vai para a rua só com o celular, mas para algumas 
coberturas especiais, onde não vai dar tempo de você voltar, você tem disponível o notebook com modem 
portátil em que você vai fazendo as coisas do próprio local de apuração. Aconteceu em junho quando eu 
estava prestando serviço no blog de Jamildo pela primeira vez, tinha uma audiência pública na câmara de 
vereadores e eu não ia ter tempo de voltar para a redação para bater porque eu iria viajar no início da tarde 
e a audiência ia terminar no final da manhã. Então eu fui com notebook, ligava na tomada e ia alimentando 
ao longo da audiência. 
Os repórteres tiveram algum tipo de treinamento específico para operar essas tecnologias móveis? 
Eu particularmente não. Não sei dizer os colegas. Eu sai meio que juntando as coisa que sabia, noção de 
imagem, do período que eu trabalhei na tv, noção de texto da época de jornal e de leitura, de acompanhar, 
eu sempre acompanhei muito noticiário de internet, eu meio que tentava fazer o que via e gostava dos 
outros lugares. Um treinamento específico não. 
Essa rotina sua e dos repórteres se modificou com as tecnologias móveis ou não? E em que? 
Eu acredito que sim porque antes você ia, chegava, apurava só anotando, voltava para a redação e batia um 
texto. Depois com essas novas tecnologias você teve que desempenhar várias funções. Primeiro você faz 
como repórter de texto, anota tudo, escreve tudo, apura tudo direitinho, depois você vira um repórter de 
televisão, você junta com os repórteres de televisão e "vamos gravar? Vamos", grava aquela parte especial 
e pronto e depois escreve o texto completo e pontuar com as inserções de vídeos com as entrevistas. 
Essa produção vinda do celular ou de outra tecnologia móvel também é distribuida para outras 
plataformas ou só vem para o portal? 
A gente coloca no YouTube... 
Estou falando para outros veículos do grupo? 
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Todo dia tem uma ação chamada de integração, que um repórter do JC Online colhe na redação do online 
qual é o material multimídia que a gente tem disponível de vídeo, de áudio, de fotografia e vai oferecer a 
redação do jornal impresso. Por exemplo: Marcos Maciel [ex vice-presidente]  teve aqui no jornal, [caderno 
de] política fez a entrevista e a gente fez um vídeo. Política vai publicar a matéria  dela com a foto que ela 
deu, mas no finalzinho vai ter um selinho do JC  Online chamando para ver o vídeo, que é um extra, um 
brinde para o leitor deles e o internauta. 
Quais os tipos de matérias e coberturas em que tecnologias móveis são utilizadas? Por exemplo: são 
para matérias factuais, grandes coberturas, emergências, flagrantes? Quais são as situaões? 
Descreva. 
No JC Online é para tudo, do factual para a produzida. Eu estou dizendo no online porque a TV Jornal 
utilizava e era aquela coisa, um fato que não tinha muita importância, não dava para deslocar uma equipe, 
dá um celular para um motoqueiro que vai e faz a imgem. Mas no JC Online a gente utiliza para tudo, 
desde o factual, da desapropriação de um imóvel, a cobertura da parada gay, que é um grande evento, que 
reune milhares de pessoas e que a gente faz com celular ao vivo, como a gente fez com o festival de 
cinema, como fez com um desfile de moda que tem aqui no Recife. 
O fato do repórter está com mais mobildiade com essas tecnologias móveis sem fio, esses repórteres 
são solicitados também a enviar parciais da produção enquanto está em campo ou o material total 
para a redação ou ele tem que retornar para finalizar esse material? 
Para um material bonitinho, redondinho, bem arrumado, ele tem que retornar. Até existe tecnologia, mas 
talvez não exista tanto material porque a gente poderia muito bem cada repórter sair com um notebook e 
com um programa básico de edição que tem em qualquer computador, como o MovieMaking, fazer uma 
edição simples e colocar no ar, mas hoje não acontece, a gente no máximo pode mandar aquele material 
bruto. Pelo Kyte, que a tecnologia que a gente tem usado para fazer a transmissão ao vivo, você já manda 
os vídeos partidinhos, mas aí tem aquela coisa você não está colocando crédito, você não está colocando 
trilha sonora, não está vendo iluminação, você não está vendo nada, aquela coisa bruta, mas está ali. E a 
questão de transmitir para outros veículos acontece muito, você está lá, chegou primeiro, você apurou para 
o online, está fazendo para o online, está alimentando o JC Online por telefone para as estagiárias que 
ficam nas notícias e a gente fica passando as informações da rua para elas e aí já vem a rádio que não está 
lá e pede para você també passar um flash para eles. A tv às vezes pega a imagem que você fez do celular e 
usa no telejornal. 
Na sua avaliação há alguma alteração na qualidade das notícias que são produzidas  pelos repórteres 
em mobilidade? Eles sofrem algum tipo de prejuízo na qualidade de sua produção ou não? 
Não, acredito que não. Talvez perca um pouco se você for comparar com o material impresso porque 
geralmente o repórter do impresso tem menos pautas, ele não tem a preocupação de estar fazendo vídeo, 
gravando áudio, então por ser um trabalho mais simples na hora de apurar e por ter menos pauta ele pode se 
debruçar mais em cima de determinada pauta e oferecer um produto mais aprofundado. 
Essas tecnologias mudam, de alguma forma, a forma de trabalhar do jornalista em relação ao 
processo de apuração, produção, emissão ou distribuição do conteúdo? 
Acredito que sim, a começar que você está gravando, você está com um aparelho com uma luzinha 
vermelha e que já intimida muita gente, que é diferente de você chegar só com um bloquinho e uma caneta 
e fazer a entrevista. Então acho que aí já começa a ter alguma diferença no modo de produzir, no modo de 
apurar. 
Estamos passando agora por um processo de convergência nos veículos de comunicação. Aqui no 
sistema Jornal do Commercio como se estabelece a relação entre a redação  do online e a impressa? 
Como é que vocês estabelecem essa interface? 
Teoricamente há uma integração. Todo dia às 11h da manhã e às 5h da tarde há uma reunião onde cada 
núcleo de produção, seja o jornal impresso, a tv, a rádio e o online passam o que estão produzindo naquele 
dia, às 11h, às 5h da tarde tem uma reunião para decidir o que vai sair no jornal impresso e aí teoricamente 
há essa integração. Teoricamente porque o impresso como vai sair no dia seguinte nem tudo que ele vai 
trabalhar ele passa nessa reunião que é para não ser furado. Então há muito mais uma integração de uma 
transferência de informação do online para o impresso que do impresso para o online. Hoje mesmo a gente 
teve um exemplo prático disso. Saiu uma sentença que condenou o Governo do Estado de Pernambuco a 
pagar 300 mil reais à família de um psicanalista que foi aassassinado em Boa Viagem e essa informação 
chegou para a gente e assim que soube passou para a cidades e o repórter de cidades quando falou para ele 
disse que já sabia, mas em momento nenhum passou para o online. 
Nem sempre esse intercâmbio acontece na prática? 
Nem sempre é uma via de mão dupla, é muito mais uma via de mão-unica, do online para o impresso. 
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E os repórteres dos outros veículos do grupo que usam celulares, eles também repassam essa 
produção para o JC Online, existe essa parceria? 
Isto existe, mas é pouco, é bem pontual. Você tem poucos casos de repórteres da redação que já acordaram 
para essa nova possibilidade que é o jornalismo online, então você tem alguns que  vão, chegam e já 
conseguem pensar a pauta de uma forma multimídia. "Essa pauta aí eu sei que vai render um vídeo, que vai 
render uma imagem legal, que vai render uma entrevista legal". Tem um exemplo bacana que estava com 
essa história toda da gripe suína, o impresso deu uma matéria de como lavar as mãos e nada melhor que um 
vídeo mostrando de como lavar a mão, então tinha a matéria explicando tudinho, as fotos com o passo a 
passo de como a maneira correta de lavar a mão, mas tinha lá para assistir no JC Online e chegava lá e 
tinha o material completo. Mas são poucos os repórteres do impresso que se disponibilizam a fazer isso. Eu 
me lembro claramente de uma repórter que ela ia fazer uma história que a gente tinha dado um furo pela 
manhã e ela iria fazer meio que uma suite do que a gente tinha dado e eu pedi para ela levar o celular e ela 
disse: "Não vou levar porque eu não sei filmar, tentei uma vez, saiu uma porcaria e não vou tentar de 
novo". Acontece isso. 
Era realmente porque ela não tinha o domínio da ferramenta ou por que ela não tinha interesse, de 
fato, em produzir? 
O que ela falou era falta de domínio, mas não sei. Acredito que seja falta de interesse de uma maneira geral 
da redação porque não custava nada pedir aqui "como é que uso?" como a repórter que se interessa para 
saber como é que usa, pede o passo a passo para fazer e faz e fica um material muito legal. 
E na sua percepção como os repórteres reagem à incorporação dessa tecnologia móvel na sua rotina 
de trabalho? 
Os repórteres do online ou repórter de uma forma geral? 
Do online e também do impresso. Como você nota a diferença de um para outro? 
Os repórteres do online já se identificam como repórteres do online, são aqueles que estão com o celular ou 
então com uma camerazinha digital e estão se enfiando no meio de cinegrafistas de tv, dos microfones de 
tv... 
Entãp já se naturalizou para eles? 
Sim, eu acredito que ainda há algum preconceito, você nunca vê um cinegrafista abrir uma brecha para 
você chegar com um celular e se instalar ali perto, geralmente tem que cavar essa brecha, mas as pessoas já 
estão se acostumando, já tem repórter de tv que está na sua frente e não se incomoda de ceder o ombro para 
você apoiar o braço e ficar filmando. Se tem uma coisa que é uma dificuldade na gravação no celular é que 
vídeo e áudio você capta tudo na mesma peça, então você tem que estar bem perto de quem está falando 
para conseguir filmar. Eu soube que já existe uma adaptação de microfone saindo do celular para que você 
poder manter uma distância para ter um bom enquadramento e fazer a pergunta e sendo possível de captar a 
resposta, mas aqui a gente ainda não incorporou isso e tem essa dificuldade. 
E como os entrevistados reagem à entrevista com o uso de celular? 
Tem gente que acha que é brincadeira e olha 10 vezes para seu crachá para ver se realmente você é repórter 
e não acredita. "Ah, é com celular que vocês fazem. Nunca imaginei". Tem gente que acha que é 
brincadeira, tem gente que acha que não é possível ver com a qualidade técnica que ele ver no portal sendo 
feita com uma coisa tão simples, que é o aparelho celular que hoje todo mundo tem, mas tem gente que 
acha super natural e inclusive começa a produzir conteúdo colaborativo com seu próprio  celular. 
E quais são as principais dificuldades que você visualiza no uso de equipamentos portáteis como 
estes? 
Por ser uma máquina tá sujeito a tudo....é nesse sentido que você está perguntando? 
No seu dia a dia quando você está usando, você falou em algumas vantagens, mas quais são também 
as desvantagens que você encontra no manuseio, nas conexões, nas redes, quais seriam os problemas 
que você poderia apontar? 
O primeiro problema mais básico é você está sempre grudado em cima do entrevistado para poder captar a 
imagem e som. Você tem também os problemas técnicos do seu celular que trava, a bateria do celular, 
como é vídeo acaba indo embora muito rápido, então às vezes você gravou, gravou e de repente acaba, e 
logo depois que acaba você tem a declaração daquela pauta que você está cobrindo, é questão de espaço de 
memória, você está gravando tudo porque você não sabe o que vai precisar e de repente acabou a memória 
e pronto, você vai ter que apagar tudo que aconteceu antes para poder garantir o que vai vim pela frente. É 
a questão de demora para enviar dados. Você faz uma foto e aí você tem que enviar para lá, você enviar 
pelo pacote de dados e o pacote de dados tem que carregar, a foto tem que carregar e tem que enviar e 
enquanto isso tudo está acontecendo na sua frente e você está preso. 
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Há pouco você falou do usuário, que também já tem esses dispositivos e que podem em algum 
momento registrar um flagra, uma situação de emergência que tenha algum teor jornalístico. Como 
essa produção amadora é incorporada à produção jornalística no portal? 
Olha, a maioria contribui com fotos e aí fotos a gente dá uma credibilidade maior porque está mostrando 
aqui, então a chance de ser manipulação é mais complicado. Então no blog, por exemplo, a gente recebe 
muita foto de denúncia, ciclovia que está degradada, o lixo que está acumulando, o parque que está 
depredado, então são coisas que tá mostrando ali, então a gente vai pegar, colocar no ar, dá o crédito. 
Jamildo [do blog de política] criou uma expressão que é "leitor atento do blog" e é dessa forma que a 
contribuição entra. O JC Online tem um espaço destinado ao jornalismo colaborativo, como vocês 
chamam, essa forma de participação do público e aí tem havido cada vez mais adeptos a esse tipo de 
colaboração, percebendo que a função do veículo é dar voz a elas, então fazendo cada vez mais uso disso 
com uma tecnologia que tá ao alcance delas. Antes no impresso não tinha como escrever um artigo, 
escrever uma matéria para colocar, mas no online eu tenho essa possibilidade de maneira muito fácil, muito 
prática, eu vou pegar o celular. Hoje em dia todo mundo hoje tem com câmera, não precisa ser um N95 
com 5 megapixels, mas com um celularzinho qualquer que você consegue fazer a foto e manda e tá lá com 
a informação. Já aconteceu da gente ter um protesto e a gente não ter ninguem nem do online e nem do 
impresso para fazer a foto, o leitor/internauta faz a foto, manda para a gente e a gente tem o registro. 
 
 
Entrevista com repórter 2 do JC Online, realizada em 28 de setembro de 2009 
 
Qual a importância que a comunicação móvel tem nas estratégias de produção e de distribuição de 
conteúdo aqui no portal? 
O JC Online prima muito por vídeo dentro das matérias, principalmente matérias pauta fria, fora do factual 
e que a gente vai para à rua e sempre faz vídeo também. Isso é praticamente regra. Toda a matéria que a 
gente vai para a rua fazer, a equipe do JC Online, a gente leva um celular para fazer um vídeo, a não ser 
que seja coisa que não se encaixa em vídeo, não faça tanto diferença na pauta. Mas a importância que a 
gente acaba proporcionando para o usuário, um produto mais completo, ele pode não querer ver o vídeo, 
mas as informação estão no texto, mas o vídeo está complementando o texto e para fazer isso tem que ser 
com o celular porque é a dinâmica do jornalismo online e a gente não pode sair com o cinegrafista da tv. 
Então essa importância mesmo, essas tecnologias móveis elas possibilitam que a gente possa fazer esse 
trabalho de ir num local e captar essa imagem para que nosso usuário possa ver o que a gente viu, então. 
As pautas já são articuladas com esse uso das tecnologias móveis? Nas decisões de pauta isto já é 
articulado? 
Muitas vezes a gente pensa a pauta. A gente acha que essa pauta pode render um vídeo legal. Acontece 
muito de a gente pensar a pauta já pensando no vídeo. Por isso que toda a pauta que a gente faz leva o 
celular. 
Vocês só produzem mais videos ou outros tipos de conteúdos também são produzidos a partir do 
celular ou dessas tecnologias móveis? 
Outros tipos também, por exemplo, a gente fez recentemente entrevistas com professores sobre a questão 
do vestibular, a gente só o áudio, que grava com o celular também. A gente faz áudio também. Assim, a 
gente faz vídeo porque tem o recurso da imagem a mais. Por exemplo: pessoas falando e não tem imagem 
de apoio que a gente possa colocar, não tem nada que vai fazer diferença para o nosso usuário a gente 
coloca só o áudio que é mais fácil de baixar e você pode escutar de forma mais rápida. Então acontece 
também da gente usar o celular para mandar fotos. Se é um evento que todo mundo quer ver imagens, então 
a gente está lá e vai mandando foto para cá para redação por celular para que o pessoal vá postando as 
fotos. 
São parciais da produção que vocês vão enviando, seria isso? 
Um evento como o casamanto gay, um evento que todo mundo estava curioso de saber, de ver imagens, foi 
uma coisa muito comentada na cidade. "Como é que os noivos vão entrar, como é que eles vão estar 
vestidos". Então enquanto estava acontecendo lá eu já estava mandando as imagens pelo celular para a 
redação e o pessoal já estava publicando e o pessoal estava acessando, ou seja, uma coisa em tempo real e 
ao mesmo tempo as pessoas não estão tendo acesso a matéria toda, eu vou passando fotos e informações 
pequenas para colocar legendas. Elas não tem acesso a matérias completas com vídeo e com tudo, mas 
enquanto está acontecendo elas já estão vendo alguma coisa e como está aquele clima de curiosidade, isto é 
bem legal. Tanto que a matéria foi bem acessada. Então quando eu chego do evento eu faço o vídeo 
completo, a matéria completa, então a gente utiliza para isso também. Agora em casos específicos porque 
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não é em toda pauta que o pessoal está interessado em estar vendo fotos e justamente fotos de celular, que 
não é enfim...a gente não pode dizer que tem a mesma qualidade que um fotógrafo do jornal do commercio 
vai fazer. Então são nesses casos mesmos quando se tem uma expectativa para se ver algo. 
Quanto o fato jornalístico ele demandar esse tipo de situação? 
exatamente. 
E que tipos de tecnologias móveis são utilizadas pela equipe jornalística? Para produção de conteúdo 
ou para as reportagens de campo quando o repórter está externo à redação, vocês usam celulares, 
netbooks, câmeras digitais, gravadores digitais, que tipos de equipamentos vocês têm disponíveis 
para usar? 
A gente tem celulares, tem uma filmadora, e tem notebooks. Não é tão comum a gente sair com notebook, 
primeiro porque são poucos e não são tão modernos. Eu já fiz cobertura com notebook. A gente usa muito 
notebook quando a gente vai para uma pauta longe da redação, que a gente precisa dormir. Por exemplo: eu 
fui cobrir a Fliporto [Feira Literária de Porto de Galinhas]. Na Fliporto tinha que ter para mandar o 
material, eu tinha que ter um notebook. Aí eram dois dias e eu tinha que dormir no hotel e não dava para 
voltar na redação para editar vídeo e bater a matéria. Então eu tive que levar o notebook e a gente leva 
também o cabo e o modem, acho que são dois modems. 
Vocês  enviavam de lá diretamente? 
De lá diretamente. Assim, isto não é tão comum, é só quando a gente tem esses eventos que são longe e não 
dá para voltar, porque os notebooks são limitados. Nossos notebooks não têm editores de vídeo. Então 
sempre que pode a gente volta para a redação para trabalhar aqui que a gente tem mais recursos para 
trabalhar esse material bem do que no notebook, o notebook a gente usa mais nessas situações em que a 
gente não tem como voltar para a redação de jeito nenhum. 
E para o uso dessas tecnologias móveis os repórteres tiveram algum tipo de treinamento específico 
para operar esses equipamentos? 
Aqui acontece muito de haver tipos de oficinas. Os jornalistas do online passando isso para os repórteres do 
Jornal do Commercio porque a ideia é não só os jornalistas do online fazendo esses vídeos, utilizando essas 
tecnologias móveis, mas também os repórteres do jornal impresso. Então é muito comum que aconteça 
treinamento com o pessoal do Jornal do Commercio. Quando a gente entrou aqui, lógico tem uns toques do 
pessoal "a gente usa assim, assado" e, também, assim nos casos das três estagiárias multimídia. Eu fui 
estagiária multimídia, a gente teve também o treinamento da tv em relação a enquadramento, luz e tal, a 
gente teve esse diferenciação por ter passado por isso aí. 
 Os repórteres trabalham numa lógica de multitarefa que pode produzir vídeos, áudios, qualquer 
tipo de conteúdo ou como funciona esse trabalho do repórter? 
Os repórteres aqui do online? 
Sim. Do online. 
Sim. A ideia é essa. A ideia é que a gente no online possa produzir, editar um vídeo, fazer entrevista com 
áudio. Acontece de também extrapolar o JC Online e ir para outros veículos. Já teve especiais daqui do JC 
Online...lógico que para isso se utilizou outro equipamento não só de celular, uma câmera melhor e tal. e 
isso chegou a ir para a tv, não é sempre, mas acontece de extrapolar. Agora, sim, como está tendo essa 
equipe multimídia agora, essa equipe sim tem a função de fazer essas matérias para mais de um veículo. 
Frequentemente a gente faz matérias que vão para o online, que vão para a rádio, que vão para o impresso. 
E a rotina de trabalho dos repórteres, você acredita que sofreu alguma alteração com a incorporação 
das tecnologias móveis no dia a dia do trabalho? 
Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder porque eu estou há pouco tempo. Quando eu 
cheguei aqui essa prática do jornalismo móvel aqui no online já estava completamente estabelecida, então 
já cheguei pegando o celular para ir para rua. Eu não tenho essa memória anterior a isso para dizer. 
Os repórteres têm algum tipo de remuneração extra no caso de uma produção que vocês fazem e é 
distribuído para outros veículos do grupo? Por exemplo: vocês produzem para o online, mas podem 
produzir para a rádio, televisão. 
Minha contratação é bem recente, então esssas questões eu não estou tão por dentro. O nosso horário de 
trabalho é o mesmo e o que a gente está fazendo é otimizando um produto. Um produto que a gente faria só 
para um veículo a gente está fazendo para mais de um, mas a ideia não é que a gente trabalhe mais, mas, 
por exemplo, ao invés de fazer duas pautas para o online num dia, a gente faz uma para todos os veículos e 
você está otimizando até a questão dos recursos mesmo, você não tem que mandar uma equipe da tv, uma 
equipe da rádio para aquilo. Se você tem uma pessoa que possa fazer aquilo então a ideia é essa otimização 
e não que você vá fazer o trabalho de todo mundo porque se fosse assim acho que teria de haver essa coisa 
de remuneração extra. Como é uma coisa bem nova aqui. Isso começou com a ideia do estágio multimídia, 



 

 

382 

então acho que não se estabeleceu de fato esse tipo de coisa, essas coisas burocráticas, não estão acertadas 
ainda, talvez daqui a algum tempo quando essa prática se estender isso fique mais assentado, mas por 
enquanto não tem nada nesse sentido, não. 
Quais são os tipos de matérias ou coberturas são produzidas a partir dessas tecnologias móveis. São 
factuais, coberturas especiais, de grandes eventos, em que momentos são acionadas estas tecnologias 
móveis na produção jornalística? 
 Olha, a gente usa muito celular em matérias que tenham um apelo visual interessante, que vá gerar vídeos 
legais e que os usuários vão se interessar em acessar, em assistir. Então, coberturas de shows, eventos a 
gente sempre usa. Em pauta fria mesmo, por exemplo, dia de alguma coisa, dia do sorvete. A gente monta 
uma matéria pensando nisso. Enfim, para as pautas frias e factual acontece também, mas o JC Online não 
tem uma equipe para estar cobrindo o factual. A gente tem um pessoal que está em últimas e está sempre 
em contato com os repórteres do impresso, da rádio para estar colocando esse material online. A gente não 
tem uma equipe que está assim "o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo para a gente 
mandar repórter". Os repórteres da gente sai com coisas mais específicas ou já sabem o que vai fazer no dia 
anterior. Então chega uma pauta de alguma coisa e a gente vai, uma coisa que já esteja premeditada ou um 
evento marcado, ou uma pauta produzida, mas a gente não sai para essa coisa do dia a dia, não é tão forte 
essa coisa de usar o celular no factual. Acontece assim com essa política da gente de tá tentando fazer com 
que os repórteres do impresso esteja sempre com o celular. Já está acontecendo isso de o pessoal está 
cobrindo para cidades um protesto, uma coisa que está agora, leva o celular, vai a imagem na hora e a gente 
coloca. 
Geralmente é iniciativa do impresso ou iniciativa do online? De onde parte essa iniciativa de usar 
esses celulares? 
Normalmente começou com o online pedindo. Benira [editora do JC Online] sabia que ia ser enviado 
repórter para determinada coisa. "Quem é que vai?" Perguntava ao editor de Cidades. "Quem vai é fulano", 
aí a gente pedia "leva o celular tem que fazer alguma coisa". Hoje alguns repórteres já estão tomando a 
iniciativa de dizer "ah, estou indo fazer isso, vou pegar um celular aqui, anota ai". A ideia é que todos os 
repórteres comecem a ter essa iniciativa, mas a gente sabe que isso é todo um trabalho de mudança de 
mentalidade. Não é uma coisa tão fácil esse processo de convencimento porque ainda tem essa coisa de 
muita gente pensar que vai trabalhar mais e não vai ganhar nada a mais por isso. Então é uma coisa que está 
dependendo da postura de cada repórter. Ninguém é obrigado a fazer isto. Os repórteres do impresso não 
são obrigados a levar celular, mas muitos tomam iniciativa de levar porque acha que aqulo vai colaborar 
com seu produto, você chamar para o online, é de cada um mesmo. 
 E na sua opinião como a questão do deadline se estabelece tendo em vista que o repórter hoje tem 
mais condições de estar em mobilidade, tem tecnologias móveis disponíveis, conexões sem fio 
cobrindo toda a cidade para poder enviar esse conteúdo? Como você acredita que a questão do 
deadline se estabelece atualmente? 
 Olha, essa questão do deadline a gente sente forte nessas pautas que te falei quando é assim, tipo, coisas 
que estão acontecendo e que existe uma expectativa muito grande do usuário de estar vendo aquilo. Nesses 
casos a gente realmente tem essa pressão de estar mandando o mais cedo possível, de preferência enquando 
está acontecendo o evento a gente já está mandando coisas, entendeu? Então essas tecnologias móveis 
ajudam nisso, a gente pode, está acontecendo e a gente já pode estar mandando fotos, já pode estar pegando  
o celular para ligar para a redação, se muitas vezes a gente está num evento, não tem o notebook, não tem 
nada, mas a gente tem o celular para ligar para a redação para passar as informações e o pessoal postar. No 
caso que já te falei da cobertura do casamento, em jogo da seleção brasileira, movimentação, seleção 
brasileira está sempre no online, então a gente está perto do Arruda, e está ligando "até agora tem pouca 
gente, a entrada das torcidas é pelo portão tal, pela rua tal, pelo não sei o que". Então a gente está apurando 
ali normalmente e está passando por celular. Então isso acaba. Então quando é pauta fria a gente não tem 
tanto essa preocupação, lógico que a gente tenta fazer o mais rápido possível, mas não tem tanto essa 
obrigatoriedade. "Eu estou aqui produzindo e já mandando". Não. Porque afinal a gente quer uma coisa 
mais produzida, então a gente volta para a redação, faz primeiro o vídeo, para depois escrever um texto 
para ser uma coisa complementar para não ficar coisa repetitiva, mas não tem tanto essa pressão, só quando 
são aqueles eventos mais de expectativa mesmo, quando as pessoas já vão para os portais procurar por eles, 
aí existe essa coisa da gente está em tempo real. 
Você acredita que essas tecnologias mudam a forma de trabalho dos jornalistas? No sentido de 
apurar, produzir, enviar conteúdo? 
Sim. Porque não tem desculpa para deixar para depois, a partir do momento que existe estas tecnologias 
não tem desculpa nenhuma. Então o que nossos editores esperam e que nosso público espera é que a gente 
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esteja colocando estas informações enquanto estão acontecendo justamente porque a gente tem a nossa 
disposição essas tecnologias. Então a partir do momento que se cria essas expectativas nós temos que 
atendê-las. Então acho que é por ai que muda sim essa relação com o deadline. 
Você poderia descrever uma situação em que você usou na sua sua cobertura ou reportagem 
tecnologias móveis? 
São várias. Pelo menos umas três vezes na semana eu saio com celular para fazer matéria. Então, por 
exemplo, posso descrever essa última. Passei esses útlimos quatro dias na Chapada do Araripe no Ceará e 
era a oportunidade de uma viagem. Eu não iria perder a oportunidade de estar fazendo. É um lugar bonito, 
que tem muitas coisas para mostrar, enfim discutir meio ambiente, então levei o celular, mas esse é um 
exemplo de uma pauta fria. Eu não preciso fazer essa matéria para ontem. A ideia é que ela seja uma coisa 
mais trabalhada. A gente vai tratar meio ambiente e economia. São coisas que a gente tem que ter muito 
cuidado ao falar, até que pegar mais fonte além da que a gente pegar lá. Eu levei o celular, fiz vídeos, no 
caso nesse não tinha nem celular, foi camera, uma camera digital, viz os videos lá, fiz fotos também porque 
não tinha fotógrafo para fazer. Este é um exemplo. Tem outros exemplos como te falei também a questão 
do casamento gay que teve aqui na cidade. Ai já foi em outra perspectiva. Este as pessoas queriam ver. Elas 
tinham uma expectativa daquilo. 
É mais o imediatismo.. 
Então eu estava lá com um celular e uma filmadora. A filmadora para ter uma imagem melhor da coisa e 
celular para ter que mandar rápido. Então eu tinha que me preocupar tanto com o agora, eu tenho que tirar 
foto agora para estar mandando como tinha que fazer um vídeo bom para depois editar e ficar bonito. Então 
você tem que estar com essas duas preocupações. Então nesse tipo de cobertura eu estava tanto mandando a 
foto para a redação e mandando informação também e dizendo qual a cor da roupa, quem foi que entrou 
com os noivos, quem foi que discursou, e também estar fazendo a coisa para depois. O vídeo para depois 
ser publicado. E mesmo nesse caso, já tendo essas fotos a gente já chega na redação na pressa para fazer, 
porque as pessoas estão querendo ver aquilo, aquela expectativa. Então são situações diferentes. E assim no 
dia a dia são essas pautas frias que a gente acha que possa despertar interesse no nosso usuário, então a 
gente vai e faz a matéria. 
Você acredita que as pessoas que estão sendo entrevistadas elas têm algum tipo de inibilição ou reage 
de forma natural ao uso de tecnologia portátil como celular, por exemplo? 
As pessoas reagem muito mais naturalmente a um celular que a uma câmera de um cinegrafista da tv. Eu 
digo isso porque eu acompanhei muito durante todo esse período como estagiária multimídia, eu 
acompanhei muitos repórteres da tv em reportagens e, assim, como isso já é uma coisa do nosso dia a dia, 
então todo mundo tem um celular, todo mundo faz vídeo, todo muito faz foto, então tudo isso é mais 
natural para elas do que um cinegrafista chegar e aquilo já dá a ideia de que vai para a televisão. Agora 
acontece de muita gente não querer ser filmada, é bem comum isto. Eu também faço matéria para a rádio, 
quando é o gravador as pessoas tem bem menos relutância porque não está se mostrando, é só uma voz. 
Agora com celular acontece das pessoas não quererem aparecer, mulheres porque não estão arrumadas. 
Muitas não gostam de se expor. É muito de personalidade. Assim como o celular é uma coisa muito natural 
do dia a dia das pessoas, então a maioria das pessoas não tem tanta relutância. Acontece mais não é tão 
frequente como com uma câmera de televisão. 
E como você avalia a qualidade do material dessa notícia produzida por um repórter que está em 
mobilidade? 
A qualidade aqui do JC Online? 
A qualidade da notícia. O fato de ele estar fazendo  várias atividades ao mesmo tempo podendo 
fografar, registrar vídeos, de alguma forma altera a qualidade da notícia nesse processo de 
apuração? 
Acredito que sim. Acredito que altera a qualidade da notícia no seguinte sentido: o usuário ele vai poder ter 
a escolha de fluir daquela notícia de várias formas diferentes. Ele tem o texto ali, ele vai poder também, se 
ele quiser, assistir o vídeo. O importante, pelo menos  aqui no JC Online, quando a notícia da gente quando 
não é um vídeo introduzido por um texto, são textos com vídeos dentro que complementam, então se a 
pessoa não quiser ver o vídeo, não poder ver o vídeo, não tiver um flash player, ela vai ler a notícia e ficar 
bem informada, mas ela tem a alternativa de estar vendo o vídeo, uma foto, um album, então acho que isso 
aumenta a qualidade da notícia. Os dois elementos não se repetem, são diferentes. Às vezes o vídeo está 
aprofundando determinada coisa dentro do texto ou então você está vendo aquela fonte, a pessoa que você 
citou no texto, você está vendo ela falar, mas não fica reduzida aquela aspas das duas linhas do texto, ela 
está realmente falando, você está vendo como ela está falando, está entendo o que ela está falando. 
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E do ponto de vista do repórter pode comprometer a qualidade do material ele tendo que fazer 
vários tipos de conteúdos, áudios, vídeos? Porque antes, geralmente no impresso, era só estabelecido 
só a produção de um texto, hoje ele tem a possibilidade de sair com um celular, por exemplo, e fazer 
vários tipos de material simultaneamente. Isso pode comprometer a matéria? 
Depende da postura do repórter porque se você já tem uma cabeça de pensar a sua matéria como um todo, 
como um conjunto de todos esses elementos, eu acho que não comprometa porque acho que você já é bem 
objetivo no que você quer fazer. Você sabe que é video, que vai filmar iamgens de apoio disso, vai fazer 
uma entrevista assim e tal, você sabe que para sua matéria tem que pegar tais informações, então você é 
bem objetivo, então acho que não compromete. Você já sabe o que você vai pegar. Eu não acho que 
comprometa. Agora assim pode acontecer de quando você não estiver tão acostumado a isso você esquece 
de alguma coisa, você está tão preocupado em gravar que acaba esquecendo de perguntar coisas 
importantes de sua matéria, questões de fatos para sua matéria, acho que depende muito da postura, enfim 
da experiência do repórter com isto. Todas essas novidades é questão de adaptação. Quando a gente se 
adapta tecnicamente...e também é uma questão mental e ai as coisas começam a fazer mais sentido. A gente 
não pensa mais "a gente tem que fazer um texto". Não. A gente tem que fazer um produto que va dialogar 
com todas essas linguagens. Então acho que não atrapalha se você tiver esse pensamento. 
Considerando que não somente os repórteres e fotógrafos detêm esse tipo de ferramenta como 
celulares, notebooks, cameras digitais, mas também o público tem esses equipamentos e pode utilizá-
los para um registro jornalístico. Como essa produção amadora é incorporada á produção 
jornalística do portal? 
Olha, acontece. A gente já publicou notícia com vídeos de internautas. A gente não tem para o JC Online, 
como alguns portais têm, aquela história de "mande seu vídeo" 
Jornalismo participativo, um canal específico...? 
Não. Jornalismo participativo a gente tem. A gente tem um canal de jornalismo participativo que é Meu JC. 
Eu estou falando como a Folha de S.Paulo às vezes, sei lá, tem uma queda de avião e a Folha de São Paulo 
coloca "envie seu vídeo", "você tem imagem?", outros portais daqui eu também já vi que coloca, mas não é 
comum para o JC Online fazer isto "mande seus videos sobre determinado assunto". Toda vez que chega 
para a gente de iniciativa do usuário que manda ai a gente publica, dependendo do interesse. 
Isso incorporado na própria produção jornalística mesmo? 
Sim, sim. Lógico que a gente não vai simplesmente publicar. Um que eu me lembre que eu peguei na 
minha pesquisa aconteceu uma vez só isso. Era um carro pegando fogo na rodoviária. Então a gente não vai 
só publicar o vídeo, mas a gente tem que apurar também porque o cidadão não é um repórter, então ele 
pode mandar essa informação, mas como é que a gente como portal vai acreditar naquilo? Se foi 
exatamente como ele falou? Então tem que ligar para os órgãos oficiais Corpo de Bombeiros e etc para 
saber se realmente aconteceu esse incêndio, como foi. 
Checar a informação. 
Tem que checar a informação. A gente nunca publica uma informação do usuário sem checar essa 
informação. 
Como se processa a relação entre a redação online e a impressa? Considerando que estamos 
vivenciando um processo de convergência jornalística e que quase todas as empresas passam por esse 
processo, como vocês lidam com isso? Tem uma relação de integração, de troca de material? 
Tem sim. Isso está se tentando ficar cada vez mais forte, mas hoje a gente já tem troca de ifnormações, a 
gente tem no sistema todo assim. Rádio com o online, impresso com o online, então é comum quando o 
online não tem repórter cobrindo o dia a dia factual, então a gente está sempre em contato com cidades para 
estar passando informações para a gente, ligando para repórter ou pedindo para repórter ligar para a gente, 
isso acontece muito. O que a gente está tentando, dentro do sistema, criar uma mentalidade para que essa 
iniciativa não seja uma coisa do online pedindo informações do impresso, até porque muitas vezes a gente 
não está sabendo de uma coisa importante e eles estão. Então a gente não tem como pedir uma coisa que a 
gente não está sabendo, então a ideia do sistema criar cada vez mais forte uma mentalidade que parta do 
repórter do impresso está trocando informações, está passando informações para o online ou para a rádio, 
enfim, está passando informações, está pegando o celular para fazer um vídeo, a ideia nossa agora é essa de 
estar criando essa mentalidade nos repórteres, para que seja uma coisa de não só a gente está atrás deles, 
mas eles também ter uma consciencia que é importante tá passando isso porque a ideia é pensar o sistema 
como uma coisa integrada, não é porque eu sou repórter do impresso que eu não posso passar informação 
para o online, é mais ou menos por ai. 
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Entrevista com repórter 3 JC Online, realizada em 01 de outubro de 2009  
 
Que importância a comunicação móvel tem nas estratégias de produção e distribuição de conteúdos 
no JC Online? 
A estratégia básica de um portal de conteúdo, o condutor, posso dizer, assim, são as hardnews, que são as 
notícias em tempo real, aquilo que está acontecendo naquele momento. Normalmente as pessoas entram 
num portal de notícias para ver exatamente o que está acontecendo naquele momento, de mais novo. O 
jornalismo móvel só tem a colaborar com essa nossa estratégia de divulgação a partir do momento que a 
gente tem condições de fazer jornalismo de qualquer lugar. Então onde nós estamos com a câmera do 
celular a gente pode flagrar e através de um flagra pegar aquela informação e trazer para o usuário em 
tempo real. Então o jornalismo móvel para a gente que trabalha com notícia em tempo real é muito 
importante. Essas ferramentas da comunicação móvel, o celular, câmera, a câmera a gente pode até utilizar 
e enviar as imagens em tempo real através de ferramentas como FTP, mas o celular pelo tamanho, pelo 
processo, pela rapidez, pela própria qualidade da imagem, que a gente considerar que podemos utilizar uma 
imagem menos pesada. Então para esse nosso dia a dia, levando em consideração que o carro-chefe do 
portal são realmente as  notícias em tempo real, o celular, ou qualquer ferramenta que nos possibilite trazer 
a notícia com imagem, com foto, com vídeos, com áudio em tempo real é maravilhoso. 
Como esse jornalismo móvel é articulado na pauta, na discussão de pauta de vocês. 
aqui no JC Online a gente não tem uma reunião de pauta diária. As coisas vão acontecendo e a gente vai 
indo para a rua de acordo com a demanda, de acordo com o que vem do dia. Então nós temos hoje quatro 
celulares e aí a gente vai distribuindo de acordo com a demanda, de acordo com o interesse do dia. A 
editora, ou editor que está no momento aqui ele vai direcionar as pautas e dizer o que é importante. Como 
nós temos uma equipe pequena, nem sempre a gente tem condições de estar nas ruas todo o momento, mas 
tem dia que falta celular, hoje por exemplo foi um dia que aconteceu isso. Hoje faltou celular. Quando é um 
dia quente falta celular. 
Quais são as vantagens e desvantagens que você entende que há no uso desses dispositivos móveis - 
celulares, notebooks - principalmente para o repórter que está em campo? 
Vantagens. A flexibilidade, a rapidez que eu tenho de trazer informação para a redação. Anteriormente a 
gente tinha que ficar utilizando um telefone para ficar transmitindo informação por telefone, então aí eu já 
estaria usando dois repórteres. Aquele que está na rua e um que está na redação para receber essa 
informação. A partir do momento que eu tenho condições de, estando na rua, publicar automaticamente  a 
minha notícia, ganho tempo e ganho em equipe, que disponha de uma pessoa na redação para estar 
reproduzindo aquela informação. Então a partir do momento que eu utilizo transmissão ao vivo, por 
exemplo, facilita muito esse processo de produção. Eu estou ali naquele momento usando off dizendo o que 
está acontecendo ou transmitindo aquela informação. A transmissão ao vivo é muito importante para a 
gente nesse sentido. O netbook também porque a partir do momento que eu tenho um modemzinho eu 
posso transmitir aquelas notícias e eu mesma, no mesmo de uma coletiva, posso tá colocando post. Para os 
blogs, por exemplo, acho uma ferramenta muito boa porque através de posts pequenos ele pode trazer para 
o internauta o que está acontecendo naquele momento. As vantagens são essas. Trazer, otimizar a notícia 
em tempo real e facilita também, dinamizar a equipe porque eu não disponho de uma pessoa na redação 
para tá traduzindo aquela informação que eu passo por telefone. As desvantagens que acho é que...o que é 
que acontece, por exemplo, um jornalista que sai com um celular na mão, eu citei aqui o exemplo de uma 
coletiva, às vezes é complicado você filmar e coletar os dados ao mesmo tempo. Então é complicado, 
quando você volta para a redação, o que é que acontece, aqui no online a gente sempre faz uma matéria 
geral do que aconteceu. Então eu já vou dispondo para o internauta as informações que vão acontecendo no 
decorrer da coletiva, mas quando eu volto para a redação tenho que fazer uma consolidada daquela matéria. 
Então a partir do momento em que eu estava filmando a coletiva e que eu não tive tempo de tá escrevendo 
o que o entrevistado estava colocando eu perco um pouco de tempo. É complicado porque  é uma pessoa só 
para fazer várias coisas, a gente não apenas filma e quando a gente chega na redação tem que editar de 
alguma forma, a não ser que a gente esteja fazendo uma transmissão ao vivo, mas se a gente vai para uma 
coletiva e filma e não faz uma transmissão ao vivo quando eu chego aqui na redação eu tenho que 
descarregar esse vídeo eu vou ter que assistir esse vídeo para então escrever a matéria. Então acho que essa 
é uma desvantagem, né, que você tem uma única pessoa para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então 
aqui no online o repórter que vai para a rua ele tem obrigação de filmar, obrigação de descarregar o vídeo, 
editar o vídeo se for necessário e escrever a matéria. 
Ele trabalha numa noção de multitarefa? 
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De multitarefa! 
De produzir áudio, vídeo, vários tipos de conteúdos praticamente ao mesmo tempo para poder 
consolidar o trabalho... 
E aí eu acho que a gente acaba...tem o perigo de você até perder um pouco da informação...porque a partir 
do momento em que você está numa coletiva, estou dando um exemplo de uma coletiva, mas qualquer 
outro exemplo de jornalismo que a gente faça na rua, que estou preocupada em filmar eu posso perder um 
pouco da sensibilidade jornalística de escrever, sabe, meu olhar ele pode estar com aquela preocupação da 
filmagem e ele pode desvirtuar um pouco da informação. Então às vezes eu me preocupo com isso de 
perder alguma coisa importante a partir do momento que eu tenha que fazer muitas coisas. Foi engraçado 
recentemente que eu estava numa cobertura de Lula e meus colegas de profissão até brincaram porque eu 
conseguir me localizar numa forma em que eu estava filmando com celular e escrevendo ao mesmo tempo 
porque eu levei o notebook como era um pouco distante da redação, a gente estava em Suape, que fica mais 
ou menos a 30 minutos daqui da redação do jornal, eu levei o notebook para ir escrevendo a matéria 
enquanto eu vinha para cá no carro, então eu não podia ficar ouvindo o vídeo para escrever. Eu queria já 
otimizar esse processo. Então eu estava filmando com uma mão e escrevendo com a outra. E as pessoas 
"eita, essa ai é multimídia mesmo". Então tem essa desvantagem de fazer trecentas mil coisas ao mesmo 
tempo. 
E qual seria para você o modelo ideal para usar esses dispositivos móveis no dia a dia do trabalho 
sem comprometer a qualidade da notícia? 
Eu acho, e aí acho que é utopia pelo processo que a gente vem andando, mas o ideal é que houvesse uma 
pessoa para cuidar dessa parte de transmissão online, de vídeo, de imagem, de áudio e ter outro repórter 
para fazer a parte realmente de apuração. Eu acho que seria o ideal até porque a partir do momento que eu 
estou fazendo uma pergunta, que estou entrevistando, questionando, a pessoa que tá filmando, a qualidade 
fica melhor porque ela pode pegar o entrevistado de uma forma mais adequada, às vezes é complicado você 
fazer tudo ao mesmo tempo. Essa é uma preocupação da gente com os especiais que a gente faz. Quando a 
gente tem tempo para fazer um material mais apurado, um especial mais produtivo, geralmente a gente 
utiliza duas pessoas. Porque aí vai um repórter para apurar, escrever e outro para filmar, fotografar, pegar o 
áudio daquela informação. Para mim esse é o cenário ideal, mas acho que cada vez mais estamos nos 
distanciando disso porque essa condição que se coloca que a gente seja multifuncional, multimídia ela é 
real a cada dia, então é um processo que veio de uma forma boa, mas que também tem suas questões 
negativas. 
Quando vocês produzem conteúdos com esses dispositivos móveis seja celular ou netbooks, vocês 
também são solicitados a fazer uma distribuição multiplataforma? 
Às vezes sim. Como a gente tem aqui um sistema de comunicação que envolve internet, jornal, rádio e tv às 
vezes sim. Quando é algo mais datado, algo que está aconcendo e que todo mundo sabe, é engraçado que às 
vezes você  vai para um evento tem carro da tv jornal, da rádio jornal, do jornal do commercio e do JC 
Online. Quatro carros, um repórter de cada veículo e todos fazendo parte de um mesmo sistema. Mas às 
vezes acontece, principalmente, tv nem tanto porque a tv ainda tem uma preocupação, exige uma imagem 
melhor, na internet o N95 é muito útil, a tv utiliza o N95, mas com outra estratégia. A tv ainda exige uma 
qualidade melhor da imagem. Então nem sempre o conteúdo que a gente produz a tv aproveita a não ser 
que seja um flagra porque ai não tem. A gente já teve caso aqui de a queda de um avião, a queda de um 
bimotor que aconteceu aqui no Recife e aí a gente teve uma experiência muito boa de jornalismo 
colaborativo. Quando o avião caiu as pessoas começaram a ligar para cá para oferecer imagens que elas 
fizeram com o celular e ai elas estavam com alguma dificuldade de enviar essas imagens para cá, então a 
gente mandou um repórter para lá e pegou as imagens via bluetooth e disponibilizou para o JC Online. As 
imagens eram em preto e branco, muito ruins, mas foram, de longe, as imagens mais acessadas do portal. 
Então quando acontece um evento como esse o internauta não está tão preocupado com a imagem, ele quer 
ver o que aconteceu naquele momento. E essas imagens que foram utilizadas pelo JC Online também foram 
utilizadas pela TV Jornal. Então, assim, existe essa troca nesse sentido, quando é um flagrante, uma 
imagem muito importante que a tv não tem, mas geralmente a tv dispõe de uma equipe com cameras, com 
repórteres de tv, então a estrutura é outra. O diretor de novas mídias daqui as vezes a gente diz "a equipe da 
gente é muito pequena", mas ai ele sempre diz que na verdade nossa equipe é enorme porque a gente 
deveria contar com a estrutura do jornal, da tv, das rádios, então em vez de termos 10 profissionais no Jc 
Online teríamos 100, 150 e até mais. O ideal é que essa integração acontecesse para que pudessemos 
utilizar o conteúdos deles e que eles também utilizasse o conteúdo do JC Online. 
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As redações fisicamente são próximas tanto a do JC Online e do impresso, como é que de fato, como 
você está colocando aí, como é que na prática ocorre essa integração, essa relação entre as duas 
redações e os profissionais desses grupos de trabalho? 
Vou falar um pouco do passado. Antes, nos primórdios, quando o JC Online foi criado em 97, o JC Online 
ficava num andar e a redação em outra. Então, assim, não havia diálogo físico e nem diálogo profissional. 
A gente surgiu como a mídia que veio para destruir o impresso. Havia uma dificuldade muito grande de 
comunicação. Quando nós nos mudamos para cá a gente continuou de uma certa forma num aquario, as 
portas eram de vidro, então para entrar no JC Online as pessoas tinham que passar por uma porta e ai a 
partir do momento que a diretoria da empresa entendeu que essa integração que já acontecia desde 2002, 
quando o JC Online virou portal, a palavra integração começou a acontecer no Sistema Jornal do 
Commercio de Comunicação. Desde o ano passado, 2008 a diretoria colocou isso como meta, como ordem 
mesmo do sistema, essa integração ela deve acontecer. Então começou de uma forma física, as barreiras 
cairam, as paredes de vidro foram derrubadas e essa integração tem acontecido diariamente, é uma 
conquista. Ainda não é tão fácil porque existe ainda aquela dificuldade de as pessoas dizerem que estão 
produzindo, que na verdade, na verdade ao invés de produzir para o jornal estão produizindo conteúdo para 
o JC Online, do furo também de ter uma informação privilegiada e não querer repassar, então esses 
conflitos ainda existem, mas cada dia a gente tem construído uma relação de troca, principalmente com a 
redação do Jornal do Commercio que está tão pertinho da gente. Essa integração tem sido uma conquista e 
cada vez mais ela tem sido real. A gente já foi mais difícil de nós, repórteres do online nem sempre tem 
condições de estar nas ruas porque temos uma equipe muito pequena, então é óbvio que a gente precisa 
entrar em contato com os repórteres do Jornal do Commercio, saber o que está acontecendo naquele 
momento quando a gente não tem condições de ir para aquela pauta, mas cada vez mais eles tem 
colaborado com a gente, tem levado nossos celulares, quando a gente não pode ir, quando fazem viagem, 
matérias especiais, eles levam os celulares e produzem um conteúdo diferenciado para o online. Alguns 
deles já são colunistas do JC Online. Então essa relação tem crescido a cada dia e essa integração tá se 
consolidando cada vez mais. 
 
Há pouco você falou sobre o canal colaborativo do JC Online, o Meu JC, que recepciona material, 
conteúdo produzido pelos internautas, por não profissionais do grupo de comunicação. Como vocês 
incorporam esse material também na produção jornalística? Ela é incorporada de alguma forma ou 
todo esse material vai sempre para o canal Meu JC? 
O Meu Jc, por exemplo, nesse caso que falei da queda de um bimotor, esse material que a gente utilizou do 
bimotor e outros materias também ele não é utilizado em meu JC porque Meu JC ele utiliza um conteúdo 
exclusivo de produção de uma pessoa que não é jornalista ou que é jornalista mas não é da casa. Então o 
material que é produzido em Meu JC a gente chama, assim, o critério que os editores tem de chamar em 
destaque, algumas vezes, na home, mas ele não acontece com a colaboração em nossas matérias. Uma 
sugestão de um internauta que colabora com o Meu Jc ele pode até virar uma pauta, mas esse processo de 
colaboração do material que é produzido no Meu JC não é incorporado diariamente em nosso agendamento 
de notícia. 
Vocês tem atualmente celulares, netbooks e uma série de dispositivos móveis para usar nas 
coberturas, nas reportagens, externas, vocês também tiveram algum tipo de treinamento para 
manuseio desses equipamentos? 
O treinamento que aconteceu com relação ao N95, um cameraman da tv jornal ele deu algumas noções para 
a gente de como utilizar, de como posicionar melhor a camera, de por exemplo, imagens em movimento, 
ele deu algumas noções nesse sentido, mas não foi um treinamento exatamente. Um funcionário da 
operadora de telefonia veio aqui nos ajudando a utilizar melhor os recursos que o N95 dispoe, mas é muito 
mesmo do dia a dia de pegar o celular e descobrir as ferramentas que ele utiliza, mas o treinamento que a 
gente teve foi esse de ter uma noção realmente de camera e de como utilizar melhor e com o aparelho, uma 
pessoa da operadora de telefonia, veio aqui e nos ensinou alguns recursos e como otimizar melhor as 
ferramentas do N95. 
Como os repórteres reagiram a incorporação das tecnologias móveis na sua rotina diária de 
trabalho? 
Como a redação do JC Online é muito jovem, eu acho que essas ferramentas não vem como algo "Eita, mas 
uma ferramenta", medo de utilizar essa ferramenta, não. Todas essas ferramentas vem de uma  forma muito 
positiva, porque a gente acredita que ela some, agrega, então a gente não tem esse medo dessas novas 
tecnologias, medo de utiliza e é como eu falei, a equipe do JC Online ela é muito...ela gosta de descobrir, 
ela é curiosa, então quando essas ferramentas vem, a gente utiliza, se reuni e cada um vai descobrindo "ah, 
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eu descobri uma forma de utilizar assim, tal, pesquisei". Então as ferramentas são sempre positivas. Então a 
gente incorpora no nosso dia a dia de uma forma muito positiva. 
Esses equipamentos entraram aqui na redação como uma iniciativa da empresa, essas  iniciativas 
também de jornalismo móvel ou dos próprios funcionários? De onde partiu essa motivação? 
É uma troca. Muito é do que a gente vai atrás, de parceria, "olha surgiu esse produto no mercado", então a 
gente vai te passar com parceria com empresa de informática. O netbook, por exemplo, a gente foi numa 
empresa de informática, testou e ele depois a empresa adquiriu através de permuta. É uma troca. O N95 a 
partir do momento que a gente viu que era uma ferramenta importante para nosso trabalho. "Diretoria a 
gente está precisando de um equipamento assim". Eles veem forma para que a gente possa utilizar esses 
equipamentos. É uma troca. Geralmente a gente apresenta as necessidades, mas também acontece de eles 
apresentarem para a gente. 
Quais são os tipos de cobertura mais comuns do uso desses dispositivos, são flagras, emergências, ou 
matérias especiais? Quais são os usos que vocês atribuem mais a esses dispositivos no dia a dia no 
trabalho de vocês? E se você puder descrever também uma situação de uso real. 
O N95 está incorporado à nossa rotina de produção. Anteriormente ele veio com a proposta de ser algo 
mais de flagra mesmo, surgiu inclusive a possibilidade da empresa dá um N95 para cada profisional. Então 
assim: eu teria um N95 para andar comigo onde eu estivesse para que eu pudesse produzir notícia como 
qualquer cidadão comum. Então houve inicialmente essa possibilidade que depois foi descartada, mas hoje 
o N95 faz parte realmente de nossa rotina de produção. Em matérias especiais que são matérias mais 
elaboradas e que a gente tem mais tempo para fazer e requer uma qualidade melhor da imagem ai sim a 
gente utiliza cameras profissionais. Por que? A gente viu que o N95 ainda não é aquele primor de 
qualidade, então nessas matérias especiais a gente procura utilizar cameras especiais, até porque aconteceu 
de alguns especiais serem veiculados na tv jornal. A gente tem um caso chamado "educação sem fronteiras" 
que virou uma série para tv jornal, nós viajamos pelo interior de Pernambuco com uma camera de vídeo 
profissional e todo o material que a gente produziu para o portal virou uma série para a tv jornal, então é 
muito interessante você produzir um material para a internet e posteriormente esse material virar uma série 
para a tv. Com relação à transmissão ao vivo, aí sim são eventos bem específicos, eventos que a gente 
entende que vale a pena que aconteça uma transmissão ao vivo. Por exemplo a última vinda de Lula ao 
estado, cerca de um mês, e a gente utilizou pela primeira vez o Kyte. A gente utilizava antes o Qik, sendo 
que tínhamos alguns problemas de transmissão, de queda, as imagens não rodavam com a qualidade que a 
gente esperava e aí o Kyte surgiu com essa possibildiade de uma transmissão ao vivo melhor e aí na 
cobertura de Lula, por exemplo, nós cobrimos desde o início, ele fez uma agenda bem extensa aqui em 
Pernambuco, ele chegou no dia anterior e a programação dele aqui no estado começou bem cedo e a gente 
fez toda uma cobertura ao vivo da passagem de Lula aqui no Recife e tem vários outros exemplos, carnaval 
por exemplo, um evento que a gente utiliza muito a cobertura em tempo real em transmissão ao vivo. No 
Galo da Madrugada a gente utilizou não só a transmissão ao vivo, mas como também a participação do 
usuário em tempo real, nós utilizamos um programa que era possível em tempo real colocar mural, enquete, 
pequenos posts do que estava acontecendo e o usuário interagia com a gente. Então foi muito interessante 
que o usuário fez parte de nossa cobertura. Ele fazia pergunta: "E onde é que o Galo da Madrugada está 
agora?" e a gente respondia: "Está na ponte, chegou nos Guararapes". Então essa cobertura que fizemos no 
Recife foi bem significativa, especificamente no Galo da Madrugada que é um grande evento que acontece 
aqui em Pernambuco com mais de um milhão de pessoas na rua e então a gente pode fazer essa transmissão 
com a colaboração do usuário com transmissão ao vivo e colaboração do usuário, mas aí a gente escolhe 
momento específicos para isso. Vestibular, por exemplo, a gente sempre faz uma cobertura diferenciada 
com transmissão ao vivo também. Então são alguns pontos que vão determinando o uso de todas essas 
ferramentas. 
E com a utilização desses equipamentos houve alguma mudança do ponto de vista de reestrutura da 
redação ou do fluxo informacional de vocês? 
Estrutura da redação não consigo perceber uma mudança real. A gente utiliza em termos de máquinas, sim. 
Houve uma melhoria. Agora em termos de fluxo de informação com certeza porque informação chega para 
o usuário de uam forma diferenciada, reforça o que falei no início, cada vez mais fazemos notícia em tempo 
real com imagem, com áudio, com vídeo, então o fluxo da informação melhorou nesse sentido e de 
otimizar a equipe porque você utiliza um profissional para fazer várias coisas ao mesmo tempo. 
vocês tiveram remuneração extra para desenvolver várias atividades como video, áudio, houve algum 
tipo de contribuição extra da empresa? 
Não existe essa contrapartida. Espera-se que a gente produza, é uma exigência da empresa, mas não existe 
um retorno financeiro maior para quem utiliza ou não esses recursos. 
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Em relação deadline do repórter. Hoje ele tem mais mobilidade porque ele tem não só dispositivos 
móveis, mas também conexões para poder enviar esse material ou fazer uma transmissão ao vivo. 
Você acredita que houve uma mexida no deadline do repórter tendo em vista que necessariamente 
ele não precisa retornar a redação para terminar o trabalho? 
O deadline da gente encurtou cada vez mais. O evento está acontecendo e a gente está transmitindo aquela 
informação em tempo real, então o deadline da gente encurtou cada vez mais, está cada vez menor, mas eu 
sinto essa carência de oferecer um jornalismo mais aprofundado quando a gente fala dessas transmissões 
em tempo real. A análise crítica, por exemplo, que também é uma função do jornalista, a gente está ali com 
nossos olhos observando tudo o que está acontecendo, então a partir do momento que tenho que ficar 
transmitindo aquela notícia o quanto antes a minha análise pode ficar um pouco de lado, mas o deadline é 
cada vez mais curto. É naquela momento a informação acontecendo e a gente transmitindo com o netbook, 
por exemplo, que é uma ferramenta super útil nesse sentido e aparentemente ela otimiza nosso tempo, mas 
ao mesmo tempo requer mais habilidade para transformar aquele discurso em informação jornalística para 
meu leitor. Eu não posso simplesmente trazer aquele discurso daquele jeito que foi apresentado, eu preciso 
traduzir. Essa missão do jornalismo continua presente e é um desafio cada vez mais e você precisa ter um 
conhecimento até prévio do que está acontecendo para que você possa traduzir de uma forma melhor já que 
você tem menos tempo, requer cada vez mais habilidade, leitura e num mundo em que as informações são 
muito dinâmicas, o profissional que trabalha hoje com um portal de notícias, como a gente trabalha no 
ritmo do JC Online, a gente precisa ler e cada vez mais o tempo é mais curto porque a gente precisa colocar 
aquela informação no ar o quanto antes e outra coisa, apesar de cada um aqui ser responsável por um canal, 
eu por exemplo sou responsável pelo canal educação, eu já tenho algumas fontes, eu já tenho alguns 
direcionamentos, eu já entendo da minha área de atuação, mas também eu vou para a rua para cobrir 
esporte, política, economia, lazer, turismo e ai requer um desprendimento maior de entendimento de tudo 
que está acontecendo. 
Com a incorporação das tecnologias móveis, das estratégias de comunicação móvel propriamente 
ditas, vocês passaram a ser mais solicitados no sentido de enviar parciais dessa produção enquanto 
estão no local de apuração? Vocês sentem isso? 
Sinto demais. Já aconteceu diversas vezes de precisar sair no meio de uma coletiva para enviar aquela 
informação, parar uma transmissão para enviar logo uma imagem, então desconcentra um pouco o processo 
porque ele requer que a gente envie o quanto antes. Então eu me lembro nas últimas eleições municipais no 
ano passado e ai discurso do prefeito eleito e eu fui para essa transmissão e eu levei na época um notebook 
com modem para estar transmitindo aquela coletiva em tempo real e a gente conseguiu posicionar...nesse 
dia sim como era um evento muito importante foi uma pessoa para fazer a cobertura ao vivo da transmissão 
daquela coletiva e outro repórter, no caso eu, para fazer transcrição da coletiva. Entao nesse caso foi uma 
transcrição e ai não tive oportunidade de fazer uma tradução. Eu transcrevi exatamente o que o prefeito 
estava falando. Então é muito interessante porque precisa de uma dinâmica de escrita rápida, de raciocínio 
de perguntas e respostas e ai depois que eu voltei para a redação, porque nesse dia sim voltei para a 
redação, ai fiz uma máteria analítica do que tinha acontecido daquela coletiva, mas ai eu já tinha feito 
transcrição de todas as perguntas e respostas.  Nesse sentido facilita, mas a gente precisa estar muito atento 
do que está acontecendo para poder estar transmitindo em tempo real. 
O jornalismo móvel possibilidade que você utilize diversos recursos. Editores de texto, navegar em 
banco de dados via internet, produção de áudio, imagens e vídeos, mas pelo que você está colocando 
aí seria correto dizer que o vídeo termina prevalecendo nessa cobertura, nesse uso? 
Fernando, eu acho que  isto é muito a critério de cada jornalista. Eu particularmente não gosto de fazer uma 
cobertura apenas com vídeo, eu entendo uqe a gente vive num país em que nem todo mundo tem acesso à 
banda larga, as pessoas ainda tem dificuldade de rodarem os vídeos nos seus computadores. Eu ainda acho 
que o texto precisa estar casado. Não existe um direcionamento aqui, da redação, dos editores que tem que 
ter vídeo, tem que ter texto, eu particularmente gosto e acho importante diante dessa situação social que a 
gente vive de ter uma cobertura em texto e vídeo. Eu vim do impresso, tive uma experiência no impresso e 
talvez isso tenha influenciado nessa minha formação, nesas minha forma de trabalho e é como eu falei nem 
sempre o video as pessoas tem facilidade de rodar. Então para que a gente possa democratizar o conteúdo 
de uma forma mais ampla, eu acho que a utilização do texto ainda é muito importante. 
 
 
 
Entrevista repórter 1 do Extra Online, realizada em 02 de junho de 2010. 
 



 

 

390 

Gostaria que você falasse sobre o trabalho dos repórteres 3G aqui do Extra. Como é que funciona? 
Bom. Nosso trabalho começou experimental no ano retrassado e oficialmente no início do ano passado 
[2009] e consiste basicamente no envio de material em tempo real da rua, ou seja, disponibilização de todo 
o material que é apurado. O material que a gente fala é material de texto, material de foto e vídeo e áudio, 
se for o caso. Toda a disponibilização desse material é diretamente da rua sem a necessidade da volta do 
repórter para a redação para que esse material seja repreparado. Depois da instalação do repórter 3G a 
quantidade de acessos no nosso site explodiu absurdamente. No ano passado o repórter 3G foi eleito a 
melhor....existe um programa interno aqui na Infoglobo que premia as melhores iniciativas na empresa. E 
no ano passado a melhor iniciativa foi o Repórter 3G. O Fábio foi o idealizador da ideia recebeu esse  
prêmio que é o prêmio ideias. E é um projeto que mudou completamente nossa forma de trabalhar, de 
pensar o jornalismo. No jornal impresso onde você tem a principal responsabilidade e preocupação com o 
produto que vai as bancas no dia seguinte e com o repórter 3G as exigências e responsabilidades tiveram 
que ser completamente reformuladas, revolucionadas. 
Quando você está em mobilidade com notebooks, celulares e as conexões sem fio vocês fazem a 
apuração de uma matéria para outra, vocês entram nas redes internas? 
Faço, faço. Com o notebook na rua é como se você tivesse com um computador que existe. Com você na 
rua é possível acessar a rede interna, os arquivos internos através de acesso remoto, com um programa 
instalado nos computadores, então acessamos o computador na rua como se tivesse acessando meu terminal 
aqui na redação. O repórter 3G ele adicionou habilidades, adicionou necessidades, obrigações ao trabalho 
do repórter, agora ele não eliminou as outras obrigações, ou seja, todo o processo de apuração, de consulta 
de fontes, visita de fontes, tudo isso continua, né. Isso é a essência, é, sempre foi a essência do jornalismo 
independente da mídia que for criada, do veículo no qual a notícia seja disponibilizada. Isso vai fazer parte 
do procedimento jornalístico para sempre e continua fazendo parte da rotina 3G. 
Você está no projeto desde o início que ele foi criado e que tipos de treinamentos foram dados aqui 
na empresa para poder melhor conduzir essas reportagens, lidar com essas tecnologias móveis no dia 
a dia da rotina dos repórteres? 
Bom...Participei da instalação da aplicação, do aperfeiçoamento, a gente está em constante 
aperfeiçoamento e nao existe, o projeto nunca vai chegar numa situação estática, porque novas ferramentas 
estão surgindo o tempo todo. Então algumas dessas ferramentas podem facilitar, então a gente fica testando 
novas formas de refazer o projeto [celular toca], mas os treinamentos básicos que ocorrem são os 
treinamentos para acessar o sistema remoto que é um treinamento dado internamente no jornal e a nossa 
parte, o principal treinamento é o treinamento de processo de introdução do conteúdo multimídia, ou seja, 
treinamento inclui apresentção das ferramentas de produção, ou seja, o celular Nokia 95, 85 e utilização de 
outra ferramenta.....a disponibilização desses arquivos no notebook, você descarregar o celular com a 
camera digital no notebook. A terceira fase é de edição desse material que entra no treinamento com o 
programa Windows Movie Maker, que é o programa de fazer edição de vídeos, o Audition, um programa 
gratuito de fazer edição de áudio e o Infoview ou Slowview que são ferramentas básicas de fotografia. E a 
terceira fase é de disponibilização desse material no ar, ou seja, você mesmo colocando as fotos, textos no 
site do jornal e enviando, disponbilizando esse arquivo de video para que ele seja cadastrado no sistema 
interno e colocado no site. 
Os repórteres trabalham numa condição de multitarefa. Produz vídeo, áudio, textos e também para 
multiplataforma. Como é que os reporteres reagiram aqui na redação a incorporação de tecnologia 
móvel no seu dia a dia? 
Olha, toda mudança....a minha situação, posso falar por mim e pelo sentimento que se percebeu. Para mim 
foi natural porque esse trabalho no repórter, não como esse nome, mas essa necessidade multiplataforma já 
existia no trabalho anterior, numa assessoria de segurança pública onde eu produzia fotos, textos e 
videos...eu comecei e assessoria não fazia isso e comecei a fazer lá e eu fazia por livre arbitrio e fazia em 
situações e rendia bons material multimídia e disponibilizava no site para que a impressa visse e se 
interessasse, então quando vim para o jornal essa necessidade, essa ideologia já estava enraizada no jeito de 
trabalhar. Eu também sou professor de uma universidade, a Universidade Estácio de Sá, onde eles 
disponibilizam de graça na Internet, Então essa necessidade de ser multimídia já é trabalhada na 
universidade e não pode ser ignorada durante a formação jornalística. Tem que abordar isso para que a 
pessoa não sai pensando que ela não vai ter que fazer. Agora na redação houve inicialmente um pouco de 
resistência porque a primeira impressão que se tem é...não é resistência, um pouco de surpresa, um pouco 
de apavoramento, porque primeiro a impressão que se tem é que você vai trabalhar muito mais e, na 
verdade, você continua trabalhando tanto quanto trabalhava antes, mas de uma forma diferente, precisando 
administrar o seu tempo de forma diferente, mas acredito de pouco de cinco a seis meses toda a redação 
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começou a absorver essa necessidade e todo o apavoramento pode ser amenizado com conhecimento. A 
partir do momento que as pessoas começaram a ser treinadas viram como funcionava e ver o resultado do 
seu próprio trabalho, ou seja, um video que você tenha feito tendo 50 a 100 mil acessos no ar, um material 
que você tenha feito de cobertura tendo 20 mil acessos no ar esse feedback começa te mostrar que vale a 
pena fazer. Outro fator que merece destacar é que os estagiários da infoglobo começou a ser multimídia, 
com a necessidade de produzir...,.então os estagiários que foram efetivados já  também vieram com essa 
política. 
Pela sua experiência no projeto quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia para 
trabalhar em mobilidade? 
São......dois elementos....que podem dificultar precisa ser resolvido na rua. O primeiro elemento é em 
relação a [celular toca] é a politica de segurança da empresa porque a empresa, como você acessa da rua o 
material e acessa o sistema remoto, ou seja , o sistema interno, esses notebooks precisam ser configurados 
com um sistema interno, ou seja, com a mesma política da empresa, segurança de acesso. As configurações 
deles não podem ser modificadas ao bel prazer pelo repórter...um modo mais simples de explicar você só 
pode de repente se você precisar instalar um programa para resolver um problema, um pacote de codecs 
que vá facilitar o trabalho ali você não pode porque você nao tem a senha de administrador do notebook. 
Isto não impossibilita, mas em alguns momentos pode atrapalhar, então é essa primeira dificuldade que a 
gente procura menimizar com ferramentas alternativas e soluções alternativas para poder driblar essas 
dificuldades que é adotada pela política de segurança da empresa ao qual não tem gerencia. E uma segunda 
dificuldade é ao acesso que nós temos e reflete a realidade digital do país...a gente tem milhões de 
internautas, milhares de lan house espalhado pelo país, pelo estado do Rio, mas a gente ainda encontra 
certas dificuldades em alguns locais com o sinal da internet, o sinal fraco ou o sinal irregular. 
Do 3G que vocês usam? 
Placa 3G da Vivo ou TIM 3G, independente da operadora....você precisa ter em mente que em alguns 
lugares você vai ter que se locomover alguns quilometros para encontrar um sinal melhor e fazer uma 
transmissão mais rápida, dificuldade que as pessoas enfrentam na rua e que a população desses lugares 
enfrentam como, por exemplo, Baixada Fluminense, Zona Oeste e outros locais, então é uma dificuldade 
que com o tempo você vai administrando porque você já sabe que em alguns lugares o sintal é ruim, então 
você não evita essas áreas para fazer notícia, mas na hora de transmitir já sabendo que vai se locomover 
para outra área. 
Durante esse período de observação aqui da pesquisa percebi que algumas coberturas de grande 
impacto como a policial geralmente há uma articulação de repórteres que ficam em um ponto e um 
em outro fazendo essas coberturas em tempo real mandando vídeos e algum tipo de material, queria 
que você descrevesse uma dessas coberturas em que foi fundamental o repórter estar em mobilidade 
para poder enviar esse material ou entrar ao vivo, por exemplo. 
Tem muitas coberturas, mas duas emblemáticas. Carnaval do ano passado e desse ano receberam cobertura 
3G. Então da avenida da Marques da Sapucai a gente se concentra, como o carnaval recebe uma 
transmissão ao vivo da televisão e pela tv bandeirantes, nós exploramos os bastidores, ou seja, o que está 
por trás das câmeras das tvs e os videos são editados e colocados no ar diretamente da avenida e isso é um 
diferencial enorme da nossa cobertura do carnaval. E outro caso emblemátio é da cobertura da operação da 
polícia federal do ano passado contra, cumprindo mandato de prisão e apreensão contra uma quadrilha que 
explorava tráfico de drogas sintéticas. A operação começou as cinco da manhã e até o meio dia, 10, 11 
meio dia, quando a primeira emissora de tv colocou imagens da operação no ar, no seu canal de televisão, 
nós já tínhamos cinco videos na internet. Eu sai cinco horas acompanhando essas equipes fazendo as 
prisões, fazendo os videos e colocando no ar quando até a primeira tv exibir imagens na televisão nós 
tínhamos cinco videos no ar e isto gerou uma quantidade de acesso e agregou valor de informação para o 
internauta de uma forma avassaladora. 
O fato de vocês trabalharem com multitarefa, isso  na sua concepção pode, em algum nível, 
comprometer também  a qualidade da informação ou não? 
Eu acho que pode comprometer sim e o repórter tem que ter ciência disso para poder administrar seu tempo 
e seu processo de apuração. Se o repórter não tiver ciência que ele tem as mesmas obrigações de apuração, 
de cuidado, de consulta de fontes como sempre aconteceu, ele pode produzir um conteúdo que tenha 
qualidade comprometida, mas se a gente for para a rua como é a política aqui, o que é passado pelos 
editores, pelo Fábio, e para ditar nosso trabalho na rua, você tem que produzir sim com o online, tem que se 
preocupar com o tempo real, mas tem que tentar produzir algo no dia seguinte que tem um diferencial de 
tudo aquilo que foi para o ar. O maior desafio do 3G, o reporter você acompanha o fato durante o dia e o 
desafio nosso do jornal do dia seguinte, como muita coisa foi publicada, video, é produzir algo com um 
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furo ou com um lead diferente de tudo que já saiu. Este é o maior desafio. Alguma vez acontece, outra vez 
coloca o resumo do que aconteceu durante aquele dia, um resumo do mais importante, agora acho que pode 
comprometer sim, não consigo apontar casos que comprometeu, mas acho que pode comprometer, acho 
que essa possibilidade não pode ser negada, pode comprometer, sabendo que pode você tem que tomar os 
cuidados para que isso não aconteça porque você  achar que não pode comprometer é o primeiro indício de 
que você cair no erro de achar que não  está comprometendo e acabar produzindo um conteúdo 
comprometido. E [audivel] tem a ciencia que pode comprometer e tem que lutar para que isso não 
aconteça. 
Certo. Mudou a rotina de vocês então assim, nesse caso, a rotina de trabalho do repórter. 
A rotina muda [inaudível], a rotina mudou completamente, também nós tivemos paralelamente ao projeto 
3G a nova política da casa em relação ao controle de horas, né, ao controle de ponto. E mudou a forma que 
a gente tá precisando para administrar nosso tempo muito melhor. A gente tem que aprender a administrar 
nosso tempo de uma forma mais eficiente, nós precisamos produzir muito conteúdo, conteúdo de qualidade 
no tempo que nos é dado, então assim  praticamente até é você entra produzindo até a hora de terminar, não 
há muito tempo, a não ser em pauta especial quando você é retirado do dia a dia da pauta para fazer pautas 
especias, no dia a dia você não tem muito tempo para pensar na morte da bezerra, voce tem que produzir e 
aproveitar e otimizar aquele tempo porque se você ficar pensando em reflexões que não são tao produtivas 
daqui a pouco o tempo passou e você não produziu e está na hora de ir embora. 
E que tipos de matérias os Repórteres 3G são mais acionados?  Factuais, de emergência incêndio, 
quais são as situações que os Repórteres 3G realmente são acionados? 
Atualmente eu estou na editoria de polícia, mas atuei em cidades e outras editorias antes e já com o projeto 
3G e é muito, analisar caso a caso, não deve apontar qual o mais utilizado, porque já fiz operação policial, 
greve de ônibus, quando envolve serviços de transporte, é muito ....ta aí uma situação que talvez seja onde a 
cobertura 3G é mais solicitada...talvez mais útil, não sei, mas que há uma demanda a questão do serviço.  
Nós sabemos que vai haver uma greve de ônibus, desde a madrugada os Repórteres 3G estão na rua 
mostrando na cobertura 3G como é que  está essa vida e mostrando para as pessoas as opções para chegar 
ao trabalho, e a gente já fez isso com greve de ônibus, já fiz com promoções de metrô, com greve de trem, 
problemas nas barcas. Então essa questão do transporte...quando a gente sabe que vai acontecer um 
problema de transporte a cobertura móvel vem a cabeça, talvez seja o mais acionado mas tem os outros 
casos em que a a cobertura 3G e em tempo real se faz necessário. 
Se fosse para resumir quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar em mobilidade para o 
repórter, como você definiria? 
Olha, desvantagem...eu só vejo uma desvantagem de trabalhar remotamente, que é uma desvantagem 
ortopédica. Uma desvantagem de conforto, ta aí uma desvantagem, é muito melhor para seu corpo, 
ergonometricamente bater uma matéria na redação, sentado pela cadeira como esta, em frente ao 
computador. No 3G geralmente você está no carro, na calçada, numa arquibancada, no meio fio, então a 
sua posição é ergometrica em relação ao seu corpo, então tem que tomar muito cuidado, então quando vai 
rolar uma cobertura 3G faço alongamento, dou uma esticada porque é questão do corpo, física. A 
desvantagem nem mexe com a esfera jornalística, na esfera jornalística vejo só vantagem, vantagem de 
você produzir da rua e já preparar seu material da rua e não precisar voltar à redação e só retornar o 
equipamento e você já pode ser levado pelo motorista em casa, vantagem de você sentir o feedback em 
tempo real, as pessoas comentam em tempo real, as pessoas acessam ou não em tempo real, então você 
sente o feedback da importancia  daquele assunto para ao dia seguinte...acho que isso para os editores 
fundamental, não é pelo trabalho, mas sinto isto na redação, durante o dia você vai sentindo a quantidade 
de comentários, a repercussão daquele assunto, e aquilo vai te ajudando a selecionar o que terá mais espaço 
no jornal no dia seguinte. 
Para definir a matéria do dia seguinte... 
Então essa desvantagem corporal, física, editar com o carro andando, deve ter percebido é um desafio 
ergométrico, de se ajeitar, quer dentro de um carro, por mais que a gente tenha tempo, que voce coloque 
para que a perna não aqueça com cooler...na redação é mais confortável, convenhamos, é muito mais 
confortável, agora na realidade não dá para fugir, a realidade é se adaptar e fazer o melhor nessa realidade e 
na parte jornalística só vejo vantagem, não vejo desvantagem. 
 
 
Entrevista repórter 2 Extra Online, realizada em 25 de maio de 2010  
 
Gostaria que você falasse sobre o seu trabalho como Repórter 3G aqui no  Extra? 
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Então, esse trabalho a gente faz na prática, há cerca de 2 anos mais ou menos. A gente vai para a rua. No 
começo a gente leva um Nokia N95, leva laptop e a ideia é levar para o leitor o mais rápido poss possível 
online. A gente tem as plataformas online muito acessadas com audiência muito grande e não é somente 
por isso. É bacana trabalhar com essas novas ferramentas. Uma rotina fica mais apertada porque a gente 
não é um jornal online, a gente  é um jornal impresso. E ai cada vez mais dificuldade para mostrar o 
diferencial no dia seguinte porque o factual já está ali. Então tem que correr, você não pode competir em 
dar o factual no dia seguinte. A gente corre. É uma loucura. A gente conecta os cabos ali do N95 no do 
laptop e vai passando em tempo real o que está vendo. Agora a gente está treinando para colocar o vídeo 
direto no Youtube. 
Fora notebooks e celulares, quais os outros equipamentos  do conjunto de tecnologias móveis que 
vocês usam para as atividades do Repórter 3G? 
Equipamentos? Temos celular, usamos as ferramentas de Twitter, tem repórter que já tem o Blackberry, 
que já fica twittando.... 
Twitando da rua mesmo, do local de onde está apurando uma matéria? 
 Isso. Metade, uma boa parte da redação a empresa forneceu o iPhone para trabalhar. Os repórteres ainda 
vai demorar um pouquinho....em termos de equipamentos em si o computador, os cabos, os telefones que 
acessam a internet, nosso sistema  de computador 3G mesmo sendo notebook é conectado diretamente ao 
sistema do jornal. Trabalha como se fosse dois computadores: o que tem aqui dentro e o que você tem lá 
fora. 
Vocês visualizam a mesma plataforma para poder postar diretamente do local? 
Você vê a mesma plataforma, os textos, a forma, as páginas da rua também. Isto foi uma coisa nova 
bacana. Mas o diferente são as ferramentas. Nós temos o Kindle, o Twitter, Facebook, a gente fica tentando 
interagir em todas as ferramentas que a gente pode. Agora a gente está usando até o Skype para gravar 
conversas para poder abranger o maior número de leitores. 
E como é na realidade esse trabalho externarmente? Porque dentro de minha observação percebi 
que muitos repórteres não voltam para a redação ou voltam no final da tarde para consolidação para 
o impresso. Como é esse trabalho em campo produzindo todo esse conteúdo? 
No meu caso eu volto para a redação porque eu consolido para o impresso. Mas na prática a gente vai para 
a rua. Exemplo: teve um homício, a gente teve um homício X, que essa pessoa, a a vítima morreu é um fato 
e aí a gente vai gravar, vai bater post, vai fazer entrevistas gravadas no celular, vai fazer mil coisas e aquilo 
vai diretamente para o online e aí quando você terminar essa parte da questão da informação mais rápida, a 
gente corre, no caso, para uma investigação mais profunda para levar uma para o impresso, mas na hora a 
gente faz as entrevistas, a gente grava na hora, é tudo muito corrido, mas dá tudo certo. [interrompido]  
Gostaria que você pudesse descrever uma situação em que você utilizou essa estrutura em campo em 
uma grande cobertura para poder enviar esse material diretamente para o site. 
Duas grandes coberturas que a gente usou. Uma foi quando o avião da Air France caiu e tinha muitas 
pessoas do Rio de Janeiro. Nós fomos foi para a Barra da Tijuca fazer plantão para informações de vítima, 
do caos aéreo, entao nessa grande cobertura a gente não tinha um ponto fixo. Tudo que acontecia a gente 
centralizava por rádio e eu ia utilizando aquilo para colocar em todas as mídias. Tinham computador ali 
parado facilitou bastante. As vítimas chegavam...os famílias das vítimas, no Twitter mesmo, os familiares 
da vítima acabam de chegar....tudo que acontecia, a gente ia passando, tirando foto, entrevistando, as 
autoridades chegando. Então tudo estava ali ao vivo. Mas uma que eu achei muito legal na cobertura aqui 
no Rio de Janeiro. Uns traficantes conseguiram derrubar um helicoptero da polícia militar, eles 
conseguiram abater um helicoptero e isso causou uma comoção enorme e ai a gente foi para a coletiva do 
secretário de segurança pública, José mariano Beltrame. Foi a primeira vez que a gente conseguiu twittar 
uma entrevista coletiva inteira. Aqueles tweets eram retweetados, para milhares de pessoas e começa 
aquele trabalho formiguinha e eu estava com uma outra repórter ficava responsavel por twittar e eu fazia os 
textos mais longos e abastecendo o online e gravando e conectando e a gente tentou fazer mesmo que uma 
ao vivo como se fosse uma tv para o online e ficou muito legal. 
Entao na verdade vocês são solicitados a dar parciais do que vocês estão cobrindo para enviar 
exatamente para o online antes de consolidar a matéria para o impresso. Esta é mais ou menos a 
forma como vocês trabalham.... 
Você tem que dar parciais de tudo o tempo todo..... 
Parciais em termos de produção estou falando.... 
Isso. mas até de informação, mesmo que aquilo necessariamente não esteja....você não tem informações 
completas, por exemplo, você tem um morto ainda não identificado. Você tem que ir colocando o que está 
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acontecendo. Quanto mais informações você tiver...e a produção liga muito "o que é que você tem? já tem 
vídeo? já tem foto? Não tem nada no online, não estou vendo nada". Então o tempo todo é cobrado. 
O que mudou em relação à audiência a partir do momento que o repórter 3G foi implantado? 
Aumentou a audiência, o feedback por esse tipo de material da rua? 
Eu acho que aumentou porque internet ela é quase infinita (risos), mas aumentou sim, nós temos um 
número de leitores online muito grande. Nós temos um número muito maior no online que no impresso. O 
caso de política começado pelo [Fábio] Gusmão e [Gian] Paolo. Foi o marco zero que a gente começou a 
trabalhar em cima. E esse blog em um ano ele surpreender e como as pessoas se interessam pelas por 
videos, pelas novas ferramentas, você linkar para o Twitter. a audiência dele é gigantesca. 
Vocês aqui dentro do projeto 3G trabalham na redação no sentido multiplataforma produzindo para 
mais de uma plataforma. Como foi o treinamento para poder se enquadrar dentro do projeto de uma 
forma adequada? 
 Os repórteres fizeram um curso de edição de vídeo, a maioria o MovieMaker, alguns fizeram o Premiere 
também. Mas o tempo todo até o editor de plataforma Gian Paolo fez muitos cursos, ele preparou apostilas, 
o Gusmão conversa muito. 
E em relação aos dispositivos móveis vocês também tiveram treinamento.? Que tipo de treinamento? 
O básico porque muita coisa você fuça e vai pegando. Como gravar, como passar um vídeo, como editar 
um vídeo, como operar um laptop, assim a parte do texto, como é que você manda, como envia mais 
rápido. Agora mesmo eu vou sair e fazer...tem workshops que são legais. Quando eu sair daqui, são duas e 
meia e agora são uma e meia. É o CEO, é como a otimização dos títulos, a gente vai aprender como colocar 
títulos que caiam no Google mais rápido, palavras-chaves que as pessoas procuram, porque na internet não 
dá pra fazer muito com criatividade não, é o feijão com arroz. Otimizar o titulo para que tenhamos cada vez 
mais audiência. 
Aqui na redação já é integrada impresso e online e vocês já fazem essa produção de cunho 
multimidia. Vocês tem uma remuneração extra por essa produção ou já está incorporada ao salário 
de vocês produzir para qualquer veículo? Como é que funciona? 
Ninguem ganha a mais. Na verdade ninguém ganha dinheiro nenhum para fazer porque a gente foi 
contratado para o impresso e a gente foi se integrando e a gente tem uma relação mais... uma coisa que 
nosso editor frisa é que na verdade a gente nao sabe é que isso vai, a gente nao sabe para onde o jornal está 
caminhando, as coisas estão mudando, para onde estão mudando ninguem sabe, entao quanto mais a gente 
aprender, investir nesse mundo...o que o jornal quer é que a gente pense digital. a gente está 
experimentando. lógico que quiser pagar mais por isso eu não vou recusar, mas a gente nao ganha, é o 
salario normal, a gente já entra sabendo que é um salario x, sabendo as responsabilidades que a gente tem. 
E como é que os repórteres reagiram a incorporação de tecnologias móveis na sua rotina diária de 
trabalho? 
Teve muita gente que teve dificuldade, os mais antigos, então, dificuldade operacional mesmo, a ideia é 
bacana, a dificuldade operacional dos equipamentos, a dificuldade de tempo porque você está em situaçoes 
em que você olha e diz não dá para fazer. A tv não faz? o online nao faz? temos que fazer, mas tem hora 
que é complicado. No começo foi só uma questão de costume, foi gradual, começou com dois, depois 
botou mais um e aos pouquinhos, foi gradual até as pessoas se acostumar e devagarinho ficou natural. 
E quando os repórteres estão em mobilidade com todas essas tecnologias móveis que tipo de matérias 
geralmente são mais produzidas? São mais factuais, emergenciais, em que situações vocês são 
acionados para produzir conteúdo de forma mais instantânea, em tempo real? 
Factual. Factual e principalmente emergencial, a matéria especial é uma coisa que ainda está se 
incorporando porque quando a matéria especial tem uma multimidia, mas uma multimidia mais simples, é 
um video, você tem tempo para fazer, é uma grande reportagem que você faz, embora na correria. 
 
 
Entrevista repórter 3 Extra online, realizada em 02 de junho de 2010. 
 
Que importância a comunicação móvel tem nas estratégias de produção e distribuição de conteúdo 
no Extra? 
Acho que muito grande assim. E cada vez ganhando mais importância. Ontem aconteceu uma 
coisa....é....desculpa...na semana passada a gente repetiu o modelo de cobertura que a gente tinha 
inaugurado há um mes com uma ferramenta chamada Cover It Live, uqe é uma ferramenta que permite 
fazer uma cobertura, não gosto muito do termo tempo real, mas uma cobertura em tempo real melhor. 
Porque você tem uma estrutrua de chat, de bate-papo, você fica com a ferramenta aberta na tela e aquilo 
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entra, descarrega uma foto no computador e com cinco cliques você carrega a foto, com cinco cliques você 
carrega um video que já foi editado ou video bruto mesmo. Isto é muito valorizado aqui no Extra. A 
primeira cobertura foi da ocupação das favelas da Tijuca pela policia militar, ela foi manchete principal do 
site e o tempo todo com o laptop lá com cobertura com video, foto e texto. A segunda foi uma operação 
contra milícias tambem coberta de lá. Também teve uma manchete do site durante uma manha inteira. Eles 
[do jornal extra] dão uma importância muito grande. Acho que a tendência é crescer mais ainda para todo 
tipo de cobertura. Outro dia um outro Repórter do Extra fez uma cobertura de um Prêmio Cultural de 
diversidade etnica em tempo real, não como ferramenta, mas por meio de posts no blog, mas cada vez mais 
é que outras coberturas também sejam assim. 
Como é que essas coberturas, esse uso do repórter 3G é articulada na reunião de pauta? Como é 
articulada essa produção? 
Assim, aqui as vezes aqui tem uma coisa muito informal...não tem aquela formalidade "a reunião de pauta". 
Acho que deveria ter mais. Grandes coberturas como o Carnaval aí sim se decide numa reunião. A 
cobertura vai ser assim e assado, cada um vai fazer X vídeos, com esse enfoque, pensando mais, por 
exemplo, no carnaval desse ano, a gente teve uma cobertura de features assim vários olhares. Buscar 
personagens, buscar histórias, dentro daquela escola que mostrasse o que simbolizasse como foi aquela 
cobertura. Então foi decidido uma reunião de pauta que a cobertura  seria assim. Então os videos vão ser 
nesse sentido, entrevistas com pessoas legais, cenas engraçadas, detalhes dos carros, mas coisas mais 
localizadas como das favelas do Tijuca. Então não há uma reunião de pauta para decidir. Só na vespera que 
o editor diz "amanhã quero a cobertura assim". O cover it live foi a primeira vez a gente testou, ele não 
sabia mexer também. A repórter X é que sabe mexer, aprender com ela, então foi uma coisa muito informal 
para ve se dava certo. Isso tem a ver com o jeito do Extra, o Extra é muito informal nessa coisa de não ter 
uma reunião para se passar uma tarefa, talvez em outros jornais seja mais arquiteto. Mas aqui.....é mais 
informal mesmo, mais ... 
E quais são as tecnologias móveis utilizadas dentro desse projeto Repórter 3G 
Laptop...o laptop razoavelmente rápido, uma placa de conexão 3G da Vivo, modem, fundamental. 
Fundamental, o laptop, a placa, o celular N95 que filma razoavelmente bem. Fundamental é isso. Essas três 
coisas que conseguem fazer a cobertura. E ai tem os acessórios que são  para tornar esse trabalho melhor. 
São portáteis (inaudível), cooler para colocar debaixo do laptop para não aquecer o laptop no seu colo. 
vocês também tem carregadores veiculares... 
carregadores veiculares, que  também é uma coisa acessória, mas a menos que seja uma cobertura longa, 
que é fundamental como a ocupação da favela da Tijuca que tivemos que utilizar os carregadores móveis 
tanto do celular quanto do laptop porque foram seis a sete horas de cobertura não tinha como carregar. Ai 
outras coisas para facilitar o trabalho. Se estiver num lugar público tem um cadeado para você prender o 
laptop para que ninguem roube o laptop...tem um fonezinho para você não gastar celular, ligação 
telefonica, você usa um skype da vida para falar com a redação, embora isso seja muito mais confuso, eu 
particularmente não uso isso. Eu prefiro que a empresa gastar porque é uma coisa que dificulta muito, você 
conectar um fone, ainda parar para ligar para a empresa, é muito mais fácil pegar um telefone e 
ligar...basicamente isso. Esqueci outro acessório? Você sabe?... 
Vocês levam pendrive? 
Não há necessidade de pendrive. Tem os fios de descarregar do celular para o computador, dependendo do 
modelo. Você descarrega para o computador e edita ali mesmo. Ali mesmo você bota pra o formato 
correto, passa primeiro para o que estiver na redação e essa pessoa publica pelo nosso sistema interno. 
Então não há necessidade de pendrive. 
Quais são os tipos de matérias geralmente produzidas pelos repórteres 3G, são mais factuais, 
emergenciais 
Para o site? 
Para o site, que tipo de cobertura geralmente o repórter 3G entra em ação? 
Cobertura factual....é...a greve do ônibus, o que está acontecendo da greve na rua, passando na favela como 
está sendo a operação. É muito curioso: o serviço na prática, geralmente são só informações que tem 
utilidade naquele momento. Por exemplo, ninguem está interessado no dia seguinte se o BOPE entrou no 
Borel, Favela do Tijuca,  pela mata ou pelo chão, ou pelo asfalto. No dia seguinte ninguem está interessado 
nisso, mas naquele momento a pessoa está curiosa. Quer dizer é uma coisa que só tem interesse para o 
online. Se no dia seguinte você coloca no jornal que o BOPE entrou por baixo acho uma besteira porque já 
entrou, já ocupou, a não ser que essa informação seja relevante por outra coisa não tem porque está no 
papel e no online  sim a pessoa está acompanhando, quer saber se vai dar certo. 
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Como é que vocês articulam. Vocês produzem de uma forma multiplataforma, para o online para o 
impresso. Como é que é feita esta articulação em campo para produzir para esses meios, como vocês 
distribuem essa produção? 
Vou usar um exemplo do Carnaval, a gente, cada repórter tinha um compromisso de guardar pelo menos 
duas coisas muito legais para o papel. Por exemplo: de novo vou falar nisso da importância do momento. O 
carnavalesco desmaindo, um carnavalesco da beija-flor desmaindo. Eu estava ao lado dele e fiz o vídeo. 
Isso so tem importância no online. Então aquilo eu tirava de minha cota do papel porque no dia seguinte 
todo mundo já sabia que ele desmaiou, não vai ser novidade nenhuma, agora vendo o video ele desmaindo 
é muito legal para o online. Ai o detalhe...por exemplo, a escola de samba imperatriz o tema dela era 
religiões, então na concentração da escola busquei um evangélico, um espírita e um católico todos 
envolvidos ali no mesmo trabalho para a escola ganhar. Fiz uma matéria de comportamento com os três. 
Isto é para o papel não tem que ir para o online. Isso é um olhar diferenciado que tivemos ali mesmo, um 
feature. Então se desperdiçasse para o online não é o factual que a pessoa está interessada, se uma baiana 
desmaiou, se o carnavalesco está recluso. No dia seguinte a pessoa vai dizer: "tá vendo, diferentes religiões 
se envolveram para a escola de samba. Então é muito ali dada rua, de você sentir o que você pode guardar 
para o papel ou guardar para o online. Acho muito importante fazer essa distinção para não ficar uma coisa 
é.... 
Uma transposição do mesmo material.... 
Exatamente. É mesmo não ficar repeteco, uma coisa pauteurizada, sabe uma coisa insossa. A pessoa pega o 
jornal no dia seguinte e esteja tudo do online. Pois é vou dar um outro exemplo: que não tem tanto a ver 
com a coisa móvel, mas o jornalismo online. Saimos da....segurança pública.....se você coloca no site o link 
daquilo e ai eu guardo para análise pegando as regiões que tem o PP. Comparo. é uma coisa mais 
trabalhosa que não vejo tanta necessidade de colocar no online naquele momento porque no dia seguinte eu 
vou ter outra informação. Coloquei a informação principal [inaudível] do estado, mas no dia seguinte vou 
dar para o leitor uma coisa diferenciada, olha na região do PP houve aumento, diminuição de violência. 
Vocês usam várias tecnologias móveis no dia a dia, os repórteres 3G quando sai as ruas. Houve 
algum tipo de treinamento por parte da empresa para que vocês pudessem lidar melhor com esses 
equipamentos e trabalhar dentro do fluxo que se esperava do repórter...? 
Teve. Eu sei que foram efetivados cursos para redação do Extra de Repórteres 3G, ensinando a filmar, 
ensinando a editar, a postar, os repórteres que fazem essa  cobertura de coisas mais tensas como operação 
policial eles trocam informações entre eles. Eu converso muito mais com o Fernando Torres, ele passa 
umas dicas, está mais tempo nas coberturas e eu passei uma dicas para os  que entraram depois, que são 
experientes profissionalmente, mas não como repórteres 3G, nesse tipo de cobertura. Eu não fiz os cursos 
porque eu era estagiário e todo o programa de estágio no Extra/Globo é multimídia, então eles treinam você 
nisso. Você é treinado o tempo todo para pensar que não está fazendo só no papel, mas fazendo para os 
dois. Então quando cheguei aqui já sabia editar, já sabia fazer outras coisas que os repórteres estavam 
fazendo o curso. Eu tive no estágio qeu foi o meu curso, meu treinamento. 
Os Repórteres 3G, os repórteres que estão em mobilidade, eles produzem vídeo, áudio e também 
digita o seu texto da rua e produz para multiplataforma - pelo menos para o online e o impresso. Em 
relação à remuneração, vocês recebem de forma diferente ou tudo está num pacote só, do salário? 
Tudo é uma coisa só, você é pago para produzir conteúdo para o Infoglobo. Se você vai produzir esse 
conteúdo para o site, para Twitter, para o papel, tanto faz. Para o Extra, para O Globo, Expresso. É pago 
para produzir o conteúdo para o infoglobo. No ano passado quando teve a integração das redações de O 
Globo, eu fiz uma entrevista com o Lourival Perin, editor de O Globo, que coordenou a integração. Ai eu 
fiza a seguinte pergunta para ele: se ele achava justo a pessoa ter esse acúmulo de funções, porque é um 
acúmulo de funções, ganhando a mesma coisa. A resposta dele é a minha resposta hoje em dia se alguém 
me perguntasse isso. Independente se é justo ou não é um seminário inteiro discutindo isso. A questão é 
que você tem oito horas de trabalho, ou sete que seja, o que você vai fazer naquele período tanto faz se 
você vai produzir por papel, para o online você está sendo pago para fazer sete horas. Então o que você faz 
daquilo é uma coisa que independe, você está sendo pago pelas sete horas se a gente pensar em horas, tanto 
faz se está fazendo para um ou para outro. Agora tem uma outra questão, tem até um professor da PUC 
aqui do Rio que fez um trabalho sobre isso,  é a qualidade do emprego. A qualidade do emprego eu acho 
que talvez tenha caído. Exemplo: eu já comecei trabalhando nessa lógica de trabalho. Vendo outros 
repórteres eram empregos muito melhor porque você trabalhava....tinha muito mais tempo para se dedicar a 
uma história só, tinha que fazer só para o papel, então era um emprego muito mais tranquilo. É estressante 
ir para a rua com um laptop, claro que é estressante, você ficar dentro de um carro digitando. Eu até te 
contei isso, na operação das milícias, na operação das milícias você tem que seguir o carro da polícia civil 
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para chegar junto com ele no lugar, porque quando eles fazem a prisão das pessoas você tem que filmar, 
você tem que está ali para ver aquele momento. E policial não anda, policial corre, então você vai direto. 
Para fazer esse modelo de cobertura no Cover It Live, no melhor dos mundos é que seja de minuto-a-
minuto, mas o mais próximo é que você tem que abastecer toda hora, então você não pode num trajeto de 
carro de 20 minutos ficar sem colocar nada. Você tem que digitar lá. É horrível, você fica tonto, com 
vontade de vomitar, então esse não é um emprego de qualidade. Eu acho que houve uma perda de 
qualidade. Agora é uma questão qeu acho também que os jornalistas são muito pouco organizados para 
embarrerar isso. Acho que é o futuro essa cobertura multiplataforma e multimídia, mas só que eu não acho 
que seja o melhor mundo porque eu acho que a tendência que cada pessoa, que se dilua a qualidade das 
pesssoas. Por exemplo, eu sou muito bom de campo, digamos, eu tendo a não aprofundar tanto meu texto 
para ser bom em tudo ou senão eu edito muito bem, então tendo aquilo não aprofundar as minhas técnicas 
de edição, de filmagem porque tenho que desenvolver outras habilidades que as vezes não são meu 
potencial. Um dia eu li em outro lugar que os jornalistas de outros países que já estão programando também 
linguagem tipo Asp, essas coisas. Acho uma loucura porque é uma coisa que  para você fazer  bem tem que 
ter um conhecimento muito profundo e se você começa a ter que programar, fazer vídeo, fazer audio, 
escrever, fazer infografia tudo isso concentrado numa pessoa só para a empresa é maravilhoso, eles vão 
economizar, mas a qualidade do material tende a cair muito. 
Na sua concepção essa perda de qualidade no trabalho multitarefa, de emprego, ela vai interferir na 
qualidade do que está sendo produzido, desse material? 
Acho que sim. Tanto que se você pegar, por exemplo, eu nunca fiz isso a fundo, mas eu tenho uma leve 
impressão que isso é verdade. Tenta ver os repórteres que fazem bem o 3G e tenta vê a qualidade do texto 
deles, a qualidade que falo é de vocabulário, de  leads criativos, tende a não ser tão bons, claro que há suas 
exceções. Não é porque a pessoa seja ruim, não seja talentosa, não dá tempo, não dá tempo, a gente sabe 
que para um texto ser saboroso, ele ser do início ao fim gostoso  de ler você tem que ir lapidando o texto, 
você sabe disso, é um texto que você vai trabalhar duas horas no texto para ficar legal de ler, como é que 
você vai fazer isso numa coisa que você se preocupou também em fazer video, editar video, fazer a 
cobertura em tempo real, fazer foto, abastecer com foto, entendeu? Nesse limite de oito horas é impossível. 
Na sua concepção qual seria o modelo ideal para poder compatibilizar um material com qualidade e 
também oferecer ao trabalho que está trabalhando em multimídia? 
Mais gente. Mais profissionais. Numa operação dessas é impossível mandar um profissional só. Acho que 
pelo menos dois. Para ter uma pessoa encarregada de video, um videorepórter e um repórter ou um repórter 
que vá ficar encarregado de abastecer o site e outro de colher informações, como seria essa divisão não sei, 
mas a receita é ter mais gente, ter mais contratação, mas ai entra outras questões financeiras, economicas 
que não permitem isso. 
Como os repórteres reagiram a incorporação da tecnologia móvel na sua rotina diária? 
Acho que aí é uma coisa geracional e de personalidade da pessoa, hoje as pessoas simplificam isso a 
questões de gerações. Gerações  mais velhas são refratárias e as mais novas não o são. Mas não. Eu 
conheço pessoas de 50 anos que trabalham muito bem de internet. Eu conheço pessoas mais jovens que 
odeiam computador. Muita gente até hoje é refratária. Eu soube de uma reunião que teve no O Globo, de 
três editorias, de política, economia internacional para ouvir queijas e demandas, reclamações e um dos 
repórteres verbalizou que achava insuportável essa coisa de interatividade, que só faz o texto diminuir, que 
tem que colocar opinião do leitor nas matérias. Irritada mesmo porque ela não acha que isso acrescente ao 
jornalismo. Não sei se discordo muito dela não, mas enfim é coisa de mercado que você tem que 
acompanhar. Vai de pessoa para pessoa, umas adoram fazer e outras não gostam. 
Quando vocês estão em campo muitas vezes nem voltam para a redação e fazem toda a produção de 
campo. Vocês são solicitados a enviar parciais dessa produção, como é que vocês enviam? 
Quando você está fazendo a cobertura online, os chefes de reportagem acompanham as parciais pelos posts 
porque você vai subindo e eles vão vendo lá. Quando você está fazendo uam coisa que não está fazendo em 
tempo real, que é para o dia seguinte, você tem que ligar. Dá uns dois retornos um num meio e um no final 
"está assim e assado", isso rolou ou não rolou. Assim, você tem que ter muito cuidado com esses retornos 
para não deixar ser conduzido pelo chefe de reportagem. Porque o chefe de reportagem tem uma 
preconcepção e às vezes ele não está interessado com o que vai acontecer na rua, ele está interessado se a 
concepção dele vai se confirmar ou não.   
Você vai para o lugar com aquela hipótese de trabalho e você chega lá  e vê que não tem nada a ver com 
aquilo e você tem que falar a verdade. "olha, não tem nada a ver com aquilo". E você tem que ser 
habilidoso para  não prejudicar seu relacionamento com a chefia. 
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Para encerrar. Considerando que não só atualmente repórteres tem a sua disposição tecnologias 
móveis, mas até o público, a audiência, de alguma forma, tem camera, celulares, como é que esse 
material é incorporado no Extra na produção jornalística? 
Acho que aqui no Extra faz-se pouco isso. Esse material tem que ser filtrado. Não dá para uma pessoa 
postar no site direto. Só que para ser filtrado demanda profissionais. Jornalistas que olhem aquilo ali, de um 
tratamento, coloque um titulo jornalístico, corrige um português, então não tem gente que faz isso. Aliás 
nem sei  quem é que faz isso no Extra. No O Globo tem isso, editoria  de interatividade, com quatro 
pessoas para fazer isso. Tanto artigo de leitor, quanto reportagem, aqui se faz muito pouco isso. 
Se esse material quando vocês tem acesso de alguma forma como um acidente, alguma informação de 
teor jornalístico, se ele é incorporado na produção jornalística... 
Se a pessoa manda foto, manda videos, de um acidente, de algum coisa, a tendência é deles é incoporarem 
sim. Quando a pessoa dá, de graça.... 
 
 
 
 
Entrevista repórter 1 A Tarde Online, realizada em 23 de novembro de 2009 
 
Que importância a comunicação móvel tem nas estratégias de produção e de distribuição de 
conteúdos aqui no portal A Tarde? 
É fundamental porque a gente utiliza justamente a tecnologia móvel, a comunicação móvel principalmente 
o celular para obter flashs dos repórteres que estão na rua. A gente trabalha aqui no Grupo A Tarde com a 
convergência, então a equipe do impresso que vai para a rua cobrir as matérias passa os flashs para a equipe 
do online que está na redação através da comunicação móvel e a gente também obtem fotos através dos 
notebooks, dos celulares, vídeos e a comunicação móvel também serve com a interação com os leitores, 
tanto através do Mobi, que utiliza mensagens pelo celular como os leitores que captam informação, áudio, 
foto e envia para a gente, então é essencial para a produção. O Online depende da comunicação móvel, sem 
o móvel a gente não teria como ter uma produção que a gente tem hoje para cobrir toda a Bahia, 
principalmente as sucursais. 
E como é que essa comunicação móvel é articulada nas pautas diárias do portal? 
a gente tem acesso a pauta do impresso e dos outros veículos do grupo e através dessa pauta a gente sabe 
mais ou menos qual os repórteres estão fazendo o que, estão cobrindo que tipo de matéria. A partir dai a 
gente entra em contato com alguns repórteres, e alguns repórteres já têm a cultura de entrar em contato com 
a gente a depender da informação que eles tenham e aí vai mantendo essa comunicação durante o decorrer 
do dia. 
E os repórteres trabalham numa condição multitarefa, digamos assim produzindo conteúdo para 
mais de uma plataforma dentro do grupo? 
Sim. Os repórteres do impresso, na verdade é todo o grupo que converge, mas principalmente os repórteres 
do impresso eles saem, eles produzem para o impresso, mas eles também tem essa necessidade de passar 
informações para o online, alguns têm já fazem vídeo, um áudio, então eles mesmos produzem o material, 
outros só fazerm repassar informação, mas já saem para a rua sabendo que eles podem ser contactados para 
passar essa informação para a equipe do online, equipe do móvel, da rádio, então existe essa interatividade. 
Os repórteres foram treinados para usar essas tecnologias móveis como celulares, notebooks ou 
algum outro tipo de treinamento ou eles conseguem desenvolver tranquilamente o trabalho? 
 na época que iníciou o processo de convergência, por volta de 2006 e que se concretizou mais em 2007, eu 
estava na rádio. Houve alguns cursos de preparação desses repórteres, por exemplo, na rádio eles tiveram 
curso de fonaudiólogo, com orientação de como gravar um áudio. Na época na rádio existia uma 
convergência mais forte. Hoje em dia essa convergência com a rádio é menor até porque mudou o perfil da 
rádio. Então teve alguns cursos específicos, mas não houve um curso para ensinar como mexer com a 
tecnologia móvel, como mexer com o notebook, foi mais um aprendizado que foi adquirido no decorrer do 
trabalho mesmo, na produção. 
Quando o repórter produz para mais de uma plataforma dentro do grupo existe algum tipo 
remuneração por essa matéria extra que ele produz? 
Sim. O grupo tem uma política de remuneração que varia entre R$ 18,00 a R$ 45,00. E  aí essa 
remuneração é paga de R$ 18,00, é o valor menor para quem está passando ou produzindo o material 
correlato a sua pauta. R$ 45,00 é aquele material mais trabalhado e que foi solicitado por outro veículo e 
que ele está produzindo extra a pauta dele. 



 

 

399 

 
Na sua opinião o que é que muda para um repórter que está em campo, que ele tem acesso a 
celulares, notebooks? E o processo de apuração, de produção e até de transmissão da matéria, o que 
é que muda na rotina desse repórter? 
Acho assim, dá uma possibilidade maior dele disseminar o trabalho dele. Vejo de forma positiva. Não acho 
que seja uma coisa que atrapalhe, que traga uma carga maior de trabalho, óbvio que ele vai precisar pensar 
o produto para vários meios, várias plataformas, mas é uma coisa que vem a facilitar, tanto para a 
comunicação da redação com ele como ele repassar a informação para outros veículos. É uma coisa que o 
profissional venha a ganhar. É positivo porque ele tem a oportunidade de colocar o trabalho dele não só no 
impresso, mas no online, na rádio, enfim... 
Quais os tipos de coberturas ou matérias em que são mais utilizadas essas tecnologias móveis. São as 
matérias factuais? Coberturas especiais? que tipos de coberturas são acionadas as tecnologias móveis 
no sentido de, talvez, da mais agilidade ao processo? 
Principalmente de coberturas factuais, englobando mais ainda a equipe de cidade, seria a segurança, pautas 
de acidentes, coisas do dia a dia mesmo, a rotina da cidade, são essas em que há mais convergência, mas há 
coisas de política, interior, sucursal, e aqueles casos específicos de eventos especiais, carnaval, cobertura de 
festa do Bonfim e ai pega toda a equipe do grupo. No dia a dia converge mais a equipe de cidade, equipe de 
Salvador. Nesses eventos maiores, todo o grupo envolvido converge. É nesse momento que todo o grupo 
está convergindo realmente. 
Atualmente, as tecnologias móveis digitais e as conexões sem fio de uma certa forma oferece mais 
mobilidade aos repórteres. No A Tarde, os repórteres são solicitados a enviar parciais dessas 
produção enquanto está apurando para o online, eles enviam parciais para o online para depois 
produzir uma matéria mais completa, como é esse processo aqui dentro? 
Eles não enviam o texto que seria uma parcial de texto, ele envia uma informação, ou seja, o repórter do 
online vai ligar para ele e ele vai passar uma parcial de inforamação do que ele tem naquele momento. Isto 
vai ser consolidado na redação e divulgado no online. É dessa forma mais ou menos que funciona. Então 
durante todo o transcorrer do dia cada informação nova que ele recebe vai soltando para a redação e ai o 
online vai divulgando. 
E em relação a fotos, vídeos, esse material mais audiovisual, eles são encaminhados enquanto está em 
processo de apuração já que fotógrafos carregam notebooks no dia a dia. Esse material é enviado? 
É enviado em proporção menor. As informações em termos de notícia do repórter mesmo  existe uma coisa 
de urgência maior até porque a gente tem a possibildiade de ligar para ele. As fotos chega mais para quem 
está com notebook em caso mais especiais, aquelas notícias que são factuais que você ve que tem uma 
importância muito forte ai elas chegam de forma mais rápida, um acidente, ele tem a consciencia que a 
gente precisa daquela foto logo. Um crime, ele tem a consciência de que precisa daquela foto logo, esporte 
também, mas no dia a dia é numa proporção bem menor que em termos de texto mesmo. 
Considerando que não apenas a equipe jornalística (fotígrafos, repórteres) tem acesso a esses 
dispositivos para poder dar mais agilidade ao trabalho, mas também o público tem seus dispositivos 
como celulares, notebooks, cameras digitais, como é que vocês recepcionam esse material amador 
que vem da audiência? 
É bem interessante para a gente principalmente em época de cobertura que engloba toda a cidade como a 
chuva, que mobiliza toda a cidade, então a gente tem uma recepção boa desse material de áudio, foto, video 
e vem a calhar, vem a quebrar um galho para a gente porque nem sempre a gente consegue de forma 
imediata material de nossa equipe de repórteres e ai o leitor é que vem suprir esse espaço. 
esse material é incorporado na produção jornalística de vocês ou em algum canal específico? 
A gente tem agora um blog, o Cidadão Repórter, e que é colocado naquele espaço, mas sim vai para o 
online quando é material de grande repercussão a gente coloca no online com destaque no online e ai sim é 
incorporado na nossa produção. 
 
Aqui na redação do grupo A Tarde vocês tem uma aproximidade da redação online e impressa, 
inclusive não há separação entre uma e outra, como é que é a relação entre o online e o impresso na 
produção jornalística no dia a dia? 
Essa falta de divisão, essa redação única com uma mezona e tal, isso vem a facilitar até no momento de 
orientação dos editores, repórteres no impresso a gente capta as informações e a comunicação fica mais 
fácil. Antigamente era separado isso e dificultava. Ficava no mesmo espaço, mas cheio de ilhas na redação 
e isso dificultava. Agora não. Você está ali junto, o editor está próximo, você acaba captando e tem uma 
comunicação mais próxima. 
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Há uma integração nesse trabalho? A equipe se integra para produzir uma espécie de matéria 
integrada, convergente? Isso ocorre no dia a dia? Como vocês trabalham? 
É uma coisa que ainda está em processo, em construção, não está totalmente finalizado, ainda não é 100%, 
mas houve uma evolução muito grande desde o início. Então existe sim pessoas que já tem uma cultura de 
convergência, uma facilidade maior de convergência e ai tem uma comunicação mais fácil, mais simples, 
sem nenhum bloqueio em termos de impresso, online. Há uma construção junta colocando interatividade no 
online para poder ter  resultado no impresso, a gente pega material do impresso. É uma coisa que está em 
construção ainda, não chegou no nível de 100%, mas vem evoluindo gradativamente. 
Durante o Carnaval vocês chegaram a fazer transmissão ao vivo de celular para celular e para o 
portal. Como foi essa experiência? 
A questão da transmissão não acompanhei diretamente, mas foi uma coisa realmente interessante e novo 
para a gente. Eu não tive esse acompanhamento direto. 
Como você entende o conceito de comunicação móvel ou jornalismo móvel dentro de uma empresa 
jornalística? 
Acho que permitiria mais a cobertura do local, do fato onde está acontecendo, acho que tem alguns 
aspectos que poderiam ser melhor trabalhado, por exemplo, no online acho que poderia ter uma mobilidade 
maior se utilizasse um pouco mais a questão da cobertura móvel, acho que é o que permite ao repórter no 
pique, preso a estrutura física de uma redação, levar um pouquinho mais do grupo para a rua, para onde 
está acontecendo, traz a velocidade, traz o clima do momento, acho que isso facilita, você teria como ter 
um material muito mais rápido se utilizasse comunicação móvel, que é utilizado em termos de 
convergência, mas que não é utilizado em termos de produção diária. 
Na sua opinião, coomo fica a questão do deadline e como ele se estabelece atualmente para a prática 
jornalística considerando que o repórter tem a sua disposição as tecnologias móveis digitais e 
conexões formatando até certo ponto uma redação móvel? Em que ele necessariamente não precisa 
de uma redação física, como é que fica esse deadline dele, já que a qualquer momento pode enviar 
conteúdo diretamente para o portal ou para uma produção interna na redação? 
Você diz um deadline fecharia mais cedo, teria uma facilidade maior de enviar o material, seria isso? 
Se esse deadline diminuiu, se passou a não existir mais dentro desse contexto, tendo em vista que  de 
alguma forma pode enviar do local não precisa se deslocar para finalizar a matéria. 
 São duas realidades diferentes: impresso e o online. No online a tecnologia facilita bastante porque ele tem 
como dá vários deadlines no transcorrer do dia, então tem essa possibilidade de repassar essa informação 
tanto  o repórter que está na rua e a equipe da própro online na rua e eles têm a noção que a gente não tem 
que esperar cobrir  todo o fato para  chegar na redação e repassar. Então para a gente que está na rua e é 
repórter do online isso facilita como para quem está interno na redação e é do online e precisa dessa 
informação o tempo todo e durante todo o dia. No impresso ainda não tem essa realidade dele fechar a 
matéria da rua, ele ter essa redação móvel, de ele poder fechar o material, apenas em casos específicos 
porque o repórter do impresso não sai com o notebook, então ele não tem muito essa possibilidade de ele 
escrever a matéria toda, mas ele usa a tecnologia para repassar algumas informações para a redação, os 
editores e ai os editores podem colocar outro repórter para ir escrevendo um texto e quando ele chegar vai 
dar um trato final, mas ele já tem o material quase todo consolidado, como também ele pode usar a 
tecnologia móvel para repassar informação para alguma arte para adiantar determinadas coisas da 
produção, mas ainda não é utilizada para fechar realmente a matéria, ele ainda precisa vim para a redação 
para fechar isso. 
Como os entrevistados reagem quando, de repente, estão sendo entrevistados por um aparelho 
pequeno como um celular? Você acha que tem diferença para eles em relação a camera 
convencional? 
É estranho. Ainda não estão acostumados, a ser recepcionados por uma camera, uma gravação de áudio, de 
vídeo e até colegas mesmo de outros veículos, eles não respeitam ainda numa coletiva onde você tem 
determinada dificuldade fica parecendo uma coisa amadora. Está evoluindo, as pessoas estão aprendendo a 
lidar com isso. 
E para o repórter facilita ter uma tecnologia móvel à disposição que ele possa a qualquer momento 
fazer um registro fotográfico ou gravar um vídeo? 
Sim. Você sai da redação sem saber se você vai precisar fazer uma foto, se vai precisar de um vídeo. Você 
sai simplesmente com um celular. Esse celular você vai utilizar em princípio com a comunicação com a 
redação, mas em determinados momentos você vai precisar tirar uma foto e envia por internet para a 
redação, você faz um áudio, você pode fazer uma cobertura de eleição, por exemplo, o pessoal pegou um 
flagrante de pessoas vendendo votos, fazendo campanha, boca de urna. 
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Esse foi um fato que ocorreu... 
aqui na redação, na cobertura principalmente todo mundo sai. Ai tem aquilo você aprende com o 
manualzinho, você manda a foto dessa forma, envia video dessa forma, você grava dessa forma, houve uma 
orientação, instrução, utilize o celular. 
Quantos celulares vocês utilizaram na eleção de 2008? 
Seria mais interessante com Mariana mesmo. 
E que outras você poderia descrever em que o uso de celular foi fundamental para a produção de 
conteúdo no portal? 
A gente teve um vídeo de um repórter. Uma mulher que fez um parto na rua e uma outra mulher grávida 
fez esse parto. Ela era da área de saude e tal. Ela fez esse parto da mulher na rua e ele entrevistou a mulher 
e esse video foi um dos mais acessados e tivemos um bom retorno. E tem outra situação de um acidente 
que ele fez filmagens de video mesmo e ai foram das mais acessadas. 
Foram flagrantes de iniciativas próprias do repórter mesmo. Ele estava a trabalho no momento? 
Ele estava a trabalho, mas foi fazer matéria para o impresso, não havia  orientação dele fazer nenhum 
video, não foi solicitado da redação, mas iniciativa dele ele fez esse video, teve essa sacada e teve grande 
audiencia. 
 
 
Entrevista com repórter 2 do A Tarde Online, realizada em 23 de novembro de 2009  
 
Que importância a comunicação móvel tem nas estratégias de produção e distribuição de conteúdos 
no portal A Tarde? 
Na verdade a gente tem o grupo A Tarde, que envolve a webTv, A Tarde Online, Jornal A Tarde, A Tarde 
Fm e hoje tem a questão do Mobi A Tarde onde as informações vão direto para o dono do celular. Inclusive 
dentro do próprio portal do A Tarde Online tem um link chamando para o Mobi, que eles tem um site 
separado do nosso e que tem uma outra equipe que gerencia esse conteúdo que envia para os devidos donos 
de celulares. Eles têm outras estratégias de compactação de informação e que muitas vezes os meninos do 
Mobi  A Tarde puxa do A Tarde Online. Reduzem as informações de acordo com o número de caracteres. 
 Em relação aos repórteres quando vocês precisam produzir algum conteúdo vocês chegam a utilizar 
algum dispositivo móvel como celular, notebook para poder facilitar esse trabalho em mobilidade? 
Eu particularmente já utilizei para gravar entrevistas. Depois você tem recurso no aparelho e você baixa no 
computador e depois vincula o áudio na matéria. E também o celular você pode utilizar ele para fazer fotos, 
colocar na própria internet ou fazer vídeos. 
Em que situações você chegou a utilizar? Foi uma matéria factual, uma matéria especial, em que 
situação? 
Foi antes do vestibular da UFBA em que fizemos uma série de matérias sobre os cursos mais concorridos 
da UFBA. E estamos agora com uma estratégia de sempre tentar fazer conteúdo com algum tipo de 
multimidia. A ideia é não fazer apenas matéria com cara de impresso, que saia apenas aquele texto blocado 
como se fosse papel. A ideia é sempre ter interatividade, multimidialidade inserida, ou seja, um video, 
áudio. A última vez que fiz foi agora para a UFBA. Foram cinco dias de reportagem sobreos cursos mais 
concorridos, medicina, enfermagem e tal e no último dia a gente fez um áudio com o reitor da UFBA. Você 
vai pra rua, entrevistei o professor Neomar, o reitor, gravei o áudio e depois colocamos direto no áudio da 
internet. Demos uma pequena editada na Tarde Fm, a gente editou o texto e ficou tranquilo e foi para o ar. 
Você gravou com celular mesmo? 
Com celular mesmo. Tem um aparelho que tem uma boa capacidade de gravação e o áudio é bem 
compatível... 
O que é que você acha que muda, na sua opinião, o trabalho jornalístico em termos de apuração, de 
produção jornalistica utilizando esses dispositivos móveis? Você acredita que houve algum tipo de 
alteração na rotina de trabalho? 
É diferente. Por exemplo, durante muito tempo eu fui repórter do impresso. A apuração é diferente, o 
processo de apuração é diferente, são ferramentas diferentes. Eu fui entrevistar o professor Neomar para o 
uso de Multimidia, ou seja, entrevista com o foco no áudio. Eu sei que ali não poderia ser uma entrevista de 
uma hora, se fosse no impresso eu poderia falar até durante uma hora e tudo que ele me disse eu poderia de 
uma forma de encaixar no texto. Mas o áudio é diferente. A apuração é diferente de acordo com a 
ferramenta que você tem...o próprio processo  de formulação do texto é diferente. Se eu faço uma matéria 
para o online não vou fazer uma matéria de 100 cm que eu faria para o impresso. É tudo muito mais 
reduzido e ajustável. 
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Vocês trabalham numa noção de multitarefa, ou seja, atualmente com o processo de convergência 
que se percebe no grupo, de integração, então o mesmo repórter pode fazer uma matéria que será 
distribuido por multiplataforma. O repórter ele tem uma remuneração para essas multiplataformas? 
Os repórteres que produzem o conteúdo para o impresso ou que produzem para o online. Hoje nós temos os 
multimultiplicadores de informação. Por exemplo, nossos textos são vendidos pela Agência A Tarde. A 
Agência A Tarde vende para outros jornais do Sul. Então toda vez que seu texto é vendido pela Agência 
você tem uma remuneração que não sei quanto é. Agora, por exemplo, se eu estiver na rua e passar um 
flash para a rádio entao você tem um ganho em cima desse flash e os repórteres do impresso quando 
passam um flash para o online tem uma remuneração em cima disso. Isso é uma coisa conflituosa. Primeiro 
que para se estabelecer esse parâmetro de que teria uma remuneração de cada um desses flashs e 
distribuição de conteúdo tivemos algumas confusões, o sindicato se envolveu, chegou a esse denominador 
comum, mas não foi uma relação pacífica, houve divergências. 
Divergência entre os funcionários ou entre o sindicato? 
Na verdade pela novidade da coisa. Você tem uma série de profisssionais que trabalham há anos naquele 
mesmo formato do papel, trabalha com papel o tempo todo e novas mídias vão surgindo e aquele conteúdo 
vai sendo utilizado... 
Uma dificuldade em lidar com essa produção... 
Então você entra naquela discussão: eu sou repórter do jornal. O que eu apuro é minha informação ou é do 
grupo que eu trabalho. É uma série de discussões. Hoje nem tanto, mas num tempo atrás eram discussões 
muito calorosas, mas parece que se resolveu quando se definiu que teria remuneração diferenciada por cada 
flash que você dá e tal. Agora as coisas são mais pacíficas em relação a isso. Inclusive para melhorar a 
situação, existe uma pessoa que fica na coordenação, a Mariana Carneiro, que trabalha nessa questão da 
integração das media. 
Ela trabalha nessa questão do fluxo de trabalho... 
Diante da demanda que apareceu e de nem saber como lidar com isso, então o próprio grupo A Tarde criou 
esse cargo estratégico para poder dar uma organizada nas coisas, inclusive em coberturas especiais é 
importante que tenha isso, carnaval, eleição...é importante uma figura-chave que planeja, que pense como 
as coisas vão acontecer. 
Na eleição do ano passado para prefeito e no carnaval desse ano foram utilizados celulares durante a 
cobertura. Você poderia descrever como foi esse trabalho? 
Os celulares (inaudível) são praticáveis. É como se o jornal se transferisse para a avenida no caso do 
Carnaval. E nós usamos celulares, faz gravações e manda por internet e até pela conexão dos celulares. 
Tranquilo. Em relação à eleição é mais trabalhado assim. Os repórteres vão para a rua fazer cobertura já 
sabendo que vão passar flashs. Já sabendo que horários vão passar o flash e cada um vai com sua pauta e 
está la predefinido mais ou menos que horário vai dar o flash para o online e para a rádio. Claro que isso 
pode mudar com a dinâmica da apuração, mas cada um vai para a rua sabendo que horas vai passar 
informações para o online e para A Tarde FM. Tudo isso tem que ser planejado antes. Não pode mandar 
uma multidão de repórteres para a rua e depois definir...então tem que definir "a pauta de fulano é essa"... 
vai ser mais ou menos que hora que vai mandar o flash e ai quem está no online e está com o planejamento 
em mãos para poder pegar esse feedback com o pessoal. 
Para usar esses dispositivos móveis, que de qualquer forma são dispositos como celulares que de 
qualquer forma tem uma série de recursos embutidos, houve algum tipo de treinamento para os 
repórteres ou eles aprenderam naturalmente? 
Não. Não houve treinamento. Ninguém parou numa sala numa quarta-feira de tarde para tomar um café e 
aprender a operar um celular, não. Foi de acordo com a demanda. Por exemplo eu precisei fazer uma 
entrevista com o professor Neomar. Ai anteriormente eu gravei áudio com MP3, então pergunto a alguém 
como opera isso aqui...eu aprendi (inaudivel). 
mas algum repórter chega a  ter dificuldade para utilizar algum desses dispositivos, você sente 
diferença do online para o impresso? Ou todos têm a mesma habilidade? 
Habilidade todo mundo tem, mas por exemplo, não é o foco do repórter do impresso fazer isso. Raramente 
um repórter do impresso vai se preocupar em fazer um áudio para colocar no online, entendeu? É uma 
preocupação muito mais nossa que estamos ali buscando um conteúdo multimídia. É muito difícil você ter 
um repórter do impresso que vai, de fato, se preocupar em ir para a rua e pensar em conectar uma camera 
da webtv. É tv que tem que se mobilizar em ir e a gente não pode ficar refém do que o impresso quer, do 
que o impresso acha...eles podem ser o carro chefe do jornal, mas nós produzimos nosso conteúdo, nós 
temos nossas metas a cumprir, entendeu? Isto é claro e definido. 
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Mas os repórteres do online lidam tranquilamente com as novas tecnologias? Que tipos de 
dispositivos normalmente vocês utilizam? Notebooks, celulares, pendrives, vocês usam todos estes 
dispositivos no dia a dia? 
No caso de áudio é o mais fácil de fazer, mas se precisarmos de vídeos, digamos assim,  temos a equipe da 
webtv. No portal temos webtv que foi implantada. Se precisar de qualquer tipo de video a gente aciona a 
webtv e quando se fala em tv inclui produção, inclui saber quem vai dar entrevista, se poder produzir para o 
repórter pegar a pauta mais bem trabalhada porque a pauta de tv é diferente do impresso. Você tem que 
deslocar um cinegrafista, um repórter. Então até nisso nós temos uma equipe. Se vai ser áudio a gente pode 
fazer por conta própria. Se vai se fazer video tem que acionar a webtv. se vai ser áudio tem que acionar a 
rádio para que se possa fazer a edição de áudio depois. 
Considerando que atualmente os repórteres têm a sua disposição tanto dispositivos móveis quanto 
conexão sem fio que ele pode enviar em mobilidade sua produção. Você acredita que possa haver 
alguma alteração no deadline do repórter hoje ele sendo mais solicitado a enviar conteúdo antes de 
voltar para a redação? 
Boa pergunta. Na verdade o deadline varia de acordo com o local no qual você trabalha. Por exemplo, se eu 
trabalho no jornal eu sei que meu deadline vai ser basicamente eu tenho até o turno da noite para fazer essa 
matéria. Se for repórter do online não. Se eu for repórter do online tem que ser o mais rápido possível, mas 
onde está a convergência da coisa: se o repórteer do impresso está com ujma matéria de peso e eu como 
repórter do online tenho que extrair dele alguma coisa que me sirva para o online nem que seja factual. Eu 
não vou dar tudo para não queimar a manchete dos caras no dia seguinte, mas dentro do possível vou tentar 
chupar algo que possa render conteúdo preliminar, nem que a gente coloque lá embaixo "leia mais em A 
Tarde". 
Os repórteres são orientados a enviar parciais dessa produção antes mesmo de voltar para a 
redação? 
Isso. Um conceito básico hoje é que você não é mais repórter do jornal A Tarde e nem do A Tarde Online, 
você é repórter do Grupo A Tarde, ou seja, eu estou para trabalhar para a mídia que estiver disponível, para 
a mídia que for escalado, digamos  assim. Eu estou agora no A Tarde Online e eu já estive no jornal 
impresso e se amanhã decidir que eu vou para A Tarde FM eu vou. Então você é repórter de um grupo de 
comunicação. Hoje, por exemplo, no A Tarde Online os repórteres vão para a rua de manhã e mantemos 
contato constante com as chefias de reportagem e pauta. Então temos que saber o que os caras estão 
fazendo, saber o que cada repórter está fazendo em relação em termos de flash porque muitas vezes a pauta 
que está fazendo é fria, para o final de semana e para a gente não serve. A gente tem que saber quem é o 
repórter do dia que está com matéria do dia, que está cobrindo a manifestação do dia, que está cobrindo o 
homício do dia, entendeu? Então desde manhã temos que fazer a filtragem de informações, saber desde a 
manhã o que vai servir para a gente ou não e acompanhar durante o dia. A gente não pode ficar sabendo 
que um repórter foi deslocado para cobrir um mega assalto não sei aonde, a gente não pode ficar esperando 
o repórter voltar para a redação para a escrever, não. A gente tem que dar um jeito de começar a apurar 
alguma coisa nem que ligue para ele. O cara tem vários deadlines, na verdade, o deadline do impresso que 
vai ser de noite quando voltar da rua ou no final da tarde e tem o deadline do online que ele vai ter que 
entregar daqui a pouco, dar um flash para o online com uma parcial, porque ele estar repórter de uma 
mídia, mas ele é repórter de um grupo de comunicação, entendeu? ele não pode se eximir disso. Ele faz 
parte de um pool de micro empresas dentro de uma empresa maior. 
A redação do online e do impresso é interligada. Não há separação de bancada. Como ocorre a 
relaçaõ entre os repórteres do impresso com o do online? 
A redação já foi cheia de paredes, mas com essa perspectiva de interatividade, integração, abriu-se a 
redação para que ficasse mais integrada porque o conceito é este mesmo senão não funciona a integração. 
Então o tempo todo estamos convergindo com as pessoas do impresso, o diálogo é constante e não pode 
parar nunca. Assim quem trabalha na pauta do impresso senta na minha frente e da minha editora. Nada do 
que acontecesse que a gente não esteja ali ligado, ouvindo, sabendo,  farejando. Ao mesmo tempo a gente 
está conectado e a gente passa para eles alguma coisa tipo a concorrência deu alguma coisa, a gente grita 
logo: "tem isso ai já, fulado", entendeu? É se falando o tempo todo, gritando o tempo todo, tem isso não 
tem isso. 
Dentro de online como é a divisão de funções? 
Nós termos os turnos manhã, tarde e noite. TEmos basicamente, em cada turno desse, uma editora de 
home... 
O turno começa que horas? 
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 A nossa primeira repórter chega às seis da manhã, que é a Paula, e vai até a virada, que é quando o jornal 
fecha e você pega o conteúdo do jornal e coloca no onlinee 
 Que horas o jornal fecha? meia-noite? 
O jornal fecha umas 23h30, depende do dia. Vem na capa o horário de fechamento. 
O fechamento do jornal impresso que vai desencadear no processo de fechamento no online, isso? 
A gente puxa algum material do papel e coloca no A Tarde Online. Então o que temos de manhã. A 
primeira repórter chega 6h00 da manhã para fazer aquele acompanhamento básico e depois começa o turno 
da editora de home, que é aquela que só mexe na capa do jornal, que é a home principal. Tem que se 
preocupa com as manchetes, com as fotos e ai a home, se você parar para olhar é enorme. Tem uma editora 
de conteúdo, que é aquele em que nada pode ser liberado para leitura do internauta sem passar por ela. 
Primeiro, o texto do repórter passa pela editora de conteúdo e depois libera para a home. E o 
coordenador do portal como funciona nesse fluxo? 
É a peça-chave, ele é que tem que conectar a equipe dele com outras equipes, entendeu? cada equipe de 
jornal tem um coordenador. Ele representa a equipe. Nemhum decisão da empresa acontece sem que ele 
saiba. 
E a tarde se repete a mesma coisa... 
Tem editora de conteúdo, de home, tem os repórteres da tarde que chegam também, alguns estagiários que 
ficam também trabalhando. O repórter faz tudo. Ele pega matéria, ele escreve, ele pega notícia de agência, 
ele coloca foto, faz galeria de foto, não é só repórter para escrever, tem que ser repórter multimídia. 
além de fotógrafos e repórteres que têm celulares e notebooks para registrar fotos e videos, também 
o público de qualquer forma detem esses dispositivos, como é que é incorporado essa produção 
amadora da audiência? 
a gente não utiliza muitas vezes material que vem do leitor. Em dia de chuva, por exemplo, chega muita 
fotos de chuva de leitor feitas por celular. A gente coloca interatividade no ar e depois a gente produz 
materia em cima de interatividade, por exemplo, Dia dos Namorados a gente coloca la uma frase "que 
presentes você vai dar" ou "faça uma declaração de amor para seu namorado" e aí em cima daquele monte 
de comentários de leitor a gente produz uma matéria e coloca as fotos que eles colocaram. A gente utiliza 
material de cada um deles dando crédito de foto do leitor. 
Vocês sempre incorporam na produção jornalística? Além de ter a possibilidade de colocar no canal 
que vocês têm próprio, cidadão repórter? 
É. muitas vezes se a pergunta estiver com muito acesso, adesão, aí a gente constrói a matéria em cima 
disso. 
 



 

 

405 

ANEXO A – Jornalismo móvel – estrutura técnica e estratégica de atuação   
 
 
 
 
 
 
Hardware 

 
 Smartphone with camera, 

video, audio, unlimited data 
plan 

 Digital camcorder, e.g. Flip, 
Kodak Zi8 

 Digital dictaphone or Zoom 
 Portable mic 
 Portable mini tripod? 

 

 
 Batteries (including extra mobile 

phone battery) 
 Extension lead – and chargers 
 Portable chargers, e.g. solar 
 Bluetooth keyboard 
 Mifi and/or 3G dongle 
 Eyefi card 
 Wifi laptop or netbook with webcam 

 
 
 
 
 
 
 
The software 

 Apps for your phone and 
services you can email or text 
to. Good ones include… 

 Shozu 
 Spinvox – blog via voice 
 iBlogger 
 Audioboo 
 Twitterfone 
 Twitvid 
 Twibble – GPS Twitter updates 
 Zyb – synchronise contacts and 

calendar 
 

 Opera Mini; on iPhone use 
bookmarklets on Safari like ‘Read 
Later’, ‘Post with Tweetie’, ‘Save to 
Delicious’, ‘Share on Tumblr’ 

 Qik, Bambuser, 12seconds – 
streaming video 

 Posterous – blog via email 
 ZoneTag – geotag images 
 JoikuSpot – create wifi hotspot from 

3G phone 
 Google Maps 

 

 
 
 
 
 
 
 
The systems 

 Email must be set up – more 
than one account as backup 
(Google Mail occasionally goes 
down) 

 Useful phone no.s, e.g. Twitter, 
Twitterfone 

 Useful emails, e.g. Twitpic, 
YouTube, Twittermail, 
Facebook, Posterous etc. 

 Map of wifi hotspots 
 Map of mobile and 3G 

coverage 
 Blog via email or text – Postie  
 

 plugin/Posterous/app/etc. 
 Pulling RSS feeds from 

Twitter/Flickr/YouTube/Posterous/Tu
mblr/Google Docs 

 Embedded players for 
livestreaming/liveblogging 

 Geotagging information for mapping 
 Mashups 
 Preparation: web-based 

video/audio/image editors 
 Collaboration – preparing the users, 

hashtags, tweeting, feedback 
 

 
 
 
 
The mindset 

 ‘Always-on’ approach – tweet 
on the go; share images; stream 
quick video. Think humour, art, 
quirky, as much as ‘news’. 
Prepare yourself and users for 
when you need it. 

 Play with new mobile tools – 
follow TechCrunch etc. 
 

 Try out mobile apps 
 Find the stories that are not online 
 Be part of a mobile community – 

follow people like @documentally 
@alisongow @ilicco @patphelan 
@moconews 

 Be creative with mobile, not 
formulaic: the rules aren’t written yet 

 

Fonte: BRADSHAW, Paul. What does a mobile journalist need?340 

 
 
 
 

                                                
340 Disponível em  http://onlinejournalismblog.com/2009/10/21/what-does-a-mobile-journalist-need/ 
acesso em 21 out. 2009 
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ANEXO B – Modelo de análise de Boczkowski (2004) para adoção de multimídia e interatividade nas 
redações online 
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ANEXO C – As versões impressas dos casos online analisados na pesquisa, o Jornal Extra é o 
quarto mais vendido, o A Tarde o 25º e o Jornal do Commércio o 27º, segundo dados da Associação 
Nacional dos Jornais - ANJ para o período de 2010 de uma relação dos 50 maiores.  
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