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Resumo 

O presente artigo se propõe a analisar uma cobertura audiovisual em live streaming 

realizada pelo coletivo Jornalistas Livres traçando um paralelo entre o ideal de narrador 

clássico defendido por Walter Benjamin e o conceito de narrador contemporâneo. A 

partir destas duas bases, utilizando da análise da materialidade audiovisual, o objetivo é 

entender em que lugar se encontram as narrativas produzidas por uma mídia 

independente.  
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1 - Introdução 

 

Ao tratar do narrador-jornalista, Fernando Resende afirma que é possível 

enxergar a narrativa como uma forma de representação coletiva e elemento que cria e 

recria sociabilidades a partir de práticas comunicativas. Tais práticas, em uma sociedade 

mediatizada, contribuem para o alargamento dos horizontes de experiências. Neste 

aspecto, para o autor, é imprescindível que as pesquisas no campo do jornalismo 

estejam atentas às formas de narrar o mundo. “Não exclusivamente ao conteúdo das 

mensagens que se passa, mas, principalmente, às dimensões éticas e estéticas que, da 

perspectiva das mediações reposicionam os campos e os atores sociais, oferecendo a 

eles possibilidades de existência”. (RESENDE, 2006, p. 88).  

Mas é possível, de fato, pensar o jornalista como um narrador? Ao refletir sobre 

a obra do escritor russo Nikolai Leskov, Waler Benjamin (1987) afirma que a arte de 

narrar esteve em vias de extinção. Com uma visão crítica a respeito da imprensa, o autor 

trata de apontar o que seria da competência de um narrador. Segundo o sociólogo, na 
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metade do século XX, a informação se tornava uma nova forma de comunicação que 

colocava em risco a narrativa clássica que defendia como ideal. Neste sentido, Silviano 

Santiago (2002) propôs um outro modelo de narrar que ia na contramão do clássico: o 

narrador pós-moderno.  

Ao contrário do princípio defendido por Benjamin – no qual a narrativa 

“mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele” – o pós-moderno 

se aproxima do que conhecemos como características jornalísticas, uma vez que: 

 

O narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação 

narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um espectador. 

Ele narra a ação enquanto espetáculo que assiste (literalmente ou não) 

da plateia, da arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na 

biblioteca; ele não narra enquanto atuante. (SANTIAGO, 2002, p.38). 

 

Resende entende que do ponto de vista teórico e prático, o jornalismo traz 

pressupostos que o tornam um campo muitas vezes restrito a produções pouco atentas às 

práticas cotidianas e culturais. “E assim, o ato de narrar, quando burocratizado pelas 

fundamentações epistemológicas do discurso jornalístico, torna-se limitado e limitador” 

(RESENDE, 2009, p. 88). 

Em contraposição a essa visão cética, Fabiana Piccinin defende uma outra figura 

de narrador que, ainda que esteja inserido no campo do jornalismo, se aproxima do 

narrador benjaminiano. É o que a autora classifica como narrador contemporâneo. E é a 

partir deste conceito que o presente artigo propõe uma aproximação de práticas 

comunicacionais na atualidade e o que Benjamin defendeu como narrador.  

Entrelaçando o clássico e o contemporâneo, o objetivo do trabalho é entender em que 

lugar estão as narrativas audiovisuais produzidas por um coletivo de mídia independente 

que veicula seus conteúdos exclusivamente em plataformas da web.   

Tomando como objeto o coletivo Jornalistas Livres, e buscando avaliar em que 

medida suas narrativas se aproximam do que Benjamin propôs como narrador clássico e 

do que Piccinin entende como narrador contemporâneo, apresentamos um estudo 

empírico, assim como a metodologia de pesquisa quali-quantitativa desenvolvida no 

âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais, a Análise da 

Materialidade Audiovisual. A partir de seus procedimentos metodológicos, realizamos a 
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análise de duas coberturas em Live Streamings
4
 transmitidas pelo coletivo no dia da 

Greve Geral, que aconteceu em 30 de junho de 2017.  

 

2 - O narrador benjaminiano na contemporaneidade 

 

Embora o tempo e o contexto atual nos separem do texto “O Narrador” 

publicado por Walter Benjamin (1936), as questões discutidas na obra do autor - na qual 

se refere à narrativa de uma maneira clássica - nos possibilita pensar a narrativa 

midiática contemporânea.  

Em seu texto, Benjamin nos aponta dois tipos distintos de narradores. Um seria 

exemplificado pelo “camponês sedentário” – aquele que viveu toda uma vida sem sair 

de seu país e conhece suas histórias e tradições – e pelo “marinheiro comerciante” – 

aquele que viaja, vem de longe e tem muito o que contar. O autor enfatiza as 

experiências vividas como papel central na figura do narrador, a partir delas ele se torna 

sábio, “pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a 

própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 

substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer)” (BENJAMIN, 1987, p. 221). 

Na obra, Benjamin busca analisar o desaparecimento desta figura. Segundo ele, 

em um tempo onde a tradição oral dá lugar para produção de histórias em escala 

industrial “a arte de narrar está em vias de extinção” (BENJAMIN, 1987, p. 197). Neste 

sentido, a mídia seria uma das principais preocupações do autor, uma vez que o 

surgimento da imprensa e a crescente busca por informações seriam responsáveis pelo 

declínio da narrativa.  

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, 

somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já 

nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase 

nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a 

serviço da informação. (BENJAMIN, 1987, p. 203).  

 

Ao debruçar-se sob este texto clássico, Fabiana Piccinin, afirma que as 

proposições do autor podem nos levar a suposição de que a informação e o saber 

advindo da narrativa são dissonantes. Entretanto, para a autora, a contemporaneidade 

                                                 
4
 O Live Streaming (transmissão ao vivo de dados) é uma ferramenta que possibilita que pessoas acompanhem ao 

vivo um determinado evento pela internet, mesmo estando à distância. É uma possibilidade que permite diminuir a 

distância com o público e uma ferramenta central no compartilhamento de informação audiovisual contemporânea. 
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propiciou o surgimento de um novo narrador que se adaptou às circunstâncias e 

apropriou-se das tecnologias. 

 

Dessa forma, o narrador contemporâneo surge reconhecido nas 

versões de histórias contadas hoje por meio especialmente das mídias, 

responsáveis que são pelos relatos que articulam a sociedade atual. Ou 

seja, ainda que atue num sentido continuamente mais presentificado e 

industrializado que a narrativa original é a mídia que tende a 

sistematizar e tornar pública as epistemologias, além de 

continuamente reafirmar as memórias produtoras de identificação 

cultural ao reproduzir os rituais de nossa cultura. (PICCININ, 2009, p. 

63) 

 

Apesar de o jornalismo estar vinculado a uma noção de objetividade e 

distanciamento do fato, na qual sua narrativa estabeleceu-se “por uma técnica própria, 

aliando determinado esquema de seleção e disposição de informação ao afastamento do 

enunciador, cuja objetividade épica, à guisa da historiografia positivista e da voga 

realista-naturalista oitocentista, faz com que o evento pareça contar a si mesmo” 

(SERELLE, 2009, p. 36) - diferentemente da ideia clássica que pressupunha a 

experiência e a presença do narrador no ato da narração - Piccinin sugere que o narrar 

jornalístico no cenário contemporâneo caminha em direção ao que Benjamin propôs, 

sobretudo em narrativas audiovisuais. O formato audiovisual resgata – embora de outra 

maneira - o que é próprio da narrativa clássica por sua capacidade de explorar a 

oralidade, aliada às imagens.  

 

A imagem porque produz o efeito de ritualização fundamental para “o 

contar histórias”, e o áudio, porque recupera a importante função da 

oralidade própria da narrativa tradicional, acabando por ecoar a 

observação de Benjamin, quando este diz que a narrativa só se 

concretiza como experiência coletiva de quem conta e de quem escuta. 

(PICCININ, 2009, p. 65). 

 

A autora defende a tese de que foi a partir do surgimento de novas formas de 

narrar, que coexistem com as tradicionais, que se instauraram as narrativas 

contemporâneas. “Tratam-se das múltiplas plataformas midiáticas geradas pelos 

avanços tecnológicos e pela imersão dos mesmos nos modos de ser e de fazer do 

indivíduo contemporâneo” (PICCININ, 2012, p.77). Piccinin aponta que a 

simultaneidade, os processos acelerados e os estados de fluidez, no que diz respeito à 

liquidez baumaniana (BAUMAN, 2000), oportunizada pelas tecnologias de informação 

e comunicação alterou a forma como a sociedade – e o jornalismo - se narra. Para a 
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autora, este novo modelo é marcado pela informalidade dos dizeres, protagonismo do 

narrador e oferta de visibilidade do fazer jornalístico. Estas novas práticas, de acordo 

com ela, dão um novo estatuto às normas que prescreviam o distanciamento e a 

neutralidade como sinônimo de qualidade da informação.  

 
Assim, perseguindo o sentido de proximidade e cumplicidade com o 

receptor, os programas adotam, dada a lógica de centralidade e de 

autoreferencialidade da mídia televisiva, técnicas narrativas que 

informalizam o narrar, dando um lugar protagônico ao jornalista e, por 

extensão, o mesmo sentido ao seu receptor. São, assim, movimentos, 

compreendidos como de necessária desconstituição dos artifícios ou 

de tudo que possa sugerir a artificialidade do narrar, trabalhando no 

sentido, por exemplo, de improvisação e espontaneidade – ainda que 

construídas – do real narrado. (PICCININ, 2015, p. 7).  

 

Ao tratar da narração do fato, Muniz Sodré (2009) corrobora com este 

pensamento ao afirmar que estas novas tecnologias reconfiguram a lógica e o fluxo de 

informação. Para o autor, não é o mero uso destas tecnologias que faz a diferença, e sim 

uma “outra forma de pensar” (2009, p. 108). E, por que não, de narrar? O autor destaca 

ainda que este desenvolvimento tecnológico estimulou a busca por transparência a fim 

de desfazer a dicotomia público-privado uma vez que estes “novos tipos de público” 

têm a possibilidade de produzir mídia, passando de um receptor passivo para usuário 

ativo (2009, p. 101). Por conta disso, as narrativas midiáticas contemporâneas buscam 

se aproximar deste usuário desvendando processos produtivos e buscando tornar-se 

mais real e próxima.  

É o que Piccinin (2013) chamou de “complementação do fazer pelo mostrar 

fazer”, quando a narrativa privilegia também os bastidores além de apenas o conteúdo 

factual.  

Trata-se de propor o desvelamento da produção das narrativas 

jornalísticas e autenticá-las a partir de regimes de visibilidade 

marcados pela naturalidade e espontaneidade dos dizeres em que os 

jornalistas testemunham, experienciam, mostram e comentam a 

notícia e os procedimentos deste fazer. E assim, ao explicitar essas 

dinâmicas, transformam em conteúdo publicizável o que antes era 

omitido, alterando os critérios editoriais que norteiam os limites do 

público e do privado. (ETGES e PICCININ, 2014, p.3). 
 

Esta forma contemporânea de narrar se apresenta através de diversas estratégias 

que vão desde a busca pela oferta de autenticidade por meio de uma edição mínima dos 

produtos audiovisuais, com valorização das sonoras em detrimento ao off – visto que o 

off sugere uma edição mais produzida –  e utilização de planos sequências, até chegar à 
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presença do repórter em cena, que narra e participa diretamente da ação narrada. Além 

disso, de acordo com a autora, a câmera ligada durante todo o decorrer do fato contribui 

para a construção do real enunciado.  

O narrador contemporâneo procura construir uma realidade através da 

experiência vivida, e de acordo com a autora, uma das características desta narrativa é a 

utilização de imagens captadas com movimentos bruscos e ruídos. O que antes seria 

considerado uma falha técnica ou erro, contribui para propiciar ao espectador as sensações e 

apuros que o jornalista enfrenta para veicular determinado conteúdo (PICCININ, 2015, p. 

7). 

Pode-se acrescentar também a visão de Iluska Coutinho (2012) acerca da 

narrativa no telejornalismo. Para a autora, um telejornal pode ser considerado uma 

estrutura dramática.  Coutinho entende que “a estruturação do noticiário televisivo em 

torno de problemas, ações e disputas guardaria semelhanças com o que classificamos 

com um drama cotidiano” (COUTINHO, 2012, p. 116). Indo além da televisão, 

Guimarães (2016) ao analisar a atuação da Mídia Ninja, afirma que há uma narrativa 

dramática eufórica. Segundo a pesquisadora, “o encadeamento das ações numa narrativa 

dramática pressupõe a existência do conflito como estopim ou instaurador dos passos a 

serem percorridos pelos personagens em um drama. Sejam eles conflitos narrativos ou 

sociais reais” (GUIMARÃES, 2016, p. 109). Coutinho (2012, p. 139) observa ainda que 

os personagens desempenham papeis no drama informativo, sendo eles: vilão, mocinho, 

herói, vítima, entre outros. Conforme Coutinho, essas atribuições se relacionam com a 

luta entre Bem e Mal que é construída em narrativas audiovisuais. 

 

3 - Análise da materialidade audiovisual: Jornalistas Livres, narradores 

contemporâneos? 

 

O coletivo Jornalistas Livres surgiu no dia 12 de março de 2015 com a proposta 

de realizar uma cobertura das manifestações, que aconteceram entre os dias 13 e 15 

daquele mês. Em entrevista ao programa semanal da TV Brasil, Caminhos da 

Reportagem, cujo tema foi “Novas mídias: das ruas à rede
5
”, a jornalista e integrante 

dos Jornalistas Livres, Maria Carolina Trevisan explicou que a iniciativa surgiu da 

vontade de alguns profissionais de comunicação em fazer uma cobertura destas 

                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=HaP0Qg_Otf4&t=662s 
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manifestações de maneira diferente da veiculada pela mídia hegemônica e “que fosse no 

chão, no meio do público. Para saber exatamente quais eram as pautas que estavam 

sendo demandadas ali”. E, desde então, atua com produções de conteúdos jornalísticos 

para as redes sociais. 

O coletivo se define como uma mídia democrática, plural, em rede, pela 

diversidade e defesa implacável dos direitos humanos e age “por espírito público, 

jamais por interesses privados” (JORNALISTAS LIVRES, 2015). Neste sentido, em 

julho do ano passado, o coletivo buscou financiamento através de crowdfunding
6
. A 

rede conseguiu arrecadar R$ 132.730 com a Campanha “Seja Jornalista Livre
7
” criada 

por meio da plataforma de financiamento coletivo Catarse. E contou com 1327 

apoiadores num período de 45 dias.  

O valor arrecadado custeia uma sede do coletivo em São Paulo, equipamentos, 

cobertura de pautas específicas e entre outras coisas, um site para veicular as 

reportagens produzidas em rede. A ideia de trabalho do coletivo se baseia na 

“colaboração entre todos os comunicadores que defendem e lutam pela ampliação da 

democracia brasileira” (JORNALISTAS LIVRES, 2015). Dentre os colaboradores 

estão, artistas, jornalistas, repórteres, editores, fotógrafos e cinegrafistas, que atuam de 

forma voluntária. O desafio é constituir uma imprensa independente, inclusiva, crítica, 

pluralista de verdade, desafiadora dos clichês e preconceitos. Para divulgar os 

conteúdos, a Rede está presente em diversas plataformas digitais e atua com diferentes 

linguagens; textos, vídeos e imagens. Na página do Facebook, são mais de 780 mil likes 

e na rede social para compartilhamento de vídeos, Youtube, o coletivo reúne mais de 

dois milhões de visualizações. 

Há mais de dois anos em atuação, o coletivo já produziu matérias e realizou 

coberturas de diversos acontecimentos pelo Brasil, motivado pela realização de uma 

contra-narrativa ao que é veiculado pela mídia hegemônica. O coletivo é caracterizado 

por priorizar pautas que dizem respeito à luta dos movimentos sociais. A maioria dos 

vídeos é realizada durante atos e manifestações organizadas por estes movimentos. 

Como observado em pesquisas que realizamos ao longo do ano de 2016, cujo resultado 

se deu em forma da monografia ‘Jornalismo independente e comunicação pública: 

                                                 
6 crowdfunding é financiamento coletivo. Uma forma inovadora de tirar projetos do papel com arrecadação de fundos 

através da internet.   

 
7 http://www.catarse.me/jornalistaslivres 
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Análise da cobertura Audiovisual da votação do impeachment de Dilma Rousseff pela 

Rede Jornalistas Livres’, apresentada ao curso de Jornalismo como requisito parcial 

para obtenção do grau de bacharel, em dezembro do mesmo ano. 

A análise empreendida no presente texto tem como foco as transmissões ao vivo 

realizadas pelos Jornalistas Livres no dia 30 de junho de 2017, data em que aconteceram 

paralisações contra reformas trabalhistas, convocadas por entidades sindicais e 

movimentos sociais como Greve Geral. As movimentações ocorreram em resposta ao 

pacote de medidas lançadas pelo Governo de Michel Temer, com especial foco 

na reforma trabalhista e da Previdência.  

O coletivo se propôs a realizar uma cobertura especial no dia da greve. Ao longo 

de todo o dia as redes sociais e o site foram alimentados com conteúdos e coberturas a 

respeito dos atos que aconteciam ao redor do Brasil. Entretanto, nossa análise vai focar 

em Live Streamings realizadas através da página dos Jornalistas Livres no Facebook. A 

proposta de análise deste trabalho é concentrar-se em duas transmissões em momentos 

diferentes. O critério de escolha das narrativas foi o número de views. Foram 

selecionadas as duas lives com mais visualizações do dia.   

Através de uma metodologia desenvolvida no âmbito do Laboratório de 

Jornalismo e Narrativas Audiovisuais
8
, denominada de Análise da Materialidade 

Audiovisual - que toma como objeto de avaliação a unidade 

texto+som+imagem+tempo+edição -, a ideia é perceber em que medida estas narrativas 

se aproximam do narrador clássico e contemporâneo proposto pro Benjamin e Piccinin, 

respectivamente. Coutinho (2016) explica que esta proposta metodológica envolve 

incialmente a identificação do objeto empírico e o estabelecimento de eixos de 

avaliação, tendo em vista as questões da pesquisa, o referencial teórico e, até mesmo, os 

elementos paratextuais que compõem a narrativa. “Nesse sentido, antes de realizar a 

etapa da análise propriamente dita é importante (re)conhecer quais os sentidos propostos 

por determinado programa ou produto audiovisual quer para seu público, quer para a 

própria mídia (canal ou suporte) onde este se inscreve” (COUTINHO, 2016, p. 11). 

Conforme a autora, na medida em que são estabelecidos os eixos de avaliação, é 

necessário reconhecer e explicitar as promessas do produto audiovisual em questão. Isto 

pode contribuir para o desenho da análise e interpretações de eventuais fluxos 

relacionados à experiência de circulação e consumo daquele material audiovisual. 

                                                 
8 O Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais, coordenado pela Profª. Drª. Iluska Coutinho desenvolve 

atividades de pesquisa e extensão realizadas no âmbito da graduação e do mestrado em Comunicação da UFJF.   

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/26/politica/1493239710_815493.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/18/politica/1492548009_271921.html


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Seguindo esta proposta metodológica, tendo em vista a proposta deste artigo, foram 

estabelecidos dois eixos de avaliação: estratégias narrativas e papel desempenhado pelo 

jornalista-narrador.  

A primeira transmissão ao vivo analisada teve 78.500 visualizações e foi 

realizada por dois jornalistas, o Adolfo Várzea, que manuseava a câmera e a Kátia 

Passos que segurava o microfone. Durante 33 minutos, a live acompanhou um 

“trancaço” realizado por movimentos sociais no centro de São Paulo-SP. O vídeo 

começa com som de bombas e sirenes e ruídos bruscos na câmera, dando a entender que 

quem filmava corria enquanto transmitia ao vivo. Alguns segundos depois, a repórter 

contextualiza o motivo da cobertura e diz estar em um “trancaço” que bloqueou o 

acesso a três das maiores vias do centro de São Paulo, sendo interrompida pelos 

barulhos ocasionados pela cavalaria militar que passava pelo local. Ela explica o motivo 

da manifestação e da greve geral que acontecia em vários pontos do país, além dos 

desafios que estão enfrentando ao cobrir o ato. “A gente não está conseguindo se 

aproximar muito. Como vocês viram, foi bastante intenso a quantidade de bombas 

jogadas pela polícia e a resistência do movimento”.  

 

     
Imagens 1 e 2:. Repórteres se aproximam da ação policial  

 

Enquanto os repórteres transmitem ao vivo, conversam com pessoas que estão 

no local a respeito das manifestações. As pessoas apontam suas opiniões em apoio à 

causa e alertam para os perigos de estarem ali. A repórter explica que os Jornalistas 

Livres têm um processo de se proteger para não se machucar, mas tenta se aproximar 
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das barricadas narrando o que acontece, enquanto os bombeiros apagam alguns pneus 

em chamas. Enquanto caminham, a jornalista se aproxima e conversa com mais algumas 

pessoas que transitam pelas ruas.  

    

Imagens 3 e 4: Entrevistas com pessoas que transitavam na rua  

 

Os jornalistas param em um cruzamento e o repórter com a câmera faz um giro 

de 360 graus mostrando as ruas bloqueadas e o trânsito lento. A jornalista, ofegante, 

conversa com seu parceiro enquanto ao fundo ouve-se o som de muitas bombas e 

sirenes. Ele sugere andarem mais pra frente a fim de encontrar mais alguém para 

entrevistar, mostrando os bastidores de uma cobertura jornalística. A polícia se 

aproxima e a repórter conversa com seu parceiro: “Vem pra cá. Eles vão jogar fogos. 

Sai da direção deles”. E correm, ocasionando imagens da câmera com movimentos 

bruscos. A jornalista o tempo todo narra suas sensações e destaca a tensão que paira o 

ambiente. Ela explica que não vão entrevistar o comandante da operação porque antes 

de iniciar a live, observou que os policiais não estavam muito receptivos. Eles 

caminham ao lado da cavalaria até outra barricada. Encontram outro repórter dos 

Jornalistas Livres e ele conta um pouco do que viu em outras partes da cidade. A 

repórter lê alguns comentários dos internautas e encerra a transmissão. O vídeo foi todo 

gravado com câmera subjetiva, simulando o olhar do jornalista que cobria o ato. Em 

poucos momentos apareceu a jornalista que andava ao lado do câmera. Ela narrava o 

que acontecia e suas percepções acerca do que cobria, além de conversar com algumas 
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pessoas que encontrava pelo caminho. Por ser uma transmissão feita por um 

smartphone, a qualidade das imagens não era muito boa.  

 

    

Imagens 5 e 6: Repórteres do coletivo Jornalistas Livres  

 

A segunda transmissão analisada teve um total de 32.814 visualizações e durou 

29 minutos. A cobertura foi realizada pelas repórteres Cecilia Bacha e Flavia Martinelli. 

Como observado no vídeo anterior, uma era responsável por manusear a câmera e a 

outra usava o microfone narrando o que acontecia e abordando pessoas para entrevistar. 

As repórteres seguiam rumo ao aeroporto de Guarulhos junto com os manifestantes da 

Marcha dos Trabalhadores. Nesta transmissão também há uso da câmera subjetiva e do 

plano sequência, por se tratar de um conteúdo ao vivo. A transmissão começa com 

imagens de pessoas seguindo em protesto, portando bandeiras e gritando palavras de 

ordem. A repórter contextualiza o local onde estão e o motivo da manifestação, que faz 

parte da greve geral convocada para aquela data. Ela afirma que naquele momento 

centenas de pessoas que protestam contra as reformas propostas pelo governo em um 

grande ato pacifico. Ela fica um tempo sem falar nada, apenas seguindo junto com os 

manifestantes. Após um tempo, conversa com uma mulher que está no ato e tenta, sem 

sucesso, falar com um casal que se recusa a dar entrevista.  
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Imagem 7: Entrevista com pessoas presentes no ato 

 

A repórter relata problemas de conexão. Como a transmissão está sendo 

realizada enquanto as jornalistas caminham, as imagens ficam tremidas. As duas 

jornalistas conversam e retomam o motivo de estarem na marcha. Elas explicam as 

consequências das reformas propostas pelo governo e emitem suas opiniões. Elas 

Conversam com mais uma mulher presente na marcha. A jornalista ressalta que há 

vários atos em São Paulo e no Brasil todo e a importância de fazer esse registro por uma 

mídia independente. A repórter se coloca como parte integrante da marcha quando se 

incluiu ao explicar cada momento do ato. “A gente está chegando agora aqui no 

aeroporto de Guarulhos onde haverá uma manifestação contra a retirada de direitos, 

contra o governo ilegítimo de Michel Temer. Um governo imoral, corrupto que, apesar 

de estar caindo, quer levar junto os trabalhadores”.  

 

 

Imagem 8: Câmera subjetiva simulando o olhar das jornalistas que caminham 

junto com os manifestantes 

 

As imagens ficam travando por conta da conexão. Uma das jornalistas relata a 

dificuldade enfrentada para caminhar no meio da manifestação, apesar do ato ser 

pacífico. “Está difícil circular aqui dentro porque estamos ocupando apenas duas das 
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faixas da avenida”. Em parte da transmissão, as repórteres não falam nada, apenas 

mostram as falas das lideranças sindicais presentes no ato por aproximadamente dez 

minutos. Elas conversam com mais duas pessoas presentes na manifestação e encerram 

a transmissão.  

A análise das transmissões nos permite observar que nas coberturas dos 

Jornalistas Livres há um esforço por gerar visualizações buscando evidenciar a vivência 

do jornalista naquilo que narra, além de explicitar os processos de produção da notícia. 

Este formato narrativo, sem cortes e pós-produção e pautado pela redução de 

mediações, pode levar a crer que o conteúdo apresentado é mais autêntico e real. Por ser 

um plano sequência, os bastidores da produção do conteúdo são incluídos e há maior 

liberdade no que se refere à qualidade técnica da imagem. Durante a transmissão há 

ruídos de som e imagens que não apenas não são descartados como são valorizados para 

a construção da autenticidade e contextualização do ambiente, como é o caso dos 

barulhos de bombas e sirenes presentes em todo o tempo na primeira live.  

O repórter ganha lugar de protagonismo quando não só narra os acontecimentos, 

bem como se posiciona, expressa opiniões e, sobretudo, suas sensações ao estar no local 

e presenciar as manifestações. Estas estratégias buscam humanizar a narrativa e 

convocam os internautas a se identificarem e sensibilizarem com os repórteres. Quando 

o jornalista conversa com pessoas que também estão presenciando e vivenciando o 

acontecimento, essas fontes também se convertem em narradores. “São, portanto, 

características que marcam as novas produções de sentido na contemporaneidade, por 

consequência, o jornalismo” (PICCININ, 2015, p.9).  

 

4 – Considerações finais  

 

Analisando a materialidade audiovisual das duas narrativas, e a partir dos eixos 

estabelecidos, é possível perceber traços do que Piccinin (2015) aponta como 

características do narrador contemporâneo. Os jornalistas recuam do lugar de mediador 

e assumem-se como atores do processo conduzindo a narrativa a partir de seus 

depoimentos. Outra característica também é o uso da câmera subjetiva, que ganha o 

status do que a autora chamou de “personagem-narradora” (2015, p. 9). Em um 

telejornalismo dito tradicional, é comum a busca pelo distanciamento do fato sem 

espaço de protagonismo para o jornalista. Nestas narrativas, entretanto, os repórteres 
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agem de maneira informal explicando o que presenciam e participando ativamente do 

ato narrado.  

São utilizadas algumas estratégias características do narrador contemporâneo. As 

transmissões ao vivo, por serem planos sequência, produzem a sensação de 

autenticidade e ausência de produção, construindo uma narrativa cuja promessa é ser 

mais real e próxima. Na mesma medida, os ruídos de áudio e vídeo quando o 

cinegrafista caminha ou corre enquanto registra contribuem para a composição da 

mensagem que a narrativa busca passar. Os bastidores do trabalho jornalístico é 

mostrado a todo momento durante as lives e os apuros enfrentados pelos repórteres 

também. Além de haver momentos em que não há falas dos repórteres ou fontes, apenas 

imagens do que acontece ao redor. 

Além disso, é possível identificar uma dramaturgia nas narrativas audiovisuais 

produzidas pelos Jornalistas Livres. A instauração do conflito são as reformas propostas 

por um “governo golpista”, como o coletivo classifica o mandato de Michel Temer. Há 

ainda a distribuição de papéis com base na mítica disputa entre o Bem e o Mal, no qual 

os direitos dos cidadãos são colocados como vítima da ação de vilões, estes 

representados pelos políticos que apoiam as reformas. Os mocinhos são os 

manifestantes contra o processo e a figura de herói é simbolizada pelo povo. É possível 

chegar a tais conclusões observando a construção narrativa criada pela fala dos 

personagens e repórteres + o texto das postagens que acompanham os vídeos. As 

narrativas que acompanham as manifestações representaria a luta do povo contra os 

políticos corruptos. 

Durante as transmissões, que são longas se comparadas ao espaço de uma 

entrada ao vivo em um telejornal, os repórteres contam suas impressões sobre o local 

em que se encontram e o que estão vendo. É a exaltação da experiência como Benjamin 

propôs. E é a partir desta experiência que eles narram os acontecimentos. Além de 

narrar, vivenciam.  No caso, os jornalistas que realizaram as coberturas analisadas, se 

assemelham ao ‘marinheiro comerciante’, uma vez que vão até o local e a partir de suas 

percepções vivenciando aquilo, constroem a narrativa. 
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