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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise sobre o jornalismo praticado pela Pública, uma agência de 

reportagem e jornalismo investigativo e debate se o jornalismo que está sendo praticado pela 

Agência Pública é alternativo aos grandes meios de comunicação e aos formatos convencionais. 

Além de problematizar as inovações tecnológicas e a convergência das mídias incorporadas ao 

processo de produção jornalística das dezoito reportagens analisadas.  O recorte é de 01 a 30 de 

junho de 2017. Utiliza-se a análise de conteúdo e documental, além de entrevistas em 

profundidade. Os resultados levam a crer, que inciativas como esta, podem apontar novas 

possibilidades ao jornalismo atual utilizando os recursos multimídia para narrar os fatos em 

reportagens aprofundadas. 

Palavras-chave: Jornalismo alternativo; Convergência; Jornalismo multimídia; Agência 

Pública. 

 

Introdução 

O ano 2000 marca uma fase de transição para o jornalismo no Brasil, pois a partir 

desta data surgem inúmeros sites de jornalismo4, com novas propostas, novas temáticas, 

novos modelos e formatos na transmissão de conteúdo jornalístico. O projeto Jornalismo 

Alternativo na era digital do qual resulta este trabalho tem como objetivo estudar a 

produção jornalística a partir da internet e observar de que maneira esta tecnologia 

modifica a práxis do jornalismo alternativo no Brasil. Esse estudo analisa a Pública – 

Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo para observar se é alternativo aos 

procedimentos dos grandes meios de comunicação e aos formatos convencionais. Além 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ01 Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 A autora do trabalho é estudante do 3ª ano de jornalismo, no Centro Universitário Internacional Uninter, 

dbecker777@gmail.com.   
3 Orientador do trabalho. Doutor pela Unesp e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do 

Paraná. Atualmente é professor e coordenador do curso de jornalismo do Centro Universitário Uninter e 

pós-doutorando pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, guilhermegdecarvalho@gmail.com . 
4 Em uma pesquisa anterior, realizamos um mapeamento de 42 sites de jornalismo alternativo em 

atividade, entre os anos 2000 a 2015 (CARVALHO, 2016). 

mailto:dbecker777@gmail.com
mailto:guilhermegdecarvalho@gmail.com
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de problematizar a tecnologia, recursos multimídia e a convergência, incorporadas ao 

processo de produção jornalística. No que diz respeito ao conteúdo, verifica-se, na 

maioria das vezes, a coexistência da temática alternativa e do ativismo para a seleção de 

fatos, das fontes e na abordagem dos temas tratados. O jornalismo alternativo 

historicamente se caracteriza pela sua diferenciação em relação aos meios comerciais, 

desde os fatos que são selecionados para serem noticiados até a forma como o conteúdo 

é distribuído. De uma maneira empírica, observa-se que há iniciativas pretensamente 

jornalísticas que se apresentam como possibilidades de absorção de profissionais para 

produção, para exercício da prática jornalística, em sites identificados com características 

diferenciadas em relação aos grandes jornais, aos grandes veículos de comunicação e que, 

em geral, se aproximam do que se entende conceitualmente de jornalismo alternativo. 

O trabalho traz alguns dos resultados obtidos em uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde o primeiro semestre de 2015. Primeiramente, levantou-se opções de 

sites aparentemente jornalísticos com potencial alternativo, catalogando-os a partir de 

uma análise exploratória (CARVALHO et al., 2015). 

Nessa primeira fase, iniciada no dia 15 de abril de 2015 e parcialmente concluída 

no dia 13 de julho de 2016, foram avaliados 74 sites brasileiros. Desses, foram 

selecionados 28 sites que se enquadravam na proposta conceitual adotada pelo projeto, 

com base em Downing (2002), Kucinski (1991) e Oliveira (2009). Compreende-se o 

jornalismo alternativo como a atividade cujo profissionalismo faz parte do processo de 

produção. Nesse caso, pode-se considerar práticas alternativas sobre o modo de fazer.  

Também se consideram os mecanismos de financiamento e os fins não lucrativos, 

que determinam o grau de liberdade editorial e as temáticas contra hegemônicas5 

abordadas pelos veículos e que se propõem a apresentar temas não tratados na mídia 

convencional. A segunda etapa consistiu na realização de análise documental e de 

conteúdo da Agência Pública, a partir de um monitoramento diário realizado desde 13 de 

junho de 2016. Este trabalho, faz um recorte, a partir do dia 01 até 30 de junho de 2017 e 

analisa os recursos visuais utilizados pela Pública na produção de conteúdo jornalístico e 

procura associar essa atividade à convergência, hoje voltada para as várias mídias, o que 

envolve conteúdos desenvolvidos para novos aparelhos, novas telas e novas audiências. 

                                                 
5 A partir do conceito gramisciano de hegemonia. Ver Gramsci (1976). 
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Essas transformações interferem na narrativa jornalística, ou seja, uma narrativa 

transmidiática. (JENKINS, 2009). 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação [...] Convergência é uma palavra 

que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais, dependendo de quem está falando [...] A convergência não ocorre por meio 

de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro 

dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. 

(JENKINS, 2009, p. 29 - 30). 

 

 

O jornalismo em todo o mundo passa por mudanças significativas, as novas 

tecnologias chegaram ao âmbito jornalístico impondo novos caminhos ao ofício. A 

hipótese norteadora se situa em poder afirmar que a Agência Pública apresenta um 

contraponto ao jornalismo praticado pela imprensa convencional, dando voz à múltiplas 

fontes, abrindo espaço para reportagens investigativas, favorecendo o debate, sinalizando 

o seu viés contra hegemônico e que acompanha os avanços tecnológicos. Acredita-se que 

o veículo, como imprensa alternativa, oferece possibilidades de dar voz àquilo que a mídia 

convencional oculta da sociedade por meio de suas publicações pautadas nos direitos 

humanos. Esse modelo adotado pela Pública pode apontar caminhos alternativos para os 

modelos tradicionais de jornalismo no País e mostrar que é possível produzir conteúdo 

aprofundado, com novas linguagens e narrativas, crítico e com qualidade.  

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa em andamento intitulado 

“Jornalismo alternativo na era digital”, desenvolvido por doutores, mestrandos, 

estudantes de graduação e graduados, no Centro Universitário Internacional (Uninter). 

Para a pesquisa, contamos com o apoio financeiro por meio do pagamento de uma bolsa 

do Programa de Iniciação Científica (PIC) da instituição.  

Procedimentos metodológicos 

O estudo realizado adotou procedimentos de análise qualitativa, documental e de 

conteúdo do objeto em questão, à qual se analisa as dezoito matérias jornalísticas 

publicadas pela Agência Pública durante os trinta dias do mês de junho observando e 

registrando os recursos multimídia para produção das reportagens. Para tanto, foi 

realizada a consulta ao site e aos seus conteúdos como um procedimento que inclui a 

busca e a catalogação de informações, conforme Moreira (2005). No caso da análise de 
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conteúdo, o procedimento utilizado permite a quantificação de dados considerando a 

técnica de análise categorial (FONSECA JUNIOR, 2005).  

Jornalismo Multimídia e a Agência Pública 

O jornalismo praticado em ambiente digital abre espaço para narrativas contadas 

de maneiras novas, para tanto é necessário compreender os impactos que o jornalismo 

vem sofrendo ao longo de duas décadas e meia sob a influência da internet aliada a 

tecnologia. Nesse sentido, queremos entender, de que maneira é praticado o jornalismo 

feito pela Pública que parece estar utilizando dos recursos tecnológicos a favor do 

jornalismo alternativo, ou seja, aquele jornalismo que media as causas sociais estimula o 

debate público e aproveita a plataforma digital para acirrar pautas democráticas. A 

internet permite novas possibilidades para que o jornalismo alternativo ganhe relevância 

e proximidade ao leitor por meio de uma acessibilidade democrática e colaborativa além 

de diminuir significativamente os custos de produção, publicação e distribuição de 

conteúdo. Portanto, o meio digital proporciona uma comunicação distinta aos meios 

convencionais como televisão, rádio, cinema, jornal e revistas.  

De acordo com Schwingel (2012), as narrativas multimídia e a convergência das 

redações modificaram a produção das notícias e abriu espaço para o surgimento de novos 

modelos de negócios, diferenciando algumas características peculiares ao jornalismo 

convencional. Desse modo, a autora define jornalismo digital como: 

 

[...] modalidade jornalística no ciberespaço fundamentada pela utilização de 

sistemas automatizados de produção de conteúdos que possibilitam a 

composição de narrativas hipertextuais, multimídias e interativas. Seu 

processo de produção contempla a atualização contínua, o armazenamento e 

recuperação de conteúdos e a liberdade narrativa com a flexibilização dos 

limites de tempo e espaço e com a possibilidade de incorporar o usuário nas 

etapas de produção. Os sistemas de gerenciamento e publicação de conteúdos 

são vinculados a bancos de dados relacionais e complexos. (SCHWINGEL, 

2012; p. 37). 

 

 

Uma das características da atividade jornalística é a capacidade de lidar com suas 

narrativas. A Pública – agência de reportagem e jornalismo investigativo – vem 

desenvolvendo desde o seu início uma proposta inovadora na forma de narrar e distribuir 

seu conteúdo. Os textos são escritos para a plataforma online e as reportagens ganham 
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múltiplas formas como vídeos e imagens, infografia e HQs, como a elaborada para contar 

as dificuldades de um grupo de imigrantes haitianos em São Paulo6 ou a “teia da 

exploração sexual de meninas para a Copa do Mundo”, detalhadas na reportagem 

“Meninas em Jogo7” e que foi a primeira em quadrinhos da Pública.  

 

Figura 1 HQ Meninas em Jogo 

 

http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/  

 

Suas agendas apontam para as causas sociais, direitos humanos e a reportagem 

investigativa é o seu ponto de partida. De acordo com Natalia Viana8, uma das diretoras 

da agência, suas “reportagens são pautadas pelo interesse público sobre as grandes 

questões do País”. Segundo Viana (2016), a agência visa o fortalecimento do direito à 

informação, qualificação do debate democrático e para promoção dos direitos humanos.  

Trata-se de uma agência de jornalismo investigativo independente de grupos 

econômicos e políticos, sem fins lucrativos e não estão ligados aos grandes veículos de 

comunicação. O site brasileiro sediado em São Paulo (capital), deu início às suas 

atividades no dia 15 de março de 2011 pelas jornalistas Marina Amaral e Natalia Viana. 

                                                 
6 http://apublica.org/2016/06/hq-o-haiti-e-aqui/  
7 http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/ A reportagem foi vencedora do VII Concurso Tim 

Lopes de Jornalismo Investigativo na categoria especial “Violência sexual contra crianças e adolescentes 

no contexto da Copa do Mundo de 2014.” 
8 Natalia Viana é diretora e editora da Agência Pública. Entrevista concedida dia 23 de julho de 2016. 

http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/2016/06/hq-o-haiti-e-aqui/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
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Atualmente mantém uma equipe de vinte profissionais que atuam no eixo Rio de Janeiro, 

Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e, eventualmente, no Amazonas. Além das 

reportagens de fôlego, a agência abre espaço para incubação de novas iniciativas e bolsas 

de reportagem para o jornalismo independente no Brasil e América Latina com a fundação 

da Casa Pública9 cujo objetivo é fortalecer a produção de conteúdos aprofundados, 

pautados pelo interesse público estimulando as novas iniciativas que surgem no País que 

se propõem a produzir jornalismo fora da tradicional indústria de notícia. A Casa Pública 

conta com o apoio da Fundação Ford, Oak Foundation, Porticus e Open Society 

Foundations.  

O site Agência Pública10 está hospedado em uma moderna plataforma responsiva, 

com espaço para interações com o leitor, conectada às redes sociais, com uma tela 

dinâmica que se adapta a todos os formatos de tela, smartphones, laptops, tablets, etc. O 

título “agência” se justifica pela proposta do grupo em atuar em parceria com 60 

organizações nacionais e internacionais. Dias (2016) afirma que como produtora de 

conteúdo, seu objetivo é ter suas reportagens republicadas por veículos de comunicação, 

que incluem El País Brasil, Uol, Folha de São Paulo e Valor Econômico. Todo o conteúdo 

é disponibilizado gratuitamente no site da agência e pode ser reproduzido livremente. 

Segundo Marina Dias (2016)11, as reportagens da Pública podem ter os títulos e 

intertítulos alterados para adequar o conteúdo ao estilo do veículo. O conteúdo não pode 

ser cortado, reduzido ou editado e nem retirado do contexto. 

Todas as reproduções devem incluir o nome da Pública e do autor dando destaque, 

na parte superior dos textos. Até mesmo “os textos que editamos de parceiros 

internacionais” (DIAS, 2016). As reportagens devem trazer o link para o site da agência. 

No caso de impressos, deve conter o site da Pública.  

                                                 
9 A Casa Pública é um centro para produção, fomento, discussão e apoio ao jornalismo independente e 

inovador no Brasil e na América Latina. 
10 www.apublica.org  
11 Marina Dias é Coordenadora de Comunicação da Agência Pública. Entrevista concedida na sede da 

agência, em São Paulo no dia 14 de julho de 2016. 

 

http://www.apublica.org/
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O site é esteticamente claro, utiliza tonalidades básicas como o preto, laranja e 

branco. No topo da página estão dispostos os menus: reportagens; especiais; truco no 

congresso; da redação; casa pública; quem somos e a versão do site em inglês. 

As reportagens em destaque são três e ficam dispostas do lado esquerdo da tela 

inicial. Logo abaixo surgem os links para as “mais recentes”, “mais compartilhadas” e 

“vídeos”. O leitor pode interagir com o veículo por meio de comentários no site, há espaço 

para isso. Fóruns e debates são propostos por intermédio do Facebook e transmissões ao 

vivo. Os conteúdos produzidos pela agência são disponibilizados ao leitor sem 

necessidade de assinaturas. Há espaço para assinar a newsletter.  

Os recursos para sustentação da Pública são provenientes das fundações 

internacionais e de financiamento coletivo, crowdfunding12. Segundo Viana (2016), o que 

inspirou o começo desse trabalho na agência foram alguns modelos sem fins lucrativos 

que já existiam na América Latina e Estados Unidos e que ela conheceu quando fazia 

mestrado em Londres. 

Os temas mais comuns tratados pela Agência Pública são os relacionados a 

direitos humanos. Além deste, outros temas norteiam o trabalho e constituem uma editoria 

ou sessão do site. São eles Reportagens, Especiais, Olimpíada, Truco no Congresso e 

Casa Pública. O ritmo de produção não segue a lógica comum dos veículos de 

comunicação tradicionais.  

A produção de conteúdo da Pública é mais lenta, de reportagens aprofundadas, 

sem a preocupação com as notícias factuais. Segundo Natália Viana, eles privilegiam a 

consulta a várias fontes, dando voz a todos os lados da história, o que configura o estilo 

analítico do seu conteúdo, pautando elementos de interesse público, causas sociais, 

direitos humanos e segurança pública.  

Outro fator que se destaca nesta análise é a origem interna do conteúdo multimídia 

produzido pela Pública. Isso vai ao encontro da proposta do veículo em ser uma agência 

                                                 
12 Segundo Marina Dias, é feito a cada dois anos e financia projetos bem específicos como a reportagem 

pública que, a cada cinco mil reais arrecadados, uma reportagem era financiada. 
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que produz conteúdos aprofundados para serem republicados por outros veículos. Os 

recursos multimídia utilizados nas reportagens são assinados por repórteres da Pública. 

Gráfico 1 – Origem dos recursos multimídia 

 

Fonte: Agência Pública (2017) 

Elaboração própria 

 

A proposta que a Agência Pública se propõem a apresentar, se confirma na 

multiplicidade de recursos utilizados para narrar um fato. Ramonet (2013) sinaliza para o 

novo papel que as mídias digitais desempenham associado a formação profissional 

“autônoma”. O autor chama a atenção para a atividade jornalística que se depara com 

novos saberes profissionais e de formação: 

 

Também estamos diante de uma ocasião excepcional para a nova geração de 

jornalistas. Primeiro, porque os jornalistas nunca tiveram uma formação tão 

boa como a de agora, haja vista que por muito tempo os profissionais se 

formaram de maneira selvagem, como autodidatas. Hoje, os jornalistas e 

comunicadores frequentam as universidades. As gerações dos últimos quinze 

ou vinte anos tem a melhor formação da história do jornalismo. Segundo, as 

ferramentas tecnológicas permitem que um grupo de jovens jornalistas seja 

capaz de se organizar com poucos recursos, podendo, assim, criar novos 

veículos de comunicação, jornais etc. (RAMONET, 2013, p. 90). 
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A inclusão de tecnologias que auxiliam no processo de produção da Agência 

Pública se confirma no lançamento do aplicativo para dispositivos móveis, que utiliza 

realidade virtual e recursos de geolocalização, chamado "Museu do Ontem", que torna 

possível a exploração de histórias da zona portuária do Rio de Janeiro do século XIX e 

até de casos de corrupção recente. Foi desenvolvido por LABs – Laboratórios de Inovação 

em Jornalismo, realizados na Casa Pública, no Rio de Janeiro. Ele mistura jornalismo, 

arte, tecnologia e uma pitada de “Pokemon Go” para levar ao púbico uma nova visão 

sobre a área onde foi instalado o Porto Maravilha, um dos símbolos da Olimpíada no 

Rio13. O aplicativo está disponível para ser baixado de forma gratuita no Google Play e 

na Apple Store.  

 

 

 

Figura 2 Museu do Ontem 

 

Fonte: Agência Pública (2017) 

 

 

 

                                                 
13 http://apublica.org/museu-do-ontem/ Com o app, você pode ser o investigador desse passado secreto, 

desde a chegada de dom João VI até os escândalos recentes de corrupção da Lava Jato. Com certeza, 

ninguém vai ver o Porto Maravilha da mesma maneira. 

 

http://apublica.org/museu-do-ontem/


 

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

 

 10 

No gráfico abaixo é possível observar como o veículo explora as alternativas que 

a tecnologia e a internet proporcionam ao jornalismo para produzir reportagens por meio 

de ferramentas de áudio, vídeo, imagens e ilustrações. 

Gráfico 2 Recursos Multimídia nas publicações  

 

Fonte: Agência Pública (2017) 

Elaboração própria 

 

Conforme mencionou Ramonet (2013), sobre a capacidade dos jornalistas em se 

adaptar e utilizar as ferramentas tecnológicas, confirma-se no perfil do jornalista da 

Pública, que demonstram ter domínio desses recursos, pois conforme mostra o gráfico 

abaixo, 100% dos recursos multimídia da agência tem origem interna. Nesta análise não 

se considerou fotos como recurso multimídia. Classificamos como multimídia, vídeos, o 

aplicativo desenvolvido pelo veículo, infográficos e ilustrações. 

Considerações Finais 

Esta pesquisa apresentou o conceito de jornalismo alternativo, que para ser 

compreendido de modo claro, imprime algumas características fundamentais, tais como 

o profissionalismo no processo de produção, considera os modos de financiamento que 
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determinam o nível de liberdade editorial e as temáticas contra hegemônicas abordadas 

pelos veículos com a apresentação de temas não tratados pela mídia convencional. 

Com base nas análises foi possível verificar que a Agência Pública apresenta uma 

vocação alternativa, pela proposta de oposição à ordem. Afinal, os teores de suas 

publicações não são veiculados pela grande imprensa com aprofundamento e propõe uma 

percepção crítica sobre o uso de recursos públicos, além de pautar as questões sociais e 

direitos humanos.  

Entretanto, pudemos observar na Pública, procedimentos já utilizados por outros 

veículos alternativos e convencionais. Há sim, uma forma alternativa de contar suas 

reportagens, utilizando os recursos multimídia para narrar os fatos, em conteúdos mais 

aprofundados. Isso comprova a hipótese de que o veículo está inserido no ambiente digital 

e se utiliza desses recursos para a publicação de seu conteúdo. Porém, é possível observar 

a reprodução de procedimentos já praticados por outros veículos internacionais. Seria 

uma adaptação do que o The New York Times já faz e a Pró Pública, por exemplo, em 

relação a implementação da tecnologia no processo de produção de conteúdo jornalístico.  

Sendo assim, as iniciativas desenvolvidas pela Pública a colocam como um site 

com potencial alternativo na internet. Esta suposta afirmação se complementa a partir dos 

métodos de pesquisa empregados, como entrevistas em profundidade e análise de 

conteúdo. Portanto, é possível afirmar que iniciativas como esta podem apontar novas 

possibilidades para o jornalismo atual.  

O momento é propício ao jornalismo alternativo para entender o futuro da 

profissão num momento de transformação significativa do fazer jornalístico, dos recursos 

empregados, novos perfis profissionais surgindo e no modo como as pessoas consomem 

a informação. Isso nos motiva à continuidade desta investigação e nos instiga a descobrir 

o que será do jornalismo nos próximos anos? 
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