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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa aborda a produção noticiosa financiada coletivamente no Brasil através do estudo 

de caso dedicado a observar a atividade de três sites jornalísticos. A observação desses produtos 

se justifica pela oportunidade que o financiamento coletivo representa para o campo jornalístico 

e pela necessidade de identificar possíveis alterações no conteúdo noticioso desses sites em 

função do tipo de financiamento que recebem. O corpus da pesquisa foi determinado pelo valor 

arrecadado por cada projeto, na fase de campanha observada na plataforma Catarse. Os sites 

Cidades para Pessoas, Reportagem Pública e Jornalistas Livres tiveram sua atividade 

observada, a fim de atender ao objetivo da pesquisa, de compreender as propriedades do 

jornalismo financiado por crowdfunding no Brasil. Além da observação empírica dos casos, os 

resultados desta pesquisa se apoiam também nas entrevistas realizadas com os idealizadores de 

cada site estudado. Os conceitos-chave nos quais esta pesquisa se apoia são: convergência, 

inteligência coletiva, inovação e modelo de negócio, além dos conceitos e teorias do jornalismo, 

que fundamentaram os pressupostos. Partiu-se dos pressupostos de que o jornalismo financiado 

por crowdfunding parecia acentuadamente dedicado às pautas dos direitos humanos, o que pôde 

ser confirmado. Além disso, confirmou-se a ideia de que crowdfudning se torna uma 

característica dos produtos que desfrutam desse tipo de financiamento, dada a flexibilidade 

proporcionada pela independência financeira desses veículos. A formação de uma comunidade 

online entre os atores do cenário do crowdfunding também foi considerada como pressuposto 

e, após avaliada e confirmada, pôde-se notar a necessidade de uma investigação mais refinada 

para tratar esse aspecto. A pesquisa leva à conclusão de que o crowdfunding como 

financiamento de produtos noticiosos altera as lógicas de planejamento, produção e circulação 

do conteúdo desses sites, influenciando a atividade do veículo para além do financiamento, 

tornando-se uma característica do jornalismo financiado dessa forma.  

 

Palavras-chave: Crowdfunding. Financiamento coletivo. Jornalismo online. Modelo de 

negócio. Convergência. 
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ABSTRACT 

 

 

This research addressess the crowdfunded news production in Brazil through the case study 

dedicated on observing the activity of three journalistic websites. Observation of said products 

is justified by the opportunity crowdfunding represents in the journalistic field and by the need 

of being able to identify possible alterations in the news content in these sites due to the type of 

financing they receive. The matter of this research was determined by the amount collected by 

each project in the campaign fase observed at the Catarse platform. The websites Cidades para 

Pessoas, Reportagem Pública and Jornalistas Livres had their activities observed so to meet the 

research goal, one of which to understand the properties of crowdfunded journalism in Brazil. 

Beyond empyrical case observation, the results from this research are also supported by 

interviews with the founders of each subject. The key concepts on which this research relies are 

those of convergence, collective intelligence, innovation and business model, besides the 

concepts and theories of journalism, which underpin those assumptions. It was assumed that 

crowdfunded journalism seemed markedly dedicated to human rights agenda, which was 

further confirmed. Also confirmed was the notion that crowdfunding becomes a characteristic 

of said products, given the flexibility allowed by their financial freedom. The assembling of an 

online community among the actors within the crowdfunding scenario was also a considered 

assumption, and, after evaluated and confirmed, it was deemed as needing of further 

investigation on the subject. The research leads to the conclusion that crowdfunding for news 

products changes the logics of planning, production and circulation of the website’s content, 

influencing their acctivities beyond financing and thus becoming an inherent characteristic of 

correspondently financed journalism. 

 

Keywords: Crowdfunding. Online journalism. Business Model. Convergence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os novos modelos de comunicação são marcados pela constante renovação de aparatos 

tecnológicos, resultando na alteração do fluxo de produção e consumo de informação noticiosa. 

Diferentemente do que acontecia até a segunda metade do século passado, quando era 

predominante o exercício da comunicação unilateral, através de aparatos massivos de 

comunicação, as fronteiras entre produtor e consumidor de conteúdo estão cada vez mais 

diluídas, desde que a internet e a existência das redes possibilitaram essa conexão entre os dois 

lados. 

 

A conexão generalizada traz uma nova configuração comunicacional onde o fator 

principal é a inédita liberação do pólo da emissão – chats, fóruns, e-mail, listas, blogs, 

páginas pessoais – o excesso, depois de séculos dominado pelo exercido controle 

sobre a emissão pelos mass media. (LEMOS, 2003, p. 15). 
 

A participação é um dos elementos essenciais da cultura digital (DEUZE, 2006), o que 

caracteriza a produção e o compartilhamento de informação como indicativo de que há um novo 

paradigma na comunicação, fundamentado pelas Tecnologias de Comunicação e Informação 

(TIC). A cibercultura possibilita uma forma de pensar mais colaborativa, plural e aberta 

(LEMOS, 2010; LÉVY, 1999), um comportamento de integração entre produtores e 

consumidores facilitado pela tecnologia. Nesse contexto, a contribuição ativa da sociedade na 

produção de conteúdo é o que configura a sociedade em rede (CASTELLS, 1999), constituída 

pela economia informacional e o pelo processo de globalização.  

Uma das formas de participação e colaboração possibilitadas pela internet, que ganhou 

destaque nos últimos anos, é o Crowdfunding, um modelo de financiamento coletivo, que reúne 

recursos de usuários interessados em viabilizar uma iniciativa. Aplicado a projetos de diversas 

áreas, essa prática ajuda a concretizar ideias também na área do jornalismo. Diante das 

possibilidades que a produção noticiosa pode usufruir, a partir da aplicação do crowdfunding 

ou financiamento coletivo1, esta pesquisa trata da informação produzida nos sites cuja atividade 

é financiada por apoiadores, através da plataforma de financiamento coletivo Catarse.  

A dissertação está dividida em seis capítulos, sendo os dois primeiros dedicados à 

introdução e à conformação da pesquisa. O terceiro capítulo trata do crowdfunding e suas 

diferentes abordagens, ora como fenômeno, ora como modelo de financiamento. Para isso, 

serão visitados autores que definiram e trabalharam o crowdfunding anteriormente e serão 

                                                 
1 Tradução livre. Considerar, neste texto, sinônimo de crowdfunding. 
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expostas as ideias que embasam esta pesquisa, como o conceito de convergência (JENKINS, 

2009), coletividade e crowdsourcing (HOWE, 2009), inovação (SPINELLI; CORRÊA, 2017) 

e modelo de negócio (CHESBROUGH, 2012). 

O terceiro capítulo tem como objetivo apresentar o conceito de crowdfunding, 

contextualizar o leitor em relação ao tema do trabalho, estabelecer uma associação entre 

jornalismo e o crowdfunding como uma opção de financiamento, além de apresentar as 

possíveis aplicações deste modelo de negócio praticadas em alguns países e no Brasil. 

Inicialmente, serão abordadas as definições do termo crowdfunding encontradas na revisão de 

literatura. Em seguida, serão considerados os conceitos que embasam a atividade do 

crowdfunding para reescrever o contexto do seu surgimento como um modelo de negócio capaz 

de viabilizar projetos em diversas áreas, sendo o jornalismo online realizado no Brasil o objeto 

de observação desta pesquisa.  

No quarto capítulo, será apresentado o estudo dos casos Cidades Para Pessoas2, 

Reportagem Pública3 e Jornalistas Livres4, cujos procedimentos metodológicos serão 

detalhados no tópico seguinte desta introdução. Para dar conta de uma análise mais assertiva 

dos casos, o quinto capítulo revela a análise de resultados e informações complementares ao 

que foi desenvolvido no capítulo dois, tendo como fonte, além da observação do estudo dos 

casos, as entrevistas realizadas com os agentes produtivos dos sites estudados.  

O capítulo de conclusões encerra esta dissertação com uma síntese do que foi realizado 

ao longo do trabalho, para alcançar os objetivos inicialmente propostos. Nesta fase final da 

redação, os pressupostos são retomados, para que se verifique confirmação no que pôde ser 

atestado após a observação dos veículos realizada durante o estudo de caso. Também são 

consideradas as contribuições do trabalho para a área, bem como as possibilidades de 

desdobramento desta pesquisa, considerando o cenário do crowdfunding aplicado ao jornalismo 

no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://cidadesparapessoas.com/ 
3 https://apublica.org/category/reportagens/ 
4 https://jornalistaslivres.org/ 
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2 CONFORMAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a problematização do tema a ser investigado e, em função 

disso, os pressupostos a partir dos quais as questões da pesquisa tiveram início. Compõem este 

item também os objetivos geral e secundários do trabalho e os procedimentos metodológicos 

adotados para se alcançar os resultados após a observação empírica dos casos de jornalismo 

financiado por crowdfunding.  

 

2.1 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender as particularidades do jornalismo 

financiado via crowdfunding no Brasil. Motivados pela observação empírica dos sites de notícia 

financiados coletivamente, os objetivos secundários deste trabalho são: a) conhecer o perfil dos 

agentes produtivos desse cenário; b) identificar características comuns aos casos mais 

representativos de jornalismo financiado coletivamente na produção de notícia online, no Brasil 

e c) identificar traços que apontem para um entendimento da atividade do crowdfunding como 

uma comunidade online. Esse objetivo está atrelado a um dos pressupostos do trabalho, que 

pretende investigar a possibilidade da produção noticiosa dos veículos ser influenciada por essa 

relação entre apoiadores e agentes produtivos.  

Umas das características mais marcantes dos objetos selecionados para estudo de caso 

nesta pesquisa é o fato de apresentarem uma agenda direcionada à publicização das pautas dos 

grupos socialmente vulneráveis e tópicos relacionados principalmente à defesa dos direitos 

humanos, distanciando-se de uma das premissas do estudo de jornalismo, a teoria do agenda-

setting, cuja tradução literal passa por agenda (pauta, programação, temário) e set (configurar, 

conceber, determinar). Tem-se como impressão originada na fase de observação dos produtos, 

uma inclinação para esses temas, em detrimento da variedade de assuntos da agenda pública, 

caracterizando a distância entre a teoria do agendamento e a prática que parece fazer parte da 

produção noticiosa desses veículos, embora não haja evidência de que isso se deve à maneira 

como são financiados.  

As hipóteses apresentadas pelo agenda-setting, originadas nos estudos de W. 

Lippmann, K. Lang e Noelle Neumann e sistematizadas por McCombs e Shaw (1972), referem-

se ao resultado da atividade dos meios de comunicação sobre o público e os assuntos que ele 

elege discutir. Para Wolf (2002, p. 145), “[...] se a mídia dá ênfase a algum evento, problema 

ou pessoa, o público também o faz”. No caso dos três veículos noticiosos analisados nesta 
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pesquisa, a seleção do que é pautado nem sempre parece estar atrelada ao que os veículos 

tradicionais e, consequentemente, o público estão discutindo. A consonância, uma das três 

características do agenda-settinng destacadas por Noelle Neumann, por exemplo, não parece 

ser tão comum na produção noticiosa dos veículos tratados no estudo de caso a seguir.  

Dada a possibilidade de o público consumidor das notícias participar do processo de 

produção, financiando o projeto ou escolhendo que reportagens serão desenvolvidas com o 

dinheiro arrecadado na campanha, a compreensão de produtor, consumidor, agenda midiática e 

agenda pública é alterada, quando se observa a atividade desses sites. Essa participação do 

público altera o entendimento de outra base teórica do jornalismo, que trata da função de um 

profissional específico, cuja principal atribuição é selecionar os fatos que têm potencial para se 

tornar notícia. Nesse novo cenário, o papel do gatekeeper adquire outras implicações.  

 

Nos estudos do gatekeeping o processo de produção da informação é concebido como 

uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de passar por diversos gates, isto 

é, ‘portões’ – áreas de decisão em relação às quais o jornalista tem que decidir o que 

vai ser publicado como notícia ou não [...] Alguns estudos recentes projetam o fim de 

tradicionais modelos jornalísticos, enquanto outros reforçam a importância cada vez 

maior do profissional para colocar ordem na saturação informacional que temos hoje 

com a internet. Há quem defenda, por exemplo, que o papel de gatekeeper do 

jornalista acaba no momento em que os leitores têm acesso direto às fontes pois, dessa 

forma, a função de ‘porteiro’ passa do profissional para o usuário. (WEBER, 2010, p. 

6) 

 

 

Na revisão de literatura, cujo objetivo era reinterpretar a função de selecionador de 

notícias no webjornalismo5, a autora reuniu diversas definições de gatekeeper para, em seguida, 

analisar a função desse profissional frente às muitas possibilidades que a internet apresenta ao 

jornalismo. Aqui, tem-se o crowdfunding como um exemplo dessas possibilidades, que permite 

ao leitor assumir determinados papéis, antes desempenhados exclusivamente pelos 

profissionais produtores de notícia.  

O que a autora nomeou webjornalismo, neste trabalho será representado pela 

nomenclatura de “jornalismo online”. A diferença de nomenclatura, para alguns autores 

(MIELNICZUK, 2003; PALACIOS, 2003), diz respeito à fase da atividade jornalística 

realizada na internet. Na definição de Deuze (2001), “o jornalismo online pode ser 

funcionalmente diferenciado de outros tipos de jornalismo, utilizando seu componente 

tecnológico como fator determinante em termos de operação”.6 Para Canavilhas (2003), o 

                                                 
5 Jornalismo publicizado na internet, neste trabalho representado como “jornalismo online”.  
6 Online journalism can be functionally differentiated from other kinds of journalism by using its technological 

component as a determining factor in terms of (operational) definition. 
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webjornalismo significa a introdução de diferentes elementos multimídia que alteram todo o 

processo de produção noticiosa, possibilitando um fazer jornalístico melhor (FIDALGO, 2004), 

dadas as condições para concretizar mais perfeitamente a ideia de jornal. 

A aplicação do conceito de noticiabilidade à produção noticiosa dos sites financiados 

coletivamente parece insustentável. Isso se nota na definição de Mauro Wolf (2002, p. 190), 

quando propõe o conceito de noticiabilidade como “[...] o conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 

quotidianamente, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias” ou na ideia de 

estratégia preliminar, que se encontra na definição de noticiabilidade como “Conjunto de 

critérios e operações que fornecem (ao fato) a aptidão de merecer um tratamento jornalístico” 

(TRAQUINA, 2013, p. 61).  

Gislene Silva (2005) apresenta uma definição mais ampla de noticiabilidade, menos 

simplista e mais adequada à lógica que se observa no jornalismo financiado por crowdfunding 

no Brasil. Segundo a autora, todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo de 

produção de notícia pode ser considerado um aspecto de noticiabilidade. Dessa forma, são 

abarcadas as questões que norteiam esta pesquisa, sobre as possíveis alterações sofridas pelo 

conteúdo desses sites apoiados coletivamente, não se sabe se em função ou não do formato de 

financiamento. 

É possível aplicar o conceito de noticiabilidade ao jornalismo produzido e financiado 

coletivamente. Contudo, a ideia de cotidiano presente na definição de Wolf, pode ser discutida, 

uma vez que a periodicidade da produção noticiosa dos sites parece diferente, quando 

comparada à periodicidade dos veículos tradicionais. A ideia de antecedência, que sugere que 

o conjunto de critérios e operações, precisa ser aplicada ao fato antes de torná-lo produto 

noticioso (TRAQUINA, 2013), tem sua essência questionada quando aplicada a um dos 

produtos mais comuns no jornalismo financiado coletivamente: as reportagens em 

profundidade, que muitas vezes abordam fatos há muito já veiculados como notícias na mídia 

tradicional.  

Surgem, então, outros valores que sustentam a veiculação de uma reportagem sobre 

um desastre natural ocorrido anos atrás, por exemplo. Para avaliar a produção noticiosa dos 

sites desta pesquisa, tomando a lista dos valores-notícia proposta por Galtung e Ruge (1965)7 

                                                 
7 Artigo publicado originalmente com o título “The structure of foreign News”, pelo Journal of Internacional 

Peace Research. O texto foi traduzido para português em 1999, sob título “A estrutura do noticiário estrangeiro: 

a apresentação das crises do Congo, Cuba e Chipre em jornais estrangeiros”, tornando-se capítulo do livro 

Jornalismo: questões, teorias e estórias, organizado por Nelson Traquina.  
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como os pressupostos capazes de legitimar o conteúdo desses produtos, faz-se necessária uma 

análise caso a caso, dada a diferença nas propostas de cada site. Para exemplificar, tomando 

como objeto de análise o site Jornalistas Livres, nota-se o valor-notícia de composição, algo 

que não é priorizado no site Reportagem Pública, cujas reportagens produzidas são escolhidas 

pelos apoiadores da campanha de crowdfunding, sem que haja a necessidade de equilibrar os 

temas abordados, como é possível notar no site Jornalistas Livres.  

O Cidades para Pessoas, dedicado à pesquisa da relação entre cidades e cidadãos, 

analisado sob a lógica dos valores-notícia, revela frequência, clareza e consonância, ao propor 

soluções para cidades que já tiveram seus problemas abordados em outros veículos, como é o 

caso das ciclovias de São Paulo. No entanto, é rara a possibilidade de encontrar valores-notícia 

como o inesperado, visto que muitos dos problemas das cidades por onde passa a equipe do site 

são conhecidos e semelhantes. Também o valor de significância é frágil nesse contexto, uma 

vez que o assunto de cada expedição do site diz respeito a uma população específica, tornando 

a proximidade cultural um fator importante, capaz de valorizar ou desvalorizar o conteúdo, 

dependendo do entendimento do leitor em relação ao tema.  

 

2.2 PRESSUSPOSTOS  

 

Com o apoio dos indicadores apresentados no tópico anterior, o primeiro pressuposto 

desta pesquisa parte da percepção de que o jornalismo viabilizado por financiamento coletivo, 

no Brasil, parece amplamente voltado às questões dos direitos humanos. Essa percepção se 

apresentou na fase da pesquisa exploratória e, após a discussão das teorias e conceitos 

primordiais do jornalismo aplicados ao objeto desta pesquisa, é possível validar essa ideia 

preliminar, tornando-a um ponto de partida para a observação desses produtos, a ser realizada 

no estudo de caso.   

Na página “quem somos”8 do site da Agência Pública, agência de notícia que realiza 

as campanhas de crowdfunding para o financiamento do projeto Reportagem Pública, encontra-

se a definição do que se entrega ao público:  

 

Nossa missão é produzir reportagens de fôlego pautadas pelo interesse público, sobre 

as grandes questões do país do ponto de vista da população – visando ao 

fortalecimento do direito à informação, à qualificação do debate democrático e à 

promoção dos direitos humanos. (AGÊNCIA PÚBLICA, 2017) 

 

                                                 
8 https://apublica.org/quem-somos/#sobre  

https://apublica.org/quem-somos/#sobre
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Essa abordagem é encontrada também em outros produtos jornalísticos que contam 

com a participação do público, tanto na produção, quanto no financiamento, onde está o foco 

desta pesquisa.  

No mesmo site, é possível acessar a página do Reportagem Pública9, onde, ao lado 

esquerdo, o menu para filtragem dos resultados de busca está disposto em forma de nuvem de 

palavras10 (Figura 1). Como se fossem editorias divididas, os assuntos de maior destaque na 

produção jornalística do Reportagem Pública aparecem em palavras graficamente destacadas, 

maiores. Representam, portanto, editorias nas quais mais se produz reportagens: direitos 

humanos, seguida de meio ambiente e megaeventos (onde estão eventos como a Copa do 

Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016). 

 

Figura 1 - Home do Reportagem Pública 

 

Fonte: site da Agência Pública (2017). 

 

Outro exemplo que justifica esse primeiro pressuposto é o fato de um dos projetos 

estudados ao longo deste texto, o Cidades para Pessoas, ter como principal objetivo a 

proposição de melhorias para cidades, priorizando as pessoas, a rotina e a relação dos cidadãos 

com o lugar onde vivem, “experimentando ideias para cidades mais humanas”11. Mais um 

suporte para essa primeira suposição é a definição do coletivo Jornalistas Livres, também caso 

                                                 
9 <https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/>  
10 “Nuvem de palavras (word cloud) é um gráfico digital que mostra o grau de frequência das palavras em um 

texto. Quanto mais a palavra é utilizada, mais destacada é a representação dessa palavra no gráfico.” (AREDE, 

2015).  
11 Texto de apresentação do projeto, disponível em: http://cidadesparapessoas.com/projeto/ 

 

https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/
http://cidadesparapessoas.com/projeto/
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a ser analisado adiante neste trabalho, como um site que atua pela “defesa radical dos direitos 

humanos” e tem como editorias definidas moradia, política, direitos humanos, cultura e 

educação (Figura 2).  

Um segundo pressuposto, quando da observação dos projetos financiados 

coletivamente, é a noção de que o financiamento coletivo é, ao mesmo tempo, uma maneira de 

viabilizar o projeto e uma característica dele. É como se propor ao público que financie um 

projeto de jornalismo fosse, por si só, uma identidade, uma característica a mais na construção 

de uma marca, na relação que essa marca terá com sua audiência e na influência que esse tipo 

de financiamento exerce sobre o conteúdo noticioso que será produzido. 

 

Figura 2 - Home Jornalistas Livres 

 

Fonte: site do Jornalistas Livres (2018). 

 

Em alguns casos, como no projeto Reportagem Pública, o usuário opta pelo que quer 

ler, no momento em que o ato de financiar lhe concede o direito de escolher quais reportagens 

serão viabilizadas com o dinheiro arrecadado pela campanha. A possibilidade de o leitor 

determinar que tipo de conteúdo lhe interessa foi uma tendência revelada em 2008 (JIAN; 

USHER 2014), no lançamento do Spot.Us12, elucidada mais tarde, com o conceito de 

convergência, quando Jenkins (2009) aborda a participação dos espectadores no processo de 

produção de conteúdo, o que chamou de novo sistema de mídia.  

                                                 
12 O Spot.Us era uma plataforma de financiamento coletivo de nicho, dedicada exclusivamente a projetos 

jornalísticos. Atualmente inativa. O blog da plataforma brasileira Catarse publicou um material sobre o 

fechamento das plataformas de nicho. (MACHADO, 2014) 
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É objetivo das campanhas de financiamento coletivo promover o engajamento dos 

usuários, isto é, seu entusiasmo e vínculo emocional, de forma a estabelecer a participação dessa 

audiência não só sobre os produtos, mas sobre os processos de produção (PALOMO-TORRES; 

SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 2014), o que se nota no discurso das campanhas submetidas à 

avaliação e financiamento, nos sites das plataformas mediadoras do processo. Daí, entende-se 

que existe uma ressignificação não só da relação entre o produto e o consumidor, mas também 

na essência do produto, seja pela participação intelectual do consumidor, seja pelo apoio 

financeiro ou pela manutenção do vínculo, já que, algumas vezes, o projeto passa por mais de 

uma edição e recorre ao financiamento coletivo mais de uma vez.  

Por último, tem-se como pressuposto, também, a formação de uma comunidade entre 

os participantes dos processos de crowdfunding. Explica esse pressuposto o fato de, na 

plataforma Catarse, de onde foram selecionados os casos para estudo deste trabalho, cada 

proponente de projeto poder também financiar outras ideias. Esse movimento pode indicar uma 

busca pelo crescimento da atividade de crowdfunding, mais do que o financiamento de 

determinadas iniciativas isoladamente. Esse pressuposto está associado ao objetivo de 

identificar, no conteúdo produzido pelos veículos aqui observados, traços que apontem para a 

noção de comunidade praticada entre os idealizadores e os apoiadores.  

Um estudo sobre a plataforma americana Spot.Us revelou que 34% dos usuários já 

tinham feito doações mais de uma vez (JIAN; SHIN, 2015). O mesmo objeto, a plataforma 

Spot.Us, já tinha revelado resposta semelhante, em relação ao comportamento dos usuários 

desse tipo de financiamento:   

 

No site Spot.Us, os leitores e os doadores são chamados de membros da comunidade. 

Os membros da comunidade podem doar dinheiro ou talento para qualquer campo de 

interesse tornando-se cocriadores do processo de uma maneira ou de outra. Um 

membro da comunidade pode doar talentos, por exemplo, oferecendo-se para editar 

um artigo. Os membros da comunidade também podem enviar dicas e pistas para o 

projeto em questão, compartilhar seus conhecimentos sobre temas, sugerir tópicos, 

além de realizar tarefas, como tirar fotos para o projeto. Os repórteres Spot.Us podem 

atribuir essas tarefas à comunidade se eles quiserem.13 (AITAMURTO, 2011, p. 433, 

tradução nossa)  

  

                                                 
13 “On the Spot.Us website, readers and donors are called community members. Community members can donate 

money or talent for any pitch they like, and they become co-creators when they participate in the story process 

in one way or another. A community member can donate talent for example by volunteering to edit an article. 

Community members can also submit tips and leads for the story, share their knowledge about topics, suggest 

story topics as well as accomplish assignments such as taking pictures for the story. The Spot.Us reporters can 

assign these tasks to the community if they want to.” 
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Outros estudos sobre as motivações por trás das doações feitas nas campanhas de 

crowdfunding apontam para causas de amigos e familiares, proximidade geográfica ou 

puramente por altruísmo (GIERCZAK et al., 2016). Não é objetivo desta pesquisa estender a 

discussão sobre motivações, já abordada por outros autores, mas confirmar, ou não, o que se 

tem como um dos pressupostos: a noção de comunidade percebida na relação entre produtores 

e financiadores e a influência disso no conteúdo produzido por esses sites.  

 

2.3 DEFINIÇÃO DO CORPUS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O universo de análise desta pesquisa compreende os projetos jornalísticos financiados 

coletivamente através das três maiores plataformas de crowdfunding do país. Além dos dados 

disponibilizados pelos sites14, a relevância dessas plataformas foi confirmada através de uma 

entrevista realizada com os especialistas15 Felipe Caruso e Teo Benjamin, sendo as plataformas 

nessa ordem colocadas como uma resposta comum entre os profissionais consultados.  

Um total de 69 projetos de jornalismo financiados coletivamente foi identificado, entre 

os anos de 2011 e 2016. Esse recorte atende ao intervalo de tempo entre o financiamento do 

primeiro projeto de crowdfunding do Brasil, o Cidades Para Pessoas, e o ano de conclusão da 

pesquisa exploratória que serviu de base para o desenvolvimento deste trabalho. Do total de 

projetos financiados, 61 campanhas aconteceram na plataforma Catarse, cinco através da 

plataforma Kickante e três na plataforma Benfeitoria.  

A condição do Catarse como provedor de material de análise suficiente para que se 

alcance uma imagem do que é produzido em jornalismo financiado via crowdfuning no Brasil 

é resultado de um processo de análise de conteúdo clássico, para o qual foi seguido o roteiro 

proposto por Bardin (1988) de pré-análise, quando a pesquisa exploratória anterior a este texto 

identificou os principais players do cenário de crowdfunding; de codificação e categorização, 

quando os projetos identificados foram separados por modalidade de financiamento, suporte de 

apresentação e tema – fase a partir da qual considerou-se somente a produção de notícias online 

viabilizadas através de campanhas Tudo ou Nada16; e de análise e tratamento dos dados, 

resultando na escolha do corpus desta dissertação.  

                                                 
14 Considerar neste texto o termo “site”, quando precedido da marca Catarse, Kickante, Benfeitoria, como sentido 

idêntico de plataformas de financiamento.  
15 Felipe Caruso (ex-coordenador de comunicação da plataforma Catarse) e Teo Benjamin (ex-coordenador de 

comunicação da plataforma Benfeitoria), consultados por e-mail. 
16 Modalidade em que os proponentes de projetos só recebem o dinheiro arrecadado, se alcançarem 100% da meta, 

no tempo de campanha. Caso contrário, as doações são devolvidas para os apoiadores e a campanha é encerrada. 
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O corpus da pesquisa é composto por três produtos financiados através da plataforma 

Catarse, sendo dois deles replicados durante o período analisado, ou seja, edições diferentes de 

um mesmo produto. Cidades para Pessoas (edições de 2011 e 2012), Reportagem Pública 

(edições de 2013 e 2015) e Seja Jornalista Livre (2015) foram os escolhidos como unidades de 

análise do estudo de caso proposto nesta pesquisa, classificado como estudo de casos múltiplos 

incorporados (YIN, 2001, p. 61-74), havendo subunidades de análise a serem consideradas em 

cada um dos casos, permitindo um desdobramento da descrição do cenário de crowdfunding 

aplicado ao jornalismo online no Brasil. Dessa forma, será possível identificar características 

comuns, a fim de perceber o porquê do sucesso desses três projetos, tão evidente quando se 

observa  os números da campanha e sobretudo quando esses resultados se comparam aos demais 

projetos de jornalismo lançados na mesma plataforma. 

Os projetos propostos pelos veículos selecionados como corpus representam as maiores 

arrecadações já registradas pela plataforma Catarse, na categoria de jornalismo, uma vez que o 

material selecionado para a pesquisa abrange as propostas de produção jornalística desde a 

estreia da plataforma, em 2011, quando o projeto Cidades Para Pessoas foi o primeiro a ser 

financiado na história do site e na área de jornalismo. Além disso, a relevância da marca desses 

projetos, mais do que o conteúdo por eles apresentado, notável pela permanência e 

desdobramento do projeto e pelo fato de terem ultrapassado, em arrecadação, o valor 

inicialmente solicitado na campanha, foram outros indicadores de sucesso considerados na 

escolha deste corpus.  

O projeto para financiamento do portal da campanha Quem são os Proprietários do 

Brasil?17 é o que se registra com maior arrecadação, após os cinco projetos mencionados 

anteriormente. Esse que em arrecadação é o sexto colocado, segundo os dados coletados para a 

composição do corpus, alcançou o valor de R$ 60.998 em abril de 2013 e financiou uma base 

de dados online para a pesquisa sobre a concentração de capital no Brasil. O projeto tem 

metodologia própria e se vale de conceitos como poder acumulado e participação relativa, para 

criar um ranking de pessoas físicas, jurídicas e estatais, por onde, segundo o portal, concentra-

se a riqueza do Brasil. Esse projeto não faz parte do corpus, por não atender ao recorte desta 

pesquisa, principalmente pela natureza do que produz. Apesar de consolidar uma base de dados 

robusta para a pesquisa jornalística e demais objetivos, não foi considerado um produto 

jornalístico, senão uma ferramenta complementar à produção de informações e produtos 

noticiosos.  

                                                 
17 <http://proprietariosdobrasil.org.br/inicio/metodologia/>. 

http://proprietariosdobrasil.org.br/inicio/metodologia/
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Não fazem parte da pesquisa, portanto, as iniciativas jornalísticas que não se encaixam 

quanto à data de realização, ao suporte (excluem-se revistas impressas, livros de reportagem e 

qualquer material físico), à modalidade de financiamento (campanhas flexíveis não atendem aos 

recortes deste corpus) e ao tema: apesar de o proponente poder classificar o seu projeto nas abas 

disponíveis, como artes, educação, jornalismo, música, gastronomia etc., um filtro particular 

desta pesquisa tentou validar o que foi registrado como jornalismo no Catarse, excluindo-se do 

corpus campanhas que faziam parte da aba de jornalismo, mas que tinham como objetivo um 

produto que não era, de fato, a produção de informação online, senão metas materiais, como a 

compra de equipamento para o trabalho, o financiamento de espaços para alojar a equipe, entre 

outras necessidades.  

As plataformas Kickante e Benfeitoria hospedaram campanhas que financiaram 

importantes projetos jornalísticos, como a Revista Mina18 e o site Aos Fatos19, viabilizados pelos 

sites Kickante e Benfeitoria, respectivamente. Apenas o segundo, no entanto, seria comparável 

ao que foi selecionado para o corpus desta pesquisa, por ser também um material apresentado 

exclusivamente online. O Aos Fatos, embora tendo utilizado o mesmo suporte, trata de 

checagem de notícia, o que, para esta pesquisa, classifica-se muito mais como ferramenta para 

o jornalismo do que como conteúdo jornalístico comparável ao que será estudado. Essas 

limitações confirmam a escolha do Catarse como única fonte de observação necessária nesta 

pesquisa, para a escolha dos casos a serem estudados.   

Os procedimentos metodológicos têm como referência os trabalhos realizados no Grupo 

de Pesquisa em Jornalismo Online (GJOL – UFBA), nos quais são aplicados o modelo de 

“metodologia híbrida” proposto por Machado e Palacios (2007), que envolve discussão 

conceitual complementada pela incorporação de estudo de casos específicos de organizações 

relacionadas ao objeto da pesquisa, de forma a tornar possível o teste das informações dispostas 

na fase conceitual. Para isso, o terceiro capítulo compreende a base teórica do crowdfudning, 

seguido pela descrição dos casos que utilizam essa forma de financiamento, no quarto capítulo, 

fechando o estudo no capítulo cinco, com a discussão dos resultados observados e as 

informações complementares. 

Neste trabalho, atende-se a proposta de Yin (2001), ao afirmar que um estudo de caso 

deve apresentar pelo menos duas fontes de evidência: a observação direta dos acontecimentos, 

nesse caso realizada na fase exploratória da pesquisa, resultando no levantamento de dados 

quantitativos e qualitativos, alcançados através da categorização do material identificado; e as 

                                                 
18 <https://issuu.com/revistamina/docs/revista_mina>  
19 <https://aosfatos.org/>  

https://issuu.com/revistamina/docs/revista_mina
https://aosfatos.org/
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entrevistas com as pessoas envolvidas, nesse caso, os idealizadores dos três mais relevantes 

projetos, que esta pesquisa entende como suficientemente representativos, cuja escolha foi 

justificada na apresentação do corpus. 

Este trabalho se apoia, ainda, na definição apresentada por Machado e Palacios (2010), 

quando sugerem que os objetos do estudo de caso devem atender aos critérios de originalidade, 

representatividade e diversidade. Os projetos que serão apresentados em detalhes no quarto 

capítulo são originais, quanto à forma como são financiados; representativos, quando se 

considera o sucesso das suas campanhas de crowdfunding e sua permanência em atividade; e 

diversos, por apresentarem abordagens diferentes a temas semelhantes e audiências 

heterogêneas, o que será melhor apreciado no quinto capítulo, quando será apresentada a análise 

de resultados e as informações complementares obtidas por meio de entrevistas. 

O estudo de caso para esta pesquisa, justifica-se por atender às características do material 

a ser observado, sendo o crowdfunding, sobretudo quando aplicado ao jornalismo, um fenômeno 

contemporâneo (YIN, 2001), do qual se pretende, como estratégia, a elaboração de uma 

descrição dos casos (DUARTE; BARROS, 2015), visto que o tema crowdfunding ainda não 

sustenta e, portanto, não pode provar qualquer teoria. Dessa forma, esta pesquisa busca 

compreender o contexto do crowdfunding através de três casos considerados exponenciais, 

confirmando a ideia de que, em um estudo de caso, o interesse primeiro não é pelo caso, mas 

pelo que ele sugere a respeito do todo (CASTRO, 1977). 

Após o estudo de caso aplicado aos produtos e o levantamento de características comuns 

que pudessem justificar o engajamento do público, o sucesso das campanhas durante a fase de 

arrecadação e sobretudo a audiência que garante a permanência e atividade dos projetos, esta 

pesquisa se propôs a compreender cada projeto através do ponto de vista do idealizador. Para 

atender a esta parte da pesquisa, foi utilizada a técnica de entrevista em profundidade, com 

roteiro pré-determinado de questões semiestruturadas, caracterizando o modelo como entrevista 

semiaberta. A intenção, portanto, era guiar os entrevistados por meio das perguntas, ainda que 

esses pudessem responder livremente, de maneira a atender as questões propostas nos objetivos 

específicos deste trabalho, sendo esta técnica útil para apreensão de uma realidade tanto para 

tratar de questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para compreender processos nos 

quais ele esteve ou está inserido (DUARTE; BARROS, 2015), ou seja, a participação e uso do 

crowdfunding como modelo de financiamento para o jornalismo online.  

Foram propostas 20 perguntas iguais para três entrevistados, são eles: Natália Garcia, 

idealizadora do Cidades Para Pessoas; Marina Dias, membro da direção do projeto Reportagem 

Pública (Agência Pública), responsável pela campanha de crowdfunding, e César Locatelli, que 
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responde pelo projeto Jornalistas Livres, apesar deste ser um site noticioso alimentado por um 

coletivo de jornalistas e demais profissionais, que se agregam por afinidade intelectual, de 

ideologia e demais interesses.  

Assim, buscou-se um entendimento do jornalismo financiado coletivamente também 

pela perspectiva dos profissionais envolvidos. A proposta complementar mostra-se interessante, 

sobretudo quando dedicada à observação do cenário de crowdfunding plicado ao jornalismo no 

Brasil,  pela possibilidade de abrir uma discussão sobre o que esse modelo de financiamento 

pode representar para o jornalismo, considerando o período instável, quando da credibilidade da 

profissão posta à prova, diante de outros fenômenos como fake news20 e especialmente da crise 

econômica, quando da falha no modelo tradicional de vendas de espaços publicitários.  

Na revisão bibliográfica executada na fase anterior à redação desta pesquisa, foi 

localizada apenas uma investigação que tratava especificamente da experiência dos profissionais 

de jornalismo em relação ao crowdfunding. O estudo das autoras Palomo-Torres e Sánchez-

González (2014) é dedicado a um entendimento do cenário de crowdfunding em Andaluzia 

(Espanha). Por meio de entrevistas, o artigo testa os conhecimentos dos profissionais e 

estudantes em relação ao potencial do mercado espanhol de financiamento coletivo, 

perguntando-lhes sobre plataformas e projetos locais, entre outras abordagens.  

Um importante registro encontrado na fase de revisão da literatura sobre crowdfunding, 

o estado da arte apresentado pelas autoras Alexandra Mortiz e Joern Block (2016) ‒ no livro 

Crowdfunding in Europe: State of the Arte in Theory and Practice, editado por Bruntje e Gajda 

(2016) ‒, produziu uma vasta lista com os autores que já trabalharam o tema, o foco de cada 

estudo, a metodologia e fontes utilizadas. Apesar de o livro tratar do crowdfunding na Europa, 

muitos dos autores contidos na lista proposta no artigo têm suas pesquisas voltadas para objetos 

americanos, sendo o Kickstarter21 e o Prosper 22, plataformas americanas, as fontes que mais se 

utiliza entre as pesquisas mencionadas.  

Outras pesquisas acadêmicas já se dedicaram a conhecer as dinâmicas do crowdfunding 

aplicado ao jornalismo, mas não destacaram, nos seus resultados finais, o perfil dos agentes 

produtivos. São outros pontos de interesse encontrados com mais destaque na revisão de 

bibliografia o perfil dos doadores apoiadores de projetos, das plataformas de financiamento ou 

dos próprios projetos nessas plataformas divulgados, mesmo na área de jornalismo. Por isso, 

                                                 
20 Notícias falsas. Movimento de disseminação de informações falsas, muitas vezes criadas por robôs no ambiente 

digital. (MOTTA, 2017). 
21 <https://www.kickstarter.com/>  
22 <https://www.prosper.com/>  

https://www.kickstarter.com/
https://www.prosper.com/
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este trabalho apoia sua análise também nas entrevistas, de forma a complementar as informações 

alcançadas por observação dos produtos noticiosos. 

São propósitos deste trabalho compreender as propriedades do jornalismo financiado via 

crowdfunding, conhecer o perfil dos agentes produtivos, apontar características comuns aos 

casos mais representativos e identificar traços que apontam para um entendimento de 

comunidade online percebida na relação entre apoiadores e agentes produtivos. Dada a 

subjetividade das questões da pesquisa, considera-se a fase de entrevistas imprescindível, posto 

que somente a observação e análise não dariam conta de resolvê-las. 

Fazem parte do questionário perguntas que investigam a origem profissional desses 

agentes produtivos, sua relação com o crowdfudning para além de seus próprios projetos: se já 

participaram de processos semelhantes como apoiadores de outras campanhas, além da pesquisa 

de informações que revelem a relação entre o projeto e a forma de financiamento. Será o 

crowdfunding uma condição do produto ou apenas uma forma de financiamento? Que outras 

receitas sustentam a atividade noticiosa do site? Apenas a campanha inicial de crowdfunding foi 

suficiente? Que influência os apoiadores exercem sobre o conteúdo e que exclusividades são 

oferecidas ao consumidor que contribuiu na fase de campanha? 

É objetivo da entrevista em profundidade buscar o fornecimento de elementos para a 

compreensão de uma situação ou estrutura de um problema (DUARTE; BARROS, 2015). 

Dessa forma, foram consultados os agentes produtivos do cenário de crowdfunding aplicado à 

produção noticiosa de sites cuja atividade se dá na internet, a fim de alimentar, retificar ou 

abandonar ideias que inicialmente estruturavam as questões deste trabalho. Unindo essa técnica 

aos estudos de caso realizados no quarto capítulo, buscou-se esclarecer a atividade jornalística 

financiada coletivamente, associando as descobertas da análise dos produtos às informações 

adquiridas diretamente com os sujeitos responsáveis por essa atividade. 
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3 O QUE É CROWDFUNDING? 

 

Com o objetivo de contextualizar a pesquisa e dar início ao caminho necessário para 

explicar a relação entre crowdfunding e jornalismo, este capítulo se propõe a apresentar a 

definição de crowdfunding na visão dos principais autores encontrados na revisão da literatura 

existente sobre o tema. Durante esta revisão, um dos pontos que mais chama atenção é o fato 

de o crowdfunding aparecer ora como modelo de negócio, ora como movimento social que 

surge na internet, como produto das relações estabelecidas nas redes sociais. 

Embora não haja consenso sobre o conceito, entre os autores que já se dedicaram à 

observação do crowdfunding, todos eles concordam quanto à origem. Os textos referenciados 

no desenvolvimento deste trabalho reconhecem o crowdfunding como um tipo ou derivação do 

crowdsourcing, que, por sua vez, é parte de um universo maior, no qual circulam conceitos 

como inovação, economia criativa, inteligência coletiva, convergência e modelo de negócio.  

Uma das fontes mais reverberadas na revisão de literatura sobre crowdfunding é o 

autor Jeff Howe (2009), cujos estudos se concentram no conceito de crowdsourcing, que pode 

assumir como tradução literal a ideia do que é feito a partir de colaboração coletiva, a partir de 

várias fontes. As primeiras linhas da obra, O poder das multidões: por que a força da 

coletividade está remodelando o futuro dos negócios, explicam o movimento: “escrever um 

livro por si só é crowsourcing”, afirma o autor, sugerindo que, embora as palavras sejam dele, 

as ideias ali presentes sofreram influências de diversas fontes.  

A ideia de crowdsourcing foi inaugurada em 2006, num artigo da revista Wired, da 

qual o autor era editor e se dedicava, entre outras coisas, à editoria de entretenimento. Mais 

tarde, explica em seu livro que o início do crowdsourcing tem origem nas iniciativas voltadas 

para o desenvolvimento de softwares para computadores:  

 

O crowdsourcing começou no movimento em prol dos softwares de código aberto (ou 

livres). O desenvolvimento do sistema operacional Linux provou que uma 

comunidade de pessoas que pensam da mesma forma é capaz de criar um produto 

melhor do que uma corporação monstruosa como a Microsoft. O código aberto 

revelou uma verdade fundamental sobre os humanos que passou muito tempo 

despercebida até a conectividade da internet realçá-la: o trabalho geralmente pode ser 

organizado de modo mais eficiente no contexto da comunidade do que no contexto 

corporativo. A pessoa mais indicada a fazer um trabalho é aquela que deseja realizá-

lo e os melhores avaliadores de seu desempenho são seus amigos e colegas que, a 

propósito ficarão felizes em dar sugestões para aprimorar o produto final pelo puro 

prazer da ajuda mútua e de criar algo belo que trará benefícios a todos. (HOWE, 2009, 

p. 7) 
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A participação das pessoas do círculo social do proponente do projeto, mencionado 

como trabalho no trecho acima, é encontrada também na ideia de Gadja e Abendroth  (2014, p. 

13, tradução nossa), quando o autor propõe que “Crowdfunding é sobre a construção e cocriação 

da comunidade, tanto quanto sobre a obtenção de fundos”.23 Tem-se aqui, então, o ponto de 

interseção entre os dois conceitos: o crowdfunding pode ser considerado uma das frentes de 

realização possibilitada pelo crowdsourcing, segundo Howe (2006). 

Essa relação entre os dois conceitos aparece também no artigo de Aitamurto (2011), 

sobre a análise da plataforma de crowdfunding norte-americana Spot.Us, dedicada 

exclusivamente ao financiamento de produtos jornalísticos, e recorre novamente a Howe 

(2008): “Crowdfunding é um tipo de crowdsourcing, que significa uma “chamada” para 

qualquer um que queira participar da realização de uma tarefa”.24 (BRABHAM, 2008). A 

abordagem do artigo sobre o Spot.Us, porém, reclassifica o crowdfunding como uma expressão 

do conceito de inteligência coletiva, adiante discutido, aplicado ao jornalismo especificamente.  

Os diversos tratamentos dados ao conceito de crowdfunding podem ser percebidos 

também na divergência encontrada entre os autores que o classificam como produto da internet 

que dela dependente (BELLEFLAMME; SCHWIENBACHER; LARRALDE, 2011; HEMER, 

2011; BELLEFLAMME; LAMBERT; SCHWIENBACHER, 2014; RAMOS, 2013) e os 

autores que acreditam no crowdfunding como expressão de um movimento anterior à internet, 

que pôde ser impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico (BUYSERE  et al., 2012).  

Em  Crowdfunding in Europe: State of the Art in Theory and Practice (2016, p. 2, 

tradução nossa), os autores da introdução, Beck e colaboradores, esclarecem a abordagem que 

leva em consideração aspectos sociais, como a formação de comunidades e reconhecem o 

crowdfunding como um conceito antigo: 

 

A ideia por trás do crowdfunding não é um conceito novo; tem séculos, até milênios. 

A ideia de pessoas que agrupam seus recursos para financiar um objetivo comum é 

tão antiga quanto as comunidades, onde se compartilham tarefas e responsabilidades. 

O uso de fundos e recursos coletivos é a força motriz de esforços da comunidade local. 

É um fator chave para a sociedade civil, para projetos artísticos ou culturais e demais 

movimentos de base. Até mesmo a Estátua da Liberdade em Staten Island foi 

parcialmente financiada pelas massas, após uma chamada pública de apoio financeiro 

publicada nos jornais, não muito diferente de um projeto de crowdfunding moderno. 

25  

                                                 
23 “crowdfunding is about community building and co-creation as much as about raising funds”. 

 
24 “crowdfunding is a type of crowdsourcing, which means an open call for anybody to participate in a task.”  
25 The idea behind crowdfunding itself is not a novel concept; it has been around for centuries, even millennia. 

The idea of people pooling their resources in order to fund a common goal is as old as people living in 

communities, sharing tasks and responsibilities. The use of collective funds and resources is the driving force of 

local community efforts. It is a key factor behind civil society, arts or cultural projects and all grass-roots 
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Os autores deste artigo, publicado como parte de um material dedicado a traçar o 

estado da arte desta atividade na Europa, não rechaçam a participação da internet nos processos 

de financiamento coletivo. Porém sugerem que a iniciativa de unir recursos em prol de um bem 

comum não é nova, apenas ganhou mais visibilidade e viabilidade com o desenvolvimento 

tecnológico, que eles chamam de “espinha dorsal da revolução digital, criando novas vias de 

comunicação e cooperação” (BECK et al., 2012, p. 2) que, por sua vez, são princípios essenciais 

do crowdfunding.  

Outras definições dão conta de explicar o crowdfunding, mas não alcançam um 

discurso comum no que se refere à abordagem. Ainda entre os que consideram a perspectiva 

social, colocando esse tipo de financiamento como um movimento nativo das comunidades, 

independentemente de serem analógicas ou digitais, tem-se o jornalista Surowiecki (2004), que 

fala sobre “sabedoria da multidão” e Kleemann, Vob e Rieder (2008), autor que se dedica ao 

estudo do crowdsourcing e chama de “working consumers” a parcela do público que “trabalha” 

na realização de algum projeto.  

Neste ponto, em que o público consumidor de um projeto participa da sua produção, é 

necessário se dedicar ao entendimento do crowdfunding como modelo de negócio, como 

ferramenta do universo corporativo. Para isso, adotar um olhar mais comercial ao tratar das 

iniciativas lançadas a partir de campanhas de financiamento coletivo, já que, especialmente em 

projetos jornalísticos, “a audiência tem o poder de decidir qual história será produzida, o que 

significa que a comunidade assume o papel de gatekeeper, que costumava pertencer a editores 

profissionais” (AITAMURTO, 2011; HUNTER, 2015; JIAN; USHER, 2014; JIAN; SHIN, 

2015). 

A plataforma de financiamento norte-americana Spot.Us, atualmente inativa, volta a 

aparecer entre os textos desta revisão de literatura, como uma expressão das tendências 

recentes, que sugerem que os consumidores estão desempenhando um papel cada vez mais ativo 

na produção de mídia, segundo Jian (2013). No estudo, a autora aponta as semelhanças entre as 

práticas de crowdsourcing e crowdfunding, mas enfatiza a principal diferença: enquanto na 

primeira os apoiadores doam tempo, talento, energia e outros recursos imateriais, no 

crowdfdunding a contribuição é necessariamente financeira.  

                                                 
movements. Even the Statue of Liberty on Staten Island was partly funded by the masses following a public call 

for financial support in the newspapers, not unlike a modern-day crowdfunding project.  
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Apesar do olhar comercial sobre o crowdfunding, uma perspectiva social aparece no 

texto da autora, quando mencionado o fato, já diversas vezes explorado por outros autores acima 

referenciados, de que a atividade não é um produto da internet, mas um produto na internet: 

“Crowdfunding existe desde antes do surgimento da Web. A ideia é que, através de pequenas 

doações da multidão, grandes projetos, que nenhum indivíduo comum poderia financiar 

sozinho, possam ser iniciados”.26 (JIAN, 2013, p. 7, tradução nossa). Esta definição sobre o 

processo de financiamento coletivo encontra eco nas ideias de outros autores, como Elizabeth 

Gerber e Julie Hui (2014), que classifica crowdfunding como simplesmente uma maneira que 

permite aos criadores de projetos pedir dinheiro a outras pessoas, a fim de viabilizar suas ideias.  

No trabalho do pesquisador espanhol Ramos (2013), o crowdfunding foi estudado 

como um novo instrumento econômico, ideia que inclusive intitula a pesquisa. O autor recorre 

a Schwienbacher e Larralde (2010), para classificar o crowdfunding como um instrumento útil 

para medir a aceitação de um produto e um instrumento de marketing que aproveita este canal 

para aumentar a sensação de novidade e inovação de emprendedores. Na mesma pesquisa, 

Ramos expõe a ideia de que o crowdfunding não se constrói apenas com dinheiro, mas se utiliza 

do potencial crítico e difusor dos seus apoiadores para melhorar e distribuir o produto.  

Outro material de reconhecida relevância para a composição do estado da arte do 

crowdfunding é o The Crowdfunding Bible, dos autores Steinberg e DeMaria (2012). Apesar da 

abordagem comercial, o que faz do estudo uma espécie de guia para proponentes de projetos, o 

conteúdo se propõe a explicar o que é, como se aplica, quais são as vantagens e desvantagens 

e, ao longo do texto, é possível sublinhar algumas passagens de fundamental importância para 

o entendimento do crowdfunding tal como se propõe a fazer neste trabalho.  

O prefácio de A Bíblia do crowdfunding (2012), assinado por Eric Migicovsky27 (2012, 

p. 6, tradução nossa), repete a ideia de Franke e Klausberger (2008), sobre a impossibilidade de 

determinar um conceito único e definitivo para crowdfunding: “o Crowdfunding continua a ser 

um instrumento financeiro em transição. É impossível dizer como será em cinco anos, mas é 

igualmente difícil imaginar um futuro sem ele”28. Mais adiante, os autores do guia definem 

crowdfunding como um processo de solicitação e doação: “Simplificando, crowdfunding é o 

                                                 
26 “Crowdfunding has been in existence since before the rise of the Web. The idea is that through small donations 

from the crowd, large projects that no ordinary individual could fund on his or her own can be started”. 
27 Fundador da Pebble, empresa de Smartwatch, cuja campanha de financiamento coletivo foi um dos recordes da 

história da plataforma Kickstarter. (INGRAHAM, 2012) 
28 “Crowdfunding remains a financial instrument in transition. It’s impossible to say what it will look like in five 

years, but it is equally difficult to envision a future without crowdfunding.” 
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processo de pedir ao público em geral por doações que fornecem capital inicial para novos 

empreendimentos”.29 (STEINBERG; DeMARIA, 2012, p. 7, tradução nossa).  

A mesma simplicidade se encontra na definição do conceito proposta por Lambert e 

Schwienbacher (2010), que consideram o crowdfunding “uma chamada aberta para provisão de 

recursos financeiros, mediante recompensa ou não, a fim de apoiar iniciativas com propósitos 

específicos”. Para Hemer (2011, p. 8, tradução nossa), uma visão mais estreita define 

crowdfunding como “uma mobilização feita online, por um grande número de pessoas, num 

período curto de tempo.”30, provavelmente se referindo aos prazos estabelecidos pelas 

plataformas para cada campanha. Essa última definição, apesar de considerar o viés social que 

se encontra na característica de coletividade e contribuição, tão essencial na lógica do 

crowdfunding, ignora o fato, valorizado por alguns autores, de que essa não é uma ferramenta 

econômica do mundo moderno, mas o processo de digitalização de uma prática há muito 

existente.  

O artigo Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions (2016) traz um 

aspecto indispensável para esta discussão, antes de passar à fase em que jornalismo e 

crowdfunding serão observados juntos. No início do texto, Mortiz e Block (2016) explicam que 

este tipo de financiamento costumava ser aplicado ao lançamento de produtos, impulsionado 

sobretudo pela crise econômica, que dificultava o acesso aos empréstimos bancários. Aos 

poucos, o crowdfunding foi sendo explorado por outras áreas e para outras fases dos projetos, 

até que, para o jornalismo, aparece como uma opção ao modelo tradicional de vendas de 

espaços publicitários, cuja eficácia parece fragilizada, sobretudo pela crise econômica e de 

credibilidade enfrentadas pelo setor (PALOMO-TORRES; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 2014) 

Os autores apresentam a bibliografia disponível sobre o tema, dividindo a produção 

acadêmica existente entre as pesquisas que destacam as empresas que buscam financiamento, 

os fatores de sucesso das campanhas, o comportamento dos apoiadores e na atividade das 

plataformas que intermediam o processo. Ao final do texto, propõem questões para 

investigações futuras. As perguntas levantadas também são divididas entre as que se referem 

aos projetos, às campanhas ou aos apoiadores e tratam de questões como a regulamentação do 

mercado, a adequação do crowdfunding como modelo de negócio para determinadas empresas, 

                                                 
29 “Simply put, crowdfunding is the process of asking the general public for donations that provide startup capital 

for new ventures.”  
30 “The mobilization of a large number of users in specific Web communities within a relatively short period of 

time.” 
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os critérios de seleção que os apoiadores consideram antes de apoiar um projeto, os riscos desse 

tipo de investimento, entre outros pontos relevantes que ainda precisam ser observados. 

Na conclusão, os autores sugerem que, de uma perspectiva científica, pouco se sabe 

sobre crowdfunding e acreditam que o desenvolvimento dessa nova forma de financiamento 

depende do preenchimento dessas lacunas de conhecimento. Ressaltam, ainda, que o fato de o 

crowdfunding se relacionar com diversas áreas, como economia e inovação, permite aos 

pesquisadores desenvolver teorias já existentes, quando articuladas nesse contexto de 

financiamento coletivo. 

Na próxima seção, o crowdfunding será explorado como um tipo de financiamento 

para o jornalismo, com base no trabalho dos autores que observam o fenômeno a partir do ponto 

de vista da comunicação social. Além da visão dos autores dessa área específica, serão 

apresentadas as bases conceituais desta pesquisa, que são modelo de negócio, inovação, 

convergência, inteligência coletiva e comunidades virtuais a partir das quais se dá o 

crowdfunding, seja como fenômeno social, seja como ferramenta econômica.  

 

 3.1 CROWDFUNDING APLICADO AO JORNALISMO – O CONTEXTO DO  

SURGIMENTO  

 

Em janeiro de 2016, um estudo do Pew Research Center (VOGT; MITCHELL, 2016) 

examinou 658 projetos de jornalismo financiados pela Kickstarter, uma das maiores 

plataformas mediadoras de financiamento coletivo do mundo. Segundo a publicação, o 

crowdfunding tem sido usado para envolver o público e pedir apoio financeiro para todo tipo 

de iniciativa, desde o lançamento de fones de ouvido até jogos de realidade virtual:  

 
A área do jornalismo não é exceção. De 28 de abril de 2009 a 15 de setembro de 2015, 

658 projetos relacionados ao jornalismo propostos no Kickstarter, um dos maiores 

pólos únicos para o jornalismo de crowdfunding, receberam financiamento completo 

ou superior ao total de US $ 6,3 milhões.31 (VOGT; MITCHELL, 2016, tradução 

nossa) 

 

O relatório apresenta outros dados sobre o crescimento dos projetos na área de 

jornalismo, ano após ano e considera também números como quantidade de apoiadores 

envolvidos nesses projetos, quantia arrecadada, moeda de arrecadação – já que a plataforma 

Kickstarter permite que projetos de outras partes do mundo sejam submetidos à campanha. Um 

                                                 
31 The area of journalism is no exception. From April 28, 2009 to September 15, 2015, 658 journalism-related 

projects proposed on Kickstarter, one of the largest single hubs for crowdfunding journalism, received full – or 

more than full – funding, to the tune of nearly $6.3 million. 
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dado importante, que não tem ressonância no Brasil, pelo menos não até a conclusão desta 

pesquisa, é a participação significativa de empresas de mídia estabelecidas como proponentes 

de projetos alternativos, representando 22% do total de projetos lançados no site.  

Para Jian e Shin (2015), a independência de ter o projeto financiado por apoiadores 

libera os jornalistas da pressão das empresas anunciantes, permitindo a produção de matérias 

que eles acreditam ser realmente interessantes para a sociedade. A autora define a aplicação 

desse tipo de financiamento ao jornalismo como: “O jornalismo financiado por multidões é um 

modelo comercial novo em que os jornalistas contam com micropagos de pessoas comuns para 

financiar seus relatórios”.32 (JIAN, 2013). Dessa forma, é possível entender a participação de 

empresas de mídia já estabelecidas, submetendo projetos jornalísticos que, na plataforma, 

concorrem com outras propostas de produtores independentes.  

Essa suposta independência é questionada por Hunter (2015), quando o autor comenta 

a possibilidade de, diante do apoio dos consumidores, jornalistas passarem a se submeter ao 

gosto do leitor e perderem a capacidade de selecionar o que é realmente importante noticiar, 

caracterizando uma perda de autonomia, o que alteraria o papel social do jornalista e do 

jornalismo. De fato, um dos objetivos desta pesquisa é reconhecer as características do 

jornalismo financiado coletivamente, o que inclui a observação da atividade e agendamento dos 

sites selecionados para o estudo de caso. 

Ao observar os produtos jornalísticos produzidos com recursos angariados em 

campanha de crowdfunding, é possível perceber – e essas marcas aparecem no estudo de caso 

a seguir – as diferenças entre as propostas, como sublinha Aitamurto (2015). A autora sugere 

que existem 4 categorias para os produtos do financiamento coletivo em jornalismo: 

financiamento para uma história única, para cobertura contínua, para uma nova plataforma ou 

publicação e para um serviço de apoio ao jornalismo, que pode ser considerado como aquisição 

de equipamentos, pagamentos de passagens para deslocamento ou produção de um banco de 

dados, por exemplo. 

 As muitas possibilidades oferecidas pela aplicação do crowdfunding como tipo de 

financiamento para produtos jornalísticos deixam clara a fragilidade do modelo de negócio 

tradicional, que se torna cada vez menos suficiente, à medida que as lógicas de produção, 

circulação e custeamento das organizações jornalísticas são alteradas por fenômenos como a 

convergência, a inovação e suas consequências. A convergência, para dar início à apresentação 

                                                 
32 “a novel business model in which journalists rely on micropayments from ordinary people to finance their 

reporting.” 
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da base conceitual deste trabalho, pode ser considerada como “[...] o fluxo de conteúdos através 

de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre os múltiplos mercados didáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação.” (JENKINS, 2009, p. 29). 

Para o autor, cinco habilidades são necessárias para os participantes plenos da cultura 

da convergência: a capacidade de unir seu conhecimento ao de outros numa empreitada 

coletiva; a capacidade de compartilhar e comparar sistemas de valores por meio da avaliação 

de dramas éticos; a capacidade de formar conexões entre pedaços espalhados de informação; a 

capacidade de expressar suas interpretações e seus sentimentos em relação a ficções populares 

por meio de sua própria cultura tradicional e a capacidade de circulação das criações através da 

internet para que possam ser compartilhadas com outros.  

Essas habilidades são características da cultura participativa possibilitada pela cultura 

da convergência, que por sua vez, é característica da cultura digital, termos importantes para o 

entendimento do crowdfunding enquanto fenômeno social e, mais adiante, enquanto ferramenta 

econômica e novo modelo de negócio para o jornalismo. A participação é um dos elementos 

essenciais da cultura digital (DEUZE, 2006) e cada vez mais a web tem se tornado um local de 

participação do consumidor, que inclui muitas maneiras não autorizadas e não previstas de 

relação com o conteúdo de mídia (JENKINS, 2009). Todo esse comportamento está atrelado à 

inteligência coletiva, discutida por Jenkins à luz de Pierre Lévy (1999). 

Em Cibercultura (1999, p. 167), Lévy apresenta o termo inteligência coletiva como 

um produto da cultura digital e ressalta a diversidade como atributo natural da contribuição 

intelectual de várias fontes: 

 

Precisamente, o ideal mobilizador da informática não é mais a inteligência artificial, 

mas sim a inteligência coletiva, a saber, a valorização, a utilização otimizada e a 

criação de sinergia entre as competências, as imaginações e as energias intelectuais, 

qualquer que seja sua diversidade qualitativa e onde quer que se situe. 

 

Em 2003, na obra dedicada especificamente à ideia da inteligência coletiva, cunhada 

pelo autor em 2003, Lévy aponta a compreensão da multiplicidade de competências dos sujeitos 

como um fator importante para que ela ocorra. A ideia é reverberada em O poder das multidões, 

obra já referenciada neste trabalho que, por tratar de crowdsourcing, o que agora se reconhece 

como um precursor do crowdfunding, considera também a diversidade e a multiplicidade a que 

se refere Lévy: 
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Entender a diversidade é imperativo para compreender a inteligência coletiva e a 

inteligência coletiva é um ingrediente essencial em uma das principais categorias de 

crowdsourcing: a tentativa de atrelar os conhecimentos de muitas pessoas a fim de 

resolver problemas, predizer futuros resultados ou ajudar a dirigir a estratégia 

corporativa. A inteligência coletiva é a forma de experiência de grupo que vemos no 

trabalho de colônias de formigas que atuam como células de um único organismo. 

Também vemos no ritual humano de votação, no qual milhares de escolhas individuais 

resultam em uma única decisão. Estudiosos de várias disciplinas – da sociologia à 

psicologia comportamental e à ciência da computação – vêm estudando o fenômeno 

desde o início do século XX, mas o surgimento da internet trouxe um novo significado 

à inteligência coletiva, pelo simples fato de que a internet tem feito mais do que 

qualquer outra coisa na história para facilitar isso (HOWE, 2009, p. 116). 

 

É fruto dessa cultura participativa a diluição dos limites entre produtores e 

consumidores de mídia, que já não ocupam papéis separados (JENKINS, 2009, p. 30). Essa 

noção das alterações nos processos de produção de conteúdo atinge também o processo de 

circulação, observado por André Lemos (2007). O autor afirma haver ruptura, ocasionada pelas 

relações no ciberespaço, tanto nos processos de produção, como no modo de difundir as 

informações. A mesma apreciação é feita no texto As bordas da circulação..., de Fauto Neto 

(2010). 

No texto, o autor sublinha a necessidade de considerar, no contexto de mudanças na 

comunicação midiática, a existência da circulação e, mais do que isso, a problematização do 

modelo tradicional que a tratava como elemento “insondável” no processo de comunicação. 

Para a análise das iniciativas jornalísticas financiadas através de crowdfunding, é importante 

considerar o que o autor chama de “explicitação de operações da circulação”, uma característica 

da relação entre produtor e receptor, facilitada pelos processos de mediatização. 

A lógica do crowdfunding sugere a participação do leitor/consumidor/receptor de 

diversas outras formas que vão além do financiamento. É papel do consumidor, por exemplo, 

além de financiar, divulgar o projeto para que se alcance outros financiadores interessados em 

bancá-lo e sugerir pauta ou escolher, dentre opções fornecidas pelo proponente do projeto, o 

que será ou não materializado com o dinheiro arrecadado.  

Esse movimento configura a liberação do polo de emissão, assim definido por Lemos 

(2003), muito tempo antes de as primeiras iniciativas começarem a ser financiadas 

coletivamente, no Brasil. Mais do que isso, são possibilidades de construção de vínculos entre 

produção/recepção, levando-se em conta suas diferenças de lugares de produção enunciativa 

(FAUSTO NETO, 2010). 

Tamanha mudança na relação entre produtor e consumidor de conteúdo tem raiz nos 

conceitos abordados até aqui, além de outros dois pontos de discussão necessários para a 

compreensão do crowdfunding aplicado ao jornalismo. Um deles é a inovação, base na qual, 
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quando se trata de jornalismo, envolve também o conceito de modelo de negócios, para o qual, 

não se tem, ainda, uma definição única e geral (OSTERWALDER et al., 2005). Considerando 

as reformulações já comentadas nos processos de produção, circulação e financiamento do 

jornalismo, vale atentar para a associação feita por Corrêa (2016, p. 75): “A visão de inovação 

tecnológica [...] relacionada aos aspectos de aquisição de novas tecnologias e a busca de 

modelos de negócio que abarcassem a onda digital sem alterar os pilares já consolidados do 

business informativo”. 

Na mesma publicação, a autora comenta a instabilidade em que se encontra, 

atualmente, o modelo de negócio tradicional, que atendeu as empresas de mídia e, não mais 

consolidado, sofre as consequências trazidas pelo coercitivo processo da inovação: 

 
Desde os primórdios das TICs de amplo uso, a partir da década de 1990, a 

preocupação tecnológica tem sido foco de discussões acadêmicas e empresariais 

exatamente pelo seu potencial de ruptura sobre processos industriais consolidados nos 

campos jornalístico e das mídias em geral. Linearidade narrativa, periodicidade 

marcada, distribuição delimitada e sustentação financeira claramente vinculada a 

venda de espaços de visibilidades (publicidade e assinaturas) são as marcas do que se 

entendia por consolidação do negócio informativo (CORRÊA, 2016, p. 75). 

 

A transformação sofrida pela indústria midiática volta a ser discutida pela autora em 

sua publicação mais recente, Reinventar, valorar e fortalecer: estratégias de inovações em 

modelos de negócio nas organizações jornalísticas: “a evolução e os avanços nas Tecnologias 

da Informação em Comunicação (TICs) transformaram a indústria de mídia e, no que concerne 

às organizações jornalísticas, provocaram uma disrupção no modelo de negócio que por 

décadas sustentou esse setor como um meio de comunicação de massa” (SPINELLI; CORRÊA, 

2017, p. 80). Para a autora, essa disrupção representa uma reestruturação do monopólio da 

produção, circulação e consumo de notícias exercido pela indústria de comunicação tradicional, 

representado por um conglomerado de empresas de mídia. 

A definição de modelo de negócios sugerida pela autora é de que modelos de negócios 

são as maneiras pelas quais as empresas geram receitas com suas ideias, recursos e tecnologias 

(SPINELLI; CORRÊA, 2017). Essas maneiras, segundo a autora, vêm sendo alteradas desde 

1990, quando da evolução da tecnologia digital, que modifica a forma como as empresas 

entregam valores aos clientes. Outras definições para modelo de negócios são fundamentadas 

em aspectos econômicos, são de base financeira-administrativa, como para Rappa (2010): 

modelo de negócio é a forma de fazer negócios pela qual uma empresa pode se sustentar, ou 

seja, gerar receitas.  
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Osterwalder e colaboradores (2005) propõem uma reflexão semântica, antes de 

assumirem uma definição para o termo: sendo “modelo” a representação simplificada de uma 

organização e seus processos e “negócio” a atividade de ofertar bens e serviços, que envolvam 

aspectos financeiros. Concluindo, modelo de negócios, para os autores, é uma ferramenta 

conceitual que contém um conjunto de objetos e as suas relações expressam a lógica do negócio 

de uma empresa. “Um modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de 

valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER et al., 2005, p. 14). 

Para Chesbrough (2012), modelo de negócio é um framework33 útil para ligar ideias e 

tecnologias a resultados econômicos, cujo desempenho dá conta de duas funções importantes: 

primeiro, o modelo de negócio define uma série de atividades que resultarão em um novo 

produto ou serviço que possua um valor líquido criado no decorrer de várias atividades. 

Segundo, ele captura valor de uma parcela dessas atividades para a empresa que está 

desenvolvendo o modelo. O autor afirma que toda empresa possui um modelo de negócio, seja 

ele claro ou não.  

Compreendido o conceito e a função do modelo de negócio em uma organização, 

pode-se perceber, diante de todas as transformações já mencionadas na discussão sobre a 

convergência jornalística, a defasagem do modelo de negócio do jornalismo. Nem a economia 

feita pela substituição do papel impresso e das despesas de distribuição dá conta de sustentar a 

produção de conteúdo de qualidade para circulação online (CANAVILHAS, 2005). Embora o 

material trate da realidade dos jornalistas portugueses, a conclusão do autor se aplica ao cenário 

atual, no qual se nota a dificuldade de encontrar um modelo de negócio viável para os novos 

formatos do jornalismo online34, após todas as transformações acima discutidas:  

 

Os três modelos até agora testados – pagamento do acesso à informação, registo para 

acesso gratuito à edição do dia e acesso sem restrições – não mostraram ser capazes 

de viabilizar o negócio. O modelo misto – acesso gratuito à maior parte dos conteúdos 

+ publicidade direccionada (em resultado da necessidade de registro) + venda de 

conteúdos – parece ser o modelo mais promissor, já que garante o essencial para 

viabilizar o negócio: a existência de público. Neste mar de dúvidas relacionadas com 

questões financeiras, há uma certeza: o webjornalismo terá de encontrar uma 

linguagem que tire partido das características do meio. Este estilo de informação exige 

investimentos, como se viu, grande parte do qual em recursos humanos qualificados, 

algo que o sistema de ensino deve ter em consideração nos tempos vindouros. 

(CANAVILHAS, 2005, p. 7) 

 

                                                 
33 Estrutura.  
34 Considerar, nesta pesquisa, “jornalismo online” sentido idêntico de “jornalismo digital” e de “webjornalismo”, 

como aparece no texto do autor Canavilhas.  
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Mesmo considerando o tempo entre o texto de Canavilhas e o mais atual, de Suzana 

Barbosa (2016), é possível notar a mesma dificuldade na busca por um modelo de negócio 

viável para o jornalismo:  

 
Desde a aparição dos primeiros sites de jornais, encontrar um modelo comercial 

adequado para a operação digital sempre foi o objetivo das empresas jornalísticas. Em 

primeiro lugar, a publicidade foi logo incorporada como uma possibilidade, apesar de 

sua ineficácia percebida. A taxa de acesso ao conteúdo jornalístico, também 

combinada com o serviço de fornecimento de acesso à Internet, também foi usada 

como estratégia, bem como a livre permissão para ler um certo número de informações 

por mês. A busca por um modelo comercial que satisfaça e possa garantir o 

funcionamento de uma operação digital tem sido contínua e se tornou o maior desafio. 

Conforme indicado no início deste capítulo, o relatório do Instituto Reuters mostrou 

que os consumidores brasileiros são os mais acostumados a pagar conteúdo digital e 

indicaram que em 2013, no Brasil, 22% afirmaram ter pago pelo consumo de conteúdo 

digital.35 (BARBOSA, 2016, p. 56, tradução nossa)  

 

Nesse contexto, o crowdfunding surgiu, mais especificamente para o jornalismo online 

brasileiro, em maio de 2011, representando uma opção de modelo de negócio para o jornalismo 

independente praticado na internet e, em alguns casos, para empresas de mídia estabelecidas. 

Conforme comentado na seção anterior, não existe, no Brasil, participação significativa de 

empresas de mídia tradicional no lançamento de propostas em campanhas de crowdfunding. O 

que, sim, existem são alguns projetos paralelos da publicação impressa Caros Amigos36 

financiados coletivamente, através de uma plataforma que não integra o corpus desta pesquisa 

e a prática de crowdfunding direto, realizado por veículos independentes como o Outras 

Palavras37 e a Agência Pública38, cujas campanhas de financiamento são feitas em seus próprios 

sites. 

As seções a seguir apresentam o panorama da prática do crowdfunding aplicada ao 

jornalismo online no Brasil, considerando as três maiores plataformas mediadoras deste tipo de 

financiamento, além de esclarecer quais são e o que propõem os diferentes tipos de 

crowdfunding praticados no mundo. Alguns dados de crescimento são apresentados, a fim de 

                                                 
35 Desde la aparición de los primeros sitios web de los diarios, hallar un modelo de negocio adecuado para la 

operación digital siempre ha sido el objetivo de las empresas periodísticas. Al principio, la publicidade fue 

incorporada pronto como posibilidad, a pesar de que se percibiera su poca efectividad. El cobro por el acceso a 

contenidos periodísticos, combinado también con el servicio de provisión de acceso a Internet, se empleó 

asimismo como estrategia, así como el permiso gratuito para leer un número determinado de informaciones por 

mes. La búsqueda de un modelo de negocio que satisfaga y pueda garantizar el funcionamiento de uma operación 

digital ha sido continua, y se ha convertido en el mayor desafío. Como se indicó al inicio de este capítulo, el 

informe del Reuters Institute mostró que los consumidores brasileños son los más acostumbrados a pagar por 

contenidos digitales e indicó que en 2013, en Brasil, el 22 % afirmó haber pagado por el consumo de contenidos 

digitales.  
36<https://www.kickante.com.br/campanhas/caros-amigos-pre-venda-de-nova-publicacao-0/atualizacoes>   
37 <http://outraspalavras.net/outrosquinhentos/>  
38 <https://apublica.org/quem-somos/#politica>  

https://www.kickante.com.br/campanhas/caros-amigos-pre-venda-de-nova-publicacao-0/atualizacoes
http://outraspalavras.net/outrosquinhentos/
https://apublica.org/quem-somos/#politica
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ilustrar a relevância que a prática vem aproveitando, nos últimos anos e, para encerrar este 

capítulo, fala-se da plataforma Catarse, de onde saíram os três casos analisados nesta pesquisa.  

 

3.2 TIPOS DE CROWDFUNDING  

 

 Incorporado ao Oxford em 2015, o termo crowdfunding é definido como “a prática de 

financiar um projeto ou empreendimento de risco levantando pequenas quantias de dinheiro de 

um grande número de pessoas, normalmente através da internet”39. Definição semelhante, 

desenvolvida por alguns autores (PALOMO-TORRES; SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, 2014; 

STEINER; DEMARIA, 2012) aparece no Dicionário Cambridge como “a prática de conseguir 

um grande número de pessoas para que cada um possa doar uma pequena quantia de dinheiro, 

a fim de fornecer o financiamento para um projeto de negócios, geralmente utilizando a 

internet”.40 

No Brasil, o tipo de crowdfunding mais trabalhado é o de recompensa (reward-based), 

em cuja lógica está em oferecer aos apoiadores uma recompensa simbólica ou material, como 

agradecimentos públicos ou envio de brindes, como livros, fotografias e pequenos objetos que 

façam relação com o projeto solicitante, ou seja, aquele para o qual o apoiador doou dinheiro. 

Essa é a modalidade trabalhada na plataforma Catarse, mais adiante apresentada. 

Além do crowdfunding de recompensa, existe uma opção baseada em doação 

(donation based), na qual o apoiador não recebe nada em troca. Esse tipo de crowdfunding é 

normalmente a opção de ONGs. Uma plataforma que concentra exemplos da opção por doação 

é o site Juntos41, que se dedica exclusivamente a ações sociais.  

Empréstimos também são possíveis na dinâmica do crowdfunding, dependendo do 

projeto, da plataforma e da possibilidade de encontrar doadores dispostos a arriscar recursos 

financeiros para alavancar um projeto sem garantia. Esse é conhecido como lending based. 

Nesse caso, o apoiador torna-se credor do proponente do projeto que, mais tarde, após o 

lançamento e estabilização do projeto, devolve aos apoiadores a quantia inicialmente solicitada.  

O crowdfunding realizado através da compra de ações (equity-based) atende aos 

projetos de Start-Ups42, das quais os apoiadores adquirem uma parcela na sociedade, de acordo 

                                                 
39 “The practice of getting a largenumber of people to each 

give small amounts of money in order toprovide the finance for a business project, typically using the internet.” 
40 “The practice of funding a project or venture by raising money from a large number of people who each 

contribute a relatively small amount, typically via the Internet.” 
41 <http://juntos.com.vc/pt/projects>  
42Negócio em fase inicial, em livre tradução da autora. (START-UPS, [201-?]). 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/practice
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/large
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/number
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/small
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/amount
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/money
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/order
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/provide
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/finance
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/business
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/project
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/typically
http://juntos.com.vc/pt/projects
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com a quantia investida. Essa opção de financiamento é largamente utilizada 

internacionalmente e muitas plataformas se dedicam somente a este tipo de crowdfunding. A 

plataforma norte-americana Peer Reality43 aceita apenas a participação de investidores 

qualificados44, enquanto a Fundable45 permite que qualquer pessoa se interesse em investir em 

um negócio em fase inicial.  

Esse tipo de crowdfunding foi regulamentado no Brasil em 2017, tornando mais fácil 

o processo, antes realizado por poucas plataformas, como a Broota46 e a Eqseed47: 

 

Estas plataformas, uma vez que recebam autorização da CVM, não precisarão mais 

registrar junto à instituição cada oferta pública, quando se tratar de empresas que 

faturam até R$ 10 milhões por ano, o que deve agilizar e desburocratizar bastante esse 

processo. Do lado dos investidores, não será mais necessário ser um ‘investidor 

qualificado’ (que deve demonstrar possuir patrimônio mínimo) para investimentos de 

até R$ 10 mil por ano. Esse limite foi ampliado para quem ganha mais de R$ 100 mil 

anuais ou possui investimentos acima desse valor. Nesse caso, pode-se investir até 

10% da renda ou saldo de aplicações, mesmo sem ser investidor qualificado. 

(MATOS, 2017) 

 

Além do tipo de crowdfunding, o proponente de projetos nas plataformas de 

financiamento coletivo deve escolher a que tipo de campanha sua ideia será submetida. As 

plataformas brasileiras trabalham com as possibilidades “tudo ou nada”48 e “flexível”. No 

momento em que se submete o projeto, é criada uma meta pelo proponente, em valor real, e um 

prazo é estabelecido pela plataforma. Na condição “tudo ou nada”, o proponente do projeto só 

tem acesso ao financiamento, caso ele alcance 100% do valor solicitado em doações. Na 

condição de flexível, a campanha permite que qualquer valor arrecadado, independentemente 

de alcançar a meta estabelecida, seja resgatado. O percentual de comissão de cada plataforma 

varia de acordo com o tipo de campanha. No caso do Catarse, plataforma selecionada para 

estudo nesta pesquisa, o site desconta 13%, dos quais  9% são destinado à manutenção do site 

e 4% é o valor repassado ao Pagar.me, meio de pagamento utilizado pela plataforma 

(CATARSE, 2017).  

 

 

 

 

                                                 
43 https://peerrealty.com/  
44 Essa é uma condição comum no mercado de ações, uma classificação que autoriza determinadas pessoas (físicas 

ou jurídicas) a participarem ou não de investimentos. (WILTGEN, 2017). 
45 https://www.fundable.com/  
46 https://www.broota.com.br/  
47 https://eqseed.com/  
48 Termo abordado detalhadamente no capítulo 1, na seção Tipos de Crowdfunding. 

https://peerrealty.com/
https://www.fundable.com/
https://www.broota.com.br/
https://eqseed.com/
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3.3 CROWDFUNDING É O FUTURO  

 

A expressão otimista que intitula esta seção foi transcrita da afirmação de De Buysere 

e colaboradores (2013), do já referenciado documento sobre o estado da arte do crowdfunding 

na Europa, no qual os autores caracterizam o crowdfunding como um passo rumo ao progresso 

social:  

 
O Crowdfunding é o próximo passo no progresso do mundo em direção a uma 

sociedade globalizada que promova a diversificação cultural e geográfica, a 

pacificação e educação de todas as pessoas, a estabilidade econômica e a igualdade, 

nos esforços para diminuir distâncias e preencher lacunas - crowdfunding é o futuro. 

49 (DE BUYSERE et al., 2013, p. 2, tradução nossa) 

 

Para confirmar essa impressão, alguns números ilustram a atividade do crowdfunding 

no mundo, sendo os projetos brasileiros analisados nesta pesquisa um reflexo do crescimento 

deste tipo de financiamento. Uma das fontes mais utilizadas por pesquisadores do tema é o 

Crowdfunding Industry Report, que reúne relatórios anuais realizados pela Massolution50: “uma 

empresa única de pesquisa e consultoria que é pioneira no uso de soluções de multidões no 

governo, instituições e em empresas” 51. 

A Massolution52, apontou, em 2015 uma angariação global de US $34 bilhões em 

trâmites de financiamento coletivo, dos quais $5.5 bilhões se referem ao crowdfunding de 

recompensa, estudado aqui, e ao crowdfunding com base em doação. Esses números 

representam um crescimento de 210% de investimentos em crowdfunding na Ásia, 101% na 

Europa e 50% no Brasil. Nos Estados Unidos, onde se concentram as principais plataformas de 

equity e lending crowdfunding, o crescimento foi de 82% em 2015. Segundo o relatório, 

crowdfunding de empréstimo sequer deveria ser considerado crowdfunding e esta relação de 

empréstimos entre pessoas, o P2P, infla os dados de crescimento.  

No relatório realizado pelo Pew Research Center (2016), consta que 22% dos norte-

americanos já contribuíram com projetos através de campanhas de crowdfunding e que 41% já 

ouviram falar e sabem do que se trata o crowdfunding, mesmo que nunca tenham feito qualquer 

contribuição. A maioria dos participantes já apoiaram entre 1 e 5 projetos, com quantias entre 

                                                 
49 “Crowdfunding is the next step in the world’s progress towards a globalised society promoting cultural and 

geographical diversification, towards pacification and education of all people, towards economic stability and 

equality, in our efforts to close distances and bridge gaps ‒ crowdfunding is what is next.” 
50 <http://reports.crowdsourcing.org/>  
51 “Massolution is a unique research and advisory firm that is pioneering the use of crowd-solutions in government, 

institutions and in enterprises.” 
52 Cada relatório da Massolution custa 245 dólares. Esta pesquisa considera dados encontrados em relatórios 

parciais da mesma empresa, que são divulgados gratuitamente. 

http://reports.crowdsourcing.org/
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11 e 50 dólares. Nos Estados Unidos, têm mais relevância as campanhas filantrópicas (Figura 

3), cuja causa central é ajudar financeiramente alguém em situação desfavorecida. No Brasil, 

essa preferência é dada a projetos culturais e artísticos, segundo a pesquisa de 2014 (Figura 4), 

realizada pela plataforma Catarse em contato com a Chorus.  

 

    Figura 3 - Campanhas de crowdfunding de maior adesão nos Estados Unidos (2016)

 

    Fonte: Smith (2016).  

 

      Figura 4 - Campanhas de crowdfunding de maior adesão no Brasil (2014) 

 

   Fonte: Catarse (2017). 
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Para a área de jornalismo, o crescimento também é evidente (Gráfico 1). No já 

referenciado relatório de janeiro de 2016, o Pew Research Center observou a participação do 

jornalismo na atividade do crowdfunding, considerando o Kisckstarter, plataforma norte-

americana, como universo de análise. De 2009 a 2015, 6,3 bilhões de dólares foram 

movimentados em doações na plataforma tendo o jornalismo como causa. 

 

 Gráfico 1 - Crescimento de projetos em jornalismo 

 

Fonte: Vogt e Mitchell (2016). 

 

O perfil dos proponentes também é observado pela pesquisa. Em 7 anos, 71% dos 

projetos foram produzidos por indivíduos não vinculados a qualquer organização jornalística ‒ 

sozinho (43%) ou como parte de um pequeno grupo (29%). Organizações de mídia 

estabelecidas representavam 22%, enquanto outros tipos de instituições, como escolas públicas 

e universidades privadas, representaram os 7% restantes. 

No Brasil, o jornalismo aparece como uma das áreas em que há interesse do público 

em financiar, mas faltam projetos interessantes – apesar das muitas propostas submetidas a 

campanha no site da plataforma Catarse (40 campanhas ativas, durante a realização desta 

pesquisa). No Gráfico 2, nota-se que as expressões artísticas de cinema e vídeo, música e 

quadrinhos são as que melhor conseguem atender à demanda do público disponível para realizar 

doações. Em Educação, contrariando os autores citados na abertura desta seção, acontece o 

oposto, sendo quase nula a diferença entre interesse em financiar e projetos lançados para 

financiamento. 
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Gráfico 2 - Diferença entre interesse do público e propostas disponíveis 

 

Fonte: Catarse (2017). 

  

Os últimos dados (Gráfico 3) levantados pela plataforma Catarse, disponíveis em uma 

seção do blog dedicada a esse tipo de pesquisa, apontam para o crescimento das vertentes de 

jogos e quadrinhos no site, cujas campanhas de financiamento coletivo arrecadaram juntas, 

desde o lançamento da plataforma, mais de 7 milhões de reais. Embora o ano de 2017 não 

pertença ao recorte temporal estabelecido para esta pesquisa, é importante ressaltar que, 

segundo o Catarse, nesse período, a categoria de jogos foi a mais exitosa, sendo a responsável 

pela maior circulação de dinheiro na plataforma. Uma declaração que não relega o otimismo 

dos autores citados, em relação ao futuro, mas assinala uma necessidade clara de se levar em 

consideração o tipo de futuro a que se referem.  

 

Gráfico 3 – Arrecadação das principais categorias do Catarse (Jan a Mar 2017) 

 

Fonte: Jogos... (2017). 
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Outras questões são levadas em consideração nas pesquisas que se dedicam ao estudo 

do crowdfunding, sobretudo quando o objeto aparece como um fenômeno social. As noções de 

pertencimento (NERDINGER, 2006), engajamento (PALOMO-TORRES; SÁNCHEZ-

GONZÁLEZ, 2014), relação pessoal com o proponente do projeto (Figura 5) relação emocional 

e relação de proximidade (LIN; VISWANATHAN, 2013) com os projetos são razões estudadas 

como motivação dos apoiadores. No Brasil, conforme a pesquisa do Catarse (2014), a 

divulgação do processo de financiamento coletivo é o motivo principal que justifica o sucesso 

de uma campanha.  

 

Figura 5 - Razão para o sucesso das campanhas no Catarse

 

Fonte: Catarse (2017). 

 

3.4 A INFORMAÇÃO PRODUZIDA VIA CROWDFUNDING NO BRASIL  

 

Para a coleta e análise dos dados necessários para alcançar o objetivo deste trabalho, 

foi realizada uma pesquisa exploratória, a fim de identificar quais são as plataformas em 

atividade que melhor poderiam representar o cenário do crowdfunding no Brasil. A etapa incluía 

a consulta a profissionais que pudessem classificar as plataformas de financiamento coletivo, 

para dar início ao recorte do corpus da pesquisa. Tendo as plataformas Catarse, Kickante e 

Benfeitoria, nessa ordem colocadas, como uma resposta comum entre os profissionais 

consultados, à continuidade buscou-se identificar iniciativas jornalísticas apoiadas 

coletivamente dentro dessas plataformas.  
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As categorias foram criadas após análise dos dados, de forma que fosse possível 

classificá-los e reagrupá-los (DUARTE; BARROS, 2015) por temas afins aos projetos 

jornalísticos presentes nas três plataformas analisadas. São categorias criadas para esta 

pesquisa: direitos humanos, política, comportamento, economia, planejamento urbano, cultura 

e variedades, essa última categoria criada para classificar produtos que eventualmente tratassem 

de diversos temas em uma mesma edição – embora não seja comum. 

Os projetos jornalísticos foram classificados também de acordo com o formato, 

considerando apenas material impresso e material online como possibilidades. Dessa forma, 

selecionou-se, para análise mais aprofundada, somente produtos cuja atividade se dava online, 

para atender aos recortes da pesquisa. Como, para esta seção, o ponto de observação trata da 

produção noticiosa produzida por crowdfunding no Brasil, os projetos que visavam a impressão 

do produto final não foram excluídos do total de propostas viabilizadas nas três plataformas.  

Assim, foram listados 69 projetos, considerando todas as propostas financiadas e 

realizadas, que haviam sido submetidas ao financiamento coletivo através das plataformas. 

Desse total, 61 projetos foram viabilizados através da plataforma Catarse, 5 projetos pela 

plataforma Kickante e 3 projetos foram realizados com recurso angariado através da plataforma 

Benfeitoria. Em se tratando de uma seleção de dados manual, que incluía a visita, a leitura e a 

interpretação de todos os produtos viabilizados ao final das campanhas, apenas essas três 

plataformas foram apreciadas, acreditando que o número de projetos é suficiente para 

representar o total de iniciativas jornalísticas viabilizadas por financiamento coletivo no Brasil.  

Do total de 69 projetos, 88% foram viabilizados pela plataforma Catarse, 7% pela 

Kickante e 4% pela plataforma Benfeitoria53. Esses dados definiram a plataforma Catarse como 

única fonte para esta pesquisa, de onde foi possível selecionar os objetos para estudo de caso. 

Na Tabela 1, é possível apreciar o desenvolvimento da categoria de jornalismo dentro da 

plataforma Catarse, desde o ano de lançamento, até 2016.  

Na mesma plataforma, observando os projetos de jornalismo financiados ao longo do 

intervalo de 5 anos, é possível observar que campanhas excederam a meta estabelecida pelo 

proponente de forma recorrente, sendo os três casos aqui estudados, e seus desdobramentos, 

exemplos dessa condição. Dos 61 projetos financiados, 5 projetos excederam o valor solicitado 

em 50%, 10 projetos excederam a meta em 20%, 12 projetos registraram um valor excedente 

de até 20% e outros 14 excederam a meta em 10%.  

 

                                                 
53 Valores aproximados. Para a redação, foram desconsiderados os valores decimais.  
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Tabela 1 - Desenvolvimento da categoria de jornalismo dentro da plataforma Catarse 

Ano 
Projetos em 
Jornalismo Evolução/Ano 

2011 6   

2012 9 50% 

2013 14 56% 

2014 10 -29% 

2015 15 50% 

2016 7 -53% 

  61   
Fonte: elaboração da autora. 

 

Na visão geral (Gráfico 4), a divisão de categorias permite perceber que cultura é o 

tema mais abordado pelos produtos financiados coletivamente, contrariando uma das 

observações registradas como pressupostos do trabalho – embora se note, nos três casos 

selecionados para estudo, a presença marcante da categoria de direitos humanos, conforme 

mencionado na abertura deste trabalho e confirmado na investigação realizada no capítulo 

seguinte.  

 

Gráfico 4 - Categorias dos Projetos Financiados (nas 3 plataformas) 

  

Fonte: elaboração da autora. 
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3.5 A PLATAFORMA CATARSE54 

 

 

Fundado em 2011, o site Catarse foi a primeira plataforma de financiamento coletivo 

do Brasil. Os fundadores da plataforma – os administradores Diego Reeberg e Luis Otávio 

Ribeiro e o programador Daniel Weinmann – antes de empreenderem o Catarse, criaram o blog 

Crowdfunding Brasil, onde se discutia o tema e se planejava a abertura de uma plataforma 

mediadora de financiamento coletivo brasileira, inspirada no Kickstarter (fundada em 2008), 

atualmente a maior plataforma dos Estados Unidos.  

Em seis anos, o Catarse arrecadou 74 milhões de reais para projetos cujas campanhas 

foram intermediadas no site, viabilizando mais de 6 mil projetos de 466.682 proponentes. Todos 

os projetos submetidos passam por uma curadoria, que descarta as propostas que parecem 

arriscadas ou insustentáveis. Os projetos precisam ter início, meio e fim, portanto uma meta, 

conforme sugere a página de orientação da plataforma. O Catarse funciona apenas com 

crowdfunding de recompensa55, portanto o proponente precisa oferecer uma recompensa, 

mesmo que simbólica, para cada cota de patrocínio. Além disso, somente são aceitas propostas 

com a explicação do projeto em vídeo. 

Outro ponto importante para a compreensão da distribuição de projetos no Catarse é o 

fato de que cada proponente pode escolher a que categoria o seu projeto pertence. Com isso, 

especificamente na categoria de jornalismo, onde foi concentrada a pesquisa exploratória que 

embasa este estudo, encontrou-se projetos desconexos da proposta jornalística, como a 

arrecadação de dinheiro para a compra de câmeras e outros materiais que, possivelmente, até 

apoiariam a atividade jornalística, mas não poderiam compor o corpus desta pesquisa.  

Ao acessar o site, no botão “explore”, tem-se acesso às categorias e a todos os projetos 

ativos em cada uma delas (Figura 6). Um projeto ativo significa que está em andamento, em 

fase de financiamento. Todo projeto tem um prazo de 60 dias para ser financiado e, depois 

disso, passa a integrar outras abas do site (Figura 7), como “amigos”, através da qual é possível 

encontrar projetos propostos pela sua rede de amigos no Facebook e “finalizados”, onde 

constam os projetos cujo prazo se excedeu, sinalizados como bem-sucedidos ou não.  

 

                                                 
54 As informações desta seção têm como fonte o próprio site Catarse, na página “sala de imprensa” e demais 

informações do blog Catarse e retrospectivas publicadas no mesmo ambiente.  
55 Em 2017, foi lançado o Catarse Assinaturas, para atender à modalidade de crowdfunding recorrente, no qual o 

doador contribui periodicamente para determinado projeto. Como o ano de lançamento da ferramenta e a 

modalidade de crowdfunding em questão não fazem parte do recorte desta pesquisa, isso não foi considerado no 

tópico de apresentação da plataforma.  
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    Figura 6 - Página Principal Catarse 

 
    Fonte: Catarse (2017). 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Organização dos Projetos Catarse (categoria jornalismo) 

 
         

  Fonte: Catarse (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

4 ESTUDO EMPÍRICO E DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

 

Os casos selecionados para este capítulo foram observados de maneira a facilitar a 

compreensão da atividade do jornalismo produzido via crowdfunding, o perfil dos 

idealizadores, a relação desses projetos com a lógica do financiamento coletivo, a influência 

desse financiamento na produção de conteúdo e na atividade dos sites: o que produzem, com 

que periodicidade, com que abordagem e a que tema se dedicam predominantemente. 

Classificado como estudo de casos múltiplos incorporados (YIN, 2001), a observação 

a seguir admite subunidades de análise a serem consideradas em cada um dos casos, permitindo 

um desdobramento da descrição do cenário de crowdfunding aplicado ao jornalismo, tendo como 

referência os três produtos selecionados a partir dos critérios estabelecidos na introdução, 

quando detalhado o método desta pesquisa. 

As subunidades distribuídas em cada caso são: “a campanha”, que descreve a fase de 

arrecadação de cada projeto, com os números que podem ser conhecidos através da observação 

da página da campanha na plataforma Catarse; os tópicos de definição do produto, aparência do 

site e publicações, nos quais se examina a atividade e as características dos sites que são casos 

desta pesquisa; “o perfil do idealizador”, que busca conhecer a formação, o histórico 

profissional, as opiniões e a relação do idealizador do projeto com o crowdfunding; “a influência 

do crowdfunding na concepção do projeto”, tópico que discute a influência que o doador exerce 

sobre a produção de conteúdo, o valor do crowdfdunding na concepção ideológica do produto 

e, por fim, o tópico de “características essenciais”. 

Algumas características próprias do jornalismo online já foram listadas por autores 

como Palacios (1999) quando apontava para multimidialidade/convergência, interatividade, 

hipertextualidade, personalização e memória como atributos possibilitados pelo suporte da 

Web. Também Bardoel e Deuze (2001), consideraram quatro elementos para o jornalismo nesse 

suporte. Para os autores, interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e 

multimidialidade eram os atributos que se destacavam no jornalismo online. Os autores acima 

referenciados, revisitados para reunião dessas informações, foram citados por Mielniczuk 

[2001], num esforço da autora para mapear aspectos característicos do jornalismo desenvolvido 

para a Web.  

Em Características e implicações do jornalismo na Web, Mielniczuk [2001] levanta 

questionamentos possíveis, para os quais ela sugere estudos mais aprofundados, sobre o quanto 

essas características do jornalismo online, apontadas por Palacios (1999) e Bardoel e Deuze 

(2000) não seriam apenas extensões das características do jornalismo impresso, aplicadas à 
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realidade do jornalismo para Web. Outras questões relacionadas a espaço e tempo na internet ‒ 

e, por consequência, atualidade ‒, periodicidade, hierarquização de notícias e rotina de trabalho 

do jornalista, dentro da lógica do jornalismo online, são levantadas pela autora.  

O mapeamento das características do jornalismo para web, produzido por Mielniczuk 

e as questões levantadas pela autora aplicadas à realidade do jornalismo financiado através de 

crowdfunding renderiam pontos de vista importantes para a compreensão do jornalismo 

produzido com esse tipo de financiamento. A possibilidade ponderada pela autora, quanto a 

origem dessas características estar atrelada ao jornalismo impresso e estas serem apenas 

importadas para a realidade do jornalismo online, aponta para a necessidade de considerar 

estudos anteriores, que possivelmente darão conta de compreender a atividade aqui analisada. 

Para fundamentar a fase final do estudo dos casos a seguir realizados, considera-se a 

produção de Otto Groth (2011), sobre as características essenciais do jornal. Para o autor:  

 

Quando nós contemplamos um objeto complexo, o pensamento humano discursivo 

não permite que se reconheça completamente o seu todo e a sua estrutura, o seu 

sentido e as suas características imediatamente. Na verdade, só olhamos o todo com 

as suas partes, também pensamos o sentido e as características juntos, mas a primeira 

imagem que formamos é vaga, é só uma percepção aproximada do todo e das suas 

partes e está longe de um ‘conhecer’, que nós só podemos alcançar através de uma 

análise que acompanhe e se desenvolva paralelamente ao objeto, e da consequente 

síntese contínua desta análise. O mais importante, lógica e praticamente, é o todo em 

si, ou seja, o sentido [...]. Mas sem as características, o sentido fica vazio, ele esquiva-

se do conhecimento do seu conteúdo e do seu significado e não nos diz nada. Nós não 

vamos muito adiante, se nos empenharmos primeiro no sentido sem o conhecimento 

das características (GROTH, 2011, p. 143). 

 

A fim de alcançar o conhecimento mencionado pelo autor, sobre o objeto ao qual esta 

pesquisa se dedica, é proposta do estudo de caso observar as características principais dos três 

produtos analisados, além dos atributos comuns encontrados nesses três casos. São 

características essenciais, a partir das quais os casos serão analisados: a periodicidade, a 

universalidade, a atualidade e a publicidade (GROTH, 2011).  

É importante considerar os diferentes cenários que se tem, quando se observa o 

trabalho do autor, cujo objetivo é problematizar o jornalismo enquanto objeto de observação 

científica, na Ciência dos Jornais56 e o atual cenário, no qual está inserido o objeto desta 

pesquisa, que é o jornalismo financiado coletivamente representado por três casos.  

Na obra, Otto Groth tem como objeto de observação, através dos quais ele definirá as 

quatro características essenciais do jornal, os jornais e as revistas, especialmente por ser a 

                                                 
56 Ciência cuja iniciativa se propunha a investigar cientificamente a imprensa de massa, entre os séculos XIX e 

XX, na Alemanha. 
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Ciência dos Jornais um esforço para validar os estudos científicos da época, cujo objeto eram 

obras culturais, dentro das quais, segundo o autor, estavam o jornal e a revista. Na obra que 

embasa essa fase nessa pesquisa, Groth intitula o capítulo como “Ciência dos Jornais”, no qual 

explica a necessidade do surgimento dessa ciência no contexto da época.  

A observação dos casos Cidades para Pessoas, Reportagem Pública e Jornalistas 

Livres, em busca das características essenciais que, segundo Groth, um jornal precisa 

apresentar, não é, senão, mais um caminho para reunir características desse jornalismo de 

financiamento alternativo. Não é objetivo dessa busca, portanto, a validação da atividade 

jornalística dos sites, sobretudo por considerar as diferenças entre o que se tinha muito bem 

definido como jornal, à época, e o que se tem hoje, reconhecido como jornalismo em suas 

diversas expressões, sendo os casos deste estudo exemplos dessa variedade. 

Assim como é intenção da observação revelar características de cada um dos casos, 

assume-se a subjetividade desta busca, ressaltando que os idealizadores dos projetos foram 

consultados sobre a sua opinião pessoal em relação ao produto que entregam. Dessa forma, todo 

entendimento exposto sobre a condição dos projetos apresentados neste estudo de caso é 

composto pelas perspectivas de observação, consulta ao idealizador do projeto e investigação 

dos produtos, com base nas características essenciais propostas por Groth. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS  

 

Antes de dar continuidade ao capítulo, é necessário explorar os conceitos de 

periodicidade, universalidade, atualidade e publicidade, à luz de Otto Groth (2011), autor que 

embasa a discussão realizada ao final de cada caso estudado a seguir. Na obra de 1960, O poder 

cultural do desconhecido: fundamentos da ciência dos jornais, os quatro conceitos são 

apresentados como características essenciais de um jornal (ou revista), das quais são extraídas 

“as leis próprias do jornalismo”, segundo o autor. 

A função da discussão de cada caso frente às quatro características essenciais busca 

alcançar um dos objetivos deste trabalho, que é o de investigar as propriedades do jornalismo 

financiado coletivamente produzido no Brasil. Descobrir o quanto cada caso apresenta, ou não, 

as características essenciais de um jornal é um passo que resvala em outro objetivo da pesquisa, 

que pretende, após a discussão dos resultados do estudo, apontar traços comuns do jornalismo 

produzido sob essas circunstâncias. 

Apesar de importante para a pesquisa, os resultados encontrados ao final de cada caso, 

quando da observação dos objetos frente às características essenciais propostas por Groth, não 
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têm intenção de avaliar ou desmerecer a produção presumida como jornalística pelos produtores 

dos projetos jornalísticos financiados por crowdfunding. Para o autor: 

 

Como ‘jornalismo’, entende-se duas coisas: primeiro, o que diz respeito às pessoas, 

ao grupo dos atuantes em jornalismo profissionalmente (como ocupação principal) e 

segundo, com relação ao conteúdo, à atividade jornalística e aos seus produtos em 

conjunto. Ambos não são o mesmo: um ‘não-jornalista’, por exemplo, um intelectual 

ou funcionário público pode se ocupar ‘jornalisticamente’, trabalhando paralelamente, 

eventualmente ou ainda uma única vez nisto e fornecer um produto jornalístico. Ele 

pode escrever para um jornal e seu produto pode carregar em si todas as características 

essenciais do ‘jornalismo’, ser altamente atual, principalmente quanto ao conteúdo e 

à forma, bem como ser adaptado ao interesse a ao entendimento de um público amplo. 

Por isso fala-se por fim de ‘jornalismo’ também no caso de textos que nem sequer são 

publicados em jornais ou em revistas, mas somente em livros (GROTH, 2011, p. 323). 

 

Feitas as devidas adaptações do texto, e passando a considerar o online como um 

suporte para a atividade jornalística, o que esta seção tem como intenção, afinal, é apontar as 

características comuns entre os casos, inclusive o não aparecimento das características 

essenciais de um jornal, se esse for o caso. E, ainda assim, considerar cada caso como um 

produto jornalístico, se assim são definidos pelos seus produtores, aos quais também se deve 

parte da interpretação dos resultados, em consequência da entrevista realizada. 

Para Groth (2011), o jornal é uma obra cultural, uma realidade de sentido. Assim, o 

autor sugere que o que importa em uma obra cultural é o sentido. “É por causa do sentido que 

a obra é produzida, ele encaixa os elementos, ele é o gancho que liga as características”, sem as 

características, para ele, o sentido se esvazia. Para analisar o objeto da Ciência dos Jornais, 

então, é necessário começar pelas características. 

 

4.1.1 A Periodicidade 

 

A primeira característica essencial de um jornal, proposta por Groth (2011), é de 

natureza temporal e diz respeito ao intervalo de tempo que separa os números da  publicação. 

Para explicar a periodicidade, o autor recorre à ideia de obra, “uma unidade como um todo”, 

formada pelas partes, pelas “manifestações e materializações” da realidade ideal que é o jornal. 

A periodicidade diz respeito à qualidade que o produto tem de retornar periodicamente, de 

publicar suas partes, manifestações, no período mais curto possível. 

A periodicidade não está associada à regularidade estrita, à uma fração de tempo exata 

entre as publicações, mas pela maior brevidade possível dos intervalos, “a sequência mais 

rápida possível da sua republicação”. O ideal, aparentemente inalcançável, do jornal é a 

simultaneidade entre o fato e a publicação da notícia. Outras características, a atualidade e a 
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universalidade dependem diretamente da periodicidade, pois é o fato de assumir períodos curtos 

para a republicação o que possibilita ao jornal o registro ininterrupto de acontecimentos atuais. 

A periodicidade está submetida, ainda, às circunstâncias de produção e distribuição 

das organizações, ao modo de vida, costumes e tradições dos consumidores e da condição que 

se encontra dentro da imprensa, “sobretudo da concorrência dominante dentro dela”. A 

periodicidade possibilita a manutenção ininterrupta do relacionamento entre o jornal e o seu 

público, incitando-o à leitura e à busca por informação.  

 

4.1.2 A Universalidade 

 

Para explicar a segunda característica essencial de um jornal, Groth (2011) convoca o 

conceito de mundo objetivo, no qual estão inseridos os aspectos físicos, sociais e culturais da 

vida. O mundo objetivo pode ser considerado um conceito relativo, posto que o autor defende 

que cada um tem o seu próprio mundo ideal. Existe, porém, algo universal entre os mundos, 

“cada um pertence a alguma coletividade”. E o jornal se torna instrumento indispensável para 

que, diante dos valores sociais e ações coletivas desse mundo objetivo, o sujeito consiga se 

orientar e construir sua própria conduta. 

A universalidade enquanto característica essencial sugere que tudo o que está 

relacionado ao mundo objetivo do homem seja passível de estar no conteúdo do jornal. O autor 

defende que algo só pode ser universal para alguém, que não existe universalidade descolada 

do mundo. Portanto, universalidade, aqui, não pode significar totalidade, “mas sim o que é 

universal para as pessoas”. O conceito de universalidade também aparece diretamente 

associado ao da atualidade: 

 

O jornal é um mediador de tudo que é digno de saber dos mundos diante de todos, 

contanto que seja ‘universal’, tem que ser ‘universal’. O mais importante nestes 

mundos diante de si é o presente e em especial o presente momentâneo de cada um, 

contanto que este seja em primeiro lugar ‘atual’, tem que ser neste sentido ‘altamente 

atual’. O jornal vê o seu universal necessariamente na perspectiva do presente, o seu 

universal se forma e colore-se na escolha, na concepção e no tratamento do material 

atual. A atualidade é sempre procurada e preferida por ele, mas, mais do que isso, ele 

sempre aspira pela sua universalidade que ele também é levado a cumprir pela sua 

natureza, assim como também aspira pela maior atualidade possível (GROTH, 2011, 

p. 177). 

 

Feita essa associação, é possível relacionar a característica de universalidade, ainda, 

com a de periodicidade. Se o universal só tem valor quando é, também, atual e a atualidade é o 

que determina a periodicidade, os três conceitos estão relacionados, sobretudo por mirarem um 
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alvo comum, que é o consumidor, cujo mundo objetivo ao qual pertence é o que embasa o 

conteúdo de um jornal.  

 

4.1.3 A Atualidade  

 

A característica de atualidade diz respeito à capacidade de um jornal informar sobre o 

que é atual, sobre o que aconteceu no tempo presente. O ideal da atualidade, assim como o da 

periodicidade, é a simultaneidade. A redução do intervalo de tempo entre o acontecimento e a 

notícia é, portanto, o objetivo maior da atualidade. Assim como nas demais características, o 

autor pontua que o que é atual é atual para alguém, colocando novamente o sujeito no centro da 

questão. Dessa forma, a atualidade visa informar o leitor sobre o que está em voga no presente 

do mundo objetivo, considerado no conceito de universalidade: “É no tempo presente que se 

nos deparam diretamente o útil, que há que alcançar, e o prejudicial a evitar.”' 

A associação entre os dois conceitos fica mais clara na afirmação: 

 

Ambas, universalidade e atualidade, formam uma unidade no jornal, no qual duas 

forças psíquicas inerentes que se unificam, que se condicionam reciprocamente, uma 

na latitude e outra na altitude, que nunca se desatam uma da outra, rachando assim o 

todo, mas sim que se impulsionam e se realizam reciprocamente (GROTH, 2011, p. 

245). 

 

Essa relação é explicada na Figura 8, onde é possível perceber a ação das duas 

características. É como se a universalidade atuasse no todo e a atualidade desse foco a uma 

parte desse universo de notícias, as mais recentes e, portanto, mais importantes de se saber no 

presente do mundo objetivo dos leitores.  

 

Figura 8 - Universalidade x Atualidade 

 
Fonte: Groth (2011, p. 245).  
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4.1.4 A Publicidade 

 

A publicidade como característica essencial de um jornal diz respeito à capacidade que 

o produto tem de ser acessado, trata de sua acessibilidade e notoriedade, de modo que ninguém 

seja excluído ou impedido dessa recepção. A objetividade da característica é defendida, embora 

não sem antes, o autor explicar os dois sentidos atribuídos à publicidade. 

Num primeiro ponto de vista, a publicidade se refere ao que deve constar no jornal e 

se resume na ideia de que tudo o que consta em um jornal é de interesse público. O segundo 

sentido que se dá à publicidade, quando colocada como característica essencial de um jornal, é 

a noção prática de distribuição, de difusão do produto. A possibilidade de tomar os dois sentidos 

para a palavra é o que permite que a publicidade seja tratada, pelo autor, como um conceito 

objetivo/subjetivo: 

 

Que a publicidade do jornal apresenta uma tendência para o sujeito, isto não precisa 

ser exposto adiante depois do que nós dissemos sobre a mudança de significado da 

palavra. Aberto, acessível só pode ser algo para alguém. A relação com o espaço das 

pessoas e com isso com as próprias pessoas impõe-se diretamente aqui. A publicidade 

é igualmente(subjetiva/)objetiva, suas estruturas também resultam de um sistema de 

referências (sistema de relações) (subjetivo/)objetivo. (GROTH, 2011, p. 273). 

 

O autor propõe uma relação entre publicidade e universalidade, que se explica com a 

ideia de que um jornal deve produzir e circular de maneira ampla, abrangente. E uma ação se 

reforça na outra, como se nota: 

 

Se a universalidade diz que o jornal é capaz e deve empenhar-se em buscar as coisas 

no mundo inteiro e compilá-las nos seus espaços, graças à sua publicidade, o jornal se 

abre a todas as pessoas do mundo e procura reuni-las em torno de si. (GROTH, 2011, 

p. 272, grifo do autor). 

 

Dessa forma, é possível estabelecer uma correspondência entre o conteúdo do jornal e o público 

que o acessa. Quanto mais amplo for o conteúdo do jornal (maior universalidade), mais leitores, 

e mais diversos os leitores, terão acesso (publicidade) ao produto. Quanto mais específico o 

conteúdo, para menos pessoas o jornal será dirigido e por menos pessoas será acessado.  
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4.2 CIDADES PARA PESSOAS  

 

4.2.1 A Campanha - Edição 2011 

 

 

 

A campanha do Cidades para Pessoas, projeto da jornalista Natália Garcia, foi ao ar 

em 2011 ‒ com o título “E se sua cidade se tornasse a cidade dos seus sonhos em 15 anos? 

Acredite, é possível. Conheça histórias que deram certo” ‒, e se tornou o primeiro projeto de 

crowdfunding a ser financiado no Brasil. A jornalista autora do projeto estava escrevendo uma 

matéria sobre a chegada do crowdfunding ao Brasil, para a Revista Galileu, quando foi 

convidada pelos criadores do Catarse a participar do lançamento da plataforma com o projeto 

Cidades para Pessoas.  

O projeto foi apresentado, no Catarse, como “um projeto jornalístico que tem como 

objetivo viajar por 12 cidades do mundo durante um ano” em busca da resposta para a pergunta 

que abre o texto de apresentação do projeto: como tornar uma cidade melhor para seus 

habitantes? O critério de seleção das 12 cidades considerava o trabalho de Jean Ghel57: fariam 

parte do projeto as cidades que tinha recebido projetos do arquiteto ou que eram consideradas 

importantes por ele. 

A primeira edição da campanha do Cidades para Pessoas esteve no ar entre 20 de 

janeiro e 21 de março. Esse era o prazo previsto para alcançar a arrecadação de R$ 25.000, cujas 

cotas variavam de R$ 20 a R$ 1.000 ou mais. A campanha atendia ao modelo de tudo ou nada, 

quando a arrecadação do valor total ou superior são as únicas opções possíveis, sem que seja 

dada ao idealizador do projeto a possibilidade de usar o dinheiro, caso ele não tenha atingido a 

sua meta. 

A meta do Cidades para Pessoas foi alcançada, totalizando R$ 25.785 arrecadados. A 

autora do projeto acredita que a narrativa da “jovem que largou tudo para viajar o mundo e 

pesquisar cidades” pode ter influenciado o público a financiar a ideia. As cotas de 

financiamento ofereciam recompensas, da seguinte forma distribuídas:  

 

• R$ 20,00 – newsletter semanal com todas as atualizações do site. Um total de cem 

apoiadores escolheram essa cota de financiamento. 

                                                 
57 Arquiteto dinamarquês que inspira o projeto, apresentado pela autora do texto de abertura da campanha, na 

plataforma Catarse. 
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• R$ 40,00 – newsletter semanal e bike-anjo. O bike-anjo é um ciclista mais experiente, 

que se disponibiliza a ensinar rotas seguras para o iniciante em ciclismo. Segundo a 

página do projeto, existem muitos bike-anjos disponíveis nas grandes cidades. A 

recompensa da autora do projeto, nesse caso, era colocar um bike-anjo em contato com 

o apoiador da cota de R$ 40. Dessa forma, mais uma pessoa poderia se adaptar ao uso 

das bicicletas no dia a dia, desafogando o trânsito das metrópoles. Um total de oito 

apoiadores escolheram essa cota de financiamento. 

• R$ 50,00 – além da newsletter semanal, o apoiador recebia um pôster com informações 

sobre como o Cidades para Pessoas mudou a vida das pessoas na cidades por onde 

passou. Um total de 94 pessoas escolheram essa cota de financiamento. 

• R$ 130,00 ou mais – além da newsletter semanal, o apoiador que escolhesse esta cota 

receberia um livro com a compilação de tudo o que foi realizado pelo Cidades para 

Pessoas. Um total de 30 pessoas apoiaram o projeto por meio desta cota. 

• R$ 400,00 ou mais – além da newsletter semanal, o apoiador que escolhesse esta cota 

recebia um roteiro digital com o mapa das ciclovias das cidades por onde o projeto 

passava. Oito pessoas escolheram esta cota de financiamento. 

• R$ 1.000,00 ou mais – além da newsletter e do livro com a compilação de atividades 

realizadas pelo projeto, o apoiador que escolhia essa cota tinha a possibilidade de enviar 

fotos e comentários sobre o seu bairro ou cidade, para que Jean Ghel sugerisse alterações 

e desse as primeiras diretrizes para a criação de um projeto local. Esta cota era limitada, 

sinalizada pela plataforma com um grifo amarelo. Na entrevista, a autora do projeto 

disse ter recebido financiamento das empresas Mandalah58 e Associação Brasileira de 

Cimento Portland59. Ambas ajudaram o projeto com mil reais. Embora seja possível 

acessar uma página com os apoiadores da campanha, não é possível identificar o valor 

doado por cada um deles. Como esta cota de mil reais era limitada, mas havia outra cota 

semelhante, discutida a seguir, não foi possível saber a identidade do doador dessa cota. 

• R$ 10.000 ou mais – esta segunda cota de mil reais ou valor superior oferecia aos 

doadores, além do livro com a compilação das atividades do projeto, um dossiê sobre 

cada cidade por onde o Cidades para Pessoas passou, com informações, pesquisas 

realizadas, dados e contatos, que poderiam ser livremente usados pelo apoiador. Um 

total de 5 apoiadores ajudaram a financiar o projeto por meio desta cota.  

                                                 
58 http://www.mandalah.com/home 
59 http://www.abcp.org.br/ 

http://www.mandalah.com/home
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O projeto foi financiando por 276 apoiadores, que, juntos, doaram 3% a mais do que a 

meta da campanha.  

 

4.2.2 A Campanha - Edição 2012 

 

A campanha do Cidades para Pessoas – Parte 2 foi ao ar em julho de 2012, com 

objetivo de financiar uma parte das despesas das segunda e terceira fases do projeto. Com o 

título “O Cidades para Pessoas busca pelo mundo soluções urbanísticas pelo Brasil. Ajude o 

projeto a continuar” e um vídeo que se encontra disponível na página da campanha hospedada 

no Catarse, Natália Garcia, autora do projeto, define a nova proposta como uma “campanha 

relâmpago” para concluir o financiamento em um mês – opção contrária ao padrão da 

plataforma Catarse, de 60 dias. 

No texto de apresentação, o Cidades para Pessoas aparece definido como “um projeto 

jornalístico que tem como objetivo investigar, pelo mundo, boas práticas e boas ideias que 

tenham melhorado as cidades para seus moradores”. A segunda fase do projeto, cuja campanha 

ajudaria a financiar 20% dos gastos, consistia em visitar São Francisco, Portland, Nova Iorque, 

Cidade do México e Barcelona. Dessa vez, Natália Garcia estaria acompanhada de Juliana 

Russo, ilustradora do projeto que, a partir da segunda fase, tornou-se membro permanente da 

equipe.  

A meta do Cidades para Pessoas – Parte 2 era de R$ 15.000 e foi superada em R$ 

R2.367 ‒, um excedente maior do que o registrado na campanha da primeira edição do projeto. 

Segundo Natália, o sucesso desse financiamento pode ser atribuído ao fato de as pessoas já 

terem conhecimento do que se tratava o projeto e da importância que ele tinha para as questões 

urbanísticas do Brasil, apesar de as pesquisas estarem sendo realizadas fora do país. 

Essa campanha também foi realizada pelo modelo tudo ou nada e as cotas de 

financiamento foram distribuídas com as seguintes recompensas: 

 

•  R$ 15 ou mais – newsletter semanal sobre o projeto. Um total de 38 pessoas escolheu 

essa cota. 

•  R$ 25 ou mais – newsletter semanal e cartaz ilustrado por Juliana Russo, exposto na 9ª 

Bienal de Arquitetura. Um total de 85 pessoas apoiou usando essa cota. 

•  R$ 25 ou mais – newsletter semanal e adesivos do Cidades para Pessoas. Trinta 

apoiadores escolheram essa cota e essa recompensa. 
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•  R$ 40 ou mais – newsletter semanal e um kit contendo cartaz e adesivos 

disponibilizados como recompensa das cotas anteriores. Um total de 51 pessoas 

escolheu essa cota. 

•  R$ 70 ou mais – newsletter semanal e guia digital contendo informações sobre as 

cidades por onde o projeto passaria. Um total de 28 pessoas apoiou com esse valor. 

• R$ 150 ou mais – newsletter semanal e um exemplar do livro que seria compilado após 

a conclusão do projeto. Um total de 18 pessoas participou doando esse valor. 

• R$ 300 – newsletter semanal e um fac-símile dos cadernos de anotações de Natália 

Garcia e Juliana Russo. Quatro pessoas apoiaram usando essa cota. 

• R$ 700 ou mais – esta cota era limitada a um apoiador recompensado com a newsletter 

semanal e uma edição de luxo do fac-símile dos cadernos da equipe, dessa vez costurado 

à mão pela ilustradora do projeto. 

• R$ 1.000 ou mais – newsletter semanal e um dossiê de cada cidade por onde passaria o 

projeto, contendo contatos, artigos, entrevistas e todas as informações coletadas, que 

poderiam ser usadas livremente pelo apoiador, sob licença Creative Commons. Dois 

apoiadores escolheram participar doando esse valor. 

 

O projeto foi financiando por 286 apoiadores, 10 a mais do que na primeira campanha, 

e excedeu 15% do valor estabelecido como meta. 

 

4.2.3 A definição do produto 

 

O “Cidades para Pessoas é um projeto que interpreta e experimenta ideias para cidades 

mais humanas”. A definição do que é e o que faz o projeto está na home do site, sem que seja 

necessária rolagem. A seguir, estão pequenos textos de apresentação para cada uma das seções: 

“projeto”, “investigação”, “interpreta”, “experimenta”, “ideias”.  

Conforme anunciado na fase de campanha, o Cidades para Pessoas se dedica a visitar 

cidades previamente selecionadas, para, com base na observação da equipe e/ou na solução 

prévia aplicada em contextos semelhantes, propor melhorias que tornem as cidades “mais 

humanas”, melhor aproveitadas por pessoas.  

Na aba “O Projeto”, estão melhor descritas as informações básicas sobre o projeto: o 

que faz, a quem se destina, por quem é feito e para quê. Usando como ferramentas a apuração 

jornalística e o desenho de observação, o Cidades para Pessoas cria um material para cada 

cidade visitada, no qual constam os problemas e as soluções propostas, além de informações 
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sobre o processo. São exemplos de material as reportagens, os mapas e os vídeos, além de outros 

formatos de narrativas utilizadas pelo Cidades para Pessoas para apresentar um caso.  

Segundo a descrição do projeto encontrada no site, a comunidade de interesse do 

Cidades para Pessoas “é formada por pessoas (físicas ou jurídicas) que querem viver numa 

cidade melhor, querem fazer parte desse processo de melhora, mas não têm clareza 

de como fazer isso”. A missão do projeto é, portanto, “criar narrativas que transformem o olhar 

dessas pessoas diante de suas cidades, criando repertório e oportunidades para prototipar 

esse como”, o que a equipe faz com base na observação que é parte do método, apresentado 

mais adiante, e na observação de outros casos semelhantes. 

A seguir, na mesma aba, é apresentada a equipe, formada por uma jornalista, uma 

ilustradora, uma publicitária e uma (à época) estudante de arquitetura. Natália Garcia, Juliana 

Russo, Raffaela Pastore e Marcela Arruda, respectivamente, têm experiências diversas que, 

unidas pelo propósito do projeto, resultam na multidisciplinariedade necessária para tratar os 

diferentes casos do Cidades para Pessoas.  

Na mesma página, duas fotos (Figuras 9 e 10) apresentam a sede do projeto e a Casa 

Aberta: “[...] um espaço para exposições, cursos, encontros, projetos especiais e invenções para 

um mundo mais diverso e criativo”, coordenado por Juliana Russo, ilustradora do Cidades para 

Pessoas. Na primeira foto, vê-se como legenda uma explicação sobre o Pakhuir de Zwijger, 

uma organização que promove eventos sobre desafios urbanos. A sede do Cidades para Pessoas, 

na foto, havia se tornado embaixada dessa organização, em agosto de 2016.  

 

Figura 9 - Sede do projeto Cidades para Pessoas em São Paulo  

 
Fonte: Cidades para Pessoas (2017). 
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                   Figura 10 - Foto atribuída ao projeto paralelo Sala Aberta, do Cidades para Pessoas 

 
      Fonte: Cidades para Pessoas (2017). 

 

Apesar de se apresentar também como embaixada da organização Pakhuir de Zwijger 

e como sede do espaço Casa Aberta, e associar o seu nome a essas duas outras frentes, o Cidades 

para Pessoas consegue definir, com clareza, a sua atividade. No entanto, não há, na descrição, 

nenhuma informação que permita concluir que se trata de um produto noticioso, sendo o 

jornalismo uma ferramenta que influencia o método de observação e que respalda alguns dos 

materiais apresentados pelo projeto, como é o caso das reportagens.  

Não há periodicidade fixa nas publicações do Cidades para Pessoas e, em alguns casos, 

o produto final de uma apuração é uma palestra ou uma experiência para públicos pequenos, 

nichos especializados. Ainda que as ferramentas, como o olhar interdisciplinar, apuração 

rigorosa e narrativa coesa sejam herdadas da experiência jornalística da idealizadora do projeto, 

acredita-se que o Cidades para Pessoas não entrega um produto jornalístico. O que, sim, 

consegue fazer, é pautar o jornalismo e problematizar as questões urbanas, colaborando para a 

discussão sobre as cidades no Brasil.60 

 

                                                 
60 Os dados dessa conclusão são embasados pela resposta de Natália Garcia à entrevista realizada para 

complementar esta pesquisa e podem ser conferidos no apêndice do trabalho. 



60 

 

 

4.2.4 A aparência do site 

 

O site do Cidades para Pessoas (Figura 11) é esteticamente sóbrio, dividido em cinco seções e 

uma aba para contato. São seções do menu: Projeto, onde o projeto se apresenta, conforme 

examinado no tópico anterior; Investigação, onde é apresentado o método de observação 

empregado pela equipe em cada caso e cidade por onde passa o projeto; Investiga, onde é 

possível encontrar publicações do projeto, em diversos formatos; Experimenta, onde é possível 

acessar as atividades didáticas, como jogos e cursos livres, propostos pela equipe em algumas 

cidades e Ideias, uma relação de filmes, textos, artigos científicos e demais materiais que 

embasam e inspiram a atividade do Cidades para Pessoas. 

Ao acessar o site, não é possível saber em qual das seções do menu se encontram as 

publicações do Cidades para Pessoas. A leitura da home, com a descrição de cada seção, 

funciona como uma instrução prévia à navegação. Após duas rolagens do mouse, é possível 

descobrir que o material publicado como produto das atividades de investigação do site está 

hospedado na seção “interpreta”, onde são listados os “ensaios e publicações, em diversas 

linguagens narrativas, como reportagens, vídeos, exposições, eventos e projetos especiais”.  

 

Figura 11 - Home Cidades para Pessoas 

 
Fonte: Cidades para Pessoas (2017). 

 

Uma vez na seção “interpreta”, pode-se escolher filtrar os materiais pelas tags 

“ensaios”, “brechas urbanas”, “lugar comum” e “especiais” ou visualizar, em uma mesma 

página, tudo o que já foi publicado como produto das investigações do Cidades para Pessoas. 

Uma observação minuciosa de cada material não deu conta de identificar de forma clara o 

atributo que cada matéria deve ter para pertencer a determinada tag. 

Embora não haja uma descrição ou classificação do material, é possível sugerir a 

seguinte organização: nos “ensaios” estão textos sobre problemas, soluções, inspirações e 
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assuntos afins do tema cidades; em “brechas urbanas” estão as publicações que tiveram como 

origem um ou mais encontros sobre assuntos específicos e é tratado, em alguns textos, como 

uma “série”; “lugar comum” é uma página onde existem duas publicações que têm suporte em 

vídeo como característica comum e, em “especiais”, estão as publicações que relatam a 

participação do Cidades para Pessoas em eventos específicos, a Bienal de Arquitetura de São 

Paulo, em 2011, e a expedição do projeto a Buenos Aires, em 2016.  

A seção “experimenta” tem a mesma aparência da seção “interpreta”. No mesmo 

formato de publicação, o conteúdo da página “experimenta” se diferencia do que é agrupado na 

página “interpreta”, por trazer relatos de experiências práticas, como cursos e jogos realizados 

pelo Cidades para Pessoas. O Sala Aberta, espaço na sede do Cidades para Pessoas, está listado 

nesta seção, bem como o Passanela, projeto originado de uma oficina do Cidades para Pessoas, 

assinado por Natália Garcia e também submetido a crowdfunding no Catarse. Pode-se 

considerar a página “experimenta” como uma lista para relatos práticos, cujas experiências 

foram propostas como produto ou processo nas investigações itinerantes do Cidades para 

Pessoas. 

As páginas “projeto” e “investigação” trazem informações básicas sobre o Cidades 

para Pessoas, o surgimento, a equipe, o método de trabalho e os objetivos, que são informações 

trabalhadas no tópico anterior deste estudo. A página “ideias” apresenta uma lista de 

referências, com livros, artigos, palestras em vídeo e informações sobre pesquisadores que 

estudam cidades e propõem soluções para problemas comuns, como trânsito e crescimento 

desordenado. 

 

4.2.5 As Publicações  

  

Este tópico tem como objetivo apresentar alguns exemplos do que é publicado no site 

Cidades para Pessoas, como tentativa de exemplificar, generalizando, o que normalmente é 

produzido como resultado final das investigações do projeto. Para que nenhum filtro pessoal 

influenciasse esta seleção, a idealizadora do projeto foi consultada por e-mail, solicitada a 

apontar o que, na sua opinião, melhor representava a atividade do Cidades para Pessoas. Na 

ausência de resposta, formatou-se um procedimento simples para que nenhum filtro pessoal da 

pesquisadora influenciasse a escolha do material.  

As publicações são dispostas em fileiras de três, todas com foto, título, tags e um 

pequeno texto que faz a função de prólogo. As quatro seções contidas na página “interpreta”, 

conforme descrito no tópico anterior, foram abertas e, em cada uma delas, foi considerada a 
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publicação que estava ao meio da fileira – assim considerado, por acreditar ser este o espaço de 

destaque, para onde o olhar se volta, naturalmente, ao abrir cada página. Estar no meio da fileira 

não significa, porém, qualquer destaque dado pelo site, senão uma consequência temporal, uma 

vez que as publicações são organizadas cronologicamente e os posts vão se deslocando para a 

direta e para baixo, à medida que mais publicações vão sendo incluídas. 

Na seção “Ensaios”, foi selecionada a publicação de título Manual afetivo de 

crowdfunding para cidades, seguido do texto O lugar da criança na cidade, na seção “Brechas 

Urbanas”; na seção “Lugar Comum” foi selecionado o texto Água: uma perspectiva local e, na 

seção de “Especiais”, foi selecionado o texto Cidades para Pessoas na Bienal de Arquitetura. 

Dessa forma, acredita-se ter conseguido um exemplo de cada uma das frentes propostas pelo 

projeto, que vão desde ensaios a reportagens em vídeos, passando por entrevistas, como será 

observado a seguir, na descrição de alguns exemplos de publicações do Cidades para Pessoas.  

 

4.2.5.1 Manual afetivo de crowdfunding para cidades 

 

Este material, publicado em novembro de 2015, é um texto longo, antecedido por um 

índice (Figura 12), através do qual o leitor pode ser direcionado diretamente para o ponto de 

interesse. As primeiras linhas que apresentam o material estão escritas em primeira pessoa:  

 

Se você tem uma ideia para melhorar sua cidade, acha que o financiamento coletivo 

pode ser o caminho para colocá-la em prática, mas não sabe por onde começar, esse 

manual foi feito para te ajudar. Sabemos bem como é se sentir assim. Há cinco anos, 

o Cidades para Pessoas era apenas uma ideia rascunhada sobre o papel que não 

sabíamos como viabilizar. Foi aí que descobrimos que seria lançada a primeira 

plataforma de crowdfunding do Brasil. Quando o Catarse entrou no ar, em janeiro de 

2011, um dos projetos que estava no ar era nosso – temos orgulho de ser o usuário 

número 11 da plataforma, onde hoje há 500 mil cadastrados. (GARCIA, 2015) 

 

 

No texto, Natália Garcia cita, ainda, o quão bem-sucedida foi a campanha do Cidades 

para Pessoas e menciona outros projetos assinados por ela, também financiados via Catarse. A 

intenção do material é “ajudar mais pessoas a materializar ideias e melhorar cidades.” O texto 

segue apresentando dicas de como deixar claras as propostas do projeto, como fazer o vídeo da 

campanha de forma eficiente, além de um guia com as plataformas de crowdfunging. 
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Figura 12 - Publicação “Manual afetivo de crowdfunding” no Cidades para Pessoas  

 
Fonte: Garcia (2015). 

 

Uma parte significativa do texto é dedicada a relatar projetos semelhantes ao Cidades 

para Pessoas, que têm como proposta intervenções urbanas, que deram certo. Nesse momento, 

o texto menciona, ainda, o potencial de continuidade e replicação dos projetos submetidos a 

crowdfunding, um fator importante a ser considerado, segundo a autora. Na parte do texto 

dedicada a tratar a relação dos proponentes de projetos de intervenção urbana com o poder 

público, uma crítica se nota no primeiro parágrafo:  

 

Em todos os projetos de intervenção urbana bem-sucedidos que pesquisamos no 

Brasil, ouvimos relatos do poder público muito mais como um criador de obstáculos 

do que como um facilitador de intervenções urbanas. A gestão das nossas cidades tem 

pouco protocolo para pessoas físicas que querem trabalhar na escala hiper local – uma 

praça, esquina ou passarela de pedestres. Em geral, as prefeituras estão tão 

sobrecarregadas por problemas de larga escala que não conseguem lidar com a 

complexidade desses mini-projetos da sociedade civil (GARCIA, 2015). 

 

A autora, então, sugere que o leitor busque por um “tomador de decisão” no local onde 

o projeto pretende acontecer. O contato com a esfera pública e a autorização são passos 

necessários, segundo ela. Nesse ponto, o texto lista qual dos projetos mencionados como 
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inspiradores, citados anteriormente, precisaram ou não de reuniões e autorizações para serem 

postos em prática.  

Por último, a lista com as plataformas de crowdfunding disponíveis apresenta, além da 

Catarse, a Benfeitoria e a Vakinha. Todas são citadas com informações como valor da taxa de 

comissão e regras para submissão de projeto. 

 

4.2.5.2 O lugar da Criança na Cidade 

 

Figura 13 - O lugar da criança na cidade 

 
Fonte: Cidades para Pessoas (2017). 

 

Esta publicação61 (Figura 13), de novembro de 2016, é um relato em vídeo de um dos 

encontros promovidos pelo Cidades para Pessoas, na série Brechas Urbanas. A série, explica o 

texto que abre a publicação, objetiva a discussão sobre a vida na cidade a partir de um ponto de 

vista “poético e artístico”. No encontro filmado, dois convidados falam de seus projetos, com 

poucas intervenções de Natália Garcia, sentada no mesmo palco, numa espécie de painel, onde 

um tema comum é debatido pelos convidados.  

O encontro é dividido em três vídeos de 30 minutos, em média, nos quais as falas são 

distribuídas entre os convidados. O primeiro a falar, Vicente Lourenço, é pesquisador em 

educação e integrante do Grupo Barro Molhado62, que se define como uma comunidade de 

aprendizagem. Em sua fala, ele questiona os conceitos de educação tal qual como se conhece e 

propõe reflexões sobre a inserção da educação, como processo, nas cidades. Qual o diálogo 

entre a educação e o cotidiano da cidade? Educação, para o pesquisador, não é um projeto linear, 

mas um exercício.  

                                                 
61 <http://cidadesparapessoas.com/o-lugar-da-crianca-na-cidade/>.  
62 <https://barromolhadoblog.wordpress.com/>  

http://cidadesparapessoas.com/o-lugar-da-crianca-na-cidade/
http://cidadesparapessoas.com/o-lugar-da-crianca-na-cidade/
https://barromolhadoblog.wordpress.com/
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Para conectar os trabalhos dos dois convidados, Natália faz uma explanação breve, 

relacionando o tema infância com as questões do Cidades para Pessoas. Ela fala sobre o 

conceito de cidade se confundir com o conceito político de município, não permitindo que as 

pessoas enxerguem o lugar onde vivem para além de um espaço onde se deve trabalhar e “viver 

do que se faz e não do que a terra dá”. Ela fala, ainda, sobre o quanto as cidades se tornam, cada 

vez mais, superfícies de passagem e não de permanência.  

Nesse momento, a jornalista apresenta algumas fotos antigas de São Paulo, onde é 

possível perceber as alterações feitas ao longo do tempo, pelas diferentes administrações 

municipais. Um dos exemplos apresentados é a construção da Avenida Paulista e a modificação 

do entorno, onde hoje existe o MASP. Além disso, a construção do Minhocão, à época, “a maior 

obra de concreto armado da América Latina”, segundo o prefeito, também é exposta em fotos.  

 

Quando foi que a vida passou a ser menos importante do que as estruturas para que as 

pessoas se locomovessem? Quando foi que a gente parou de se preocupar com a vida 

e começou a se preocupar com a eficiência da cidade? Qual o efeito que isso tem sobre 

a infância? 

 

São questões colocadas por Natália, antes de passar a palavra para o segundo 

convidado, cujo trabalho trata também de permanência e convivência das pessoas nos espaços 

públicos.  

Nos segundo e terceiro vídeos, tem-se a fala de Roni Hirsch, também com algumas 

intervenções de Natália. Roni é fundador do Erê Lab63, uma empresa de mobiliários urbanos 

lúdicos. Ele abre a fala contando que, nas manifestações de junho de 2013, quando assistia às 

marchas pela televisão do hospital, onde seu filho tinha acabado de nascer, notou a falta de 

relação das pessoas com a cidade. Ele se perguntava para onde as pessoas caminhavam e 

concluiu que precisava “criar uma geração de cidadãos que entendam a cidade”. Ele acredita 

que criar espaços para as crianças é uma forma de envolver os adultos e criar vínculos desses 

indivíduos com a cidade. 

Roni fala da “ditadura do medo”, quando se refere às notícias sobre violência e 

questiona o impacto que isso tem na vida das crianças, o que explica, para ele, a falta de relação 

que se tem, hoje, entre cidadãos e cidades. Todo o discurso dele é mais focado em espaço e na 

proposição de estruturas que permitam experiências. Ele ressalta a importância de entender a 

criança como cidadão com diretos e deveres, entender que ela está conectada e em rede. Para 

                                                 
63 <http://www.erelab.com.br/sobre.html>  

http://www.erelab.com.br/sobre.html
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ele, criar espaços para as crianças é uma forma de atender as carências dos adultos e possibilitar 

a convivência das famílias com os espaços.  

Antes de encerrar sua fala, Roni comenta a dificuldade em conseguir doar os 

brinquedos para o poder público. O Erê Lab participou de um concurso público e ganhou a 

oportunidade de contribuir expondo um mobiliário urbano em caráter experimental de evento. 

A Ilha64 está no Largo do Batata, em São Paulo, ainda sem ter sido doada em definitivo, diante 

da recusa da Prefeitura Municipal, que se diz incapaz de arcar com a manutenção da peça.  

O evento filmado apresenta falas que problematizam temas relacionados à infância nas 

cidades, buscando responder questões sobre como o brincar livremente pode ser importante e 

como é possível preservar ruas que possibilitem essa atividade. Ao longo das apresentações, 

algumas críticas ao poder público são colocadas, sem que isso pareça ser o foco do evento, no 

entanto.  

 

4.2.5.3 Água: uma perspectiva local 

 

Figura 14 - Água: uma perspectiva local 

 

Fonte: Cidades para Pessoas (2017). 

 

Esta publicação65 (Figura 14), de novembro de 2016, é um vídeo de entrevista com 

Maru Whately, coordenadora da Aliança pela Água66, uma instituição criada em 2014, para 

discutir a crise hídrica no estado de São Paulo. O parágrafo único da publicação, que antecede 

                                                 
64 <http://www.erelab.com.br/produtos/ilha.html>  
65 <http://cidadesparapessoas.com/agua-uma-perspectiva-local/>  
66 <https://www.aliancapelaagua.com.br/>  

http://www.erelab.com.br/produtos/ilha.html
http://cidadesparapessoas.com/agua-uma-perspectiva-local/
https://www.aliancapelaagua.com.br/
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o vídeo, explica que o material a seguir é uma conversa gravada, na qual Natália Garcia e Maru 

Whately examinam as falhas na gestão dos recursos hídricos do Brasil. 

O vídeo, editado pelo Cidades para Pessoas, apresenta recortes entre a fala de Maru 

Whately e as provocações de Natália Garcia, que também apresenta o teor da conversa, nos 

primeiros minutos do vídeo. Além de discutir as falhas na gestão dos recursos hídricos, a 

conversa também vai apontar as oportunidades que as eleições de 2016 trariam, à época, para a 

transformação da relação do brasileiro com a água. 

No primeiro momento do vídeo, Maru explica o organograma da administração da 

água, no Brasil. Para este quadro, Natália provoca, perguntando “quem manda na água?”. A 

conclusão é que a água é administrada sem grande participação do município, não definindo 

outorgas ou regulamentando usos. “A lógica da tomada de decisão sobre os rios está muito 

pouco conectada com quem vive, trabalha e administra as cidades do Brasil [...] Talvez esse 

seja um dos grandes problemas, na nossa lógica de administrar a água”, observa Natália, antes 

que a câmera volte para Maru, que critica a insustentabilidade do modelo de administração 

hídrica atual e as medidas emergenciais tomadas durante a crise.  

Em seguida, a Lei de Saneamento (2007) é discutida por Natália e Maru, sobre a qual 

ambas sublinham a oportunidade de aumentar a participação do município na administração, 

uma vez que compõem a lei as atividades de fornecimento de água, esgoto, drenagem e coleta 

de lixo, que, por sua vez, são questões locais. Maru encerra, sugerindo que a administração da 

água seja feita de forma mais ampla e, neste momento, toca-se na questão das eleições 

municipais. Para Maru, a Lei de Saneamento, sobretudo se reformulada e aplicada à realidade 

dos municípios, é uma oportunidade para os poderes legislativo e executivo. 

 

4.2.5.4 Cidades para Pessoas na Bienal de Arquitetura 

 

Esta publicação67, de outubro de 2011, apresenta um resumo de 12 ideias do Cidades 

para Pessoas, para melhoria da cidade de São Paulo. As ideias são resultado dos primeiros seis 

meses de atuação do projeto financiado após a campanha no Catarse e baseiam-se nas 

interferências urbanas que deram certo nas cidades por onde o Cidades para Pessoas passou: 

Copenhague, Amsterdã, Londres, Paris, Estrasburgo, Friburgo e Lyon.  

O texto apresenta todas as ideias de forma detalhada e exemplificada, como, por 

exemplo, a proposição de que é possível nadar em rios que já foram poluídos: uma proposta 

                                                 
67 http://cidadesparapessoas.com/mapa/  

http://cidadesparapessoas.com/mapa/
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que usa o exemplo de Copenhague e a sua gestão de despoluição de canais, em 1996. Outras 

ideias relacionadas a trânsito, sinalização, uso de bicicletas e agricultura urbana são 

apresentadas no texto. 

A participação do Cidades para Pessoas na Bienal de Arquitetura de São Paulo se deu 

com a exposição de um cartaz (Figura 15), assinado pela ilustradora do projeto, Juliana Russo. 

O cartaz reproduzia todas as ideias propostas pelo Cidades para Pessoas num mapa ilustrado da 

cidade de São Paulo. A peça se tornou recompensa de algumas cotas, na campanha de 

crowdfunding da segunda edição do Cidades para Pessoas. 

 

Figura 15 - Cartaz com mapa ilustrado Cidades para Pessoas 

 

Fonte: Cidades para Pessoas (2017). 

 

4.2.6 Perfil do idealizador 

 

Natália Garcia é jornalista, formada pela Faculdade Cásper Líbero (SP), com histórico 

profissional na Rádio Band News, no Estadão e na Editora Abril. Como freelancer, atuou em 

alguns projetos, como o “Isso não é Normal”, do Estadão, que analisava e discutia os impactos 

ambientais das mudanças climáticas ocasionadas em função do crescimento das cidades, tema 

análogo ao que se trabalha, atualmente, no Cidades para Pessoas.  

Além do Cidades para Pessoas, Natália se dedica a outros projetos, todos muito 

próximos da discussão sobre a vida nas cidades, o que ela define como objeto de estudo. O 

Prato Firmeza, por exemplo, um projeto da Agência Escola de Jornalismo ÉNois68, que alimenta 

                                                 
68 https://enoisconteudo.com.br/  

https://enoisconteudo.com.br/
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um guia com os restaurantes populares de São Paulo conta com a colaboração de Natália. 

Apesar de não ser de sua autoria e não ser uma iniciativa do Cidades para Pessoas, ela acredita 

que o Prato Firmeza pode render histórias e insights interessantes para o seu próprio projeto. 

Sobre a relação de Natália com o crowdfunding, sabe-se que ela assina outra iniciativa 

submetida a financiamento coletivo na plataforma Catarse, o Passanela69. O projeto surgiu 

como resultado de uma das oficinas realizadas pelo Cidades para Pessoas e foi financiado em 

2014. A proposta do Passanela era prototipar soluções para passarelas de pedestres em todo o 

Brasil, tornando-as lúdicas, sombreadas e mais atrativas. Além do Passanela e das duas edições 

exitosas do Cidades para Pessoas, a participação de Natália na plataforma Catarse se dá também 

como apoiadora em 26 campanhas de crowdfunding, que ela escolhe tendo como critério o tema 

cidades ou sua relação pessoal com os proponentes. 

Questionada sobre a sustentabilidade do crowdfunding para o Cidades para Pessoas, a 

autora do projeto afirma acreditar totalmente na eficácia desse modelo como ponto de partida 

para qualquer projeto, mas não parece confiar na mesma fonte para a sobrevivência do projeto 

a longo prazo, muito embora o Cidades para Pessoas não tenha buscado qualquer outra fonte 

de receita, no intervalo entre as edições das campanhas de crowdfunding. A maturidade do 

projeto e uma ideia clara de precificação e valor da sua proposta são, para ela, imprescindíveis 

para definir a meta de arrecadação e ajustar o projeto para que ela entregue o que prometeu. 

Ainda sobre a relação entre agente produtivo e a dinâmica do crowdfunding, Natália 

diz sentir falta de uma plataforma voltada exclusivamente para jornalismo, dando aos 

apoiadores a chance de encontrar o que apoiar de forma direta, sem dispersão. Mas a plataforma 

Catarse, segundo ela, por não ser focada em um único campo profissional, permite a circulação 

de uma rede de apoiadores diversa, que aumenta o potencial de financiamento de projetos 

jornalísticos. 

 

4.2.7 A influência do crowdfunding na concepção do projeto 

 

Em 2011, quando a campanha do Cidades para Pessoas foi ao ar, não existia outra 

plataforma de crowdfunding em atividade no Brasil, senão o Catarse. Isso responde à primeira 

pergunta que este tópico busca resolver, que diz respeito às tentativas realizadas pelo 

idealizador, antes de concluir com sucesso um financiamento em plataforma de crowdfunding. 

                                                 
69<https://www.catarse.me/passanela?ref=ctrse_explore_pgsearch&project_id=7461&project_user_id=336062>  

https://www.catarse.me/passanela?ref=ctrse_explore_pgsearch&project_id=7461&project_user_id=336062
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O Cidades para Pessoas não submeteu sua campanha de financiamento em nenhum outro site, 

antes de ser bem-sucedido na plataforma Catarse.  

Este foi o primeiro projeto jornalístico financiado coletivamente no país e, pela falta 

de outras iniciativas parecidas, foi o primeiro projeto apoiado por esse tipo de financiamento. 

O lançamento da plataforma e o lançamento da campanha assinada por Natália Garcia 

aconteceram simultaneamente, por convite dos fundadores da plataforma Catarse, quando a 

jornalista escrevia uma matéria sobre a chegada do crowdfunding ao Brasil e, como parte do 

processo, precisou entrevistá-los.  

Observar a influência que o crowdfunding exerce sobre a atividade do Cidades para 

Pessoas de forma empírica resultaria em respostas frágeis, fundamentadas muito mais pelo 

olhar pessoal da pesquisadora do que pelo que, de fato, essa associação de conteúdo e 

financiamento pode sugerir. Dessa forma, é imprescindível considerar as informações obtidas 

na entrevista realizada com Natália Garcia. As soluções que se alcança são igualmente fruto da 

observação pessoal, tocadas, porém, por um filtro que revela a ideia que a produtora tem do seu 

próprio projeto, confrontada com a ideia anterior à realização da iniciativa, quando da fase da 

campanha.  

O financiamento coletivo não foi imprescindível para a realização do Cidades para 

Pessoas, mas foi, segundo a autora do projeto, o que possibilitou a liberdade e a flexibilidade 

do conteúdo trabalhado no site. No questionário aplicado aos agentes produtivos dos casos 

estudados nesta pesquisa, a pergunta é posta de forma a revelar se o financiamento coletivo 

significa, para o projeto, mais do que somente um meio de viabilizar a ideia financeiramente. 

Pela novidade, pela possibilidade de encontrar um público interessado antes mesmo de ir ao ar, 

o que suscita a dúvida por trás desta pergunta é a impressão de que a promessa de 

independência, para os produtos jornalísticos submetidos ao financiamento coletivo, funciona 

como uma condição, uma característica do produto. A essa pergunta, Natália respondeu que 

não, o crowdfunding não era imprescindível. 

Antes de ter sua campanha submetida à plataforma Catarse, o Cidades para Pessoas 

foi apresentado a “grandes veículos, como projeto especial”, mas, segundo a autora, o tema 

“cidades” ainda não tinha tanta relevância e, em um dos casos, ela diz ter recebido sugestões de 

adaptar o projeto para o tema “sustentabilidade”. Por isso, apesar de o crowdfunding não ser 

considerado pela idealizadora uma condição sine qua non para a realização do projeto, ela 

reconhece a importância do tipo de financiamento para a liberdade e a flexibilidade da ideia.  

Os apoiadores do projeto, que participaram da campanha doando recurso financeiro, 

faziam parte de uma lista de e-mails que recebia atualizações periódicas sobre as atividades do 
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Cidades para Pessoas. Além disso, todos os apoiadores receberam as recompensas atribuídas às 

cotas, conforme descritas anteriormente. Nos últimos dois anos, porém, o contato “esfriou 

bastante” e o vínculo estabelecido pela troca de e-mails “praticamente não existe mais”, 

segundo Natália.  

O projeto teve a segunda edição da campanha lançada em 2013, com a meta de 

arrecadação alcançada. Entre a primeira e a segunda edição da campanha do Cidades para 

Pessoas, nenhuma outra fonte de receita existiu, sendo o crowdfunding a única forma de 

financiamento para o projeto.  

 

 4.2.8 Características Essenciais 

 

O site Cidades para Pessoas reúne suas publicações mais recentes na página 

“Interpreta”, datadas de novembro de 2016. A observação das redes sociais do projeto não altera 

a impressão de que a atividade é mínima e a relação com os consumidores é modesta, conforme 

foi mencionado por Natália Garcia em entrevista. Desde o tempo em que a atividade do site era 

maior, nos meses seguintes ao financiamento do projeto, a periodicidade não era marcada pelo 

menor intervalo de tempo possível entre os acontecimentos – que, nesse caso, entende-se por 

eventos, pesquisas, visitas às cidades do roteiro – mas, aparentemente, era marcada pela 

possibilidade de a equipe se dedicar a registrar no site o resultado de diversos trabalhos 

anteriores, numa espécie de compilação. Daí se nota a concentração de publicações com a 

mesma data, como é o caso das seis últimas, todas do dia 11 de novembro de 2016, mesmo que 

embasadas por eventos e ocorridos em datas diferentes.  

A atualidade tampouco pode ser notada como uma característica do conteúdo do 

Cidades para Pessoas. Em se tratando de um projeto dedicado especificamente ao tema cidades, 

a discussão dos problemas urbanos e a proposição de soluções, compromete a atualidade e, por 

consequência, a universalidade. Outrossim, a publicidade do projeto, embora não seja 

bloqueada pela escolha do tema a que se dedica, está condicionada à circulação entre os 

consumidores desse nicho: “pessoas que se interessam e se importam com cidades mais 

humanas e querem encontrar caminhos de fazer isso na prática”, segundo a idealizadora do 

Cidades para Pessoas.  
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4.3 REPORTAGEM PÚBLICA E A AGÊNCIA PÚBLICA 

 

Antes de dedicar atenção ao estudo do caso Reportagem Pública, com edições em 2013 

e 2015, é necessário entender a Agência Pública (AP). A iniciativa fundada em 2011 por Marina 

Amaral e Natália Viana, nomeia-se Agência Pública de Jornalismo Investigativo, uma 

organização sem fins lucrativos. O conteúdo produzido pela Agência Pública não é financiado 

tradicionalmente, com a venda de espaço publicitário. A receita da AP é proveniente de 

patrocínios direcionados a alguns projetos, prêmios e fundações internacionais e nacionais. As 

pessoas físicas e jurídicas financiadoras da Agência Pública estão listadas na aba 

“financiadores”, disponível na página “quem somos” do site. 

A republicação dos conteúdos produzidos pela Agência Pública é autorizada, sob 

licença Creative Commons, que permite a reprodução de qualquer material, mediante citação 

da fonte. Os documentos utilizados na produção das reportagens também ficam disponíveis no 

site, possibilitando acesso a contatos, tabelas, anotações, documentos oficiais e tudo o que serve 

de base para as reportagens e projetos especiais produzidos e distribuídos pela AP.  

É atividade primordial da AP a produção de reportagens em profundidade “[...] 

extensivamente checadas, com base em fatos, sempre tendo como prisma essencial os direitos 

humanos, a transparência e o direito à informação como fundamentais para qualificar o debate 

democrático” (VIANA, 2013). A noção de que o jornalismo produzido por financiamento 

coletivo tende a estar mais voltado às questões dos direitos humanos, como é pressuposto desta 

pesquisa, encontra apoio na fala anterior e em pesquisa dedicada à análise do projeto 

Reportagem Pública, que revela que “[...] suas narrativas centralizam experiências do cotidiano 

das fontes e se apresentam como sendo aquelas mais sensíveis e humanas, trazendo histórias 

pessoais de sujeitos subjacentes ao tom denunciativo do evento perpassados por elas”. (DIAB; 

SCHWAAB, 2014, p. 106). 

O Reportagem Pública, estudado a seguir, é uma das frentes da Agência Pública, 

viabilizado por crowdfunding, com objetivo de produzir reportagens em profundidade sobre 

temas escolhidos pelos apoiadores do projeto. A Agência Pública, no entanto, é maior do que o 

Reportagem Pública e sustenta outros projetos, como o Amazônia Resiste70, investigação 

jornalística sobre a resistência indígena na Floresta Amazônica e a Casa Pública71, um espaço 

                                                 
70 <https://apublica.org/amazonia-resiste/>  
71 <https://apublica.org/casapublica/> 

 

https://apublica.org/amazonia-resiste/
https://apublica.org/casapublica/
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localizado no Rio de Janeiro, aberto para discussão e fomento do jornalismo independente no 

Brasil e América Latina. 

 

4.3.1 A Campanha - Edição 2013 

 

A primeira campanha do Reportagem Pública foi ao ar nos meses de agosto e 

setembro, após duas exitosas edições do projeto Microbolsas para Reportagens, realizado pela 

Agência Pública. O projeto já tinha oferecido R$ 32.000 para reportagens investigativas sobre 

temas como extermínio de crianças negras, campo de concentração indígena e problemas com 

relação à distribuição agrária do país. As reportagens que deram início à ideia de realizar o 

projeto via crowdfunding apareciam na descrição da campanha, na plataforma Catarse. 

A proposta desta campanha era financiar, de forma coletiva, reportagens em 

profundidade, permitindo que o público apoiador participasse do conselho editorial do projeto, 

podendo escolher que reportagens deveriam sair do papel. O Reportagem Pública pretendia, 

assim, disponibilizar 10 bolsas de 6 mil reais, para que repórteres pudessem trabalhar de forma 

independente. 

No vídeo de apresentação, ainda disponível na página da campanha hospedada no 

Catarse, a narração menciona o controle, do que é e do que não é notícia, restrito a um “grupo 

de pouco mais de meia dúzia de senhores”, além de termos como jornalismo “colaborativo”, 

“democrático”, “investigativo” e “independente”. O vídeo afirma que o projeto pretendia 

trabalhar com temas que não estão presentes na mídia tradicional e, por isso, não são vistos e 

discutidos.  

Marina Dias, diretora das campanhas de crowdfunding da Agência Pública, indicada 

por Natália Viana para responder à entrevista desta pesquisa, aparece no vídeo comentando que 

o “público de hoje não é mais passivo” e, com isso, pede a ajuda dos espectadores para financiar 

e selecionar reportagens de temas “socialmente relevantes”, propostos pelos repórteres que 

concorrem às bolsas do projeto. 

No vídeo, outros comentários denunciam pontos de observação importantes em 

relação à mídia tradicional, como o fato de negarem informações e “só liberarem matérias para 

quem paga por elas”. Nessa passagem, Natália Viana volta a aparecer, esclarecendo que o 

Reportagem Pública busca arrecadação de dinheiro para realizar as reportagens e “espalhar 

informação independente para todo mundo”. 

A descrição do projeto, na página da campanha, é extensa e detalhada. Ao final do 

texto, as informações se repetem, traduzidas para o inglês. Uma linguagem didática se nota na 
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redação nos dois idiomas, com uso de imagens, gráficos e linguagem coloquial, como pode ser 

visto na (Figura 16), que também detalha o uso do valor arrecadado na campanha. A 

distribuição de recompensas aparece na lateral direita, como em todas as outras campanhas do 

Catarse, mas também em imagem (Figura 17), no corpo da mensagem sobre o projeto. 

 

  Figura 16 – Finalidade do valor arrecadado 

 

  Fonte: Catarse (2017). 

 

 Figura 17 - Proposta de recompensas na campanha 2013 

 

 Fonte: Catarse (2017). 
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A campanha do projeto tinha como meta a arrecadação de R$ 47.500. O Reportagem 

Pública foi financiado por 793 apoiadores, que doaram juntos R$ 58.935, em setembro de 2013. 

O excedente é de 24% e, segundo Marina, diretora da campanha de crowdfunding, isso se deve 

ao fato de ter uma pessoa da equipe totalmente dedicada à campanha. Na entrevista, ela enfatiza 

a importância do planejamento e do contato constante com a plataforma Catarse. 

Apesar do valor proposto na campanha ser inferior ao necessário para a realização o 

projeto (R$ 60.000), a participação da Omydiar Network72, doando R$ 1 para cada real 

alcançado no financiamento coletivo, possibilitou a redução da meta, conforme esclarecido no 

texto de apresentação do projeto (Figura 17). A Omidyar Network é uma investidora que apoia 

projetos focados em cinco áreas: educação, tecnologia emergente, inclusão financeira, 

governança e participação de cidadãos. Nesta edição do Reportagem Pública, a empresa 

participou do financiamento e não teve qualquer participação ou influência no conteúdo 

produzido, segundo dados recolhidos nas entrevistas realizadas e melhor exploradas no capítulo 

seguinte. 

 

4.3.2 A Campanha - Edição 2015 

 

A segunda edição do Reportagem Pública foi ao ar nos meses de janeiro e março, com 

uma meta de R$ 50.000. Com o financiamento de dez reportagens como histórico, o projeto se 

apresentava com um objetivo diferente. Ao invés de propor uma pauta para que os apoiadores 

decidissem o que seria investigado pelos repórteres, a ideia agora era dar ao leitor a 

oportunidade de, mais uma vez, integrar o conselho editorial da Agência Pública por um ano e, 

nesse período, definir, mensalmente, entre março e dezembro, o que seria trabalhado, 

totalizando mais dez reportagens financiadas. 

No vídeo de apresentação, ainda disponível na página da campanha hospedada na 

plataforma Catarse, os profissionais da Agência Pública se revezam ao explicar a nova proposta, 

que pretende “mudar a relação do leitor com o produtor de informação”. Neste projeto, o 

jornalismo não aparece como “ferramenta para vender alguma coisa”, não existe espaço para 

“rabo preso com anunciantes”. A fala de uma das profissionais d’A Pública, é enfática ao 

afirmar que “não faz jornalismo para vender anúncio, nem para ter um título clicável”. 

O vídeo propõe, ainda, um “novo modelo de interação”, uma vez que já se pode 

considerar o projeto como um exemplo do “novo modelo de jornalismo”, no qual é fundamental 

                                                 
72 <https://www.omidyar.com/who-we-are>  

https://www.omidyar.com/who-we-are


76 

 

 

a participação do público também na fase de financiamento. Assim, justifica-se a nova proposta 

de participação ofertada como recompensa a quem contribui com o financiamento, que envolve 

outros privilégios, como o contato direto com os repórteres, a visita à redação e a participação 

em workshops que explicam o processo produtivo das reportagens do início ao fim.  

O texto que explica a campanha começa com a promessa de radicalizar o projeto: 

“agora vamos trazer nossos leitores para dentro da nossa redação, por isso convidamos: Ocupe 

a Pública!”. Em seguida, explica-se a dinâmica, que consistia em propor, mês a mês, três pautas 

sobre assuntos “do momento” para que o conselho editorial, formado pelos leitores apoiadores 

da campanha, escolhesse qual seria desenvolvida. Como é característica d’A Pública, todas as 

reportagens produzidas no projeto poderiam ser republicadas livremente.  

O texto segue, detalhando que tipo de “assuntos do momento” serão propostos, com 

exemplos, e explicando como será empregado o dinheiro do crowdfunding (Gráfico 5). No 

fechamento, o recado ao apoiador promete que, financiando o projeto, ele estará ajudando a 

fortalecer a Pública e o bom jornalismo do Brasil: “inovador, investigativo e independente”. 

Além disso, “fomentar a imprensa livre e desemburrecer o debate público no país” são 

promessas.  

 

Gráfico 5 - Proposta de distribuição do valor solicitado na campanha 2015 

 

Fonte: Catarse (2017). 
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Essa campanha também foi realizada pelo modelo tudo ou nada e as cotas de financiamento 

foram distribuídas com as seguintes recompensas: 

 

• R$ 20,00 ou mais – o apoiador ganhava o direito de escolher mês a mês, até o final de 

2015, os temas que seriam investigados; contato com atualizações e fotos dos repórteres 

durante a investigação; participação no grupo de discussão do Facebook, fechado para 

não participantes e, como última recompensa desta cota, o registro do nome do apoiador 

no site do projeto. Um total de 212 pessoas apoiaram o Reportagem Pública doando R$ 

20.  

• R$ 35,00 ou mais – esta cota dava direito, além das recompensas acima citadas, à 

participação em hangouts com os repórteres, durante a rotina de investigação e um 

adesivo ilustrado do Reportagem Pública. Apoiaram o Reportagem Pública doando o 

valor desta cota 156 pessoas.  

• R$ 50,00 ou mais – contribuindo com este valor, o apoiador recebia todas as 

recompensas anteriores (exceto o adesivo), um e-book Reportagem Pública, contendo 

todas as reportagens produzidas em 2014 e um e-book com as reportagens produzidas 

em 2015. Apoiaram por meio desta cota 174 pessoas. 

•  R$ 80,00 ou mais – todas as recompensas anteriores eram entregues, além de uma foto 

da Agência Pública ampliada em formato A4. A foto poderia ser escolhida pelo 

apoiador, entre dez opções, por meio de uma página dentro do site da Agência Pública. 

Um total de 71 apoiadores escolheram esta cota. 

• R$ 2.500,00 ou mais – o apoiador que escolhesse esta cota, ganhava o título de 

madrinha/padrinho da Agência Pública e passava a receber, por e-mail, toda a 

comunicação e produção noticiosa da agência. O nome do apoiador passava a aparecer 

com destaque, no site, entre os financiadores da Agência Pública73. Esta cota foi a 

escolha de dois apoiadores. 

• R$ 25,00 ou mais – esta cota dava direito a uma recompensa extra e ilimitada, segundo 

a descrição feita no Catarse: convite para o baile pré-carnaval da Agência Pública, além 

de vaga no conselho editorial. A recompensa não poderia ser aplicada a outras cotas, 

mesmo de valor superior a R$ 25. 80 pessoas apoiaram.  

                                                 
73 Note-se que, para esta cota, a relação do apoiador passa a ser com a Agência Pública e não somente com o 

projeto Reportagem Pública. Daí a aparição na página de financiadores da agência, onde é possível encontrar 

pessoas jurídicas e organizações não governamentais, além do próprio crowdfunding, como fontes de receita. 
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• R$ 40,00 ou mais – além da vaga no conselho editorial, esta cota também dava direito 

a uma recompensa extra e limitada: livro A revoada das galinhas verdes, de Fúlvio 

Abramo e um adesivo ilustrado. O livro foi uma cortesia da Editora Veneta, como forma 

de apoiar o projeto. Apenas três exemplares estavam disponíveis, atendendo aos três 

apoiadores que contribuíram com o valor desta cota. 

• R$ 45,00 ou mais – mais uma recompensa extra e limitada: livro Cypherpubks:  

liberdade e o futuro da internet, de Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Muller-

Maguhn e Jérémie Zimmermann, com apresentação e assinatura de Natália Viana, 

codiretora da Agência Pública. Uma cortesia da Boitempo Editorial, como forma de 

apoiar o projeto. Participaram do financiamento com esta cota, que também dava direito 

à participação no conselho editorial quatro pessoas. 

• R$ 45,00 ou mais – esta cota dava direito a vaga no conselho editorial, adesivo ilustrado 

e, como recompensa extra e limitada, um exemplar do livro Entretanto, foi assim que 

aconteceu: quando a notícia é só o começo de uma boa história, de Christian Carvalho 

Cruz. Uma cortesia da Arquipélago Editorial, como forma de apoiar o projeto. Apenas 

cinco exemplares estavam disponíveis. Cinco apoiadores contribuíram com este valor. 

• R$ 45,00 ou mais – o mesmo valor da cota anterior também dava direito a uma 

recompensa extra e limitada: exemplar especialmente autografado, com dedicatória 

personalizada do livro A poeira dos outros: um repórter na casa da morte e mais 19 

histórias, de Ivan Marsiglia. uma cortesia da Arquipélago Editorial. Além disso, vaga 

no conselho editorial e adesivo ilustrado faziam parte das recompensas. Cinco pessoas 

apoiaram. 

• R$ 50,00 ou mais – com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro Aracy de Almeida: não tem tradução, de Eduardo Logullo, 

cortesia da editora Veneta. Apensas três pessoas puderam escolher esta cota, dada a 

quantidade disponível de exemplares do livro.  

• R$ 50,00 ou mais – com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro Ora bolas!: a inusitada história do chiclete no Brasil, de 

Gonçalo Junior, como cortesia da Alameda Editorial. Três pessoas participaram.  

• R$ 55,00 ou mais – com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro Marx, manual de instruções, de Daniel Bensaid, ilustrado 

por Charb, do jornal Charlie Hebdo. Uma cortesia da Boitempo Editorial. Quatro 

pessoas apoiaram. 
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• R$ 55,00 ou mais – com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro autografado A vida que ninguém vê, de Eliane Brum, como 

cortesia da Arquipélago Editorial. Cinco pessoas apoiaram. 

• R$ 65,00 ou mais - com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro um exemplar autografado de Brazil, um país do presente: a 

imagem internacional do “país do futuro”, de Daniel Buarque, como cortesia da 

Alameda Editorial. Três optaram por esta recompensa. 

• R$ 65,00 ou mais - com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro Mulher, Estado e revolução: política da família soviética e 

da vida social entre 1917 e 1936, de Wendy Goldman, cortesia da Boitempo Editorial. 

Cinco pessoas optaram por esta recompensa. 

• R$ 75,00 ou mais - com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro Jogo sujo –  o mundo secreto da FIFA: compra de votos e 

escândalo de ingressos, de Andrew Jennings, como cortesia da Panda Books. Dois 

apoiadores optaram por esta recompensa. 

• R$ 70,00 ou mais – com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro Cicatriz de reportagem: 13 histórias que fizeram um 

repórter, de Carlos Azevedo, como cortesia da Editora Papagaio. Seis apoiadores 

escolheram esta recompensa. 

• R$ 85,00 ou mais – com a mesma dinâmica das cotas anteriores, esta oferecia as mesmas 

recompensas, sendo o livro A casa da vovó: uma biografia do DOI-Codi (1969-1991), 

o centro de sequestro, tortura e morte da Ditadura Militar, de Marcelo Godoy, como 

cortesia da Alameda Editorial. Único exemplar disponível. Cota única de contribuição. 

• R$ 100,00 ou mais – esta cota dava direito à participação no conselho editorial da 

Agência Pública, adesivo ilustrado, foto ampliada e exemplar do livro Plantados no 

Chão, de Natália Viana, codiretora da agência. Trinta pessoas apoiaram.  

• R$ 130,00 ou mais – esta cota dava direito às mesmas recompensas da cota anterior 

mais um dia de visita à redação da Agência Pública e participação em workshop sobre 

como planejar e executar uma pauta investigativa. Cem pessoas apoiaram com este 

valor. 

 

Das 21 cotas disponíveis, 14 tinham como recompensa, além do adesivo ilustrado do 

projeto e da participação do apoiador no conselho editorial, um livro oferecido como cortesia 
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por editoras parceiras da Agência Pública. A campanha alcançou um financiamento 40% maior 

do que o pleito e teve a participação de 793 pessoas, 152 apoiadores a mais do que na edição 

de 2013. O total arrecadado foi de R$ 70.200. 

 

4.3.3 A Definição do Produto 

 

A página do projeto Reportagem Pública, acessível através do menu do site da Agência 

Pública, apresenta uma lista de reportagens e um menu, à esquerda, por onde é possível escolher 

um tema e pesquisar somente reportagens afins. Não há, na página Reportagem Pública, 

qualquer referência à natureza do projeto, forma de financiamento, propósito ou classificação 

do que se trata a Reportagem Pública em relação aos demais produtos da Agência Pública. 

É possível creditar a ausência de informações ao fato de que os leitores acessam a 

página do Reportagem Pública via menu disposto no site da Agência Pública (Figura 18), já 

sabendo do que se trata. Sendo assim, o site do projeto é tão somente uma lista de reportagens 

financiadas coletivamente, elencadas em fileira ou, dependendo do filtro escolhido no menu à 

esquerda, elencadas por tema.  

 

Figura 18 - Home do site da Agência Pública  

 

Fonte: Agência Pública (2017). 

 

4.3.4 A aparência do site 

 

O site do projeto Reportagem Pública é simples, com a disposição das reportagens 

feita em fileiras de quatro fotos, com título e prévia do texto, cada uma representando uma 

reportagem. Abaixo de cada foto, um símbolo de coração associado a um número informa 
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quantos votos o material recebeu, fazendo referência ao fato de que os apoiadores da campanha 

podem entrar no site e votar nas suas reportagens favoritas, viabilizando ou não o seu progresso.  

Ao entrar no site, o filtro automático expõe todas as reportagens financiadas no projeto, 

não havendo classificação quanto a tema, tamanho, número de votos ou relevância. Um menu 

à esquerda, seguindo a lógica da nuvem de palavras, expõe as editorias do projeto, que são: 

Amazônia,  copa do mundo, direitos humanos, ditadura, economia, empresas,  esporte,  LGBT, 

megaeventos, meio ambiente, política, e questão indígena.  Nesse menu, os temas de direitos 

humanos e meio ambiente aparecem com destaque. Segundo a lógica da nuvem de palavras74, 

pode-se afirmar que o destaque gráfico está diretamente ligado ao número de reportagens 

dedicadas a esses dois temas. Da mesma forma, temas de menor repercussão aparecem em letras 

menores.  

Ainda no menu à esquerda, existe o botão “entre aqui para votar”, através do qual o 

apoiador do projeto, que recebeu como recompensa o direito de participar do conselho editorial, 

pode selecionar, entre as propostas dos repórteres do projeto, que temas devem ser 

desenvolvidos, tornando-se reportagens financiadas pela bolsa oferecida pela Agência Pública. 

O botão “mais votadas”, através do qual seria possível filtrar as reportagens exibidas na página, 

não funciona e direciona o leitor para uma página de erro. Por fim, um aviso de “prazo de 

votação encerrado” aparece, no mesmo menu à esquerda. 

As informações do site, como o aviso sobre o encerramento da votação e o botão para 

login, parecem estar destinadas a um público que já conhece o projeto. Como as reportagens do 

Reportagem Pública aparecem também no site da Agência Pública, é possível reconhecer a 

página em questão como uma representação gráfica de uma das frentes de trabalho da Agência 

Pública, cuja função aparente é a de organizar as reportagens e facilitar o processo de seleção, 

antes de efetivado o financiamento de cada proposta.  

 

4.3.5 As publicações 

 

A indicação das publicações que melhor poderiam representar a atividade do 

Reportagem Pública foi solicitada à equipe do site. Marina Dias, coordenadora da campanha de 

crowdfunding, que respondeu à entrevista que fundamenta esta pesquisa, justificou a escolha 

das reportagens citadas, como “as que contribuíram para que houvesse mudanças reais, que 

                                                 
74 Nuvem de palavras como metodologia ativa para o ensino da semiologia (GCAMARA, 2015). 

https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/amazonia/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/copa-do-mundo/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/direitos-humanos/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/ditadura/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/economia/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/empresas/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/esporte/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/lgbt/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/megaeventos/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/meio-ambiente/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/politica/
https://www.apublica.org/Reportagem-Publica/skill-type/questao-indigena/
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ganharam prêmios ou que viraram referência em determinado assunto ‒ sendo citadas em outras 

reportagens e artigos”.  

As mudanças reais mencionadas por Marina se referem ao fato de o Ministério da 

Justiça ter instaurado um processo administrativo (BRASIL, 2014) contra à montadora General 

Motors (GM), por falta de recall de uma série de produção do veículo Vectra, cujos defeitos de 

fabricação foram abordados na reportagem “Defeitos de fábrica: as explosões da GM no Brasil” 

e ao fato da reportagem “Dor em dobro” ter embasado um inquérito aberto pelo Ministério 

Público Federal, para apurar a omissão do Estado em casos em que vítimas de violência 

sexual  tinham o direito de aborto negado. (GRAGNANI, 2016). 

 

4.3.5.1 Defeitos de fábrica: as explosões da GM no Brasil 

 

Figura 19 - Reportagem Defeitos de Fábrica 

 

Fonte: Moriti Neto (2014). 

 

A reportagem (Figura 19), de maio de 2014, reúne casos de ex-proprietários do Vectra, 

modelo da GM, que explodia sem motivo aparente. (MORITI NETO, 2014). O caso que abre a 

matéria conta a história de Lucineia, que perdeu uma filha de 7 meses na explosão do carro e 

ainda não conseguiu concluir o processo judicial aberto contra à montadora. Nessa primeira 

parte, um vídeo de 45 segundos mostra a entrevistada, detalhando o que aconteceu no dia do 

acidente.  

Em seguida, a reportagem aborda o caso de Rafael, um homem de 25 anos, que tem 

70% do corpo queimado e uma perna amputada como sequelas da explosão de um Vectra em 

movimento, onde ele estava sentado no banco do carona, acompanhado de mais três amigos. A 
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família de Rafael também processou a GM, mas o processo não foi julgado nem em primeira 

instância.  

Após relatar mais alguns casos, com desfecho trágico, como nos dois primeiros, a 

reportagem denuncia a omissão do fabricante, ao não realizar um recall e o descaso da 

Secretaria Nacional do Consumidor, que mantém o caso em estágio de “averiguação 

preliminar” há cinco anos (na data da reportagem) e usou isso como justificativa para negar à 

reportagem o acesso aos documentos sobre o caso, mesmo após dois pedidos feitos pela Lei de 

Acesso à Informação. 

A reportagem parte, então, para desdobramentos do assunto, envolvendo casos 

parecidos nos Estados Unidos, onde a montadora é acusada de omitir defeitos de fábrica em 

alguns produtos, consulta especialistas em perícia mecânica desses casos, advogados 

envolvidos nos processos e demais órgãos relacionados. O texto encerra comparando as 

providências que os casos semelhantes ganharam, nos Estados Unidos. “Já no Brasil, a situação 

caminha no sentido oposto. A fabricante do Vectra vê suas vendas crescerem ano a ano no 

país”. A afirmação, seguida de um infográfico que aponta para um crescimento de quase 100% 

nas vendas, entre os anos de 2004 e 2013 encerram a reportagem.  

Ao final da página, estão as informações (Figura 20) sobre o material assinado pelos 

repórteres ganhadores da bolsa ofertada pela Agência Pública e financiado pelo projeto 

Reportagem Pública em parceria com a Rede Brasil Atual75.  

 

Figura 20 - Rodapé na página da reportagem 

 

Fonte: Moriti Neto (2014). 

 

A reportagem Dor em Dobro (Figura 21), de maio de 2014, apresenta o caso de 

violência sofrida por “A.” e denuncia a falta de preparo dos hospitais públicos ao tratar uma 

                                                 
75<http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/05/defeitos-de-fabrica-as-explosoes-da-gm-no-brasil-

7789.html>  

file:///C:/Users/SusaneSantos/Downloads/Moriti
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/05/defeitos-de-fabrica-as-explosoes-da-gm-no-brasil-7789.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/05/defeitos-de-fabrica-as-explosoes-da-gm-no-brasil-7789.html
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vítima de estupro, quando omitem a informação de que o aborto legal é uma opção para quem 

busca o serviço público após o trauma. No caso de “A.”, o hospital universitário da 

Universidade de São Paulo a teria enviado de volta para casa, sem deixá-la saber que o aborto 

legal existe.  

 

4.3.5.2 Dor em Dobro 

 

Figura 21 - Reportagem Dor em Dobro 

 

Fonte: Anjos (2014).  

 

No texto, fica claro que a falta de orientação às mulheres vítimas de violência sexual 

é o principal obstáculo para o uso do aborto legal no Brasil. Segundo a reportagem, “[...] o 

Ministério se nega a fornecer a lista dos estabelecimentos preparados para esse atendimento”, 

fazendo com que a instrução às vítimas dependa do encaminhamento correto dos hospitais em 

que são socorridas. No caso de “A.”, que não é exceção, o encaminhamento não aconteceu. A 

falha se agrava, segundo o texto, quando se considera o fato do desserviço ter ocorrido num 

hospital universitário da maior cidade do país.  

A investigação conversa, ainda, com Carmen Athayde, coordenadora do Instituto 

Municipal da Mulher Fernando Magalhães (RJ), que funciona no hospital homônimo, onde se 

realiza apenas oito abortos legais ao ano; e Jefferson Drezett, diretor do serviço de aborto legal 

do Hospital Pérola Byington (SP), que realiza quatro procedimentos por semana. O caso do 

início da reportagem foi apresentado à equipe da Pública por meio de Drezett.  

Segundo a reportagem, a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas 

Públicas para as Mulheres, afirmou que os serviços de aborto legal no Brasil “estão 

absolutamente jogados às traças”. Na ocasião, ela mencionou a “centralização que leva a que 

file:///C:/Users/SusaneSantos/Downloads/Anjos
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as mulheres estupradas que fazem o boletim de ocorrência numa delegacia sejam encaminhadas 

todas ao Pérola Byington, complicando muito o acesso das vítimas”. A informação foi 

confirmada por Drezett, diretor do serviço no mesmo hospital.  

A investigação apresenta, ainda, dados do registro de estupros e de abortos legais, com 

base nas informações do 7º Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP). A associação dos números demonstra a diferença que existe entre a quantidade 

de vítimas de estupro e a quantidade de abortos legais que a esfera pública consegue atender. 

Consta, no mesmo parágrafo, a informação de que os dados foram obtidos através de Lei de 

Acesso à Informação; “[...] a transparência não é o forte em relação aos dados públicos sobre o 

aborto”.  

O texto disponibiliza uma lista com os 37 hospitais onde o serviço de abortamento 

legal está estruturado e em funcionamento, no Brasil. A informação é de Verônica Alencar, 

coordenadora do programa Superando Barreiras, criado em 2007 pelo Centro de Pesquisas 

Materno-Infantis de Campinas (CEMICAMP) em parceria com o Ministério da Saúde. Em 

seguida, a investigação dá conta de sublinhar os hospitais que estão na lista, mas, por alguma 

razão, não estão realizando o procedimento.  

Na seção “‘Aborteiras’: o peso do preconceito”, a reportagem apresenta dois casos em 

que crianças foram estupradas e, ao realizarem o aborto legal previsto em lei, foram 

excomungadas pela Igreja ou condenadas por “associações pro-vida”, que enviavam mensagens 

de protesto aos hospitais onde as vítimas estavam internadas. 

Em seguida, um novo tópico discute a recusa dos profissionais de saúde para realizar 

a interrupção da gestação das vítimas de estupro. São consultadas Aparecida Gonçalves, 

secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres e a advogada Beatriz Galli, além do médico do início da reportagem, Jefferson 

Drezett. Participa também Leila Adesse, diretora de Ações Afirmativas em Direitos e Saúde do 

Ipas Brasil, que comenta o medo dos profissionais de saúde, que “[...] vivem um paradoxo entre 

tornar visível a existência desses serviços e um “receio de banalização da demanda””.  

A última seção da reportagem trata da nova portaria, publicada pelo Ministério da 

Saúde no Diário Oficial uma semana antes da conclusão do texto. A nova portaria inclui o 

serviço do aborto legal na tabela do SUS e não previa alteração nas situações em que o aborto 

é legalmente permitido: risco de vida, estupro e anencefalia fetal. Ao final, um infográfico 

informa sobre as leis de aborto no mundo e em que condições o procedimento é permitido. Ao 

final do texto, um selo (Figura 22) informa a origem do financiamento e oferece um link pra 

que o leitor acesse o site do Reportagem Pública. 
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Figura 22 - Rodapé na página da reportagem 

 

Fonte: Anjos (2014).  

 

4.3.6 Perfil do idealizador 

 

Marina Dias, que divide a diretoria da Agência Pública com Natália Viana, foi indicada 

para responder o questionário da entrevista desta pesquisa, enviado por e-mail. Marina 

coordenou as duas campanhas de crowdfunding para a realização do Reportagem Pública e, 

enquanto atendia à solicitação desta pesquisa, coordenava a terceira edição (2017), realizada no 

Catarse, cuja meta também foi alcançada.  

Maria tem formação em Comunicação Social pela Universidade Estadual de Londrina 

e tem histórico profissional em jornalismo, como assessora de imprensa na In Press Porter 

Novelli, agência de relações públicas.  

A submissão do projeto pela plataforma Catarse é a opção da Agência Pública desde a 

primeira edição do Reportagem Pública (2013). Marina credita o sucesso das campanhas ao 

fato de ter uma pessoa da organização do projeto totalmente dedicada à campanha e à 

comunicação entre proponente e a plataforma de financiamento. Além disso, o fato de o site 

Catarse não ser uma plataforma exclusiva para projetos jornalísticos ajuda a “romper a bolha”, 

segundo ela, fazendo com que a proposta alcance outros públicos, obtendo mais chances de 

financiamento.  

Observando mais amplamente, para além da questão da plataforma, Marina acredita 

que o crowdfunding é um modelo de negócio “plenamente sustentável”, mas ressalta o esforço 

que é necessário despender para administrar campanhas de crowdfunding com um intervalo de 

tempo reduzido, como no caso do Reportagem Pública. Além de coordenar as campanhas do 

Reportagem Pública, a relação de Marina com o crowdfunding se dá por meio das contribuições 

que ela realiza, ao apoiar outros projetos de jornalismo.  

 

 

file:///C:/Users/SusaneSantos/Downloads/Anjos
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4.3.7 A influência do crowdfunding na concepção do projeto 

 

A principal interferência do financiamento coletivo na produção do Reportagem 

Pública é a participação dos apoiadores no processo de seleção das reportagens financiadas com 

o valor arrecadado na fase de campanha do projeto. Como se sabe, algumas cotas de 

financiamento apresentadas na campanha do Reportagem Pública ofereciam como recompensa 

a possibilidade de escolher, mensalmente, as reportagens que sairiam do papel e seriam 

realizadas. Além disso, o apoiador pode participar de um grupo de discussão fechado, na rede 

social Facebook.  

Apesar de, na primeira edição, o projeto ter contado com o apoio da Omydiar Network, 

o conteúdo produzido não foi influenciado pelos interesses organizacionais desse apoiador, 

sobretudo por serem temas propostos por repórteres independentes, que concorriam às bolsas 

oferecidas pela Agência Pública, tornando o processo autônomo, no qual a Agência Pública 

mais mediava do que influenciava. Marina afirma não ter contado com a ajuda de nenhuma 

empresa na segunda edição do projeto e ressalta que, se houvesse esse tipo de apoio, o conteúdo 

não seria influenciado. 

Sobre a importância do crowdfunding para a iniciativa, é possível afirmar que, nesse 

caso, o financiamento é uma condição fundamental, por estimular o engajamento dos leitores, 

alterando a lógica da relação entre produtor e consumidor. Não se trata, portanto, apenas de 

financiamento, mas de concepção do projeto. Embora o perfil de quem consome o conteúdo do 

Reportagem Pública não tenha sido tabulado pela Agência Pública, a entrevistada assegura que 

“quem financia é quem lê” e não faz considerações sobre a parcela de leitores que tem acesso 

aos conteúdos, mas que não contribuíram, na fase de campanha.  

 

4.3.8 Características Essenciais 

 

O Reportagem Pública é um projeto especial de reportagem em profundidade, cujos 

financiadores selecionam o que deve ser investigado, determinando a pauta do site. Dessa 

forma, pode-se afirmar que a existência das características essenciais de universalidade e 

atualidade depende do consumidor. A periodicidade se subjuga, igualmente, à determinação do 

conselho editorial, formado também por leitores, sobre o que será pautado e investigado pelos 

repórteres.  

As reportagens que melhor sintetizam a atividade do site, expostas neste estudo de 

caso, são exemplos de temas, cujas investigações ocorreram sem que houvesse relação de 
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dependência temporal: a reportagem sobre as explosões dos veículos da GM denunciava a 

inoperância das instâncias judiciais responsáveis pelos casos revelados no material e a 

reportagem “Dor em Dobro” denunciava o despreparo dos hospitais da rede pública ao 

desassistir mulheres que tinham o direito ao aborto, o que pode não validar, aqui, a característica 

de atualidade.  

A característica de publicidade não pode ser contestada, uma vez que se trata de um 

projeto online, acessível para qualquer pessoa que dispõe de conexão à internet. O que, sim, 

pode ser assinalado é o fato de o Reportagem Pública ser, também, direcionado a um público 

específico, ciente da atividade e das abordagens propostas pelo site: “quem financia é quem lê”. 

Marina Dias reitera a ideia de o site ser dedicado aos financiadores, mas, é pertinente destacar 

que o Reportagem Pública é uma das frentes de trabalho da Agência Pública e, portanto, tem 

seu conteúdo autorizado para a republicação livre sob licença Creative Commons – o que 

reforça a presença da característica de publicidade no projeto. 

 

4.4 JORNALISTAS LIVRES 

 

4.4.1 A Campanha 

 

A campanha de crowdfunding do Jornalistas Livres foi realizada entre os meses de 

maio e julho de 2015, poucos meses após a criação do coletivo de jornalistas que deu início ao 

projeto. Com o título “Jornalismo democrático, plural, em rede, pela diversidade e defesa 

implacável dos direitos humanos”, o material da campanha começa por explicar essa “rede” e 

apresentar os primeiros trabalhos realizados, nos dias 13 e 15 de março do mesmo ano, quando 

ocorreram as manifestações populares que rejeitavam o desempenho do governo federal, com 

múltiplas frentes e motivados por diferentes questões. 

No vídeo de apresentação, a frase de abertura explica o surgimento do Jornalistas 

Livres como uma tentativa de cobrir as manifestações, de forma diferente do que era feito “pela 

televisão”. A ideia encontra eco nas primeiras linhas do texto de apresentação, quando o 

surgimento da rede de jornalistas é dita como originada “[...] da necessidade urgente de 

enfrentar a escalada da narrativa de ódio, antidemocrática e de permanente desrespeito aos 

direitos humanos e sociais, em grande parte apoiada pela mídia tradicional”.   

Após a foto da equipe (Figura 23), o mote da colaboração vem explicar outras 

características importantes do grupo: “a colaboração é a nossa regra de convivência, trabalho e 

atuação”, “usamos as redes sociais, não somos remunerados, atuamos única e exclusivamente 
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em nome da paixão que nutrimos pelo jornalismo e seu gênero mais nobre, a reportagem”, 

“somos uma rede inclusiva contra a exclusão”.    

 

Figura 23 - Equipe Jornalistas Livres 

 

Fonte: Catarse (2017). 

 

Em seguida, um breve currículo do coletivo mostra a primeira reportagem, realizada 

nas manifestações do dia 15 de março, feita “no chão” e com enfoque diferente ao que era dado 

pela mídia tradicional. Na legenda no vídeo, fala-se em “importante contraponto na narrativa 

da grande mídia”. O segundo material apresentado aborda a crise hídrica no interior de São 

Paulo, seguido do registro da greve dos professores de São Paulo e do Paraná. 

Abaixo das reportagens em vídeo, prints do Medium76 mostram outras reportagens 

publicadas pelo coletivo de jornalistas: “Os defensores do impeachment são brancos”, “Um rio 

de urucum flui sobre Brasília”, “Paraná em chamas” e “É a mão do capitão do mato que está 

atrás de cada homem fardado” são exemplos de coberturas que enfocam o racismo, a questão 

indígena, os protestos dos professores no Paraná e a truculência da polícia no trato de negros e 

moradores de periferia, respectivamente.  

                                                 
76 Plataforma de publicização utilizada, anteriormente, pelos Jornalistas Livres, antes de o site se tornar .org. Um 

exemplo: Sanches (2015). 

https://www.catarse.me/jornalistaslivres
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A partir deste ponto, o texto da campanha anuncia “precisamos do seu apoio” e segue 

a apresentação dos objetivos ideológicos, sem muita especificidade. Apenas ao final da página, 

após as fotos e descrição de cada recompensa, é possível compreender, no item “orçamento” 

(Figura 24) em que o dinheiro será aplicado, além de numa passagem do vídeo de apresentação: 

“para custear uma sede, para custear material básico...”. O valor pleiteado na campanha era de 

R$ 100.000, que seriam investidos no aluguel da sede, construção do site, compra de 

equipamentos e compra de passagens e voucher para cobertura de temas em território nacional. 

 

Figura 24 - Proposta de distribuição do valor solicitado na campanha 

 

Fonte: Catarse (2017). 

As recompensas foram apresentadas em texto corrido, no corpo do texto de 

apresentação, mas podiam ser melhor observadas ao lado direito, onde todos os projetos 

propostos concentram suas recompensas. A primeira recompensa, que se aplicava a todas as 

cotas, era a inclusão do nome do apoiador no Manifesto Jornalistas Livres77, um texto com os 

princípios norteadores da atividade jornalística proposta pelo coletivo. Seguidas das demais 

opções: 

 

• R$ 15 ou mais – a primeira cota de financiamento dava direito a um adesivo do 

Jornalistas Livres, com entrega em domicílio prevista para agosto de 2015, além da 

                                                 
77Disponível em: <https://medium.com/jornalistas-livres/n%C3%B3s-somos-s-jornalistaslivres-651d193d664>. 

Acesso em: 27 nov. 2017. 

https://medium.com/jornalistas-livres/n%C3%B3s-somos-s-jornalistaslivres-651d193d664


91 

 

 

inclusão do nome do apoiador no Manifesto Jornalistas Livre, que se aplica a todas as 

contribuições e, a partir daqui, não será mais mencionada. Optaram por esta cota 179 

pessoas. 

• R$ 25 ou mais – esta cota dava direito a convites para a participação de debates 

semanais, realizados online, sobre as pautas, coberturas e bastidores do Jornalistas 

Livres. Um total de 195 pessoas apoiaram com este valor. 

• R$ 40 ou mais – dois adesivos do Jornalistas Livres e convite para os debates semanais 

realizados online, ofertados na cota anterior. Outros 195 apoiadores participaram com 

este valor. 

• R$ 50 ou mais – as recompensas da cota anterior, além do livro Os filhos da lona preta, 

sobre a trajetória do Movimento Sem Terra, oferecido pela Alameda Editorial. Cem 

pessoas, o número máximo para que a cota fosse esgotada, participaram com esta 

contribuição. 

• R$ 75 ou mais – esta cota dava direito às recompensas anteriores, sendo o livro, neste 

caso, substituído por uma camiseta ilustrada por Vitor Teixeira, membro do coletivo. 

Um total de 320 apoiadores optaram por este valor de contribuição. 

• R$ 100 ou mais – esta cota dava direito, além das recompensas mais comuns: nome no 

Manifesto, convites para os debates online e adesivos, a um livro da Boitempo Editorial, 

Cidades rebeldes, autografado pelos fotógrafos da Mídia Ninja e um Kit Reforma 

Agrária MST, com produtos orgânicos. Essa última recompensa não incluía o valor de 

envio, que deveria ser custeado pelo apoiador ou retirado na sede do projeto, em São 

Paulo. Ao todo 50 pessoas apoiaram. 

• R$ 150 ou mais – nesta cota, eram oferecidas as mesmas recompensas da cota anterior, 

sendo o livro Bala perdida: a violência policial no Brasil e os desafios para sua 

superação, autografado pela autora e membro do Jornalistas Livres, Laura Capriglione, 

oferecido pela Boitempo Editorial. Um total de 54 pessoas apoiou. 

• R$ 250 ou mais – além das recompensas que se repetem nas cotas anteriores, este valor 

dava direito a um caderno personalizado do Jornalistas Livres e uma foto formato 

15x21, de autoria de fotógrafos parceiros ou membros do projeto. Esta cota foi apoiada 

por 44 pessoas. 

• R$ 500 ou mais – nesta cota, a foto da recompensa anterior passa a ter formato 20x30, 

acompanhada das demais recompensas. Onze pessoas apoiaram. 
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• R$ 1.000 ou mais – as mesmas recompensas anteriores, sendo que a quantidade de 

adesivos personalizados é de 10 unidades, além de um crachá de colaborador do 

Jornalistas Livres, com os dados do apoiador. Sete pessoas apoiaram. 

• R$ 1.500 ou mais – esta cota dava direito a uma palestra sobre Jornalismo independente 

e democratização da mídia, ministrada pelos profissionais do coletivo. Os custos de 

deslocamento, partindo de São Paulo, ficavam por conta do apoiador. Duas pessoas 

apoiaram.  

• R$ 3.000 ou mais – a recompensa mais importante desta cota era uma oficina de 

produção de conteúdo jornalístico, ministrada por profissionais do coletivo, com seis 

horas de duração. Os custos de deslocamento, também neste caso, ficariam por conta do 

apoiador. Nove apoiadores optaram por esta cota. 

• 10.000 ou mais – todas as recompensas anteriores se aplicavam a esta cota, além de uma 

foto em formato 50x70, de autoria do jornalista Maurício Lima, finalista do Prêmio 

Pulitzer de 2015 e fotógrafo do Picture of the Year Latin America 2015. Nenhum 

apoiador participou com este valor. 

 

Das 13 cotas propostas para a arrecadação do valor total de R$ 100.000, apenas três 

opções contavam com o apoio de editoras de livro parceiras. Participaram da campanha 1.292 

apoiadores, ajudando a financiar 32% a mais do valor pleiteado, totalizando uma arrecadação 

de R$ 132.730. 

 

4.4.2 Definição do Produto 

 

O coletivo Jornalistas Livres se dedica a pautas e movimentos sociais que sejam 

julgados, pela rede de profissionais, “relevantes no quadro político do país”. Dessa forma, não 

podem ser considerados uma empresa tradicional, embora se considerem, sim, um veículo de 

jornalismo. No site, a apresentação do Jornalistas Livres enquanto veículo de jornalismo 

independente não acontece de forma direta. Não existe, na página principal, qualquer definição 

em relação à função do Jornalistas Livres, tampouco quanto à nomenclatura que se deve 

empregar: coletivo de jornalistas, rede de jornalistas ou veículo. O que, sim, é possível concluir 

sem esforço é a atividade realizada, dada a disposição dos elementos na página, que não se 

difere do que se encontra comumente em outros sites de notícia.  
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Na página principal, existe um rodapé com os botões que acessam às páginas “quem 

somos”, “como surgiu”, “contato” e “login”, além de um botão para retornar ao topo, “home”. 

As informações da página “quem somos” estão empregadas em formato de manifesto, cuja 

primeira frase apresenta o projeto “somos uma rede de coletivos originada na diversidade. 

Existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo praticado pela 

mídia tradicional centralizada e centralizadora” e as suas bases “... os valores que nos unem são 

o amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos humanos”.  

O nome de cada um dos apoiadores que participaram da campanha de crowdfunding 

está presente na assinatura desse manifesto, sendo essa uma das recompensas oferecidas em 

todas as cotas de financiamento da campanha, conforme pode ser observado no tópico anterior.  

 

4.4.3 A aparência do site 

 

A página principal do site Jornalistas Livres possibilita quatro rolagens completas, ou 

seja, está dividida em 5 telas. Ao abrir o site, vê-se a foto de um pássaro logo abaixo da marca, 

que está à esquerda. Acima da foto estão os botões de acesso às editorias e, acima desses, estão 

um link para “análise”, outro para “destaque”, os títulos das duas matérias acima destacadas, 

suas respectivas imagens atribuídas e, no canto direito, um botão para realizar buscas no site.  

São editorias do Jornalistas Livres: moradia, política, direitos humanos, cultura e 

educação. Dentro de cada página de editoria, as matérias sobre cada tema aparecem listadas, 

acompanhadas de foto, título, data de publicação e jornalista responsável. Antes da listagem 

geral, uma faixa cinza reúne quatro matérias sob o título de “mais populares”. Ao final da página 

de cada editoria, é possível explorar outras páginas com conteúdos sobre o mesmo assunto, 

porém, a faixa cinza que destaca quatro matérias “mais populares” se mantém nas demais 

páginas. 

Abaixo da foto que se encontra como cabeçalho do site, a tela se divide em três partes: 

à esquerda, uma lista com as notícias mais recentes; ao centro estão três destaques do dia e, à 

direita, é possível acompanhar a atividade do Jornalistas Livres no Twitter. Após mais uma 

rolagem, a terceira tela se divide verticalmente em seções como “na rede”, onde estão os links 

para as redes sociais do Jornalistas Livres; “opinião”, com link para três matérias, 

“manifestações”, com link para mais três matérias e, à direita, “tags”, através das quais é 

possível filtrar os textos do site e se dedicar apenas aos temas de interesse do leitor. São algumas 

tags que traduzem o que é priorizado na atividade jornalística do site: “corrupção”, “direitos 
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humanos”, “escolas em luta”, “impeachment”, “LGBT”, “Lula”, “não vai ter golpe”, “Lava 

Jato”, “Policia Militar”, “violência policial”, “juventude”, entre outras, de menor destaque.  

A última parte do site apresenta o mesmo conteúdo encontrado na aba “mais recentes”, 

dessa vez com fotos e com uma indicação em verde, que algumas vezes informa o tipo de texto, 

como “crônica” ou “artigo” e, em outras, indica o conteúdo do texto, como acontece em 

“direitos humanos” e “educação”. Não se trata, no entanto, de tags, uma vez que “agroecologia” 

e “Belo Horizonte”, identificados durante a observação que embasa este estudo de caso, não 

aparecem na parte do site que reúne as tags, tampouco são editorias do produto ou indicam 

formato do texto. Não há, portanto, como definir a informação que aparece abaixo das fotos de 

cada matéria, nessa parte da página.  

Ao final da rolagem, o rodapé, mencionado no tópico anterior, dá acesso às páginas 

“quem somos”, “como surgiu”, “contato” e “login”, além de um botão para retornar ao topo, 

“home”. No canto direito, vê-se os ícones das redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram e um botão de RSS78. 

 

4.4.4 As Publicações 

 

A seleção das publicações que melhor poderiam representar a atividade do site 

Jornalistas Livres aconteceu de maneira diferente ao que foi realizado no tópico anterior, 

quando um membro da equipe do Reportagem Pública apontou o que deveria ser utilizado como 

material suficientemente representativo. Diante da impossibilidade de conseguir que os 

próprios idealizadores indicassem o que deveria ser observado nesta pesquisa, para identificar 

o que melhor representaria o Jornalistas Livres, outros filtros foram desenvolvidos, para que a 

seleção do material ocorresse de forma independente.  

O espaço de destaque, apresentado anteriormente como elemento da página principal 

do site Jornalistas Livres foi observado durante 24 horas, com o objetivo de identificar as 

matérias que ganhavam ênfase, no decorrer das publicações. A partir do segundo print de tela 

(Figura 26), foi possível perceber que os temas mais importantes do dia circulavam pela área 

de destaque, ocupando um dos três espaços possíveis. Ainda que um dos espaços seja maior 

que outros dois, as matérias destacadas circulam randomicamente, à medida em que outros 

temas vão sendo publicados. 

 

                                                 
78 Os agregadores de notícias são sistemas que leem os documentos RSS e os exibem amigavelmente. Existem alguns 

programas que, após serem instalados no seu computador, podem ser alimentados com os links RSS. (RUBINO, 2006). 
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Figura 25 - Home Jornalistas Livres - primeiro print, primeiro dia (06/12/2017) 

 

Fonte: Jornalistas Livres (2017). 

 

Na primeira captura de tela, duas publicações tratavam do caso do suicídio do reitor 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancellier de Olivo, após ser 

investigado pela Operação Ouvidos Moucos e afastado das atividades acadêmicas. A terceira 

publicação noticiava a condução coercitiva à qual a reitoria da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) havia sido submetida, pela Polícia Federal, sob justificativa de existirem 

fraudes na Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), responsável pelos fomentos à 

pesquisa na instituição, detectadas na Operação Esperança Equilibrista.  

 

Figura 26 - Home Jornalistas Livres - segundo print, primeiro dia (06/12/2017) 

 

Fonte: Jornalistas Livres (2017). 
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Na segunda captura de tela, realizada na mesma data da primeira observação, duas 

matérias sobre o caso do reitor da UFSC permaneciam em destaque, além do primeiro capítulo 

de uma reportagem em série sobre a Revolução Russa e o Partido Comunista, que não voltou à 

posição destacada, após essa primeira ocorrência.  

 

Figura 27 - Home Jornalistas Livres - primeiro print, segundo dia (07/12/2017) 

 

Fonte: Jornalistas Livres (2017). 

 

Na terceira captura de tela, no dia seguinte aos dois primeiros prints, o desdobramento 

do caso do reitor da UFSC permanecia em destaque, ao lado de uma nova publicação, que 

tratava de resumir os casos de investigação nas instituições UFSC e UFMG, considerando as 

intervenções militares nas duas universidades um atentado à democracia. O texto associava as 

duas operações da Polícia Federal e relatava manifestações feitas pela comunidade acadêmica 

e por artistas.  

Tendo este panorama, fruto da observação do movimento79 do site Jornalistas Livres, 

e considerando a renúncia da equipe do site à oportunidade de indicar as matérias que melhor 

representariam sua atividade, tem-se como escolha para esta função as publicações “Matem o 

que uma pessoa mais ama e valoriza, e o que resta é um cadáver ambulante”, “Reitoria da UFMG é conduzida 

coercitivamente pela Polícia Federal” e “Multiplicam-se no país manifestações em repúdio ao ataque às 

                                                 
79 Prints da página principal do site Jornalistas Livres, nos dias seguintes às datas de observação, quando os 

conteúdos selecionados continuavam em posição de destaque, estão disponíveis em apêndices e podem ser 

visitados ao final do trabalho. 
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universidades”. A correlação entre os assuntos tratados nas publicações a serem descritas permitem afirmar que 

o estudo das características notáveis pelo conteúdo do Jornalistas Livres será concentrado no funcionamento da 

editoria de Educação. 

 

4.4.4.1 Matem o que uma pessoa mais ama e valoriza, e o que resta é um cadáver ambulante 

 

A primeira publicação selecionada como material capaz de caracterizar a atividade frequente do 

Jornalistas Livres é um texto do irmão do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, exclusivo para o 

Jornalistas Livres, no qual questiona a investigação da Polícia Federal, Ouvidos Moucos, e 

expõe detalhes da condenação, prisão e afastamento do reitor de suas atividades na UFSC. 

(MATEM..., 2017) 

No texto, escrito em primeira pessoa, Antônio Acioli Cancellier (Figura 28) questiona 

a omissão do Ministério da Justiça em relação à representação entregue pela família, que 

solicitava procedimento de responsabilidade administrativa, civil e penal contra a delegada da 

Polícia Federal Érika Mialik Marena, responsável pela operação, e sua promoção indevida à 

superintendente da Polícia Federal em Sergipe.  

Na matéria, Antônio Acioli detalha passagens do caso, como o que aconteceu com o 

irmão, quando foi encaminhado à prisão de segurança máxima e o que pode ter levado o caso 

a se encerrar com o suicídio do reitor: “[...] como cidadão, acostumado ao dia a dia das 

operações midiáticas e espetaculosas, certamente imaginava que dificilmente poderia se livrar 

da mácula que lhe foi gravada na alma a ferro e fogo”.  

 

Figura 28 - Texto de Antônio Acioli Cancellier publicado no site Jornalistas Livres 

 

Fonte: Matem... (2017).  

 

Além de lamentar a morte do irmão e protestar pelo tratamento indevido que o 

acontecimento tem recebido do Ministério da Justiça, Antônio registra um novo capítulo do 
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caso, cuja importância estar em ter recebido apoio da médica do trabalho Edna Maria Niero, 

que atestou o suicídio de Cancellier como uma consequência de transtorno mental a que foi 

submetido por questões trabalhistas.  

Com esse apoio, a família passou a contar com mais uma ferramenta para 

responsabilizar o Estado pela morte do reitor. O depoimento da médica e o desdobramento do 

caso foi registrado em uma matéria diferente no Jornalistas Livres, assinado por Raquel 

Wandelli (2017), jornalista da rede de profissionais do site. A matéria chegou a figurar entre os 

destaques da página, na primeira captura de tela realizada (Figura 26).  

 

4.4.4.2 Reitoria da UFMG é conduzida coercitivamente pela Polícia Federal 

 

A publicação assinada por Agatha Azevedo (2017), jornalista da rede, trata da condução coercitiva à 

que os representantes da reitoria da UFMG foram submetidos, no dia 6 de dezembro. A reitoria é acusada de 

desvio de dinheiro na construção do Memorial da Anistia e, na operação, foram conduzidos o 

reitor Jaime Arturo Ramires, a vice-reitora Sandra Regina Goulart Almeida, a professora 

Silvana Coser, organizadora da exposição sobre a anistia no Centro Cultural da UFMG e outras 

11 pessoas.  

Segundo o texto, manifestantes reunidos na UFMG afirmavam haver desinteresse do 

“atual governo golpista” em apoiar as ações de memória, verdade e justiça, que contam a 

história da anistia. Para o Jornalistas Livres, as mudanças no Ministério da Justiça, durante o 

governo Temer, representam dificuldades em realizar as ações do projeto Memorial da Anistia. 

O texto encerra o resumo sobre o caso com uma série de fotos do ato em defesa da UFMG 

realizado em frente à Polícia Federal de Belo Horizonte.  

 

4.4.4.3 Multiplicam-se no país manifestações em repúdio ao ataque às universidades 

 

A matéria de Raquel Wandelli, jornalista da rede Jornalistas Livres, expõe os últimos 

acontecimentos sobre o caso da prisão da reitoria da UFMG (acima descrita) e faz a inevitável 

associação com o caso da UFSC, que culminou no suicídio do reitor Cancellier. Segundo a 

jornalista, são muitas as semelhanças entre os casos das duas instituições: “prisão ilegal, prisão 

coercitiva, sem direito à defesa e à presunção de inocência, produção de espetáculo midiático e 

divulgação das denúncias de forma a confundir a opinião pública e tomar suspeitas por 

condenações”. 

https://jornalistaslivres.org/2017/07/pensar-no-passado-para-questionar-o-presente-ditadura-em-pauta/
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No decorrer do texto, a jornalista cita o manifesto publicado pelo reitor da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo, que recapitula as agressões sofridas 

pelas universidades brasileiras, desde a invasão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), em dezembro de 2016, passando pela prisão abusiva do reitor da UFSC e seu 

desfecho traumático, até a atual ofensiva contra a UFMG. Em seguida, o texto evolui para um 

convite aos leitores: a construção de um dossiê de manifestos já publicados ou ainda por serem 

publicados, de modo que esses possam ser consultados por todos em um único endereço, no 

site Jornalistas Livres.  

O texto, então, lista todas as reações de artistas, jornalistas, intelectuais, dirigentes de 

instituições acadêmicas e comunidade acadêmica que foram registrados até o momento, 

passando a chamar o material de “dossiê em aberto”, com o qual leitores e interessados podem 

contribuir.  

 

4.4.5 Perfil do idealizador 

  

César Locatelli, indicado pela rede de jornalistas para responder ao questionário 

proposto para embasar este estudo de caso, é mestre em economia, mas destaca a diversidade 

de propriedades encontradas no grupo, que funciona também com o trabalho de cinegrafistas, 

fotógrafos, cartunistas e “outras profissões não ligadas ao jornalismo”. 

As atividades profissionais do entrevistado se concentram na atuação na rede 

Jornalistas Livres. Outros profissionais da rede, ele menciona, associam suas atividades 

profissionais à participação na rede. O histórico profissional de César indica passagens pelo 

mercado financeiro e pelo ambiente acadêmico, onde ministrou aulas de inglês, matemática 

financeira e pôde ensinar sobre os produtos do mercado financeiro.  

Como responde pela rede de jornalistas, César aponta que os componentes do 

Jornalistas Livres participam de outras campanhas de crowdfunding ajudando apenas com 

divulgação, mas nunca contribuíram com doações. Ele aponta para o alto custo que as 

campanhas têm para os proponentes, mas credita a viabilidade da proposta à força mobilizadora 

do projeto e ao poder de divulgação da plataforma de crowdfunding. 

Sobre o sucesso da campanha do Jornalistas Livres, César pontua que o capital social 

dos jornalistas que fundaram o coletivo foi determinante, já que todos eles tinham uma trajetória 

consistente e um círculo importante de potenciais doadores. Encerrando a fase da entrevista, 

que busca conhecer a relação do idealizador do projeto com o crowdfunding, César afirma não 
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sentir falta de uma plataforma dedicada exclusivamente ao jornalismo, já que a essência desse 

ambiente é dada exatamente pela disputa de projetos num universo de potenciais doadores.  

Apesar disso, caso exista uma segunda edição da campanha para financiamento das 

atividades do Jornalistas Livres, César acredita não querer concorrer à atenção dos potenciais 

doadores na plataforma Catarse, pois aposta no fato de já ter um público que apoiaria a proposta 

diretamente. A realização de campanhas sem a mediação de plataformas é uma ideia posta em 

prática por outros sites noticiosos, que não fazem parte do corpus desta pesquisa, como é o caso 

do Outras Palavras80, com o projeto “Outros Quinhentos” e, também, uma das possibilidades 

da Agência Pública, através da aba “doe”, encontrada na página “quem somos”. 

 

4.4.6 A influência do crowdfunding na concepção do projeto 

 

Uma das marcas mais importantes na concretização do projeto Jornalistas Livres, já 

mencionada por César, é a relevância dos nomes que fundaram a rede e que, com isso, 

conseguiram determinar o sucesso da campanha, por consequência, a solidificação do projeto. 

A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que o crowdfunding, enquanto modelo de 

negócio, foi determinante para o projeto: “[...] não conseguimos nos ver mantendo nossa linha 

editorial e, ao mesmo tempo, sendo financiados por publicidade”. 

Após a fase da campanha, os apoiadores receberam suas recompensas nos meses 

seguinte e, afora isso e a presença dos nomes de cada apoiador no Manifesto Jornalistas Livres, 

nenhum outro vínculo existe. Atualmente, César afirma não haver diferença importante entre 

os leitores e os apoiadores da campanha. Sobretudo por, durante a campanha, a rede ter apenas 

três meses de fundada, o público que se formou durante e após o período de financiamento não 

se diferencia muito. O que, sim, existe, é uma concentração muito maior de consumidores do 

conteúdo do que de consumidores que, à época, apoiaram a campanha.  

A escolha do Catarse como plataforma mediadora do processo de financiamento 

aconteceu por parecer, na época, a opção “mais estruturada e com mais chances de sucesso”. O 

Jornalistas Livres, enquanto perfil ativo na rede Catarse, não possui qualquer outro projeto. Nas 

informações do perfil, é possível encontrar a informação de que o Jornalistas Livres apoiou 

financeiramente a própria campanha81. 

 

 

                                                 
80 <http://outraspalavras.net/>  
81 <https://www.catarse.me/users/427215#contributed>  

http://outraspalavras.net/
https://www.catarse.me/users/427215#contributed
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4.4.7 Características Essenciais 

 

A constante atualização do site Jornalistas Livres e a diversidade de conteúdos a que 

o projeto se dedica atestam a presença das características essenciais de periodicidade e 

universalidade do produto. A atualidade, por consequência, também se confirma, dentro do 

universo de assuntos abordados no produto.  

As matérias utilizadas para representar a atividade jornalística do site tratam, 

coincidentemente, de assuntos afins, muito recentes e de incontestável importância para o que 

os idealizadores afirmam ser o propósito do site: direitos humanos, educação, cultura e política 

– quatro das cinco editorias do site – estavam representadas nas publicações sobre os embates 

entre a Polícia Federal e as universidades públicas do país. A atualidade e a periodicidade 

estavam marcadas e eram notórias no momento da observação realizada para o estudo de caso.  

Por ser esse um projeto jornalístico online, a característica essencial de publicidade se 

aplica, uma vez que a apreciação do site é aberta a qualquer pessoa com acesso à internet. A 

ideia de que o produto é totalmente acessível é reforçada por Locatelli, responsável por 

representar a rede de jornalistas na entrevista realizada para complemento deste estudo, que 

acredita que o Jornalistas Livres possui “muito mais consumidores do que 

apoiadores/financiadores”.  
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Para encaminhar o entendimento dos resultados encontrados pela descrição da 

atividade dos sites, na tentativa de responder as questões que norteiam esta pesquisa, este 

capítulo fará a discussão do estudo de caso realizado, levando em consideração o material 

complementar contido nas respostas da entrevista realizada com cada autor de projeto. 

Considerando-se o estudo de caso realizado um processo expressamente descritivo, a 

análise dos resultados aqui proposta tem como objetivo expor as peculiaridades encontradas no 

levantamento dessas informações, a fim de identificar as propriedades do jornalismo financiado 

coletivamente, investigando, ainda, as características comuns encontradas no processo de 

campanha e na concepção do produto. Além disso, são objetivos da pesquisa conhecer o perfil 

dos idealizadores e apontar traços que configurem uma formação de comunidade online entre 

os apoiadores de projetos de crowdfdunding e seus idealizadores, a fim de perceber a influência 

dessa relação na produção de conteúdo desses projetos.  

A primeira ideia a ser discutida como resultado da observação dos sites é a de que os 

temas de direitos humanos são os mais recorrentes no conteúdo produzido por esses produtos. 

Mesmo o Cidades para Pessoas, cuja adequação ao formato de um produto jornalístico está 

distante do que é apresentado, segundo a idealizadora do projeto, aborda assuntos diversos que, 

em essência, encontram-se representados pelo que se entende por direitos humanos82.  

A definição do projeto Cidades para Pessoas remete à busca por “cidades mais 

humanas”, o que, afinal, recai sobre o universo de assuntos possíveis de serem considerados 

como temas dos direitos humanos. Quando o site publica o vídeo de um evento promovido para 

discutir a condição da criança na sociedade atual, isso pode ser considerado um exemplo de 

matéria voltada para os direitos humanos. O mesmo se aplica quando o consumo de água é 

problematizado, em outra publicação, como recurso natural ao qual todos têm direito, apesar 

dos equívocos nas políticas em vigência, sobretudo no estado de São Paulo, diante da crise 

hídrica, no momento dessa publicação. 

Para utilizar um exemplo não contemplado no estudo de caso, mas presente na página 

do Cidades para Pessoas, pode-se apontar a discussão sobre a paralisação, realizada pelo 

Ministério Público Estadual, nas obras da ciclovia de São Paulo, em 2015 e os diversos textos 

que discutem o trânsito e o prejuízo que ele causa à qualidade de vida das pessoas nas cidades. 

                                                 
82 Utiliza-se como referência dos direitos humanos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecida 

pelas Nações Unidas (2009).  
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A mesma preocupação se encontra nas reportagens, financiadas coletivamente através do 

projeto Reportagem Pública, selecionadas pelos apoiadores.  

Dentre as reportagens não contempladas na pesquisa, para que se tenha um exemplo 

mais amplo, constam temas como homofobia, segurança pública, moradia e democracia – ou 

sua fragilidade, quando são apresentados detalhes sobre os centros de tortura, instituídos no 

período da Ditadura Militar, por exemplo. Das reportagens que constam no estudo de caso desta 

pesquisa, destaca-se a denúncia feita ao Estado, quando apontados os hospitais públicos que 

não prestam o atendimento adequado a mulheres que têm a opção legal do aborto. 

No caso do Jornalistas Livres, os direitos humanos fazem parte da descrição do projeto 

e do manifesto, já referenciado, no qual se encontra a história da formação do coletivo de 

jornalistas e os propósitos do projeto. Nas três matérias utilizadas como exemplos 

representativos da atividade do site, a educação é o tema comum. No entanto, outras questões, 

como a condução coercitiva da reitoria da UFMG e o abuso moral sofrido pelo reitor Luiz 

Carlos Cancellier de Olivo (UFSC), ao ser preso, são denunciados. Para utilizar exemplos que 

não constam no estudo de caso, pode-se apontar a denúncia do assassinato de um professor 

indígena em Santa Catarina (WANDELLI, 2018) e a cobertura do evento comemorativo dos 20 

anos do Movimento sem Terra (MST), todos estreitamente relacionados aos direitos humanos 

(CAPRIGLIONE, 2017).  

Feita essa análise, é possível restaurar o primeiro pressuposto apresentado como 

propósito desta pesquisa, que é a impressão de que o jornalismo financiado coletivamente no 

Brasil, dentro dos recortes propostos neste trabalho, parece extraordinariamente dedicado às 

questões dos direitos humanos. Embora outros temas sejam abordados, inclusive para atender 

à condição de universalidade inerente a qualquer produto jornalístico, os direitos humanos têm 

destaque e permeiam assuntos afins aos três produtos analisados.  

São outras características facilmente destacáveis na observação dos sites, confirmadas 

pelos idealizadores em entrevista, a flexibilidade, a liberdade propiciada aos jornalistas e o 

aparente desprendimento da periodicidade, conforme observado na seção de “características 

essenciais” em cada caso estudado e no Quadro 1 a seguir. Além disso, o tom crítico e delator 

presente nos textos são marcas notoriamente manifestadas na redação das matérias dos produtos 

observados. Apesar disso, há entre as respostas dos idealizadores, controvérsia quanto ao fato 

de o financiamento coletivo ser condição sine qua non para esse tipo de atividade.  
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Quadro 1 - Características observadas 

 

 

 

 

 

 

Cidades para Pessoas 

• Apresentação do site não se assemelha a 

outros sites jornalísticos; 

• Diversidade de assuntos abordados;  

• Flexibilidade quanto às datas e formatos 

de publicações;  

• Liberdade no enquadramento dado aos 

temas;  

• Não se percebe padrão nas publicações; 

múltiplas assinaturas (não há atribuição 

entre seções do site e profissionais 

específicos: todos participam de tudo). 

 

 

 

 

 

Reportagem Pública 

• Periodicidade atrelada às campanhas de 

crowdfunding realizadas anualmente; 

• Diversidade de assuntos abordados; 

• Denúncias; 

• Diversidade de formatos e linguagem 

audiovisual; 

• Participação efetiva do apoiador do 

projeto (conselho editorial). 

 

 

 

 

Jornalistas Livres 

• Títulos contundentes; 

• Textos em tom de delação; 

• Editorias concentradas em pautas dos 

direitos humanos: moradia, política, 

direitos humanos, cultura e educação; 

• Participações especiais: textos assinados 

não necessariamente por jornalistas da 

equipe. 

 
Fonte: elaboração da autora. 

 

O estudo de caso acima explorado colocou como primeira seção o resultado da 

observação e descrição detalhada das campanhas que deram origem ao produto, por ser através 

dessas campanhas que se dá o financiamento dos projetos. Essa busca está relacionada à 

confirmação do segundo pressuposto da pesquisa, que investiga a noção de que o financiamento 

coletivo é, para além de uma maneira de viabilizar o projeto, também uma característica, um 

atributo dele. Uma ideia refutada apenas por Natália Garcia (Cidades para Pessoas), que não 

julga o crowdfunding processo indispensável para o seu projeto, embora tenha sido a única 

forma de viabilizá-lo, após algumas tentativas infrutíferas de patrocínio tradicional, conforme 

consta na entrevista, que pode ser consultada no Apêndice B.  

A observação da fase de campanhas adiciona à investigação sobre as características 

comuns desses produtos a ideia de que esse processo precisa ser amplamente divulgado, além 

de estar profundamente relacionado à influência social e ao histórico profissional dos 

idealizadores, conforme pode ser observado nas entrevistas (questões 15, 16 e 17). A ideia que 
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se tem a partir da observação e que foi confirmada nas respostas dos idealizadores entrevistados 

encontra respaldo na pesquisa realizada pelo Catarse (2014), sobre as razões de um projeto ser 

bem-sucedido na fase da campanha (Figura 5) e sobre que meios de informação são importantes 

para os usuários apoiadores (Figura 29). 

 

Figura 29 - Fonte de Informação dos apoiadores de crowdfudning

 

Fonte: Catarse (2014). 

 

O ponto de vista de Natália Garcia, que contradiz a ideia de que o crowdfunding pode 

se tornar uma característica dos produtos analisados, para além do tipo de financiamento, pode 

estar relacionado à interpretação de modelo de negócio como modelo de financiamento, uma 

ambiguidade possível, cuja discussão se faz necessária para que se tenha clareza da diferença. 

Nesta pesquisa, o crowdfunding foi apresentado como modelo de negócio e fenômeno social, 

de acordo com as definições encontradas na revisão de literatura disponível sobre o tema.  

A interpretação simplificada de modelo de financiamento como a forma através da 

qual a empresa administra receitas e despesas, tão somente, não foi considerada neste trabalho. 

Os pressupostos que esta pesquisa busca confirmar e os objetivos que guiam a observação do 

jornalismo financiado coletivamente estão diretamente associados à ideia de que este o tipo de 

financiamento pode influenciar o conteúdo jornalístico produzido nos sites aqui observados. 

Daí a necessidade de considerar modelo de negócio – e os seus elementos como criação de 

valor, canais e clientes – como única definição possível para o termo. 
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Outros fatores que chamam atenção nas campanhas de financiamento coletivo 

analisadas são a disposição de informações de forma didática, normalmente divididas por 

tópicos e a extensa lista de cotas e recompensas, como pôde ser observado na descrição dos 

casos. Além disso, os vídeos complementares, observados nos três casos, têm uma linguagem 

simples, acessível e emotiva, associada a um discurso de mudança e esperança. No caso do 

Cidades para Pessoas, a idealizadora sugere que o apelo empregado no discurso utilizado na 

descrição da campanha ser a razão do sucesso das duas edições (questão 17 da entrevista 

realizada com Natália Garcia – Cidades para Pessoas).  

Exposto como um dos objetivos específicos deste trabalho, o perfil do idealizador dos 

produtos jornalísticos financiados coletivamente foi explorado no estudo de caso e pode ser 

resumido nos resultados a seguir apresentados. Os idealizadores entrevistados têm formação 

superior, sendo dois deles em comunicação social. No caso de Locatelli, que respondeu pelo 

coletivo Jornalistas Livres, a formação é em economia, mas ele ressalta a qualificação diversa 

do grupo: existem fotógrafos, designers, cinegrafistas e demais profissionais cuja formação tem 

alguma relação com o jornalismo. Dados mais genéricos, considerando todas as áreas possíveis 

para submissão de projetos a campanhas na plataforma estudada podem ser apreciados na 

pesquisa do Catarse (2014) (Figura 30). 

 

Figura 30 - Área profissional dos idealizadores de projetos submetidos a crowdfunding 

 
Fonte: Catarse (2014). 

 

O resultado da pesquisa acima explorada dialoga com o Gráfico 4 decorrente da 

pesquisa exploratória prévia a este estudo de caso, no qual consta que 21, dos 69 projetos 

jornalísticos, identificados nas três plataformas observadas, dedicam-se à criação de um produto 
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ligado à cultura. No gráfico acima, 22% dos projetos, considerando o universo de análise mais 

abrangente do que a área de jornalismo explorada nesta pesquisa, são das artes, ainda que não 

necessariamente ligados ao jornalismo. 

Retomando a observação do perfil dos idealizadores, os entrevistados não exercem 

outra atividade profissional formalmente, além do trabalho dedicado aos projetos. Quanto ao 

crowdfunding, todos acreditam na sustentabilidade desse modelo de financiamento e ajudam 

outros projetos, senão com doações, com divulgação – o que está associado à impressão inicial, 

terceiro pressuposto da pesquisa, sobre a aparência de comunidade online que se nota na 

plataforma Catarse, entre os proponentes de projeto e os apoiadores.  

Para dar conta do último pressuposto desta pesquisa, que aponta para a formação de 

uma comunidade online, dentro da lógica na qual se dá a relação entre membros autores e 

apoiadores de projetos, é necessário ponderar o conceito de comunidades virtuais. Esse caminho 

passa pela compreensão do conceito de comunidade, trabalhado na sociologia clássica, até que, 

para atender às questões mais recentes sobre a influência da tecnologia nas relações sociais, 

fala-se de comunidades virtuais.  

Para Recuero (2001), comunidades virtuais são agrupamentos humanos no ambiente 

virtual. No texto adotado para embasar esta fase da análise, Comunidades virtuais: uma 

abordagem teórica, a autora discute os processos que antecedem a ideia de comunidades 

virtuais e, sobretudo, destaca a instabilidade do conceito de comunidade segundo a sociologia 

clássica. O conflito se dá pela divergência entre os autores, posto que alguns instituem que 

comunidade é um conceito relacionado a uma base territorial, a um espaço físico ao qual o 

grupo/comunidade pertence; outros problematizam a diferença entre comunidade e sociedade 

ou, ainda, a relação de subordinação entre elas. Por fim, Weber, Tönies e Durkheim, 

referenciados por Recuero, destacam o fator emocional na formação das comunidades.  

Essa ideia, mais tarde reverberada por Palacios (1998), sobre a sensação de 

pertencimento fundamentar a formação de uma comunidade, é a que melhor compreende a ideia 

de comunidade sugerida pelo pressuposto desta pesquisa, quando da observação da atividade 

da plataforma Catarse. O trecho do artigo de Palacios referenciado por Recuero destaca os 

elementos que, para o autor, caracterizam uma comunidade, são eles: o sentimento de 

pertencimento, a territorialidade, a permanência, a ligação entre o sentimento de comunidade, 

caráter corporativo e emergência de um projeto comum, e a existência de formas próprias de 

comunicação (PALACIOS, 1998). 

No material original, visitado para reunir mais argumentos que pudessem fundamentar 

a noção de comunidade aqui pretendida, Palacios comenta a existência de uma comunidade 
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virtual de jornalistas, onde havia troca de informações e de experiências sobre o processo de 

produção noticiosa, “como definido pelos próprios participantes, a CARR-L83 é uma gigantesca 

Redação Virtual” (PALACIOS, 1996, p. 7). Cabe, aqui, a comparação entre essa comunidade 

online formada em 1996 e a atividade observada no site da plataforma Catarse, onde as trocas 

de informações e experiências de outrora, agora são caracterizadas pela troca de recursos e 

interesses entre quem tem o dinheiro para financiar e quem tem a informação para oferecer em 

troca desse financiamento. 

Outra ponderação do autor, coerente para se aplicar à observação do Catarse como 

comunidade virtual, é o fato de, nas comunidades formadas no ambiente digital, o 

pertencimento ser uma questão de escolha. Se, antes da internet, as comunidades se formavam 

espontaneamente e indivíduos nasciam, cresciam e morriam dentro delas, na internet “é sempre 

plenamente eletivo: o indivíduo só pertence se, quando e por quanto tempo estiver, 

efetivamente, interessado em fazê-lo” (PALACIOS, 1996). Empregando essa ideia à lógica do 

crowdfunding, é possível dizer que um usuário do site Catarse, seja na função de proponente de 

projeto, de apoiador ou em ambas, integra aquela comunidade por escolha, dada a variedade de 

sites atualmente ativos e com os mesmos padrões do Catarse, dois deles inclusive citados na 

introdução desta pesquisa: Kickante e Benfeitoria. 

Essa noção de comunidade pode ser percebida em algumas passagens nas entrevistas 

realizadas com os agentes produtivos das iniciativas jornalísticas financiadas coletivamente 

(questões 9, 10, 13, 14 e 18 – ver apêndices B, C e D), quando os produtores desses projetos 

são questionados sobre o processo de escolha da plataforma através da qual a proposta seria 

submetida a custeio, a sustentabilidade desse tipo de financiamento, a participação/apoio em 

outros projetos, a possibilidade de uma plataforma dedicada exclusivamente ao jornalismo e o 

entendimento que esses produtores têm do seu público apoiador/consumidor.  

Além da identificação das características comuns aos três produtos financiados por 

crowdfunding, que podem ser observadas no Quadro 1, esta pesquisa se dedicou a identificar 

as características essenciais do jornal, segundo Otto Groth (2011). Para isso, durante o estudo 

de caso buscou-se identificar a presença de periodicidade, atualidade, universalidade e 

publicidade na produção de conteúdo desses produtos, cujo resultado pode ser observado no 

Quadro 2. 

 

 

 

                                                 
83 Segundo o autor, “Iniciais de Computer Assisted Reporting and Research”.  
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Quadro 2 - Características Essenciais Groth 

Características 

essenciais de 

Groth 

Cidades para Pessoas Reportagem Pública Jornalistas Livres 

 

 

 

 

 

 

 

Periodicidade 

Raramente. 
 

O site apresenta períodos 

curtos em que a 

periodicidade pode ser 

constatada, geralmente 

nos meses subsequentes 

às campanhas de 

crowdfunding. 

         Às vezes. 
 

Devido à lógica do site, que 

primeiro realiza a 

campanha e, depois, passa 

um ano lançando 

reportagens mensalmente, a 

periodicidade está atrelada 

à realização da campanha 

para o financiamento do 

projeto. Essa periodicidade 

se estende por um tempo 

considerável, de acordo 

com a distribuição mensal 

de reportagens definida 

pelo site. 

Frequentemente. 
 

Dentre os produtos 

analisados, o site 

Jornalistas Livres é o que 

mais se assemelha a 

outros produtos 

jornalísticos e a 

frequência nas 

publicações é o que mais 

assegura essa impressão. 

 

 

 

 

 

Universalidade 

Nunca. 
 

A abrangência do 

conteúdo do site não pode 

ser considerada, por estar 

dedicado a um tema 

específico e, mesmo 

dentro desse tema, não 

demonstrar variedade, 

preferindo sempre 

abordar problemas das 

grandes cidades 

Frequentemente. 
 

A variedade de temas 

pautados nas reportagens, 

por se tratar de um projeto 

colaborativo assinado por 

diversos profissionais, 

garante a característica de 

universalidade no conteúdo 

do site. 

Frequentemente. 
 

O conteúdo do site 

apresenta a característica 

de universalidade, dentro 

da linha editorial a que se 

propõe. 

 

 

 

 

 

 

 

Atualidade 

Raramente. 
 

Atrelada à característica 

de periodicidade, o 

conteúdo do site não se 

mostra atual. 

Raramente. 
 

Por depender diretamente 

da periodicidade, essa 

característica é raramente 

notada no conteúdo das 

reportagens. Isso também 

pode ser atribuído ao fato 

de o conteúdo ser 

composto por reportagens 

em profundidade, cuja 

produção requer mais 

tempo e, por isso, é normal 

o afastamento entre 

acontecimento e 

publicação. 

Frequentemente. 
 

A atualidade se nota na 

atividade do site, 

principalmente por estar 

atrelada à característica de 

periodicidade encontrada 

no site. 

 

 

 

 

Publicidade 

Frequentemente. 
 

Dificilmente um produto 

digital pode ter a 

característica essencial de 

publicidade questionada, 

já que está disponível e 

pode ser acessado por 

qualquer pessoa que se 

interesse pelo conteúdo. 

Frequentemente. 
 

Disponível online e 

amplamente divulgado 

entre o grupo de interesse, 

pode-se confirmar a 

característica de 

publicidade no produto. 

Frequentemente. 
 

O conteúdo do site é aberto 

e acessível  a qualquer 

pessoa que se interesse, 

sem bloqueios ou 

cobranças e, por isso, não 

pode ter a característica de 

publicidade questionada. 

Fonte: elaboração da autora. 
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A seguir, no capítulo de conclusões, será revisitado o processo de desenvolvimento da 

presente pesquisa, bem como suas limitações. É importante salientar que, dado o universo de 

análise do segundo momento da pesquisa, quando selecionados os três casos estudados no 

capítulo anterior, é impossível generalizar os resultados aqui apreciados, senão tomá-los como 

prováveis, dada a relevância desses três produtos jornalísticos dentro do cenário do 

crowdfunding aplicado ao jornalismo no Brasil. Finalmente, serão apresentados os 

desdobramentos possíveis para estudos futuros, com base na mutabilidade do cenário da 

investigação e potencialidades de inovações no jornalismo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve início com a observação da atividade de crowdfunding no Brasil, 

mais precisamente quando aplicado aos casos de jornalismo, cujas lógicas de planejamento, 

produção e circulação pareciam alteradas pelo tipo de financiamento, conforme se constatou no 

decorrer da pesquisa. O ponto de partida da investigação estava em identificar, dadas as 

características do jornalismo amplamente discutidas e defendidas nas atividades do curso de 

mestrado ao qual essa dissertação se presta a concluir, o que havia de diferente no conteúdo 

noticioso produzido sob a lógica de um novo tipo de financiamento.  

A pesquisa exploratória, realizada antes das definições metodológicas do produto 

final, alimentou dois artigos produzidos como condição para a finalização das disciplinas do 

currículo e resultou na listagem dos produtos jornalísticos financiados coletivamente, dentro do 

período de tempo especificado no capítulo metodológico desta dissertação. De posse das 

informações cedidas por profissionais consultados, sabendo quais plataformas de 

financiamento eram de fato relevantes no cenário de crowdfunding brasileiro, reuniu-se 69 

casos (Apêndices E e F) passíveis de observação para a compreensão do fenômeno. A 

plataforma Catarse reunia a maior parte dos casos identificados e, dada a diferença considerável 

entre essa e as demais plataformas, optou-se por concentrar a investigação na plataforma 

Catarse. 

Feitas as justificativas necessárias para respaldar essa escolha, no capítulo de 

conformação da pesquisa, onde o corpus foi apresentado, partiu-se, então, para a seleção dos 

três casos que seriam estudados. Havendo a necessidade de aproximar os resultados revelados 

na pesquisa à maioria dos casos, buscou-se identificar o que havia de mais relevante sendo 

financiado dentro dessa plataforma, na seção de jornalismo. Os critérios para a seleção dos 

casos, já mencionados no início do trabalho, passavam por indicativos numéricos, relacionados 

à questão financeira, posto que essa é a principal marca que diferencia o jornalismo aqui 

analisado do jornalismo praticado pelos veículos noticiosos tradicionais. 

Dessa forma, os casos Cidades para Pessoas, Reportagem Pública e Jornalistas Livres 

se destacaram por apresentarem a maior arrecadação, em números absolutos, e por registrarem 

um percentual excedente da meta estabelecida para arrecadação, quando do lançamento da 

campanha de crowdfunding. Havia, na mesma lista, outras iniciativas jornalísticas, cuja 

arrecadação aparecia igualmente proveitosa e cujo excedente registrado era ainda maior do que 

o dos casos selecionados. Entretanto, em números absolutos, os três casos abordados nesta 

pesquisa eram superiores.  
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Concluída essa etapa, no capítulo 3, buscou-se fundamentar o tema apresentado, com 

um capítulo teórico onde foi apresentado o estado da arte do crowdfunding, as aplicações desse 

tipo de financiamento ao jornalismo e as tendências do crowdfunding enquanto modelo de 

negócio ou enquanto fenômeno social. Diante da escassez de referencial teórico que sustentasse 

algumas informações necessárias, o fechamento desse capítulo foi construído com base no 

conhecimento adquirido na fase exploratória da pesquisa e na observação da plataforma 

Catarse, que também disponibiliza, em uma das páginas do site, dados sobre o crowdfunding 

utilizados neste texto. 

Embora as primeiras iniciativas financiadas por crowdfunding, no Brasil, existam há 

aproximadamente sete anos, a pesquisa sobre o crowdfunding é desafiadora, por apresentar uma 

literatura ainda muito incipiente. Na revisão de literatura necessária para a estabelecer as bases 

deste trabalho, foram identificados artigos acadêmicos de diversas áreas, como administração, 

economia e comunicação. Dada a característica de atualidade, os artigos utilizados, apesar do 

caráter sintético, sustentaram esta pesquisa de forma mais consistentes do que seria possível 

com as dissertações e teses encontradas, posto que essas eram mais recortadas e dedicavam-se 

a um ponto de vista específico sobre o crowdfunding aplicado a iniciativas muitas vezes 

distantes do que se pretendia revelar ao analisar o jornalismo.  

No capítulo 4, os pontos mais importantes na formação do produto jornalístico 

financiado coletivamente foram observados por meio do estudo de caso realizado com três 

produtos. Durante a observação, foram destacadas quatro perspectivas (fase de campanha, a 

forma como cada produto se apresenta ao público leitor, o perfil do agente produtivo e as 

publicações) através das quais foi possível atender aos objetivos da pesquisa, de apontar 

características comuns entre os casos e conhecer o perfil dos idealizadores dessas iniciativas.   

 Além desses pontos, os três produtos foram observados sob o ponto de vista das 

características essenciais de um jornal, propostas por Otto Groth, num texto da década de 60, 

que reúne quatro características essenciais dos produtos estudados na Ciência dos Jornais, 

aplicadas a este trabalho como forma de perceber o quanto esses produtos, cujo financiamento 

se diferencia tanto do tradicional, são ou não influenciados por essa diferença. Os resultados 

encontrados em relação às características essenciais, marcados pela diferença possivelmente 

associada ao fato de serem produtos com produções noticiosas tão particulares, serão discutidos 

a seguir. 

A observação desses pontos atende ao objetivo geral deste trabalho, de compreender 

as propriedades do jornalismo online financiado via crowdfunding no Brasil, bem como apontar 

as características mais comuns entre os três casos. Essa intenção parte de pressupostos 
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apresentados na introdução. Um dos pressupostos era a impressão de que o jornalismo 

financiado coletivamente parecia especialmente dedicado a assuntos relacionados ao campo dos 

direitos humanos, o que afinal se confirmou ao longo do capítulo empírico, quando observados 

os casos. 

Pôde-se notar, observando a fase de campanha dos três casos, que essa é uma etapa 

decisiva do processo. Para gerenciar as páginas hospedadas no site Catarse, cada projeto conta 

basicamente com o trabalho do proponente e a orientação da plataforma, que resulta numa 

apresentação contendo texto, vídeo e cotas de participação e recompensas através das quais 

cada apoiador escolhe como contribuir. Além disso, a divulgação da campanha, de 

responsabilidade do proponente, é de extrema importância para o sucesso do projeto, segundo 

os agentes produtivos consultados nas entrevistas. 

A disposição das informações na página da campanha segue um padrão que se nota 

também nos projetos submetidos nas plataformas Kickante e Benfeitoria, previamente 

observadas na fase exploratória da pesquisa. Por isso, é possível concluir que o sucesso de uma 

campanha está atrelado ao esforço do proponente do projeto em divulgar, o que foi confirmado 

em entrevista e pode ser encontrado também na pesquisa Retrato do Financiamento Coletivo 

no Brasil, utilizada nos capítulos anteriores, produzida pela plataforma Catarse.  

Ao observar as subdivisões propostas no estudo de caso (a definição dos produtos, a 

aparência dos sites e as publicações) é possível concluir que muitas diferenças marcam a análise 

desses três casos. Ao longo do trabalho, o caráter jornalístico do projeto Cidades para Pessoas 

passou a ser questionado, inclusive pela idealizadora, Natália Garcia. Ao observar as funções 

do site e o registro de atividades, bem como a frequência e o tratamento dado às publicações, é 

notório o distanciamento desse caso em relação aos outros dois produtos estudados.  

O Reportagem Pública e o Jornalistas Livres apresentam sites semelhantes, com 

distribuição de notícias da forma que frequentemente se observa em outros produtos 

jornalísticos, tradicionais ou não. As diferenças entre eles se acentuam quando são observadas 

as características essenciais do jornal, propostas por Groth, utilizadas neste trabalho. Apesar de, 

em essência, serem produtos jornalísticos, não existe equidade na forma como apresentam as 

características de periodicidade, universalidade e atualidade – o que está diretamente associado 

às suas propostas iniciais. Por exemplo, se na fase de campanha, o Reportagem Pública se 

propôs a distribuir o dinheiro arrecadado durante um ano de financiamento de reportagens 

especiais, é compreensível que, após esse período, a produção e veiculação de novas 

reportagens seja desativada, comprometendo a característica de atualidade.  
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No caso dos Jornalistas Livres, esse o intervalo entre campanha e produção noticiosa 

inexiste e o site continua em plena atividade. Na fase de campanha, a proposta era clara quanto 

ao destino que seria dado ao valor arrecadado: aluguel da sede, construção do site, compra de 

equipamentos básicos e custeio de passagens. Retomando as características essenciais, a 

publicidade, que diz respeito ao acesso ao conteúdo desses produtos, é o que melhor pode ser 

reconhecida nos três casos analisados. Em se tratando de produtos do jornalismo online, é 

garantido que qualquer pessoa com acesso à internet possa consumir o conteúdo desses sites.  

A análise das publicações selecionadas para representar a atividade desses sites aponta 

para propriedades comuns entre os produtos, organizadas no Quadro 1 apresentado 

anteriormente  de forma a atender ao objetivo de apontar características comuns aos casos mais 

relevantes do jornalismo financiado coletivamente, aqui representados por Cidades para 

Pessoas, Reportagem Pública e Jornalistas Livres. Com base nesse estudo, também foi possível 

compreender as propriedades do jornalismo financiado coletivamente, atendendo ao objetivo 

central desta pesquisa.  

Após a análise das publicações de cada produto, pode-se apontar como característica 

mais evidente do jornalismo financiado por crowdfunding a liberdade adotada pela equipe de 

jornalistas ao definir as pautas. Outra característica encontrada é o fato de o discurso desses 

produtos conter marcas de denúncia aplicada à maioria das publicações. Além disso, a 

irregularidade percebida no intervalo de tempo entre as publicações é também peculiaridade 

desse tipo de jornalismo. Por fim, a participação efetiva do consumidor se dá para além dos 

processos de financiamento.  

A participação do consumidor se nota, no caso do Reportagem Pública, na seleção das 

pautas; no caso do Cidades para Pessoas, essa participação acontece nos eventos que a 

idealizadora promove, a partir dos quais cria conteúdos em texto para o site; no caso do 

Jornalistas Livres, é possível encontrar publicações assinadas por leitores e, em todos os casos, 

a participação do consumidor se dá através da recirculação do conteúdo ou até na fase da 

campanha, quando os apoiadores divulgam o processo de crowdfunding, a fim de engajar outras 

pessoas na mesma causa e viabilizar o financiamento dentro do prazo determinado pela 

plataforma.  

Entre os pressupostos levantados no início da pesquisa, a confirmação de que o 

jornalismo financiado por crowdfunding se dedica de maneira especial às temáticas do campo 

dos direitos humanos conduz a investigação para o segundo pressuposto: o fato de que o 

crowdfunding representa para esses produtos, além de um método de financiamento, uma 

característica. Ao permitir que a produção noticiosa se valha de condições como a liberdade na 
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escolha das pautas, no tratamento das notícias e no intervalo irregular entre publicações, como 

já foi observado, o crowdfunding praticamente define a natureza desses produtos. 

De fato, o tipo de financiamento que viabiliza os produtos noticiosos aqui analisados 

altera as lógicas de produção da notícia, sobretudo em casos como o do Reportagem Pública, 

que permite ao apoiador do projeto participar do conselho editorial. Como se sabe, o apoiador 

do Reportagem Pública tem o direito de escolher quais pautas receberão a bolsa ofertada pela 

Agência Pública, agência de notícia que criou o projeto do Reportagem Pública. Além disso, 

existe um canal online (mencionado quando abordadas as recompensas da campanha) que 

funciona de forma que jornalistas e financiadores possam discutir juntos o encaminhamento das 

reportagens, do início ao fim do processo. 

Uma das opções mais comuns de recompensas para apoiadores de campanhas de 

crowdfunding, observada na pesquisa exploratória e confirmada pela observação dos três casos 

estudados, é a troca de mensagens eletrônicas entre os idealizadores/proponentes e 

apoiadores/consumidores, sobre o andamento dos projetos e a produção de conteúdo, após a 

fase de campanha. Isso parece alterar parcialmente a lógica de circulação das notícias 

produzidas por esses sites, já que os apoiadores passam a fazer parte do processo, aumentando 

o potencial de recirculação desse conteúdo.  

Embora não seja possível confirmar completamente essa expectativa de recirculação 

facilitada pelo contato entre os produtores e consumidores desse conteúdo, é válido salientar a 

importância dos estudos de recepção como uma possibilidade de desdobramento desta pesquisa. 

A observação desses produtos pela perspectiva da recepção seria capaz de explicar a relação 

desses leitores apoiadores com o conteúdo dos sites e a sua participação no processo de 

produção, circulação e recirculação dessas notícias.  

A tentativa de identificar características que apontassem para a formação de uma 

comunidade online entre os participantes dos processos de financiamento por crowdfunding 

tornou-se um dos objetivos desta pesquisa. Para confirmar essa ideia, contida no terceiro 

pressuposto apresentado na introdução do trabalho, durante a realização do estudo de caso, 

busou-se identificar marcas que apontassem para a formação de uma comunidade. A criação de 

perfis na plataforma Catarse; a participação do apoiador no conselho editorial (no caso 

Reportagem Pública); a participação permanente do apoiador na página de apresentação do 

projeto (no caso Jornalistas Livres); a participação dos idealizadores como proponentes dos 

seus próprios projetos e como apoiadores de outras iniciativas dentro da plataforma Catarse e o 

trabalho de divulgação desenvolvido pelos apoiadores, na fase de campanha, são exemplos que 
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possibilitam o entendimento da relação entre os idealizadores (produtores, proponentes) e os 

apoiadores (leitores, consumidores) como uma comunidade online. 

Em relação a essa ideia de comunidade, a distância entre os conceitos de interação e 

participação, comumente aplicados ao jornalismo como sinônimos, é evidenciada. A diferença 

entre fazer um comentário abaixo da notícia (interação) e financiar a criação de um novo 

produto noticioso (participação) é expressiva. Reagir a uma notícia positiva ou negativamente, 

através de botões nas redes sociais, é um exemplo de interação muito distante do que seria 

participar da produção noticiosa de um produto ao ponto de selecionar o que será pautado. Uma 

análise mais cuidadosa capaz de diferenciar interação e participação é uma possibilidade de 

desdobramento desta pesquisa, merecendo um estudo à parte.  

Embora o objetivo de apontar traços que denotem o estabelecimento de uma 

comunidade entre os atores envolvidos nos processos de crowdfunding tenha sido 

desenvolvido, o pressuposto anterior à pesquisa, de que havia marcas que apontavam para esse 

tipo de formação, não pôde ser totalmente confirmado. Tendo como fontes apenas a observação 

empírica e as respostas dos idealizadores às questões da entrevista que abordavam essa relação 

dos produtores com o público leitor/apoiador, o estudo não é capaz de concluir se há ou não 

uma comunidade formada entre os usuários envolvidos, senão apontar indícios desse 

entendimento.  

Outro objetivo deste trabalho, o de traçar um perfil aproximado dos agentes produtivos 

do jornalismo financiado por crowdfunding, pôde ser desenvolvido por meio das entrevistas, 

sendo essa a única maneira de satisfazer algumas questões com relação ao histórico profissional 

e rotina atual desses profissionais. Esse objetivo está relacionado à ideia, já confirmada, de que 

uma campanha de crowdfunding depende essencialmente de divulgação e, nesse contexto, o 

capital social dos jornalistas envolvidos tem potencial de favorecer ou não o sucesso de uma 

campanha e, por consequência, a concretização do projeto.  

As perguntas do questionário buscavam compreender também a relação desses 

profissionais com o crowdfunding: o que pensam sobre isso, quantas vezes já submeteram 

propostas, o que acham da variedade de projetos que se encontra na plataforma Catarse, se já 

participaram ou não do financiamento de iniciativas parecidas. Essas perguntas tinham como 

objetivo secundário identificar em que medida o crowdfunding podia ser considerado um tipo 

de financiamento sustentável para o jornalismo e, assim, entender o perfil do jornalista dentro 

desse cenário.  

Nas respostas dessa fase da entrevista, o que fica claro é a multidisciplinaridade das 

equipes, destacada por César Locatelli, que respondeu à entrevista representando o Jornalistas 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR744BR744&q=multidisciplinaridade&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiljJzWtYDZAhUFWpAKHWIcCfAQkeECCCUoAA
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Livres. No caso do Reportagem Pública, a multidisciplinaridade dos perfis profissionais 

também existe, já que o projeto consiste em financiar reportagens propostas por diferentes 

profissionais, sem qualquer vínculo com a Agência Pública. E no caso do Cidades para Pessoas, 

a partir da segunda edição, Natália Garcia incluiu mais duas profissionais na equipe. Os três 

profissionais entrevistados dedicam-se exclusivamente aos projetos de jornalismo financiados 

coletivamente, o que indica a viabilidade comercial do crowdfudning para o jornalismo, mesmo 

algum tempo após o término das campanhas de arrecadação. 

Uma perspectiva importante do crowdfunding aplicado ao jornalismo, que não foi 

desenvolvida nesta pesquisa, é a diferença entre o tempo que cada campanha diz ser possível 

sustentar o projeto e o tempo que cada projeto de fato se mantém ativo. Dentre os casos 

analisados, apenas o dos Jornalistas Livres não demonstrou interrupção na produção de 

conteúdo. No caso do Cidades para Pessoas, não só as publicações foram interrompidas, como 

o contato com o apoiador, efetivo nos primeiros meses de atividade do site, foi praticamente 

anulado, segundo Natália Garcia. 

A fase de campanha é o momento ideal para estabelecer os compromissos e as 

limitações de cada projeto. Como já foi observado anteriormente, os três casos analisados foram 

claros quanto ao que pretendiam fazer e por quanto tempo. O Cidades para Pessoas, no entanto, 

atribuiu o uso do dinheiro arrecadado às viagens necessárias para produzir conteúdo, não 

deixando claro por quanto tempo esses conteúdos seriam publicados. Como resultado, tem-se 

um site desatualizado e com valor-notícia comprometido pela falta de novidade, distanciando-

se das características jornalísticas e da função informativa. Mais uma vez, tem-se um exemplo 

do quanto o crowdfunding altera a natureza do produto jornalístico.  

Estabelecer uma relação entre o tempo de atividade proposto pelo idealizador, na 

campanha de crowdfunding, e o tempo de atividade posto em prática pode ser uma continuação 

possível desta pesquisa. Ou, ainda, a investigação de outras fontes de receita que se somam a 

um projeto originalmente viabilizado por crowdfunding. Neste trabalho, como só são estudados 

três casos de crowdfunding, não se considerou iniciativas com múltiplas fontes de receita. No 

entanto, na fase exploratória, alguns exemplos desse tipo foram revelados, o que abre margem 

para diversas interpretações, desde uma suposta insuficiência do crowdfunding em alguns 

casos, à fragilidade na administração dos recursos arrecadados, por exemplo.  

Por fim, outra investigação válida se refere ao potencial que o conteúdo financiado por 

crowdfunding tem para ser reverberado por produtos do jornalismo tradicional ou, ainda, se 

apropriar do discurso da mídia tradicional para produzir suas próprias matérias. São exemplos 

que ilustram essa relação o fato de que o Reportagem Pública já foi pauta do jornal Folha de S. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR744BR744&q=multidisciplinaridade&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiljJzWtYDZAhUFWpAKHWIcCfAQkeECCCUoAA
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Paulo (GRAGNANI, 2016), por pertencer à Agência Pública, que permite a republicação de 

seus conteúdos sob licença Creative Commons. O site Jornalistas Livres critica abertamente o 

discurso do jornalismo tradicional (CAPRIGLIONE, 2017), fazendo referência direta a 

matérias publicadas em outros veículos e o Cidades para Pessoas já teve seu trabalho divulgado 

por outros produtos jornalísticos (FRANCO, 2011).  

Reconhecer essa relação e observar essas interações pode ser mais um caminho para 

compreender o jornalismo financiado por crowdfunding posto num cenário maior do que o que 

se considera nesta investigação, quando são observados apenas os casos mais expressivos da 

plataforma de financiamento Catarse. Além disso, a mutabilidade do cenário e a multiplicação 

de inovações para o jornalismo, seja para a produção, financiamento ou circulação de notícias, 

tornam as questões impossíveis de serem esgotadas nesta pesquisa.  

Este trabalho se propôs a compreender o jornalismo financiado por crowdfunding, 

tendo o estudo de caso como método e a técnica de entrevistas como apoio para que se 

alcançassem os objetivos secundários. Os pressupostos levantados na fase da pesquisa 

exploratória foram, em maioria, confirmados ao final da observação realizada no estudo de caso 

e, como produto desta investigação, tem-se os quadros de características comuns e de 

características essenciais, nos quais os três produtos analisados aparecem associados às suas 

principais características.    

Entende-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados, tornando este trabalho um 

instrumento que possibilita maior compreensão em relação ao crowdfunding aplicado ao 

jornalismo, como método de financiamento, o que foi explorado com mais frequência por este 

texto. Diante das recentes crises de credibilidade e de cunho financeiro, vividas pelos jornais 

tradicionais, o crowdfunding se mostra como uma possibilidade de crescimento e uma promessa 

de renovação para o jornalismo. Nota-se, após a análise dos casos, que esse tipo de 

financiamento influencia a produção noticiosa em todas as fases e que, portanto, outras 

perspectivas desse mesmo cenário podem ser investigadas, a fim de compreender o fenômeno 

de forma integral.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 
 

ENTREVISTA PARA COMPLEMENTO DO ESTUDO DE CASO PROPOSTO EM 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

COMUNICAÇÃO E CULTURAS DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. 

SOB MATRÍCULA 21 61 21 165 

Orientação: Malu Fontes | maluzes@gmail.com  

Orientanda: Júlia Galvão de Almeida | juliaglvaoa@gmail.com  

 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

2. Onde você trabalhou, antes de se dedicar ao projeto atual? 

3. Você exerce alguma outra atividade jornalística paralelamente a este projeto atual? 

4. O que você acha da possibilidade de pessoas físicas, jurídicas e coletivos poderem 

submeter projetos, jornalísticos inclusive, sem que o público perceba a origem da ideia, 

já que são expostos na mesma categoria na plataforma? 

5. Como você escolheu a sua equipe de profissionais? * exceto para o projeto Reportagem Pública, 

cuja equipe é indicada pelo apoiador, ao escolher quais reportagens serão financiadas. 

6. Existe algum vínculo ou relação com os apoiadores, após a campanha de financiamento? 

Ou seja, depois de entregues as contrapartidas simbólicas de cada cota de financiamento, 

o apoiador recebe algum outro material extra, ganha algum tipo de bônus ou produto 

especial? 

7. Você acha que o seu projeto poderia ser financiado tradicionalmente, com vendas de 

espaço publicitário, ou o financiamento coletivo é, por si só, uma condição 

indispensável para a sua ideia?  

8. Em sua opinião, em que grau o seu projeto consegue se encaixar nas características de 

um produto jornalístico? Considerando periodicidade, rotinas de produção, linha 

editorial e suporte de veiculação, o quanto ele se assemelha a um produto noticioso 

tradicional? 

9. Antes de submeter o projeto na plataforma Catarse, você tentou usar outra plataforma 

de financiamento? O que lhe fez decidir pela Catarse? 

mailto:maluzes@gmail.com
mailto:juliaglvaoa@gmail.com
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10. O quanto você acha sustentável a ideia de crowdfunding para esse ou para outros 

modelos de projeto, considerando as taxas de comissão, as despesas com a divulgação 

da campanha de arrecadação, entre outros custos? 

11. Entre a primeira e a segunda edição submetidas na Catarse, houve alguma outra fonte 

de receita para o projeto? * Exceto Jornalistas Livres, apenas 1 edição registrada. 

12. Você tem algum outro projeto financiado ou em campanha de financiamento pelo 

Catarse ou por alguma outra plataforma? Se sim, qual o projeto e qual a plataforma? 

13. Você já ajudou a financiar ou tem o hábito de apoiar outros projetos via crowdfunding? 

Se sim, quais os projetos, em quais plataformas? 

14. Você sente falta de uma plataforma de crowdfunding voltada exclusivamente para 

projetos jornalísticos? Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de 

submeter um projeto jornalístico à variedade de ideias que circulam no Catarse? 

15. O que você acha que fez o seu projeto extrapolar a meta estabelecida para o sucesso do 

financiamento? 

16. Você acredita que o seu círculo social e histórico profissional lhe colocam em vantagem 

em relação a outros proponentes de projetos semelhantes ao seu submetidos ao 

financiamento via Catarse? 

17. Quais outros fatores intangíveis, como capital social, você julga terem sido importantes 

para o sucesso do financiamento?  

18. Você conhece o perfil dos seus apoiadores? Esse perfil se assemelha ao o do público 

consumidor da página ou você acha que existe alguma diferença significativa entre 

quem financia e quem lê o seu produto? 

19. Algum CNPJ participou do financiamento do seu projeto? Se sim, como essa empresa 

conheceu e se interessou pelo projeto? Quanto dessa contribuição se deve à sua imagem 

e assinatura, ou seja, à pessoa por trás da ideia? O financiamento por parte de empresas 

influencia o seu conteúdo? Se sim, como? 

20. No mundo, se você tivesse que apontar uma referência de projeto considerado modelo 

nessa área, e financiado coletivamente, qual seria e por quê? É possível apontar as 

principais diferenças entre este projeto e o seu?  
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APÊNDICE B - ENTREVISTA NATÁLIA GARCIA – CIDADES PARA PESSOAS 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

Sou formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. 

 

2. Onde você trabalhou, antes de se dedicar ao projeto atual? 

Na rádio Band News FM, no guia de cultura do Estadão, na Editora Abril (meu último 

emprego fixo), depois como frila de projetos especiais como o Isso Não É Normal, em 

2010.  

 

3. Você exerce alguma outra atividade jornalística paralelamente a este projeto atual? 

Todas as coisas que faço têm relação com meu projeto, pois meu objeto de estudo é a 

vida na cidade. Então, por exemplo, estou envolvida com o projeto Prato Firmeza, da 

Escola de Jornalismo ÉNois, criando uma rota pela cidade baseada nos destaques 

mapeados por esse guia. Não é uma iniciativa do meu projeto Cidades para Pessoas, mas 

é algo que vai alimentar o projeto mesmo assim com histórias, insights e repertório.   

 

4. O que você acha da possibilidade de pessoas físicas, jurídicas e coletivos poderem 

submeter projetos, jornalísticos inclusive, sem que o público perceba a origem da ideia, 

já que são expostos na mesma categoria na plataforma? 

Acho massa uma plataforma que abra espaço para qualquer pessoa, em qualquer escala, 

viabilizar um projeto. Principalmente no caso do Catarse, acho que o que cria uma 

comunidade coesa em torno da plataforma de financiamento coletivo e de cada projeto 

nela é a visão sobre como aquela ideia pode melhorar o mundo. É por isso que as pessoas 

tiram dinheiro do próprio bolso para viabilizar um projeto – porque sentem que o mundo 

será melhor se aquele projeto existir.  

 

5. Como você escolheu a sua equipe de profissionais? * exceto para o projeto Reportagem 

Pública, cuja equipe é indicada pelo apoiador, ao escolher quais reportagens serão 

financiadas. 

Tivemos uma equipe até o final do ano passado, agora estamos sem equipe fixa, mas o 
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time que você vê em nosso site ainda é ativado quando temos uma demanda/projeto 

especial. A primeira integrante além de mim foi a Juliana Russo, artista plástica, que já 

tinha desenvolvido a identidade visual do projeto e que chamei para estar junto quando 

fomos convidados a expor na Bienal de Arquitetura de 2011. A partir daí ela virou 

integrante fixa, concebendo a identidade de todas as nossas peças. Depois veio a 

Raffaela, que participou da nossa primeira Oficina prática, em 2014, com a qual tivemos 

enorme empatia e afinidade e que entrou na produção de ações práticas – como o 

treinamento que fizemos com a prefeitura de Buenos Aires em 2016 sobre o conceito e 

a prática da Escala Humana. Por fim, a Marcella nos procurou querendo somar forças 

no projeto especial Brechas Urbanas, que fazíamos em parceria com o Itaú Cultural, e 

se tornou co-curadora da iniciativa.    

 

6. Existe algum vínculo ou relação com os apoiadores, após a campanha de financiamento? 

Ou seja, depois de entregues as contrapartidas simbólicas de cada cota de financiamento, 

o apoiador recebe algum outro material extra, ganha algum tipo de bônus ou produto 

especial? 

Mantemos comunicações periódicas por e-mail, contando de iniciativas e projetos 

especiais. Mas essa comunicação esfriou bastante nos últimos dois anos, praticamente 

não mantemos mais esse vínculo.  

 

7. Você acha que o seu projeto poderia ser financiado tradicionalmente, com vendas de 

espaço publicitário, ou o financiamento coletivo é, por si só, uma condição 

indispensável para a sua ideia?  

O financiamento coletivo não era indispensável para a ideia, mas o projeto só foi tão 

livre, flexível e versátil por ter sido financiado dessa maneira. Na época em que tive a 

ideia, tentei viabilizar junto a grandes veículos, como um projeto especial, com 

patrocínio, mas o tema cidades ainda não era tão quente – e alguns editores tentaram até 

me convencer a fazer um projeto sobre sustentabilidade. sem o financiamento coletivo, 

eu provavelmente também demoraria mais tempo para realizar essa ideia – comecei a 

tentar viabilizar o Cidades para Pessoas em outubro de 2010 e consegui o patrocínio em 

março de 2011. Nas mídias tradicionais, talvez eu precisasse de anos até reunir os 

recursos e convencer as instâncias de hierarquia. Há os pontos negativos também – senti 

falta de um editor, de mais foco na pesquisa, de um canal com mais audiência. Mas tudo 
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isso se equacionou bem o acredito que o projeto foi bem sucedido em criar uma 

comunidade de interesse.  

8. Em sua opinião, em que grau o seu projeto consegue se encaixar nas características de 

um produto jornalístico? Considerando periodicidade, rotinas de produção, linha 

editorial e suporte de veiculação, o quanto ele se assemelha a um produto noticioso 

tradicional? 

Muito pouco. Não temos periodicidade fixa nem um formato fixo de mídia. 

Trabalhamos muito com experimentação. Muitas vezes o resultado de nossas apurações 

se dá na foram de uma palestra, treinamento, experiência, etc. Sempre me pergunto se o 

que fazemos é mesmo jornalismo – e honestamente não sei a resposta. As ferramentas 

do jornalismo – apuração rigorosa, olhar interdisciplinar, compreender o público, narrar 

com coesão e excelência – são fundamentais para o nosso trabalho, mas não sei se nossa 

entrega é um produto jornalístico. Muitas vezes falamos para audiências pequenas, 

nichos especializados… acredito que pautamos o jornalismo, colaboramos para 

aumentar a complexidade da cobertura de cidades no Brasil.   

 

9. Antes de submeter o projeto na plataforma Catarse, você tentou usar outra plataforma 

de financiamento? O que lhe fez decidir pela Catarse? 

Não havia nenhuma outra plataforma no Brasil quando decidi. Eu estava escrevendo 

sobre a vinda do crowdfunding para o Brasil, para a revista Galileu Galilei, entrevistei 

os criadores do Catarse, mencionei que tinha um projeto e eles me convidaram a lançar 

a plataforma com eles.  

 

10. O quanto você acha sustentável a ideia de crowdfunding para esse ou para outros 

modelos de projeto, considerando as taxas de comissão, as despesas com a divulgação 

da campanha de arrecadação, entre outros custos? 

Acho que o crowdfunding é totalmente sustentável como ponto de partida de qualquer 

projeto – mas não é o que garantirá a sustentabilidade financeira no longo prazo. 

Acredito que as taxas das plataformas são justas – há estudos que mostram que a rede a 

que se tem acesso só de estar no Catarse já é suficiente para arrecadar os 13% de taxa 

da plataforma. No meu caso não houve gastos com campanha, pois eu produzi tudo 

sozinha. Acho que a sustentabilidade do financiamento coletivo depende muito da 

maturidade do projeto, de saber precificar bem as coisas, organizar. ter foco ao definir 

qual será a meta e qual será a entrega do projeto.  
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11. Entre a primeira e a segunda edição submetidas na Catarse, houve alguma outra fonte 

de receita para o projeto? * Exceto Jornalistas Livres, apenas 1 edição registrada. 

Não. 

 

12. Você tem algum outro projeto financiado ou em campanha de financiamento pelo 

Catarse ou por alguma outra plataforma? Se sim, qual o projeto e qual a plataforma? 

Sim, o Passanela, no Catarse. Foi o resultado de uma oficina que fizemos no Cidades 

para Pessoas com o objetivo de escolher um lugar da cidade, um problema desse lugar 

e prototipar uma solução para esse problema.  

 

13. Você já ajudou a financiar ou tem o hábito de apoiar outros projetos via crowdfunding? 

Se sim, quais os projetos, em quais plataformas? 

Sim, vários… em geral projetos ligados às cidades ou com os quais eu tenha ligação.  

 

14. Você sente falta de uma plataforma de crowdfunding voltada exclusivamente para 

projetos jornalísticos? Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de 

submeter um projeto jornalístico à variedade de ideias que circulam no Catarse? 

Sinto. Acho que o lançamento do Libre, plataforma que é um botão de like que se 

converte na doação de 1 real para cada matéria de que o leitor gostar, é uma boa resposta 

nesse sentido. Mas seria muito massa uma plataforma que viabilizasse grandes 

reportagens. Ganharíamos muito com uma plataforma focada, pois os leitores que vêem 

valor nesse tipo de conteúdo iriam direto lá encontrar o que apoiar e o que ler. Por outro 

lado, toda a rede que circula pelo Catarse acaba resultando em potenciais apoios aos 

projetos jornalísticos – e talvez essa rede fosse menor numa plataforma mais 

especializada.  

 

15. O que você acha que fez o seu projeto extrapolar a meta estabelecida para o sucesso do 

financiamento? 

Extrapolamos muito pouco, na segunda edição o excedente foi maior, acho que por já 

terem acompanhado a primeira etapa e visto que eu estava investigando coisas 

interessantes e úteis para os problemas urbanos do Brasil.  
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16. Você acredita que o seu círculo social e histórico profissional lhe colocam em vantagem 

em relação a outros proponentes de projetos semelhantes ao seu submetidos ao 

financiamento via Catarse? 

Não sei… quando submeti o Cidades para Pessoas eu era meio iniciante no tema, não 

tinha muito prestígio como pesquisadora de cidades… não vejo essa vantagem.  

 

17. Quais outros fatores intangíveis, como capital social, você julga terem sido importantes 

para o sucesso do financiamento?  

Acho que a narrativa do Cidades para Pessoas era muito forte – “a jovem que largou 

tudo para viajar o mundo e pesquisar cidades”. muita gente se empolgou com essa ideia. 

outro fator foi a própria inovação do financiamento coletivo, viabilizei um dos primeiros 

projetos do Brasil, ajudei a enraizar esse modelo no país, penso que isso rendeu muitos 

dos frutos do projeto.  

 

18. Você conhece o perfil dos seus apoiadores? Esse perfil se assemelha ao o do público 

consumidor da página ou você acha que existe alguma diferença significativa entre 

quem financia e quem lê o seu produto? 

É um perfil parecido – pessoas que se interessam e se importam com cidades mais 

humanas e querem encontrar caminhos de fazer isso na prática.  

 

19. Algum CNPJ participou do financiamento do seu projeto? Se sim, como essa empresa 

conheceu e se interessou pelo projeto? Quanto dessa contribuição se deve à sua imagem 

e assinatura, ou seja, à pessoa por trás da ideia? O financiamento por parte de empresas 

influencia o seu conteúdo? Se sim, como? 

Duas empresas me apoiaram via Catarse – a associação brasileira de cimento portland e 

a mandalah. ambas se interessaram pela inovação que o projeto representava mas não 

me conheciam. toparam apostar. apoiaram com R$ 1 mil.  

 

20. No mundo, se você tivesse que apontar uma referência de projeto considerado modelo 

nessa área, e financiado coletivamente, qual seria e por quê? É possível apontar as 

principais diferenças entre este projeto e o seu?  

Puxa… honestamente não sei… não conheço uma referência comparável ao Cidades 

para Pessoas.  
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APÊNDICE C - ENTREVISTA MARINA DIAS – REPORTAGEM PÚBLICA 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 

2. Onde você trabalhou, antes de se dedicar ao projeto atual? 

Na In Press Porter Novelli, como assessora de imprensa.  

 

3. Você exerce alguma outra atividade jornalística paralelamente a este projeto atual? 

Não 

 

4. O que você acha da possibilidade de pessoas físicas, jurídicas e coletivos poderem 

submeter projetos, jornalísticos inclusive, sem que o público perceba a origem da ideia, 

já que são expostos na mesma categoria na plataforma? 

Entendo que isso permite que mais pessoas proponham e tentem viabilizar seus projetos 

jornalísticos. Quanto à “origem da ideia”, uma das orientações do Catarse é que os 

realizadores dos projetos se apresentem e eu entendo que ter uma apresentação bem feita 

é fundamental para que os apoiadores confiem no realizador e façam sua contribuição.  

 

5. Como você escolheu a sua equipe de profissionais? * exceto para o projeto Reportagem 

Pública, cuja equipe é indicada pelo apoiador, ao escolher quais reportagens serão 

financiadas. 

 

6. Existe algum vínculo ou relação com os apoiadores, após a campanha de financiamento? 

Ou seja, depois de entregues as contrapartidas simbólicas de cada cota de financiamento, 

o apoiador recebe algum outro material extra, ganha algum tipo de bônus ou produto 

especial? 

Os apoiadores escolhem todo mês o que a Agência Pública vai investigar, por meio de 

uma votação. Eles também podem participar de um grupo do projeto no Facebook. 
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7. Você acha que o seu projeto poderia ser financiado tradicionalmente, com vendas de 

espaço publicitário, ou o financiamento coletivo é, por si só, uma condição 

indispensável para a sua ideia?  

O financiamento coletivo é uma condição indispensável para o projeto. O Reportagem 

Pública estimula o engajamento dos leitores com a redação e permite que uma parte da 

receita da Pública venha dos leitores. 

 

8. Em sua opinião, em que grau o seu projeto consegue se encaixar nas características de 

um produto jornalístico? Considerando periodicidade, rotinas de produção, linha 

editorial e suporte de veiculação, o quanto ele se assemelha a um produto noticioso 

tradicional? 

O Reportagem Pública - como tudo que a Agência Pública produz, tem como resultado 

um conteúdo 100% jornalístico. No entanto, não nos enquadramos nas rotinas de 

produção de uma redação tradicional - por exemplo, não temos compromisso de publicar 

reportagens todos os dias, a produção das matérias leva mais tempo, etc. Isso não quer 

dizer que nosso produto não seja noticioso, somente que a redação da Pública se 

organiza de uma forma diferente dos veículos tradicionais.  

Também é importante notar que a produção das matérias financiadas pelo Reportagem 

Pública, exceto o mecanismo de votação dos leitores, obedece à rotina normal da 

redação da Pública. 

 

9. Antes de submeter o projeto na plataforma Catarse, você tentou usar outra plataforma 

de financiamento? O que lhe fez decidir pela Catarse? 

Não tentamos. Usamos o Catarse desde o primeiro projeto, em 2013.  

 

10. O quanto você acha sustentável a ideia de crowdfunding para esse ou para outros 

modelos de projeto, considerando as taxas de comissão, as despesas com a divulgação 

da campanha de arrecadação, entre outros custos? 

Plenamente sustentável financeiramente. No entanto, produzir campanhas em intervalo 

reduzido (todo ano, por exemplo), gera uma demanda de trabalho bastante grande. 

 

11. Entre a primeira e a segunda edição submetidas na Catarse, houve alguma outra fonte 

de receita para o projeto? * Exceto Jornalistas Livres, apenas 1 edição registrada. 
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Para o Reportagem Pública, não. O projeto é totalmente financiado por financiamento 

coletivo. Exceto na primeira edição, que contamos também com o apoio da Omydiar 

Network, que contribuiu com R$1 para cada real arrecadado pela Pública. 

 

12. Você tem algum outro projeto financiado ou em campanha de financiamento pelo 

Catarse ou por alguma outra plataforma? Se sim, qual o projeto e qual a plataforma? 

Não. 

 

13. Você já ajudou a financiar ou tem o hábito de apoiar outros projetos via crowdfunding? 

Se sim, quais os projetos, em quais plataformas? 

Sim. Geralmente ajudo a financiar projetos de jornalismo, livros e outros. Sempre pelo 

Catarse. 

 

14. Você sente falta de uma plataforma de crowdfunding voltada exclusivamente para 

projetos jornalísticos? Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de 

submeter um projeto jornalístico à variedade de ideias que circulam no Catarse? 

Não sinto falta. Considero que o Catarse cumpre bem o papel. Ao mesmo tempo que 

acho que poderia ser interessante uma plataforma só de projetos jornalísticos, penso que 

o Catarse ajuda a “romper a bolha” e fazer com que o projeto chegue a outros públicos. 

Não acho que a variedade de ideias do Catarse prejudique o projeto. 

 

15. O que você acha que fez o seu projeto extrapolar a meta estabelecida para o sucesso do 

financiamento? 

Planejamento semana a semana, contato constante com o Catarse e ter uma pessoa na 

equipe 100% dedicada ao projeto. 

 

16. Você acredita que o seu círculo social e histórico profissional lhe colocam em vantagem 

em relação a outros proponentes de projetos semelhantes ao seu submetidos ao 

financiamento via Catarse? 

O meu não, mas ter à visibilidade que à Agência Pública tem e à comunidade que já 

construímos em torno da organização, sim. No entanto, isso não substitui o 

planejamento e o trabalho duro para fazer o projeto acontecer. 
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17. Quais outros fatores intangíveis, como capital social, você julga terem sido importantes 

para o sucesso do financiamento?  

 

18. Você conhece o perfil dos seus apoiadores? Esse perfil se assemelha ao o do público 

consumidor da página ou você acha que existe alguma diferença significativa entre 

quem financia e quem lê o seu produto? 

Não temos um perfil tabulado, etc, mas sabemos que quem financia é quem lê nossas 

reportagens. 

 

19. Algum CNPJ participou do financiamento do seu projeto? Se sim, como essa empresa 

conheceu e se interessou pelo projeto? Quanto dessa contribuição se deve à sua imagem 

e assinatura, ou seja, à pessoa por trás da ideia? O financiamento por parte de empresas 

influencia o seu conteúdo? Se sim, como? 

Não tivemos financiamentos de empresas nesta edição. Se tivéssemos, não influenciaria 

o conteúdo. 

 

20. No mundo, se você tivesse que apontar uma referência de projeto considerado modelo 

nessa área, e financiado coletivamente, qual seria e por quê? É possível apontar as 

principais diferenças entre este projeto e o seu?  
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APÊNDICE D - ENTREVISTA CÉSAR LOCATELLI – JORNALISTAS LIVRES 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

Eu, particularmente sou economista e mestre em economia. No entanto, há, no grupo 

dos Jornalistas Livres, jornalistas, cinegrafistas, designer, fotógrafos, cartunistas e 

outras profissões não ligadas ao jornalismo. 

 

2. Onde você trabalhou, antes de se dedicar ao projeto atual? 

Eu fui professor e trabalhei no mercado financeiro. Dei aulas de inglês, de produtos do 

mercado financeiro e de matemática financeira. 

 

3. Você exerce alguma outra atividade jornalística paralelamente a este projeto atual? 

Não exerço outra atividade jornalística. Mas há Jornalistas Livres que o fazem. 

 

4. O que você acha da possibilidade de pessoas físicas, jurídicas e coletivos poderem 

submeter projetos, jornalísticos inclusive, sem que o público perceba a origem da ideia, 

já que são expostos na mesma categoria na plataforma? 

Não tenho opinião formada sobre esse tema. 

 

5. Como você escolheu a sua equipe de profissionais? * exceto para o projeto Reportagem 

Pública, cuja equipe é indicada pelo apoiador, ao escolher quais reportagens serão 

financiadas. 

Como os Jornalistas Livres são todos voluntários, ninguém é remunerado, e como 

somos uma rede aberta, não há um processo de escolha de profissionais ou uma seleção 

como nas empresas tradicionais. Os profissionais se aproximam por identidade 

ideológica e propõem suas matérias a um grupo de editores. Há seleção somente na hora 

de publicarmos. Se a matéria não estiver dentro da linha editorial do grupo, não será 

publicada.  

 

6. Existe algum vínculo ou relação com os apoiadores, após a campanha de financiamento? 

Ou seja, depois de entregues as contrapartidas simbólicas de cada cota de financiamento, 



139 

 

 

o apoiador recebe algum outro material extra, ganha algum tipo de bônus ou produto 

especial? 

Fizemos nossa única campanha até o momento em junho de 2015. Os apoiadores 

receberam suas recompensas nos meses seguintes e só. 

 

7. Você acha que o seu projeto poderia ser financiado tradicionalmente, com vendas de 

espaço publicitário, ou o financiamento coletivo é, por si só, uma condição 

indispensável para a sua ideia?  

Não conseguimos nos ver, mantendo nossa linha editorial e, ao mesmo tempo, sendo 

financiados por publicidade. Acreditamos que esse financiamento colocaria em risco o 

modelo que escolhemos. 

 

8. Em sua opinião, em que grau o seu projeto consegue se encaixar nas características de 

um produto jornalístico? Considerando periodicidade, rotinas de produção, linha 

editorial e suporte de veiculação, o quanto ele se assemelha a um produto noticioso 

tradicional? 

Nós cobrimos as pautas e os movimentos sociais que julgamos relevantes no quadro 

político do país. Nesse sentido não somos uma empresa tradicional, não olhamos os 

eventos sob o mesmo prisma, mas nos consideramos, sim, um veículo jornalístico. 

 

9. Antes de submeter o projeto na plataforma Catarse, você tentou usar outra plataforma 

de financiamento? O que lhe fez decidir pela Catarse? 

O Catarse foi o que nos pareceu mais estruturado e com maior chance de sucesso na 

época. 

 

10. O quanto você acha sustentável a ideia de crowdfunding para esse ou para outros 

modelos de projeto, considerando as taxas de comissão, as despesas com a divulgação 

da campanha de arrecadação, entre outros custos? 

Particularmente, acho os custos altos, a viabilidade, no entanto, depende da força 

mobilizador do projeto e do poder de divulgação da empresa de crowdfunding. Acho 

que se formos fazer nova campanha, possivelmente a faríamos sem a participação de 

uma empresa como o Catarse, pois já temos um público que nos apoiaria diretamente. 

Mas essa não é uma questão fechada entre nós. 
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11. Entre a primeira e a segunda edição submetidas na Catarse, houve alguma outra fonte 

de receita para o projeto? * Exceto Jornalistas Livres, apenas 1 edição registrada. 

 

12. Você tem algum outro projeto financiado ou em campanha de financiamento pelo 

Catarse ou por alguma outra plataforma? Se sim, qual o projeto e qual a plataforma? 

Não temos. 

 

13. Você já ajudou a financiar ou tem o hábito de apoiar outros projetos via crowdfunding? 

Se sim, quais os projetos, em quais plataformas? 

Ajudamos a divulgar diversos projetos de corwdfunding. Não com doações. 

 

14. Você sente falta de uma plataforma de crowdfunding voltada exclusivamente para 

projetos jornalísticos? Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de 

submeter um projeto jornalístico à variedade de ideias que circulam no Catarse? 

Acho que uma plataforma exclusiva para projetos jornalístico não se sustentaria. O 

crowdfunding é, em sua essência, uma disputa de projetos no universo de potenciais 

doadores. Não vejo como não haver essa competição. 

 

15. O que você acha que fez o seu projeto extrapolar a meta estabelecida para o sucesso do 

financiamento? 

Acho que foi o intenso boca a boca que fizemos durante a campanha e o interesse pelo 

projeto. 

 

16. Você acredita que o seu círculo social e histórico profissional lhe colocam em vantagem 

em relação a outros proponentes de projetos semelhantes ao seu submetidos ao 

financiamento via Catarse? 

Sim. O grupo que constituiu os Jornalistas Livres já tinham uma trajetória e um círculo 

importante de potenciais doadores. Esse “capital social” é determinante no sucesso da 

campanha. 

 

17. Quais outros fatores intangíveis, como capital social, você julga terem sido importantes 

para o sucesso do financiamento?  

A qualidade do projeto e o timing. A manipulação da mídia tradicional estava clara para 

muita gente.  
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18. Você conhece o perfil dos seus apoiadores? Esse perfil se assemelha ao o do público 

consumidor da página ou você acha que existe alguma diferença significativa entre 

quem financia e quem lê o seu produto? 

Acho que não há diferença importante entre os grupos. Embora tenhamos muito mais 

consumidores do que produzimos, do que tivemos de apoiadores na campanha do 

Catarse. Se bem que tínhamos, na campanha, somente, trẽs meses de vida. 

 

19. Algum CNPJ participou do financiamento do seu projeto? Se sim, como essa empresa 

conheceu e se interessou pelo projeto? Quanto dessa contribuição se deve à sua imagem 

e assinatura, ou seja, à pessoa por trás da ideia? O financiamento por parte de empresas 

influencia o seu conteúdo? Se sim, como? 

Não tenho conhecimento de empresa que tivesse nos apoiado. Acho que o 

financiamento empresarial pode influenciar e conteúdo e, de fato, influência no modelo 

tradicional. A clareza com os caminhos do projeto podem diminuir a potencial 

influência. Mas, no modelo de negócio da mídia tradicional o importante é a receita, 

desse modo, as empresas determinam o conteúdo.  

 

20. No mundo, se você tivesse que apontar uma referência de projeto considerado modelo 

nessa área, e financiado coletivamente, qual seria e por quê? É possível apontar as 

principais diferenças entre este projeto e o seu?  

Há grupos de jornalismo alternativo consolidados pelo mundo. Citaria o 

DemocracyNow, a Alternet, a CommonDreams. A principal diferença é que temos dois 

anos e meio de vida, com longo caminho à frente para nos considerarmos consolidados. 
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APÊNDICE E - TABELA DE PROJETOS FINANCIADOS NA PLATAFORMA CATARSE (2011-2016) 

(continua) 

Nome Projeto Meta (R$) 

 Valor 

atingido 

(R$)  

 % Arrecad. 

excedente  Finalizado 
Reflexões sobre o fim do mundo 12.000,00   13.159,00  10 17/12/2016 

Dossiê Palcos Públicos de POA – Usina do Gasômetro 5.500,00  6.727,00  22 01/12/2016 

Nossas Barragens Cheias de Lama 250,00  6.665,00  2566 08/07/2016 

Revista Ateísta 2ª edição  7.100,00  11.211,00  58 05/07/2016 

O Público e o Privado no Caso FHC – Mirian Dutra  25.000,00   25.867,00  3 20/05/2016 

Catarinas 16.575,00   16.985,00  2 21/04/2016 

A Compra de votos na reeleição de FHC (DCM)  25.000,00  27.105,00  8 25/01/2016 

     

Dossiê Cais Mauá 9.000,00  10.615,00  18 03/12/2015 

O Novelo  5.000,00   5.144,00  3 20/11/2015 

Oppina  44.000,00  44.945,00  2 03/11/2015 

A verdade sobre a Lista de Furnas 15.000,00  28.035,00  87 15/10/2015 

Gente Extraordinária - Missão Oceania  25.000,00  25.780,00  3 19/09/2015 

Seja Jornalista Livre!  100.000,00  132.730,00  33 08/07/2015 

Capitolina: ano dois 10.345,00  12.025,00  16 08/07/2015 

Femicídio no Brasil: a cultura de matar mulheres 7.000,00  8.840,00  26 02/07/2015 

JK nas páginas da Manchete 4.380,00  4.680,00  7 26/06/2015 

A vida real na Escandinávia 20.000,00  20.010,00  0 13/06/2015 

Do teatro que temos ao teatro que queremos 5.000,00   7.000,00  40 03/04/2015 

Reportagem Pública 2015 50.000,00  70.200,00  40 07/03/2015 

Estamos Aqui 15.000,00  18.360,00  22 05/03/2015 

Publicação do livro-reportagem Auri a anfitriã 4.000,00  4.295,00  7 27/01/2015 

Opera na Ucrânia 4.400,00  4.982,00  13 18/01/2015 

     

   (continuação) 
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Nome Projeto  Meta  

 Valor 

atingido  

 % Arrecad. 

excedente  Finalizado 

Alckmin e a Sabesp: A verdadeira história da crise de falta de água em São 

Paulo 25.000,00  25.333,00  1 28/12/2014 

A Sonegação da Globo 25.000,00  48.281,00  93 12/10/2014 

Privatização da Rua 34.634,50  37.190,00  7 02/10/2014 

Revista Ateísta  6.500,00  14.706,00  126 07/09/2014 

Eu tu nós: Portugal.  4.045,40  4.415,00  9 26/04/2014 

minideias 12.000,00  13.005,00  8 25/04/2014 

Ecovilas Brasil  15.900,00  18.280,00  15 22/04/2014 

Pessoa-coisa cidade-torre 10.400,00  10.805,00  4 22/04/2014 

Coratio - 30 anos do "Brasil: Nunca Mais" 20.000,00  23.791,00  19 11/04/2014 

O Helicoptero de 50 Milhões de Reais 12.000,00  12.495,00  4 31/03/2014 

     

Dr. Melgaço 12.000,00   13.085,00  9 06/12/2013 

Centro de Mídia Ativismo  6.000,00  6.220,00  4 30/11/2013 

Jornal Folha Nativa  2.100,00   2.100,00  0 06/11/2013 

AFREAKA 2  24.000,00  24.410,00  2 04/11/2013 

Retratando ouvintes de rádio do interior do Paraná  2.500,00  3.255,00  30 02/11/2013 

Reportagem Pública 47.500,00  58.935,00  24 22/09/2013 

A notícia por quem vive: recontando a história da CDD  9.000,00  9.515,00  6 17/08/2013 

Efêmero Concreto 4 22.000,00   22.000,00  0 03/07/2013 

Arquitetura da Gentrificação  18.000,00   20.117,00  12 27/06/2013 

Na Balada dos Negócios  4.000,00  4.285,00  7 10/06/2013 

Portal da campanha “Quem são os Proprietários do Brasil?”  56.250,00  60.998,00  8 06/04/2013 

Projeto MiBuenaVista  14.872,00   16.457,00  11 24/02/2013 

Revista Bastião: por uma mídia independente  12.000,00   12.107,00  1 11/02/2013 

 

 

(conclusão) 
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Nome Projeto  Meta  

 Valor 

atingido  

 % Arrecad. 

excedente  Finalizado 

Mochila Social - publicação do livro!  25.000,00  25.575,00  2 18/12/2012 

LIVRO “VOLTA AO MUNDO EM 12 ESCOLAS”  48.000,00    56.056,00  17 10/11/2012 

Cidades para Pessoas - parte 2 15.000,00  17.367,00  16 21/09/2012 

AFREAKA 29.300,00  29.711,00  1 19/08/2012 

Nil Revista  9.000,00  9.936,00  10 11/08/2012 

Na Malha Fina | Webdoc 1.000,00  1.440,00  44 10/07/2012 

Reprograme: Comunicação branding e cultura numa nova era de museus 10.000,00   10.130,00  1 02/07/2012 

Jornalismo B Impresso - 2012  13.500,00  13.570,00  1 01/04/2012 

Efêmero Concreto  18.000,00  19.182,00  7 03/02/2012 

     

Revista Ocas’’ 80: uma edição catártica 7.500,00  8.880,00  18 21/11/2011 

Olhares: a vida narrada por quem não vê 3.000,00  3.025,00  1 10/11/2011 

Revista Vírus Planetário - nº 12 4.500,00  5.235,00  16 02/11/2011 

Amigos de Januária - Jornalismo Cidadão 3.500,00  3.805,00  9 15/08/2011 

São Paulo Polifônica  3.500,00   4.630,00  32 09/04/2011 

Cidades para Pessoas  25.000,00  25.785,00  3 21/03/2011 

Fonte: elaboração da autora. 
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APÊNDICE F - QUADRO DE PROJETOS FINANCIADOS NA PLATAFORMA CATARSE CLASSIFICADOS POR LINHA 

EDITORIAL E SUPORTE DE DISTRIBUIÇÃO (2011-2016) 

 

Nome Projeto Tema do Material Suporte Ano 

Reflexões sobre o fim do mundo  comportamento   material impresso  2016 

Dossiê Palcos Públicos de POA – Usina do Gasômetro  política   online  2016 

Nossas Barragens Cheias de Lama  comportamento   multiplataforma  2016 

Revista Ateísta 2ª edição  comportamento   material impresso  2016 

A Compra de votos na reeleição de FHC (DCM)  política   online  2016 

O Público e o Privado no Caso FHC – Mirian Dutra  política   online  2016 

Catarinas  comportamento   online  2016 

Dossiê Cais Mauá política online 2015 

O Novelo  cultura online 2015 

Oppina política online 2015 

A verdade sobre a Lista de Furnas (via DCM) política online 2015 

Gente Extraordinária - Missão Oceania cultura online 2015 

Seja Jornalista Livre! direitos humanos online 2015 

Capitolina: ano dois variedades online 2015 

Femicídio no Brasil: a cultura de matar mulheres direitos humanos online 2015 

JK nas páginas da Manchete política online 2015 

A vida real na Escandinávia (via DCM) cultura online 2015 

Do teatro que temos ao teatro que queremos cultura multiplataforma 2015 

Reportagem Pública 2015 (via A PÚBLICA) variedades online 2015 

Estamos Aqui cultura material impresso 2015 

Publicação do livro-reportagem Auri a anfitriã cultura material impresso 2015 

Opera na Ucrânia política online 2015 

Alckmin e a Sabesp: A verdadeira história da crise de falta de água em São 

Paulo (DCM) política online 2014 

A Sonegação da Globo (DCM) economia online 2014 
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Nome Projeto Tema do Material Suporte Ano 

Privatização da Rua planejamento urbano online 2014 

Revista Ateísta comportamento material impresso 2014 

Eu tu nós: Portugal. cultura multiplataforma 2014 

minideias cultura online 2014 

Pessoa-coisa cidade-torre cultura multiplataforma 2014 

Ecovilas Brasil cultura online 2014 

Coratio - 30 anos do "Brasil: Nunca Mais" política multiplataforma 2014 

O Helicoptero de 50 Milhões de Reais (via DCM) política online 2014 

Centro de Mídia Ativismo direitos humanos espaço físico 2013 

Jornal Folha Nativa comportamento material impresso 2013 

AFREAKA 2 cultura online 2013 

Retratando ouvintes de rádio do interior do Paraná cultura material impresso 2013 

Reportagem Pública variedades online 2013 

A notícia por quem vive: recontando a história da CDD variedades material impresso 2013 

Efêmero Concreto 4 cultura material impresso 2013 

Arquitetura da Gentrificação (via Repórter Brasil) planejamento urbano online 2013 

Na Balada dos Negócios comportamento multiplataforma 2013 

Portal da campanha “Quem são os Proprietários do Brasil?” economia online 2013 

Projeto MiBuenaVista cultura material impresso 2013 

Revista Bastião: por uma mídia independente variedades  material impresso 2013 

Expedição Ir e Vir de Bike - Tour d´Afrique cultura online 2013 

Mochila Social - publicação do livro! cultura material impresso 2012 

LIVRO “VOLTA AO MUNDO EM 12 ESCOLAS” educação material impresso 2012 

Cidades para Pessoas - parte 2 planejamento urbano online 2012 

AFREAKA cultura online 2012 

Nil Revista  cultura material impresso 2012 

Na Malha Fina | Webdoc meio-ambiente online 2012 

Reprograme: Comunicação branding e cultura numa nova era de museus comportamento online 2012 
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Nome Projeto Tema do Material Suporte Ano 

Jornalismo B Impresso - 2012 variedades material impresso 2012 

Efêmero Concreto cultura material impresso 2012 

Revista Ocas’’ 80: uma edição catártica comportamento material impresso 2011 

Olhares: a vida narrada por quem não vê direitos humanos material impresso 2011 

Revista Vírus Planetário - nº 12 variedades material impresso 2011 

Amigos de Januária - Jornalismo Cidadão política online 2011 

São Paulo Polifônica comportamento online 2011 

Cidades para Pessoas planejamento urbano online 2011 

Fonte: elaboração da autora. 
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ANEXO 

 
 

1. Para seleção do que foi destaque na home dos Jornalistas Livres, o site foi observado 

periodicamente, para garantir clareza na escolha do que entraria como material 

representativo da atividade do site no estudo de caso proposto nesta pesquisa. O quarto print, 

dispensado da análise, aparece abaixo, apenas como forma de reafirmar o dinamismo 

empregado na troca das matérias na posição de destaque da home.  

 

Destaque Jornalistas Livres – 4º print (dispensado na análise)

 
Fonte: Jornalistas Livres <https://jornalistaslivres.org/> Acesso em: 10 dez. 2017. 

 

 

https://jornalistaslivres.org/

