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O jornalismo móvel, também chamado de mojo (mobile journalism), 
tem se desenvolvido com os avanços das tecnologias da comunicação 
digital, com destaque para o smartphone, e contribuído para criar 
novas formas de produzir conteúdo jornalístico. O objetivo central deste 
trabalho é investigar o mojo enquanto nova técnica jornalística, 
destacando três características: agilidade, flexibilidade e acessibilidade. 
As hipóteses são: o jornalista móvel é capaz de produzir conteúdo 
jornalístico de forma mais rápida, incluindo uma maior variedade de 
formatos, além de ter seu acesso facilitado aos locais mais afastados e 
aos personagens para as entrevistas. O caminho da investigação 
também abrange a relação entre o uso do smartphone e a 
individualização do trabalho do jornalista, uma vez que esta tecnologia 
móvel possibilita que todo o ciclo da produção de notícias – produção, 
edição e distribuição – seja realizado no mesmo dispositivo. Ademais, 
as especialidades do mojo permitem uma adequação às exigências de 
narrativas cross-media e transmídia, que perpassam diferentes 
plataformas e desenvolvem-se em formatos variados, de maneira mais 
interativa com o público. Então, para testar as hipóteses de 
investigação foi adotada uma metodologia mista, com um questionário 
online, que obteve 53 respostas, e quatro entrevistas com especialistas 
em mojo. E os resultados se mostraram favoráveis às hipóteses, 
porém, com a ressalva principal de que o mojo tem necessidade e 
espaço para investir e avançar na qualidade dos materiais que têm 
produzido. 
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abstract 

 

 

Mobile journalism, also called mojo, has been developing itself with 
advances in digital communication technologies, especially 
smartphones, and has contributed to creating new ways of producing 
journalistic content. The main objective of this work is to investigate 
mojo as a new journalistic technique, highlighting three characteristics: 
agility, flexibility and accessibility. The hypotheses are: the mobile 
journalist is able to produce journalistic content faster and in a variety of 
formats, in addition to having easier access to the remote locations and 
to characters for interviews. This investigation also covers the 
relationship between the use of smartphones and the individualization 
of the journalist's work, since this mobile technology allows the entire 
cycle of news production - production, editing and distribution - to be 
carried out on the same device. Furthermore, the specialties of mojo 
allow an adaptation to the requirements of cross-media and transmedia 
narratives, which cross different platforms and develop in different 
formats, in a more interactive way with the public. So, to test the 
research hypotheses, a mixed methodology was used, with an online 
questionnaire, which obtained 53 responses, and four interviews with 
mojo specialists. The results can be seen in the data analysis sections 
and at the conclusion of this work. And the results were favourable to 
the hypotheses, however, with the mainly proviso that the mojo needs 
and have space to invest and advance in the quality of the materials 
they have produced. 



 

 

  



 

 

Índice 

1. Introdução 1 

Parte I: enquadramento teórico 5 

1. Origens e estado da arte do jornalismo móvel 6 

1.1. Primeiros passos e exemplos atuais 6 

1.2. Estratégias de comunicação 9 

1.3. Estado da arte 16 

1.4. Síntese 19 

2. Condições de trabalho atuais 20 

2.1. Jornalismo individualizado e multitarefa e a remuneração do jornalista 20 

2.2. Autonomia 23 

2.3. Mudanças no modelo de negócio 24 

2.4. Síntese 26 

3. Relação entre jornalista e smartphone 27 

3.1. Controle sobre o aparelho 27 

3.2. Autoria do registro 30 

3.3. Jornalismo ubíquo 31 

3.4. Síntese 33 

4. Desafios da mídia 34 

4.1. Jornalismo em área de conflito e midiativismo 34 

4.2. Jornalismo local 37 

4.3. Democratização do jornalismo 38 

4.4. Síntese 40 

5. Características gerais do mojo 41 



 

 

5.1. Agilidade 41 

5.2. Flexibilidade 42 

5.3. Acessibilidade 43 

5.4. Síntese 45 

Parte II: pesquisa quantitativa e qualitativa 47 

1. Pesquisa Empírica 48 

1.1. Metodologia e População Alvo 48 

1.2. Pesquisa Quantitativa 51 

1.3. Pesquisa Qualitativa 53 

1.4. Síntese 55 

2. Análise dos dados 56 

2.1. Análise Quantitativa 56 

2.2. Análise Qualitativa 68 

2.3. Síntese 75 

3. Conclusão 77 

Referências Bibliográficas 79 

Anexos 85 

Anexo 1. Questionário online publicado no Google Forms 85 

Anexo 2. Quadro das sinópses das entrevistas organizado por temas 91 

Anexo 3. Transcrição da entrevista com Tom Rumes, realizada por Skype no dia 8 de maio de 2020. 109 

Anexo 4. Transcrição da entrevista com Stephen Quinn, realizada por Skype no dia 19 de maio de 2020. 115 

Anexo 5. Transcrição da entrevista com Francesco Facchini, realizada por Skype no dia 16 de maio de 2020. 121 

Anexo 6. Transcrição da entrevista com Pipo Serrano, realizada por Skype no dia 21 de maio de 2020. 127 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de figuras 

Figura 1 - Interação entre jornalista e leitor na rede social ............................................................ 13 

Figura 2 - Ilustração de divulgação do podcast Foro de Teresina .................................................. 15 

Figura 3 - Modelo de escala utilizada no questionár ........................................................................ 52 

 

Lista de tabelas 

Tabela 1 – Modelo de Análise ............................................................................................................. 50 

Tabela 2 - Porcentagem dos gêneros na amostra ............................................................................. 56 

Tabela 3 - Idade de cada integrante da amostra .............................................................................. 57 

Tabela 4 - Porcentagem dos anos de experiência da amostra ......................................................... 58 

Tabela 5 - Nacionalidade de cada integrante da amostra ................................................................ 58 

Tabela 6 - Porcentagem dos formatos de notícia produzidos pela amostra ................................... 59 

Tabela 7 - Porcentagem de cada resposta da questão 1 de agilidade ............................................. 60 

Tabela 8 - Porcentagem de cada resposta da questão 2 de agilidade ............................................. 60 

Tabela 9 - Porcentagem de cada resposta da questão 3 de agilidade ............................................. 61 

Tabela 10 - Porcentagem de cada resposta da questão 4 de agilidade ........................................... 62 

Tabela 11 - Porcentagem de cada resposta da questão 1 de flexibilidade ...................................... 63 

Tabela 12 - Porcentagem de cada resposta da questão 2 de flexibilidade ...................................... 63 

Tabela 13 - Porcentagem de cada resposta da questão 3 de flexibilidade ...................................... 64 

Tabela 14 - Porcentagem de cada resposta da questão 1 de acessibilidade ................................... 65 

Tabela 15 - Porcentagem de cada resposta da questão 2 de acessibilidade ................................... 65 

Tabela 16 - Porcentagem de cada resposta da questão 3 de acessibilidade ................................... 66 

Tabela 17 - Porcentagem de cada resposta da questão 4 de acessibilidade ................................... 67 

Tabela 18 - Média das respostas para o quesito de agilidade .......................................................... 67 

Tabela 19 - Média das respostas para o quesito de flexibilidade .................................................... 68 

Tabela 20 - Média das respostas para o quesito de acessibilidade .................................................. 68 

 



  



 

1 

1. Introdução 

O jornalista, na função de repórter, sempre precisou ter mobilidade para ir atrás da 

informação. Entrevistar, filmar, relatar, fotografar são algumas dessas tarefas que exigem 

deslocamento ao local do facto noticioso, o trabalho de campo. 

Se focarmos no veículo em que o jornalismo é produzido, este também sempre teve a 

intenção de ser móvel. Desde os manuscritos informacionais escritos à mão até os primeiros 

jornais impressos no século XVII (Lage, 2005), após a invenção de Gutemberg. Mais adiante 

vieram os aparelhos de rádio e os impopulares televisores portáteis, ambos surgidos no 

século XX, todos estes puderam ser carregados nas mãos pelas pessoas e consumidos em 

qualquer lugar.  

A recente produção de notícias a partir de um dispositivo móvel como o smartphone, que 

incorpora aspetos dos aparatos anteriores em um dispositivo computacional, conectado em 

redes digitais e de fácil manuseio e transporte, tem transformado a área do jornalismo e 

estabelece uma nova vertente: o jornalismo móvel, também conhecido como mojo 

(abreviação do nome inglês mobile journalism) (Karhunen, 2017; López-García et al., 2019; 

Perreault & Stanfield, 2018; Quinn, 2009; Satuf, 2015; Silva, 2013). 

Em seu artigo publicado no livro Jornalismo para dispositivos móveis (2015), o professor de 

jornalismo Ivan Satuf defendeu que o “jornalismo móvel é um conjunto de práticas de 

produção, edição, circulação e consumo de conteúdos jornalísticos em dispositivos portáteis 

digitais” (2015, p. 444), utilizando-se da definição de Juan Miguel Aguado e Inmaculada 

José Martínez de que esses dispositivos são aqueles que dispõem uma conexão ubíqua, de 

serviços personalizados ao usuário e capazes de lidar com formatos de outros meios de 

comunicação (Aguado e Martínez, 2008, citado por Satuf, 2015). 

Mas ainda não há uma definição definitiva de mojo na produção científica. O professor e 

jornalista Stephen Quinn, por exemplo, defendeu que para ser mojo, o profissional deve 

“usar apenas um telefone celular para coletar e distribuir notícias” (2009, p. 10, tradução 

nossa), e acrescentou que “essas notícias podem consistir em texto, áudio, fotos ou vídeo ou, 

às vezes, uma combinação delas” (2009, p. 10, tradução nossa) e constatou que os 

profissionais que trabalham com mojo “tendem a trabalhar sozinhos” (2009, p. 10, tradução 

nossa).  

about:blank
about:blank
about:blank
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As diferenças das definições se resumem em duas: se apenas o smartphone vale como 

ferramenta de trabalho ou se incluem outros dispositivos móveis, como o tablet; e se todo o 

ciclo da produção de notícias – produção, edição e distribuição – deve ser feito no dispositivo 

móvel ou se é aceitável que uma parte dele, por exemplo a edição de um conteúdo 

audiovisual, pode ser feita em um computador pessoal ou em uma ilha de edição.  

Para este trabalho, o mojo será considerado uma nova técnica jornalística – ainda em 

evolução – na qual o profissional aproveita o conjunto de funções de um dispositivo móvel 

para produzir o conteúdo noticioso em formatos diferentes (texto, áudio, foto, vídeo, 

infográfico), editá-lo e distribuí-lo. Já o termo jornalista móvel (na tradução de mobile 

journalist) designa o profissional que desenvolve essa técnica.  

Há uma abordagem diferente para o mojo, identificada pelos jornalistas Gregory Perreault e 

Kellie Stanfield no artigo em que discutem a semelhança entre o mojo e o jornalismo de 

lifestyle, que trata do “conteúdo destinado, exclusivamente, para consumo móvel, que pode 

ou não ter sido produzido por dispositivos móveis” (2018, pp. 3–4, tradução nossa). Essa 

abordagem, focada no consumo de notícias nos dispositivos móveis, não será considerada 

neste trabalho; limitar-nos-emos a observar o jornalista móvel e as novas formas de produzir 

conteúdo jornalístico com a adoção dos dispositivos móveis em sua rotina de trabalho.  

Problema e pertinência da investigação 

A revolução digital e a cultura da convergência modificaram, drasticamente, o jornalismo e 

a profissão do jornalista. A adoção dos dispositivos móveis na rotina do jornalista evidencia 

isso, na medida em que: o profissional deixou de se especialista em apenas uma linguagem, 

texto, áudio, foto ou vídeo, para acumular funções; carrega consigo o smartphone, 

transformado em ferramenta de trabalho, durante todo o dia, extrapolando o seu turno de 

trabalho; as estratégias de comunicação se tornaram mais complexas e interativas, 

modificando o principal produto do jornalismo, a notícia. 

As mudanças ocorreram também em outros níveis: o tempo dos exercícios do jornalismo são 

outros, e a duração entre a apuração à distribuição da notícia foi encurtada; a portabilidade 

dos equipamentos de trabalho é maior; as redações de jornal, enquanto local de trabalho, 

passaram por transformações; as redes sociais e os agregadores de notícias modificaram a 

função mediadora do jornalista.  
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O ambiente midiático mudou: a distribuição de conteúdo jornalístico passou a acontecer, 

prioritariamente, no meio digital, e o jornalismo online passou a ser mais produzido e mais 

consumido; os jornalistas interagem com o público através das redes sociais; o fenômeno 

das fake news impôs novos desafios ao jornalismo, num ambiente que se configura no 

contexto de uma nova desordem informacional (Oliveira Simões Gala & Baldi, 2019). 

Resumindo, a revolução digital e a cultura da convergência transformaram o jornalismo, a 

função do jornalista e o ambiente midiático no século XXI.  

Todavia, princípios básicos do jornalismo ainda são fundamentais: o compromisso com a 

verdade, a apuração do facto, a responsabilidade de informar o público, a defesa da 

democracia. Mais do que nunca, essas qualidades são necessárias à competência do 

jornalista. 

Desse modo, a análise do jornalismo e das novas formas de produzir conteúdo jornalístico 

nesse contexto do século XXI impõe-se sobre a investigação científica.  

Questão de investigação 

Os dispositivos móveis alteram o exercício do jornalismo, ao mesmo tempo que são um 

produto da revolução digital e da cultura da convergência. A pergunta de investigações 

compreende esses fenômenos e interpela de que maneira isso de dá e quais características 

novas introduz no jornalismo: 

• De que forma o smartphone, como ferramenta de trabalho, altera o exercício do 

jornalismo? 

Finalidade e objetivos 

A finalidade deste trabalho é dar alguma substância teórica e empírica à produção científica 

acerca do jornalismo móvel e contribuir para a consolidação desta técnica jornalística como 

uma subárea dos estudos de jornalismo.  

Os objetivos deste trabalho são três: os dois primeiros no campo teórico, o terceiro no campo 

prático:  

• Identificar e analisar os aspectos e os desafios do jornalismo contemporâneo. 

• Identificar e analisar o que foi já publicado sobre jornalismo móvel. 
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• Produzir um instrumento de recolha de dados para verificar se o uso do smartphone, 

por jornalistas móveis, permite novas formas de produzir conteúdo jornalístico. 

Estrutura do documento 

A parte I, que compreende o enquadramento teórico, é dividida em cinco capítulos. O 

primeiro identifica as origens do mojo, os aspectos da sua comunicação, e iniciativas de 

produção de mojo que ganharam destaque internacional. O segundo capítulo analisa as 

condições de trabalho atuais, nas quais os mojo se insere. O terceiro se atenta para a relação 

do jornalista com o smartphone, a capacidade de ubiquidade dos aparelhos e a qualidade dos 

conteúdos produzidos pelo mojo. O quarto explora os desafios atuais da mídia, como a 

preservação do jornalismo local e as causas do midiativismo. O quinto examina as 

características gerais do mojo, em especial, a agilidade, flexibilidade e acessibilidade.  

A parte II, que abrange toda a pesquisa empírica, é dividida entre o capítulo um, que 

apresenta e justifica as hipóteses de trabalho e o modelo de análise, além da metodologia, a 

população-alvo, e o desenvolvimento de cada pesquisa; e o capítulo dois, que apresenta e 

discute os dados levantados. 

Por fim, a conclusão repercute o resultado da pesquisa empírica com as hipóteses de trabalho, 

expõe uma resposta à pergunta de investigação e sugere caminhos para pesquisas futuras. 

Esta dissertação foi redigida segundo a nova ortografia da Língua Portuguesa (variante 

brasileira, dada a nacionalidade do seu autor) e seguiu o estilo proposto no manual da 

Associação Americana de Psicologia (APA) - 7ª edição. 
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PARTE I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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1. Origens e estado da arte do jornalismo móvel 

Este capítulo apresenta o que já foi produzido de mojo no campo prático, desde as primeiras 

experiências com os modelos antigos de celular até as principais obras atuais veiculadas nos 

meios de comunicação, e no campo teórico-científico, com o que já foi publicado sobre o 

mojo em artigos, livros e teses; e sustenta o argumento de que a consolidação do meio digital 

e a cultura da convergência, conceito formulado pelo professor Henry Jenkins (2006), 

tiveram grande influência nas mudanças do jornalismo e do jornalista do século XXI. 

1.1. Primeiros passos e exemplos atuais 

A inclusão do smartphone no ciclo de produção de notícias – produção, edição e distribuição 

–, como ferramenta de trabalho, tornou-se mais eficiente após alguns marcos no 

desenvolvimento das tecnologias de telecomunicação, como os lançamentos do primeiro 

iPhone em 2007 (López-García et al., 2019; Satuf, 2016; Westlund, 2013) e da loja de 

aplicativos da Apple no ano seguinte (Satuf, 2016; Westlund, 2011) e a massificação das 

redes 3G (Satuf, 2016; Westlund, 2011), que aumentaram a capacidade de transmissão de 

dados dos aparelhos. A partir dessas evoluções tecnológicas, os jornalistas passaram a 

experimentar as potencialidades de um dispositivo móvel que apresentava uma interface 

mais funcional, com interação touchscreen (Westlund, 2011), e que dispunha de um conjunto 

de funcionalidades técnicas de edição de texto, fotografia, filmagem, infografia, gravação de 

som e transmissão de imagem ao vivo, com softwares específicos para executar estas tarefas 

(Satuf, 2016), somado à conexão ubíqua com a Internet (Salaverría, 2018). Isso possibilitou 

que todo o ciclo de produção de notícias fosse realizado em um smartphone, tornando o 

processo mais ágil, móvel e ubíquo (Silva, 2013) 

As experiências antes disso orientavam-se mais para o consumo nos dispositivos móveis 

principalmente porque “a qualidade da imagem [do celular] era quase sempre pobre” 

(Chesher, 2012, p. 105, tradução nossa). Por exemplo, o envio de notícias via SMS e de 

boletins por e-mail para os leitores dos jornais que assinavam esse tipo de serviço (Sousa & 

Gruszynski, 2019), e pelos primeiros sites e blogs de jornalismo (Sousa & Gruszynski, 

2019). Neste último caso, os leitores podiam acessar o mesmo conteúdo que liam no jornal 

impresso, muitas vezes com a mesma diagramação, também de forma digital, pelo celular e 

pelo tablet (Sousa & Gruszynski, 2019).  
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Uma das primeiras tentativas para incorporar o celular na rotina de trabalho do jornalista foi 

através da parceria entre a agência de notícias Reuters e o Nokia Research Center, em 2007, 

na qual os repórteres receberam um mojo kit com um modelo de celular Nokia N95, um 

teclado à parte que funcionava com o celular, um tripé e um microfone para serem testados 

em campo. À época, “a Nokia acreditava que a capacidade do N95 de registrar 

automaticamente metadados, como localização do GPS, hora e data de uma história, 

acrescentaria riqueza e, sem dúvida, maior autenticidade [as notícias]” (Mills et al., 2012, p. 

670, tradução nossa). Mas a dificuldade técnica de lidar com os equipamentos e a qualidade 

das gravações de imagem e de som era tão baixa que frustrava os jornalistas.  

Então, antes dos marcos no desenvolvimento das tecnologias de telecomunicação, os 

celulares serviam mais como suporte para a apuração jornalística. O seu uso e a avaliação 

dos profissionais foram mudando à medida que a evolução dos sistemas de usabilidade e da 

qualidade do registro audiovisual foram sendo aplicadas nos aparelhos.  

Hoje, há empresas de jornalismo que apoiam o uso dos smartphones por seus funcionários, 

inclusive promovendo formação e treinamentos em mojo. A empresa de mídia BBC do Reino 

Unido é referência; o incentivo acontece desde a formação dos funcionários, na BBC 

Academy, com o formador Marc Blank-Settle (Technical Insight - Trainer Marc Blank-Settle 

Explains Mobile Journalism at the BBC, sem data), até as produções de reportagens com o 

smartphone para serem veiculadas em seus canais de mídia. Uma das experiências mais 

interessantes foi a “dieta mojo”, período em que Dougal Shaw, jornalista da empresa, 

produziu todos as suas reportagens para a BBC News apenas usando um mojo kit (Shaw, 

2018). “Minha ‘dieta mojo’ foi tão boa que tenho me apegado a ela desde então. Tornou meu 

jornalismo mais enxuto e mais prático”, comentou Shaw (2018, tradução nossa). 

A RTÉ, da Irlanda, é outra emissora de televisão que investe na produção de mojo. No dia 

26 de julho de 2016, ela transmitiu o documentário The Collectors, da jornalista Eleanor 

Mannion. A singularidade desta obra é que foi, inteiramente, gravada com um iPhone 6S 

Plus, com a qualidade de resolução 4K. Além do smartphone, Mannion contou com outros 

equipamentos: tripé, microfones, estabilizador modelo gimbal, camera slide (equipamento 

que permite o movimento lateral da câmera), lentes para o celular, bateria e HD (Hard Disc) 

externos e um notebook. A empresa reivindica para si o título de primeira emissora europeia 

a veicular um documentário em longa-metragem gravado dessa forma (Scott, 2016).   

https://twitter.com/eleanormmannion/with_replies
https://twitter.com/eleanormmannion/with_replies
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Outras experiências de mojo receberam reconhecimento e honrarias internacionais. O 

jornalista Mike Castellucci ganhou um Emmy Award, prestigioso prêmio atribuído às 

produções e aos profissionais de televisão, pelo programa Phoning It In, transmitido pela 

WFAA-TV, afiliada da rede de televisão ABC no Texas, Estados Unidos, em 2015. O 

programa foi gravado com um iPhone, enquanto a parte de pós-produção foi feita em um 

notebook (Scott, 2019).   

Na linguagem da fotográfica, destaca-se o trabalho de fotógrafa brasileira Luisa Dörr, 

vencedora do prêmio World Press Photo de 2019 com uma série de fotos feitas com seu 

iPhone 7 para ao projeto “Falleras” (Moriyama, 2019), além de ter estampado as capas de 

12 edições da revista TIME, com fotos também registradas com seu smartphone (Pollack, 

2017). 

Outra forma de dimensionar a importância atual do mojo para a área do jornalismo é observar 

a ocorrência de eventos temáticos que reúnem profissionais do mundo todo. O MojoFest1, 

organizado anualmente em Dublin desde 2014, é um dos eventos mais renomados de mojo. 

Reúne os principais jornalistas móveis do mundo para discutirem, por um par de dias, as 

tendências da criação de conteúdo para celular, além de prestigiar outras tecnologias, como 

o vídeo 360º e o vídeo em realidade aumentada (AR).   

Outros eventos de destaque são o Vidéo Mobile2, na França, e o Mobile Creator Summit, que 

acontece via streaming do Youtube. Algumas exposições da edição de 2020 do Mobile 

Creator Summit já contam com quase dez mil visualizações3.  

Há também outro tipo de evento, que são os festivais internacionais de cinema que premiam 

as obras realizadas inteiramente com smartphone, que podem ser jornalísticas, no caso de 

documentários, ou artísticas. Em 2019, aconteceram as edições do Toronto Smartphone Film 

Festival, no Canadá; do SmartFone Flick Fest, na Austrália; do International Mobil Film 

Festival, nos Estados Unidos; do Mojo Italia, na Itália; do Super9 Mobile Film Fest, em 

Portugal; do Mobile Film Festival, na Macedônia; e do Mobile Motion Film Festival, na 

Suíça. 

 
1 Disponível em < https://mojofest.eu/ >. Acesso em mar. 2020 
2 Disponível em < https://video-mobile.org/ >. Acesso em maio 2020  
3 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=82bdjfHOxuA >. Acesso em abr. 2020 

http://www.smartphonefilm.ca/
http://www.smartphonefilm.ca/
http://www.sf3.com.au/Home
http://internationalmobilefilmfestival.com/
http://internationalmobilefilmfestival.com/
http://super9mobile.com/
http://super9mobile.com/
http://momofilmfest.com/
http://momofilmfest.com/
https://mojofest.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=82bdjfHOxuA
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1.2. Estratégias de comunicação  

Esses exemplos de produção e distribuição de conteúdo jornalistico feitos com o smartphone 

evidenciam algo inovador: são um produto de uma nova maneira de pensar a comunicação. 

O jornalismo deste século teve de criar novas estratégias para adaptar-se ao meio digital. 

O mojo surge dentro desse processo, que o professor norte-americano dos estudos de mídia 

Henry Jenkins vai chamar de convergência dos meios de comunicação, em seu livro 

Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006). O conceito explica a 

natureza das comunicações contemporâneas, que se desenvolve em um fluxo complexo e 

contínuo entre múltiplas plataformas e entre relações midiáticas. De forma mais ampla, o 

autor defendeu o conceito de cultura da convergência, o qual exprime uma nova maneira de 

pensar e compreender a realidade, na medida em que “nossa vida, nossos relacionamentos, 

memórias, fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia” (Jenkins, 2006, p. 17, 

tradução nossa).  

As estratégias de comunicação nesse meio recebem muitas definições e o que resulta em um 

aparente caos semântico, como inferiu o professor e especialista dos processos transmedia, 

Carlos Scolari (2015). Narrativas cross-media, multimedia, hipermedia e seu objeto de 

estudo, a narrativa transmedia, são alguns exemplos. Contudo, cada uma ressalta uma 

particularidade da comunicação que se espalha por meios diversos. Entre elas, destacam-se 

as narrativas cross-media e transmedia. Ambas são narrativas que se expandem, divididas 

em várias partes, desenvolvidas em formatos e mídias diferentes; a diferença está enquanto 

na cross-media as partes emitem a mesma mensagem, na transmedia, cada parte contribui 

de forma independente, com mensagens diferentes entre si, para a construção da narrativa 

final (Scolari, 2015).  

No livro Periodismo Transmedia (2018), os professores de jornalismo Denis Renó e Jesús 

Flores analisaram o jornalismo no contexto transmídia e defenderam que o jornalista, hoje, 

para ser bem-sucedido, deve atender a uma demanda por narrativas mais flexíveis e 

complexas, que perpassam diferentes plataformas e desenvolvem-se em diferentes formatos, 

com recursos interativos, para que o público tenha uma experiência de “interpretação 

participativa da mensagem” (2018, p. 12, tradução nossa). A reportagem para eles é o gênero 

jornalístico que melhor se adequa a isso, “por sua riqueza de conteúdos e de construção 
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narrativa, bem como, no tempo da produção desse gênero, que permite uma melhor 

arquitetura textual” (Renó & Flores, 2018, p. 12, tradução nossa).  

Isso explica parte do porquê os jornalistas têm que saber lidar com texto, áudio, foto e vídeo 

e produzir para vários veículos. O desenvolvimento do mojo enquanto técnica jornalística 

está atrelado a essas demandas. Não à toa, Renó e Flores (2018) concordaram que os 

dispositivos móveis são uma ferramenta que potencializa esses processos, devido a sua 

facilidade de trabalhar com imagens e distribuir o material em tempo real em diferentes 

ambientes na Internet. 

Em sua tese de doutorado na qual investigou a estratégia cross-media no jornalismo, o 

professor de jornalismo Oscar Westlund (2011) notou que as empresas de jornalismo 

conseguem diversificar a sua fonte de receita e aumentar o engajamento de novas audiências, 

na medida em que trabalham com novos formatos de notícia e atuam em diversos canais de 

distribuição de conteúdo. Foi o que aconteceu com a The New York Times Company, 

empresa que edita o jornal New York Times, um dos mais populares nos Estados Unidos. No 

segundo trimestre de 2019, a empresa reportou um crescimento de receita de 5,2% em 

comparação com o mesmo período em 2018 (Tracy, 2019). Enquanto a parcela 

correspondente à publicidade no jornal impresso diminuiu, a de seus produtos digitais 

aumentou. Isso se deve, em especial, ao crescimento do número de assinantes do jornal 

online, ao sucesso do podcast The Daily, um programa de áudio com notícias diárias, e ao 

The Weekly, com a mesma proposta, só que em formato audiovisual e semanal, veiculado 

pelo FX, canal norte-americano de televisão, e pelo Hulu, empresa de serviços de vídeo sob 

demanda (Tracy, 2019).  

Essa produção mais ampla de conteúdos jornalísticos requer a adoção de novas práticas nas 

redações de jornal, uma vez que não se resume a simples adequação do produto de um meio 

para o outro (Renó & Flores, 2018). Por exemplo, o texto de uma reportagem do jornal 

impresso não serve para roterizar um episódio de podcast; as linguagens de cada meio são 

diferentes. Para se adequar, Westlund (2011) sugeriu que as empresa de jornalismo devem 

promover uma cultura de cross-media, de forma a ampliar a colaboração entre os jornalistas, 

as inovações tecnológicas e os produtores. Todavia, o autor também adimitiu “haver culturas 

nas organizações de jornais que estão impedindo mudanças” (2011, p. 50, tradução nossa).  

https://www.fxnetworks.com/shows/the-weekly
https://www.hulu.com/watch/266b68e3-4d58-447c-bf0a-387c47772460
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A cultura da convergência afetou a profissão do jornalista como um todo. Mudaram o papel 

do jornalista enquanto comunicador e mediador, o espaço onde trabalha e as relações que 

mantém com o empregador e com o público. O grupo de estudos sobre convergência 

midiática, formado pelos pesquisadores Ramón Salaverría, Pere Masip e José Alberto García 

Avilés (2012), investigou a ingerência que os dispositivos móveis tiveram nesse processo e 

propôs a seguinte definição para o conceito de convergência jornalística: 

Um processo multidimensional que, facilitado pela implantação generalizada das 

tecnologias digitais de telecomunicações, afeta o ambiente tecnológico, 

empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando uma 

integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens, 

anteriormente, desagregados, de forma que os jornalistas elaboram conteúdos que 

são distribuídos através de múltiplas plataformas, mediante as linguagens próprias 

de cada uma. (Salaverría et al., 2012, p. 29, tradução nossa) 

Nesse ambiente de convergências, os agregadores de notícia, como o Flipboard, o Google 

Notícias e o Apple News+, assumiram a função de mediador da informação e tomaram à 

frente dos jornalistas e das empresas de jornalismo na relação direta com os leitores, 

selecionando e hierarquizando em um feed as manchetes das notícias que os leitores vão ler.  

Em sua investigação sobre as consequências dos agregadores para o jornalismo, Ivan Satuf 

(2016) identificou a motivação do aparecimento e popularização dos agregadores foi devido 

à necessidade de curadoria e de organização em um meio onde o fluxo de informação é tão 

frenético que o usuário não dá conta de decidir o que é mais importante ler. Essa 

hipermediação (Bolter & Grusin, 2000) costuma ser personalizada de acordo com o perfil 

de cada usuário, e a precisão da customização aumenta quando o consumo acontece via 

smartphone. “Os conteúdos jornalísticos circulam em um suporte que acompanha a rotina 

do usuário e, por isso, supostamente devem ser capazes de interagir com as ações cotidianas” 

(Satuf, 2016, p. 66), por exemplo, destacando no feed as notícias relacionadas à sua 

localização geográfica.  

Os agregadores já são o principal meio pelo qual as pessoas consomem informação hoje 

(Newman et al., 2019). Isso, como já foi dito, altera a área do jornalismo de várias formas. 

Satuf (2016) identificou três delas. A primeira critica a redução na diversidade de notícias a 

que o indivíduo tem acesso, devido à curadoria personalizada, o que faz com que a produção 

de notícias seja cada vez mais especializada (Satuf, 2016). O autor também destacou 

opiniões que contestam o apagamento da autonomia do usuário neste processo e o seu efeito 

negativo na educação do leitor. A segunda trata dos problemas legais, uma vez que os 
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agregadores lucram com o produto de terceiros, inclusive, em alguns casos, omitindo o 

crédito da autoria ao jornalista (Satuf, 2016). “Na raiz da questão está a relação entre as 

empresas responsáveis por produzir informação e as plataformas que distribuem o conteúdo, 

com ou sem alterações em relação ao produto original” (Satuf, 2016, p. 61). E a última 

criticou o mecanismo de produzir mais notícias, para atingir um público maior, “com 

reflexos negativos sobre a qualidade da informação” (Satuf, 2016, p. 64). 

O jornalista do Nexo Jornal João Paulo Charleaux usou o exemplo do feed das redes sociais 

para criticar a perda do valor-notícia e da apuração jornalística. Charleaux conversava com 

o midiativista Bruno Torturra sobre a cobertura da imprensa brasileira da pandemia de 

Covid-19 e as notícias de manifestações contrárias ao isolamento social que repercutiam nas 

redes sociais: 

O grande lance do jornalismo foi por muito tempo hierarquizar as coisas, o que 

que era mais importante e o que que era menos importante. (...) Agora a rede social 

embaralhou isso. Você abre o seu celular e todas essas coisas estão empilhadas 

com a mesma importância. Eu acho que isso é o que causa essa disfunção no 

receptor da informação, você fica inundado por coisas que não têm a mesma 

importância, mas estão lá como se tivessem. (O Correspondente Dentro de Casa 

- uma conversa com João Paulo Charleaux [Video file], 2020) 

Na cultura da convergência, os indivíduos assumem uma posição ativa no consumo de 

notícias, repercutindo e reproduzindo links através das redes sociais. Jenkins percebeu, ainda 

na primiera década deste século, que “se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam 

onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma 

declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação” (2006, pp. 18–19, tradução nossa). 

Isto causou mais mudanças no comportamento do jornalista, na medida em que exige a sua 

atenção aos canais de interação com o público. É cada vez mais comum os jornalistas 

manterem perfis ativos nas redes sociais (ver figura 1).  
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Figura 1 - Interação entre jornalista e leitor na rede social 

 

Nota. Captura de tela da conta pessoal do jornalista João Paulo Charleaux no Facebook, onde repercute com 

os leitores as reportagens de sua autoria, publicadas no Nexo Jornal (2020). Fonte: 

https://www.facebook.com/jpcharleaux/. Acesso em maio 2020. 

 

A imagen – estática ou em movimento – passou a ocupar um lugar de destaque nesse 

ambiente digital. Para Maria Lucia Santaella Braga (2011), semióloga e investigadora da 

relação entre a palavra e a imagem nas mídias, esse fenômeno teve início no século XX, na 

chamada era da imagem, quando a “rede cada vez mais densa de signos visuais” (Santaella, 

2011, p. 289), provenientes das cadeias de “televisão, cinema, vídeos, hologramas e imagens 

computacionais” (2011, p. 289), desbancou a hegemonia do texto sobre a produção de 

cultura, mas coexistindo ambas, imagem e texto, “no jornal, nas revistas, na publicidade e 

nos livros ilustrados” (2011, p. 289).  

https://www.facebook.com/jpcharleaux/
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Santaella (2011) defendeu que as imagens têm um poder de documentar maior do que o texto 

e que elas, dentro dos espaços urbanos, afetam mais a vida das pessoas por estarem 

espalhadas em telas de televisores, smartphones e outdoors, chegando ao ponto de 

“interpelarem insistentemente nossa percepção” (2011, p. 290). Renó e Flores (2018) 

também identificaram na imagem – neste caso, na produção audiovisual – uma proximidade 

maior com a realidade, justificando, assim, a sua capacidade de maior apelo com o público. 

Contudo, o texto ainda é uma linguagem determinante para o jornalismo, principalmente, 

porque é com ele que o jornalista explica a imagem para o receptor, de modo a manter algum 

controle sobre o significado da mensagem. É por isso que nos telejornais, o apresentador 

sempre explica de forma direta ou em voz off as imagens, para orientar o entendimento do 

telespectador.  

O documento Digital News Report de 2019 do Reuters Institute for the Study of Journalism, 

que traz um panorama mundial sobre o estado das mídias digitais e aponta as tendências de 

produção e de consumo neste meio, identificou que as pessoas ainda preferem consumir 

notícias em formato de texto, “devido ao controle e flexibilidade que o texto ainda oferece” 

(Newman et al., 2019, pp. 56–57, tradução nossa). Mas elas também expressaram um 

interesse maior por conteúdos com liguagens mais visuais e de fácil consumo. “Vídeo não é 

o melhor formato para engajar os jovens, mas é um dos muitos formatos que podem engajar” 

(Newman et al., 2019, pp. 56–57). Ou seja, a comunicação mais apelativa mescla formatos 

de notícia diferentes.  

O levantamento do Reuters Institute (Newman et al., 2019) ainda indicou um aumento na 

procura por notícias em formato de áudio, devido à popularização dos podcasts. Não à toa, 

muitos jornais e revistas passaram a produzir podcasts diários ou semanais, vide o sucesso 

comercial do já citado The Daily, do jornal New York Times (Tracy, 2019). 

O uso da imagem é recorrente, inclusive, nas produções de áudio. Muito porque a divulgação 

acontece, majoritariamente, nas redes sociais e utiliza-se dela. A equipe do podcast Foro de 

Teresina, da revista brasileira de política Piauí, por exemplo, produz ilustrações e pequenos 

vídeos dos apresentadores para divulgar cada um dos episódios nas redes sociais (ver figura 

3). 

No caso do mojo, a produção de imagem é importante e recebe destaque nos manuais (All 

About Mobile Journalism, 2018; Understanding mobile journalism, 2018). O jornalista 
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móvel Panu Karhunen, na parte de seu trabalho em que investiga as raízes desta técnica 

jornalística,  defendeu que “o jornalismo móvel nasceu das novas tecnologias móveis e das 

práticas do video-jornalismo” (Karhunen, 2017, p. 11, tradução nossa). Ele argumentou que 

mojo é uma técnica jornalistica que atualizou para os smartphones as experiêcias dos “one-

man-band”, como eram conhecidos os video-documentaristas que durante a década de 1960, 

com o desenvolvimento das primeiras câmeras de filmagem portáteis, passaram a trabalhar 

sozinhos ou em equipes reduzidas, e a registrar os acontecimentos in loco. 

Figura 2 - Ilustração de divulgação do podcast Foro de Teresina 

 

Nota. Captura de tela da conta pessoal da Revista Piauí no Instagram, onde mais um episódio do podcast Foro 

de Teresina é divulgado com uma ilustração (2020). Fonte: Instagram @revistapiaui. Acesso em maio de 2020. 

 

Dessas experiências, de forma prática, os jornalistas acabam adequando as funcionabilidades 

dos dispositivos móveis aos desafios que encontram na rotina de trabalho e desenvolvem a 

técnica do mojo. Todavia, para a consolidação do mojo como uma vertente do jornalismo, a 

parte teórica, de produção científica, é também importante. 
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1.3. Estado da arte 

A construção de uma nova área de conhecimento, como explicou Pierre Bourdieu (1983), 

passa pela proposta e avaliação de novos temas, conceitos, objetos e métodos de uma 

atividade pelos “pares-concorrentes” (1983, p. 5), concomitantemente, à disputa da 

relevância de cada um destes tópicos pelos mesmos “pares-concorrentes”. Os “pares-

concorrentes” são os próprios cientistas de um campo particular, ao mesmo tempo juízes e 

atores do embate.  

Os processos da construção de uma nova área de científica não acontece sem critérios e 

métodos muito bem específicos, que visam dar legitimidade ao jogo. Assim o jornalismo se 

transformou em uma ciência e, igualmente, o jornalismo móvel poderá se consolidar como 

uma subárea dos estudos de jornalismo. 

Uma prova disso é o aumento significativo do número de artigos científicos relacionados ao 

mojo entre 2008 (4 referências) e 2018 (23 referências) observado pelos professores López-

García et al. (2019), através do método de pesquisa de revisão sistemática da literatura, em 

que analisaram 199 artigos na área de Ciências Sociais da base de dados do website Web of 

Science. Contudo, os autores ressaltaram que “o fenômeno do jornalismo móvel ainda não 

foi conceitualizado por unanimidade na Academia” (López-García et al., 2019, p. 10). Ou 

seja, carece de mais trabalhos de análise e de investigação. 

Há outras formas de contributo para a formação de uma área de conhecimento. Talvez a 

principal delas seja o livro – impresso ou digital. Nele o autor apresenta suas ideias e 

considerações sobre o tema e assume uma posição na qual seus “pares-concorrentes” podem 

contra-argumentar. Nos últimos anos, houve publicações de livros e livretos que discutiram 

a introdução dos dispositivos móveis na rotina dos jornalistas. O livro MoJo - Mobile 

Journalism in the Asian Region do professor e jornalista inglês Stephen Quinn (2009) é 

referência e um dos primeiros na análise do mojo; o pesquisador Ivo Burum (2016) defendeu 

em seu livro Democratizing journalism through mobile media: the mojo revolution a 

potencialidade do mojo para democratizar o acesso à comunicação; os investigadores Denis 

Renó e Jesús Flores (2018) discutiram, no livro Periodismo Transmedia, as novas formas de 

comunicação, incluindo na análise a utilização dos dispositivos móveis; e o professor de 

jornalismo Fernando Firmino da Silva (2015) publicou o livro Jornalismo Móvel com 

estudos de caso do mojo nos jornais brasileiros.  
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Foram publicados também livros que servem como manuais de mojo. É o caso do esforço 

do jornalista Anthony Adornato (2017) de ensinar alguns princípios básicos do mojo, por 

exemplo, os melhores aplicativos e como lidar com a audiência nas plataformas digitais, no 

livro Mobile and social media journalism: a practical guide. Outro exemplo é o documento 

que os jornalistas Diana Maccise e Montaser Marai (2017) produziram para o Aljazeera 

Media Institute, o centro de aprendizagem e de treinamento da empresa de mídia do Catar 

Al-Jazeera, no qual explicam algumas características e procedimentos do mojo. 

Há também os livros que são coletâneas de artigos de várias autorias. Podemos destacar o 

trabalho do professor de jornalismo João Manuel Messias Canavilhas como organizador de 

uma série de livros desse tipo editados pela LabCom, unidade de investigação e editora da 

Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior. Como os próprios nomes 

indicam, são obras dedicadas ao estudo do mojo: Jornalismo e Tecnologias Móveis (Barbosa 

& Mielniczuk, 2013), Notícias e Mobilidade: O Jornalismo na Era dos Dispositivos Móveis 

(Canavilhas, 2013), Jornalismo para Dispositivos Móveis: produção, distribuição e 

consumo (Canavilhas & Satuf, 2015) e Narrativas jornalísticas para dispositivos móveis 

(Canavilhas et al., 2019).  

Outra contribuição essencial para a formação de uma área de conhecimento são as teses de 

doutorado, visto que é suposto contribuírem com elementos inovadores e originais ao tema. 

Ao serem julgadas por uma banca avaliadora, os temas, os objetos de estudo, as 

metodologias, e até mesmo a epistemologia de uma área de saber passam pela validação ou 

desqualificação dos atores que detêm autoridade científica (Bourdieu, 1983). Na última 

década foram defendidas algumas teses de doutorado que incluíam a pesquisa do mojo em 

seu escopo. O professor e jornalista Ivan Satuf (2016) teve como objeto de estudo os 

aplicativos agregadores de informação jornalística para dispositivos móveis e abordou 

também o mojo em sua tese. Outro professor e jornalista brasileiro Fernando Firmino da 

Silva (2013) investigou as implicações do mojo na prática jornalística com o foco no trabalho 

de campo. E o professor e investigador Oscar Westlund (2011) estudou a estratégia de 

comunicação cross-media e os dispositivos móveis desde a produção até o consumo. 

Processo semelhante ocorre nas publicações de revistas que seguem o método revisão por 

pares (peer-review). Trata-se da avaliação, feita por especialistas da mesma área, dos artigos 

submetidos. Algumas dessas publicações são específicas para os estudos de jornalismo e, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catar
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frequentemente, apresentam textos sobre o mojo. É o caso das revistas Digital Journalism 

(Westlund, 2013) e Journalism Practice (Blankenship & Riffe, 2019; Perreault & Stanfield, 

2018), publicadas pela editora inglesa Routledge e da revista The Journal of Media 

Innovations (Westlund & Lewis, 2014), organizada pelo Departamento de Mídia e 

Comunicação da Universidade de Oslo, na Noruega. 

Um passo decisivo para a efetivação de uma área de conhecimento é quando ela ganha status 

de disciplina em uma grade curricular de um curso e é lecionada aos alunos na Academia. 

Neste sentido, já acontece algumas iniciativas de ensino do mojo nas universidades. No 

Mestrado em Jornalismo4 na já citada Universidade da Beira Interior, o ensino dos 

“dispositivos móveis como meios de comunicação” aparece na descrição dos conteúdos 

programáticos da disciplina Temas de Jornalismo Contemporâneo. O mojo também aparece 

no programa de ensino da disciplica Multimedia no Mestrado em Jornalismo BCN_NY5, 

ministrado no Instituto de Formação Contínua da Universidade de Barcelona e credenciado 

pela Escola de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Columbia de Nova Iorque. O 

Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, entidade que faz parte dos programas de 

extensão da Universidade de Texas, oferece cursos gratuitos de ensino à distância que 

abrangem todos os processos do mojo, desde a captação de material, passando pela edição 

nos smartphones até a publicação no meio digital. A iniciativa começou em 2014 e em 2019 

recebeu o nome How to Use Your Phone to Produce Great Videos and Build a Social 

Audience6, sendo ministrada pelo jornalista móvel Yusuf Omar.  

Por fim, há os congressos, que reúnem cientistas e acadêmicos de uma área de estudo para 

apresentarem pesquisas, investigações e discutirem experiências. Este tipo de evento produz, 

frequentemente, documentos como os livros de coletânea e as atas de conferências. Em 

Portugal, a Universidade da Beira Interior organiza bienalmente congressos relacionados ao 

mojo. Este ano o congresso recebeu o título Jornalismo e Dispositivos Móveis7. O 

“fotojornalismo e dispositivos móveis” é um dos eixos temático para a inscrição de artigos 

 
4 Disponível em < https://www.ubi.pt/Disciplina/13558/2020 >. Acesso em abril 2020 
5 Disponível em < http://www.masterperiodismo.il3.ub.edu/presentacion/programa/ >. Acesso em maio 2020  
6 Disponível em < https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-20502-how-use-your-phone-produce-great-videos-

build-social-audience-sign-mooc-mobile-journal >. Acesso em abril 2020 
7 Disponível em < http://www.jdm.ubi.pt/pt/ >. Acesso em abril 2020 

http://www.masterperiodismo.il3.ub.edu/presentacion/programa/
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-20502-how-use-your-phone-produce-great-videos-build-social-audience-sign-mooc-mobile-journal
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-20502-how-use-your-phone-produce-great-videos-build-social-audience-sign-mooc-mobile-journal
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-20502-how-use-your-phone-produce-great-videos-build-social-audience-sign-mooc-mobile-journal
http://www.jdm.ubi.pt/pt/
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no Congresso Iberoamericano de Fotojornalismo: fotojornalismo em mudança8, promovido 

pela Universidade NOVA de Lisboa e previsto para acontecer em 2021.  

1.4. Síntese 

Este capítulo discutiu o processo de desenvolvimento do mojo como uma subárea dos 

estudos de jornalismo, apresentando o que de mais importante já foi publicado no campo 

científico; sintetizou o que já foi feito no campo prático: as experiêncas pioneiras de 

produção jornalística com o celular até as principais obras contemporâneas veiculadas nos 

meios de comunicação; e analisou a influência do meio digital e da cultura da convergência 

nas mudanças do jornalismo e do jornalista do século XXI.  

 
8 Disponível em < https://www.icnova.fcsh.unl.pt/fotojornalismo-em-mudanca/ >. Acesso em abril 2020 

https://www.icnova.fcsh.unl.pt/fotojornalismo-em-mudanca/
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2. Condições de trabalho atuais 

O argumento central deste capítulo é que as empresas de jornalismo estabeleceram como 

nova condição de trabalho a capacidade do jornalista de lidar, sozinho, com multitarefas; e 

o mojo, por sua vez, surge como um produto adequado à essa condição. O capítulo também 

repercute como fica a remuneração desses jornalistas, a tendência de trabalharem por conta 

própria e a busca das empresas de jornalismo por novos modelos de negócio lucrativos e 

como isso impacta no fechamento dos jornais locais.  

2.1. Jornalismo individualizado e multitarefa e a remuneração do 
jornalista 

O marco da convergência tecnológica nos aparelhos de telecomunicação, que é “a 

combinação de funções dentro do mesmo aparelho tecnológico” (Jenkins, 2006, p. 293), 

permitiu que apenas um jornalista com um smartphone cumprisse as tarefas que antes eram 

reservadas a uma equipe. Já em 2009, Quinn identificava que os jornalistas móveis “tendem 

a trabalhar sozinhos” (2009, p. 10), e mais: “essas notícias [produzidas pelo jornalista móvel] 

podem consistir em texto, áudio, fotos ou vídeo ou, às vezes, uma combinação delas” (2009, 

p. 10). O mojo, então, é uma técnica jornalística adequada às tendências atuais do jornalismo 

individualizado e multitarefa.  

A capacidade de lidar com multitarefas tornou-se, em muitos casos, condição para a 

contratação de novos jornalistas, e consequentemente, uma exigência na formação de novos 

profissionais, foi o que observaram os professores de jornalismo Justin Blankenship e Daniel 

Riffle (2019), em sua investigação sobre trabalho individualizado nas televisões locais dos 

Estados Unidos. Em outra investigação, dessa vez com 39 jornalistas móveis dos Estados 

Unidos, Austrália, Alemanha, Espanha, Argentina e Holanda sobre a adoção do mojo nas 

redações de jornal, os jornalistas Gregory Perreault e Kellie Stanfield (2018) concluíram que 

a motivação de alguns profissionais para trabalhar com o mojo é assegurar o emprego e a 

relevância no mercado de trabalho. “Mojo foi uma maneira pela qual os jornalistas puderam 

defender a sua validade na redação de jornal – e, como tal, serve como uma forma de 

segurança no emprego” (Perreault & Stanfield, 2018, p. 13, tradução nossa), apontaram os 

autores. 
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Essas mudanças afetaram também algumas interações historicamente estabelecidas, como o 

convívio e a troca de experiência entre os profissionais mais experientes e os novatos. A 

reportagem do jornalista Tyler Marshall (2008) para o setor de jornalismo e mídia do Pew 

Research Center, centro de investigação sobre questões e tendências que afetam à sociedade 

dos Estados Unidos, concluiu que enquanto os jovens jornalistas, que dominam as 

tecnologias digitais, foram contratados, os profissionais com anos de experiência foram 

dispensados, sem haver uma troca entre as gerações:  

As novas demandas de emprego estão atraindo uma geração de funcionários 

jovens, versáteis, conhecedores de tecnologia e com muita energia, à medida que 

as pressões financeiras eliminam repórteres e editores veteranos com salários 

altos. Os executivos da redação dizem que a infusão de novo sangue trouxe uma 

nova energia competitiva, mas eles também citam a saída dos jornalistas 

veteranos, com o talento, a sabedoria e a memória institucional que possuem como 

a principal perda. (Marshall, 2008, tradução nossa) 

Esses efeitos do jornalismo do século XXI são controversos entre os profissionais. 

Blankenship e Riffle (2019) identificaram duas abordagens divergentes no debate científico. 

A primeira aceita que trata-se de “um próximo passo em um ambiente tecnológico em rápida 

mudança que permite mais flexibilidade e elimina posições desnecessárias” (Blankenship & 

Riffe, 2019, p. 2, tradução nossa), enquanto a segunda “tem argumentado que, ao pedir a 

uma única pessoa que assuma a responsabilidade de várias outras, a qualidade do jornalismo 

produzido irá sofrer, inevitavelmente” (Blankenship & Riffe, 2019, p. 2, tradução nossa).  

Outro ponto negativo percebido pelos autores foi que, devido ao “aumento da pressão do 

tempo e as restrições físicas do jornalismo solo” (Blankenship & Riffe, 2019, p. 4), os press 

releases, que são os textos das assessorias de imprensa com informações já dadas, tornam-

se “mais atraentes” (Blankenship & Riffe, 2019, p. 4). E isso, segundo os autores, 

compromete a qualidade da notícia, porque o jornalista não tem tempo para verificar as 

informações desse tipo de material.  

Se por um lado o uso do smartphone tornou mais ágil, móvel e ubíqua a produção de 

conteúdo jornalístico, ampliando a oferta de recursos disponíveis ao jornalista, com 

“algoritmos, aplicativos, redes, interfaces, sistemas de gerenciamento de conteúdo e outros 

objetos materiais registrados no trabalho de mídia, programados para trabalhar dentro, fora 

ou além dos limites organizacionais” (Westlund & Lewis, 2014, p. 13, tradução nossa), por 

outro lado, a cobrança pela instantaneidade da informação e a sobrecarga de funções podem 

comprometer o seu trabalho. O jornalista brasileiro Luiz Costa Pereira Junior (2006), autor 
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de livros didáticos de jornalismo, reclamou a falta de investimentos de tempo e dinheiro na 

produção de notícias:  

Investigar é caro, demanda tempo e esforço. Amarga os tempos sazonais da 

redução de postos de trabalho, das Redações enxutas e da carga horária exaustiva, 

resultados de uma lógica de investimentos sistematicamente voltada para a 

modernização tecnológica e a infraestrutura (equipamentos, prédios, rotativas) e 

nem sempre para a produção de conteúdo qualificado. (Pereira Junior, 2006, p. 75) 

De uma forma ou de outra, a preferência atual do mercado de trabalho é pelos profissionais 

que saibam lidar, sozinhos, com multitarefas e produzir formatos de notícia variados. E o 

mojo surge como uma técnica jornalística adequada à essas demandas. Em outras palavras, 

o apelo do mercado para o jornalismo individualizado e multitarefa explica, em parte, o 

desenvolvimento do mojo enquanto técnica jornalística. 

Nesse contexto laboral em que um jornalista é responsável por multitarefas, é importante 

observar a remuneração dos profissionais. E algumas pesquisas de mercado em países 

diferentes mostram que a remuneração do jornalista nem sempre acompanhou o aumento 

das funções impostas a ele.  

O Pew Reaserch Center fez um levantamento anual de 2004 a 2018 sobre o estado de vários 

setores da mídia nos Estados Unidos, incluíndo indicadores de audiência e econômicos. O 

último relatório (2018) apontou que nas empresas de jornalismo, exclusivamente, digital, o 

número de empregados quase duplicou entre os anos de 2008 e 2017 e o salário, na função 

de repórter, aumentou cerca de 20%. Enquanto isso, no mesmo intervalo de tempo, nas 

empresas de jornal impresso, que também produzem e distribuem seu conteúdo na versão 

online, o número de empregados diminuiu quase que pela metade e o salário, na função de 

repórter, teve uma perda de 0,8% (Pew Research Center, 2018).  

No Reino Unido, o The National Council for the Training of Journalists (NCTJ), 

organização que supervisiona o treinamento e as condições de trabalho dos jornalistas nas 

empresas, produziu um relatório, lançado em 2018, sobre as condições de trabalho dos 

jornalistas no país. Entre os profissionais entrevistados para a pesquisa, 70% deles 

perceberam um aumento na intensidade de trabalho e 67% afirmaram que passaram a 

trabalhar para um número maior de agências de notícia e a produzir para diferentes 

plataformas (Spilsbury, 2018). Sobre o ordenado, o documento concluiu que, no período de 

2012 a 2018, “na melhor das hipóteses, houve pouco aumento nos níveis salariais de 
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jornalistas em todo o Reino Unido e que, em termos reais, os salários dos jornalistas caíram” 

(Spilsbury, 2018, p. 19, tradução nossa). 

Em Portugal, a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Vasco, denunciou que um terço 

dos profissionais recebia um "salário indigno" em 2018 (Lusa, 2018) e o relatório que o 

Observatório da Comunicação (OBERCOM), associação portuguesa de pesquisas para a 

área da comunicação, fez sobre as condições laborais no país, a partir de um questionário 

realizado com 1.494 jornalistas, identificou situações degradantes de trabalho (Crespo et al., 

2017). Por exemplo, apenas 3,9% dos profissionais afirmaram ser remunerados pelas horas 

extraordinárias de trabalho; o estresse foi o principal problema relacionado à profissão; e 

69,1% declararam-se insatisfeitos com a evolução das condições de trabalho no setor nos 

últimos cinco anos (Crespo et al., 2017).  

2.2. Autonomia 

Outro quadro da individualização do trabalho são os jornalistas que trabalham por conta 

própria, assumindo a produção de notícias, cobrindo as pautas que escolhem e vendendo o 

conteúdo, finalizado ou semifinalizado, para as empresas de jornalismo. No relatório do 

OBERCOM sobre as condições laborais em Portugal, alguns profissionais entrevistados 

apontaram que o processo de individualização do trabalho pode significar “novas 

oportunidades, como a criação da sua própria marca, maior autonomia, ou trabalhar para 

instituições sem fins lucrativos” (Crespo et al., 2017, p. 7). 

Por outro lado, a competitividade e a falta de segurança para os profissionais autônomos 

degradam as condições de trabalho.  Os jornalistas ouvidos para o relatório da OBERCOM 

admitiram que esperam para o futuro um “cenário laboral mais stressante, sem horários 

definidos, mais dependente da iniciativa e proatividade do próprio jornalista” (Crespo et al., 

2017, p. 7). 

O caso da fotógrafa brasileira Luisa Dörr ilustra bem essas mudanças na postura dos 

jornalistas e no contexto laboral. Dörr ganhou o prêmio World Press Photo de 2019, uma 

das principais premiações internacionais de fotografia, com as fotos que fez durante uma 

viagem particular para a cidade de Valência, na Espanha, quando registrou com o seu iPhone 

a festa popular Las Fallas e as mulheres que participavam com seus fatos tradicionais. Ela 

contou, em entrevista para a edição brasileira do jornal espanhol El País (Moriyama, 2019), 
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que é muito difícil encontrar financiamento para este tipo de trabalho; a solução é decidir 

quais pautas tem interesse de cobrir, produzir tudo por conta própria e, depois, tentar vender 

para alguma empresa, recuperando “parte da grana”. Mas Dörr não explicou se ao recuperar 

essa parte do investimento, foi possível obter algum lucro, e se este seria suficiente para se 

manter financeiramente.  

A fotógrafa também lamentou que “a falta de oportunidades e meios precisa ser 

recompensada com o talento do fotógrafo em achar pautas interessantes e autorais, mas este 

é um processo muito cansativo em que muitos vão ficar pelo caminho” (Moriyama, 2019). 

Porém, nem sempre o talento é suficiente, e o jornalista autônomo costuma ser o lado mais 

fraco na negociação com as empresas de mídia sobre o preço final do seu trabalho. O 

resultado do questionário realizado pela organização sindical National Union of Journalists 

(NUJ), do Reino Unido e Irlanda, com 1.251 dos seus membros, observou que “quase 90% 

dos freelancers disseram que seus preços não haviam aumentado no ano passado e mais de 

um em cada cinco disseram ter sido solicitados a trabalhar sem remuneração” (National 

Union of Journalists, 2015, tradução nossa). Os inqueridos também denunciaram que, apesar 

de conseguirem negociar as taxas, são forçados a aceitar valores menores porque “sempre 

há outro jornalista disposto a fazer o trabalho por um preço mais barato” (National Union of 

Journalists, 2015, tradução nossa).  

2.3. Mudanças no modelo de negócio 

Houve mudanças também no lado comercial das empresas de jornalismo, que buscam ainda 

se reiventar no meio digital e encontrar novos modelos de negócios lucrativos.  

Um modelo comum hoje no meio digital é o sistema de assinatura e paywall, no qual as 

empresas embarreram seu conteúdo jornalístico e só permitem o acesso mediante a 

assinatura do jornal e o pagamento de uma mensalidade. Este método encontra dificuldade 

na falta de cultura das novas gerações de pagar pelas notícias online, concluiu o relatório 

Digital News Report (Newman et al., 2019) do Reuters Institute for the Study of Journalism, 

que analisou os dados de 75 mil pessoas em 38 países sobre as tendências de consumo nas 

mídias digitais. Porém, o documento mostrou que, entre aqueles que estão dispostos a pagar 

para ter acesso ao conteúdo jornalistico online, a maioria escolhe apenas um veículo de 

notícia (Newman et al., 2019).  
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Além de favorecer o monopólio do mercado de notícias online, essas dinâmicas de negócio 

e consumo corroboram para um novo fenômeno no cenário atual do jornalismo: o 

fechamento de jornais menores, que cobrem pautas locais ou regionais. O estudo do Reuters 

Institute for the Study of Journalism sugeriu que, em um ambiente dominado por poucas 

empresas, as menores devem procurar “modelos alternativos ou pelo menos aqueles em que 

a assinatura é apenas parte de uma estratégia de receita mais diversificada" (Newman et al., 

2019, p. 11, tradução nossa), sem especificar como fariam isso e do que se trata uma “receita 

mais diversificada”. 

Outro ponto que dificulta o modelo por assinatura e paywall dos jornais online é a disputa 

pela audiência e números de inscritos com os serviços on demand de produtoras de 

entretenimento, como Netflix, Spotfy, Apple Music e Amazon Prime. Ainda segundo o 

levantamento do Reuter Institute for the Study of Journalism (2019), o jornalismo aparece 

como uma das últimas preferências dos consumidores em relação a esses serviços de filmes 

e músicas online. Apenas 7% das pessoas abaixo de 45 anos escolheriam o acesso às notícias 

online, se tivessem que escolher apenas uma assinatura para o próximo ano, enquanto 37% 

escolheriam os serviços de vídeo online (Newman et al., 2019). Essa disparidade diminui 

um pouco entre os que tem mais de 45 anos: 15% e 30%, respectivamente (Newman et al., 

2019).  

Os jornalistas (Newman et al., 2019) que fizeram o estudo perceberam que o excesso de 

assinaturas para variados tipos de serviços online tende a desanimar as pessoas e propuseram 

como solução a parceria entre as empresas de jornalismo e as empresas de entreterimento. 

Isso se daria em apenas uma assinatura pelo acesso a ambos serviços ou, ao fazer a inscrição 

em um deles, o consumidor receberia um desconto no outro produto. Por exemplo, um dos 

principais jornais norte-americanos, o Washington Post, oferece acesso mais barato ao seu 

conteúdo digital via Amazon Prime; outros jornais grandes fazem o mesmo com outras 

empresas. “O setor precisará considerar as preocupações dos consumidores sobre o acesso 

às várias marcas a um preço razoável mais cedo ou mais tarde” (Newman et al., 2019, p. 14, 

tradução nossa), alertaram. 

Nessa dinâmica de negócios, só as grandes marcas de jornal conseguem negociar, enquanto 

os pequenos não conseguem encontrar parceiros de destaque. Esse cenário se torna ainda 

desfavorável, se considerarmos a falta de hábito dos consumidores de pagar por mais de um 
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serviço de notícias online. A importância dos jornais menores, que cobrem pautas locais ou 

regionais, e a potencialidade do mojo para atuar nessa área são discutidas no capítulo 5. 

2.4. Síntese 

Este capítulo discutiu o proceso de normalização do jornalismo individualizado e multitarefa 

no mercado de trabalho e apresentou o mojo como um produto desse fenômeno. Repercutiu 

pesquisas que denunciam que a remuneração dos jornalistas, em alguns casos, não 

acompanhou o aumento de tarefas. E discutiu também as condições de trabalho atuais, em 

um cenário onde é cada vez mais comum os jornalistas trabalharem por conta própria, e o 

impacto negativo no jornalismo local ou regional da busca das grandes empresas de 

jornalismo por novos modelos de negócio lucrativos.  
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3. Relação entre jornalista e smartphone 

Este capítulo começa com a discussão sobre as limitações da produção de jornalismo com 

um smartphone e da qualidade do mojo. Em seguida, é feita uma análise crítica acerca dos 

processos que acontecem no smartphone e que são alheios ao operador. Por fim, é 

apresentado o conceito de ubiquidade da comunicação no século XXI e como ela afeta o 

trabalho do jornalista móvel. 

3.1. Controle sobre o aparelho 

O jornalista e formador mojo na BBC Academy, Marc Blank-Settle, definiu como “os três 

pilares do jornalismo móvel”, referindo-se as três principais limitações desta técnica, “a 

capacitade de armazenamento, a energia e a conectividade” dos dispositivos móveis 

(Staschen & Vellinga, 2018). Se um jornalista móvel consegue lidar com elas, então 

consegue trabalhar de forma eficiente; e todas as três podem ser contornadas com 

equipamentos externos, que devem fazer parte do mojo kit. O primeiro se resolve com um 

micro cartão de memória extra (cartão micro SD), softwares de armazenamento de arquivos 

na “nuvem” ou até mesmo um HD (Hard Disc) externo. O segundo, com uma bateria 

externa. Para lidar com o último, Settle dá a dica de ter dois celulares, ou um celular com 

dois cartão SIM de empresasa de telecomunicação diferentes, de forma que se a internet de 

um cartão não funcionar, o jornalista usa a do outro (Staschen & Vellinga, 2018). 

A jornalista Eleanor Mannion, da emissora de televisão irlandesa RTÉ, gravou o 

documentário em longa-metragem The Collectors, inteiramente, com um smartphone, com 

a qualidade de resolução de vídeo 4K, e explicou em entrevista para o website inglês 

Journalism (Scott, 2016) como lidou com esses problemas. O iPhone 6S Plus com que 

gravou o filme possuia uma uma boa capacidade de armazenamento de 128GB (unidade de 

medida da memória de um dispositivo digital), ainda sim, ela contou com intervalos a cada 

duas horas e meia de gravação, para transferir os arquivos de vídeo do celular para o 

notebook e fazer cópias deles para o HD externo. Ela usou power bank para garatir energia 

suficiente para o aparelho e não precisou de internet durante as gravações. 

Há uma outra limitação do mojo, que os próprios jornalistas móveis reclamam, e que nem 

sempre pode ser contornada com equipamentos externos, que é a qualidade de gravação dos 

smartphones. No caso do áudio, um microfone externo resolve e é eficiente, mas no caso das 

https://twitter.com/eleanormmannion/with_replies
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imagens, às vezes, não há o que fazer. Essa limitação se agrava, principalmente, na produção 

audiovisual e no trabalho de campo, quando o jornalista se depara com condições diversas. 

Por exemplo,  situações de baixa luminosidade ou de instabilidade do aparelho, produzindo 

imagens granuladas, com baixa definição, e muito tremidas, deixando a desejar em 

comparação com os equipamentos profissionais (Karhunen, 2017).  

Durante a sua “dieta mojo”, Dougal Shaw (2018) produziu algumas reportagens em formato 

de vídeos curtos para o programa World Hacks da BBC News e avaliou a eficácia dos seus 

equipamentos no trabalho de campo: um iPhone 8 Plus, um microfone shotgun da marca 

Rode e um rig da iOgrapher para a estabilização da imagem. Na primeira história9 que 

contou, sobre as pessoas que se voluntariam no controle de velocidade dos veículos nas ruas 

de Londres, Shaw escolheu gravar à tarde, quando a luz natural é boa para filmar, e 

considerou o resultado satisfatório: “Eu não acho que o espectador comum notaria a falta de 

tripé e luzes (artificiais)” (Shaw, 2018). Já na segunda história10, o jornalista móvel não teve 

outra opção a não ser testar o seu equipamento à noite. Não teve problema com os planos 

que fez na rua: “onde os postes iluminavam a cena, eu consegui alguns planos gerais 

agradáveis e de alto contraste” (Shaw, 2018). Mas avaliou como “decepicionante” as 

imagens de uma entrevista que fez no interior de um estabelecimento, que ficaram 

“granuladas” (Shaw, 2018). Se tivesse optado por uma câmera profissional, Shall poderia 

trabalhar com um sensor maior que captura a luz, com mais opções de ISO (medida dos 

níveis de sensibilidade à luz do sensor da câmera) e com lentes mais abertas, que permitem 

a entrada de mais luz. Mas a reportagem foi ao ar assim mesmo, já que o programa World 

Hacks permitia fazer testes de novos formatos de vídeo, com estéticas diferentes do padrão 

televisivo.  

Outro jornalista da BBC especialista em mojo, Nick Garnett (2018) publicou em seu blog 

pessoal um texto crítico às inovações tecnológicas dos smartphones. Para ele, a qualidade 

final das fotos e dos vídeos feitos pelos modelos de smartphone lançados em 2018 (quando 

o texto foi publicado) era a mesma dos aparelhos fabricados em 2010, sem o modo visão 

noturna e outras novidades. Garnett (2018) ainda reprovou o foco automático da câmera e o 

efeito de rolling shutter na gravação de objetos em movimento, a exposição que ora permite 

 
9 Disponível em < https://www.bbc.com/news/stories-43841859 >. Acesso em abril 2020 
10 Disponível em < https://www.bbc.com/news/av/stories-44331399/sharing-with-strangers-i-m-a-student-

this-way-i-get-free-food >. Acesso em abril 2020 

https://www.bbc.com/news/stories-43841859
https://www.bbc.com/news/av/stories-44331399/sharing-with-strangers-i-m-a-student-this-way-i-get-free-food
https://www.bbc.com/news/av/stories-44331399/sharing-with-strangers-i-m-a-student-this-way-i-get-free-food
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a entrada de muita luz ora de menos, e a falta de um equilíbrio de cor mais natural (Garnett, 

2018).  

Por isso, houve nos últimos anos, um grande investimentos por parte das empresas que 

produzem os aparelhos para melhorar a qualidade da câmera e do seu aplicativo operacional. 

Esses aperfeiçoamentos específicos ocupam lugar de destaque nas propagandas dos 

lançamentos dos novos modelos de smartphone. Percebe-se isso, por exemplo, no vídeo 

publicitário de lançamento do iPhone 11 Pro (Introducing iPhone 11 Pro — Apple [Video 

file], 2019). Os três minutos e dois segundos de duração do vídeo são divididos da seguinte 

forma: 40 segundos dedicado aos aspectos relacionados à estrutura e à resistência do 

aparelho; nove segundos sobre as qualidades do chip; outros nove sobre a bateria e sua 

duração; um minuto e três segundos sobre a qualidade da câmera e do aplicativo da câmera; 

12 segundos sobre os mecanismos de garantia de privacidade do aparelho; e os 49 segundos 

restantes são de introdução e de conclusão do vídeo promocional.  

A evolução tecnológica do aplicativo operacional das câmeras se deve à adoção de novos 

algorítmos de processamento de imagem, que funcionam antes, durante e depois do registro, 

e otimizam as técnicas básicas de fotografia. Por exemplo, os novos modelos permitem 

gravar vídeos com resoluções maiores (4K até 8K no Samsung Galaxy S20 Ultra), com mais 

opções de fps (quadros por segundo), o que possibilita fazer vídeos em câmera lenta, além 

de uma estabilização ótica, pela lente da câmera, e uma estabilização digital, através de 

aparas que o aplicativo faz nas bordas da imagem; já para as fotos, o modo visão noturna 

possibilia fazer registros em cenários com pouca luz.  

O editor sênior do website referência em tecnologia digital The Verge e revisor dos 

lançamentos de novos modelos de smartphone, Vlad Savov, explicou que o modo visão 

noturna consiste em um processo no qual o aplicativo operacional da câmera móvel calcula, 

primeiro, “seu próprio movimento (ou a falta dele), o movimento de objetos na cena e a 

quantidade de luz disponível para decidir quantas exposições devem haver e quanto tempo 

elas devem durar” (2018, tradução nossa). A exposição é quando o diafragma da câmera se 

abre para captar de luz. Ou seja, o aplicativo operacional da câmera registra uma sequência 

de quadros consecutivos durante as exposições para, no fim, reagrupar todos eles em uma 

única imagem mais brilhante. Ao final de uma única foto em modo visão noturna, o 

aplicativo usa até 15 quadros, e o processo todo dura seis segundos, no máximo (Savov, 
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2018). Há também um algoritmo baseado em “aprendizado” para avaliar o balanço de 

brancos e “descontar e descartar as tonalidades expressas por luz não natural” (Savov, 2018, 

tradução nossa), para o registro paracer mais “natural”. “A máquina está aprendendo mais 

do que apenas cores”, observou Savov (2018), está “aprendendo algo inerente às imagens”, 

como explicou Yael Pritch, pesquisador do Google no projeto de ‘visão noturna’, 

mencionado por Savov (2018). 

3.2. Autoria do registro 

Sobre as inovações tecnológicas, é importante também considerar acerca do nível de 

autonomia técnica e criativa do operador sobre o aparelho e relativizar a autoria do produto, 

visto que os algoritmos controlam as operações e determinam muitos aspectos do registro, 

ainda maior quando o operador escolhe trabalhar em modo automático.   

No livro Filosofia da Caixa Preta (1985), em que discute a relação do homem com as 

imagens técnicas e as câmeras fotográficas, e de forma mais ampla, com os aparelhos 

tecnológicos, o filósofo Vilém Flusser defendeu que as câmeras fotográficas são uma “caixa 

preta” (1985, p. 11), na medida em que não se conhece o que se passa dentro do aparelho, 

“o que se vê é apenas input e output” (1985, p. 11). O mesmo pode ser entendido para os 

smartphones, já que Flusser considerou que “o aparelho fotográfico pode servir de modelo 

para todos os aparelhos característicos da atualidade e do futuro imediato” (1985, p. 13).  

Seu ponto é que há processos que acontecem dentro desses aparelhos que realizam ações 

desconhecidas ao operador durante o registro, e que esses processos são pré-programadas 

para tomarem decisões em substituição ao operador humano. A participação desses 

processos no registro é tão radical, que Flusser vai dizer que “funcionário e aparelho se 

confundem” (1985, p. 15). A dúvida diante disso é: o que foi uma escolha do operador e o 

que foi uma escolha do aparelho? 

Flusser afirmou que o aparelho tem dois aspectos: o primeiro de instrumento “programado 

para produzir, automaticamente, fotografias” (1985, p. 16), e o de brinquedo, na medida em 

que o operador se ausenta das decisões fundamentais do registro para “brincar” com as 

possibilidades que o aparelho oferece de antemão. Quem quiser transpor essa barreira e 

trabalhar com o aparelho em sua essência, tarefa difícil segundo o autor, por causa da 
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influência que os programas internos (“softwares”) do aparelho exercem sobre o registro 

automático, deve separar seu aspecto instrumental do aspecto brinquedo (Flusser, 1985).  

Considerando que os softwares e os algoritmos são linguagem, e que toda linguagem está 

em disputa por partes diferentes, e que o ganhador desta disputa é quem insere valor sobre a 

linguagem, por fim, compreende-se a importância que tem o programador do aparelho sobre 

o registro. “O poder passou do prorietário para o programador de sistemas. Quem possui o 

aparelho não exerce o poder, mas quem o programa e quem realiza o programa” (1985, p. 

17), concluiu Flusser. Ou seja, quando alguém utiliza uma câmera digital, principalmente, 

em modo automático, quem decidiu sobre a estética da foto foi mais o programador do que 

o operador, que impôs na fabricação do aparelho as suas preferências.  

O aparelho funciona em função da intenção do fotógrafo. Mas sua “escolha” é 

limitada pelo número de categorias inscritas no aparelho: escolha programada. O 

fotógrafo não pode inventar novas categorias, a não ser que deixe de fotografar e 

passe a funcionar na fábrica que programa aparelhos. Neste sentido, a própria 

escolha do fotógrafo funciona em função do programa do aparelho. (Flusser, 1985, 

p. 19)  

A consequencia desse modo de operar é a submissão da criatividade ao carater estético 

próprio a um padrão que vem de fábrica, limitando e induzindo a ação dentro de uma 

variedade de estilos rigida. Para isso, o operador deve lidar com o aparelho de forma crítica. 

O jornalista móvel, por sua vez, precisa conhecer o dispositivo móvel para adequar o seu uso 

a cada contexto. Por exemplo, se mais vale a agilidade do modo automático do aplicativo 

operacional da câmera ou se prefere a garantia de decidir, manualmente, cada opção de 

filmagem, o que dá singulariedade ao produto. 

3.3. Jornalismo ubíquo 

O avanço tecnológico dos dispositivos móveis e a ampliação da oferta de redes móveis 

permitiram que o jornalismo se tornasse ubíquo (Pavlik, 2014; Salaverría, 2016; Silveira, 

2018), aquele em que o consumo de notícias é constante e a produção jornalística encontra 

pouca ou nenhuma restrição física ou geográfica. Não se trata mais apenas de informar o 

público: “o jornalismo ubíquo proporciona uma oferta informativa personalizada e 

ininterrupta, que se mostra sem a necessidade de que cada usuário a solicite, através das telas 

que sucessivamente aparecem em seu caminho” (2016, p. 259, tradução nossa), explicou o 

professor Ramón Salaverría, em artigo que faz previsões acerca da produção e o consumo 

de notícias nos dispositivos móveis. Uma das consequências disso é que o consumo de 
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notícias via smartphone já superou o de computadores no mercado mundial (Newman et al., 

2019). 

O jornalismo ubíquo para Salaverría (2016) vai além do processo de globalização ou da 

aldeia global de Marshall McLuhan. “Até agora, a resposta da mídia a essa crescente 

demanda por informações por meio de celulares tem sido modesta” (2016, p. 258), criticou 

o autor. Com as potencialidades do smartphone, “o principal desafio vai além: consiste em 

converter esses aparatos em ferramentas de produção informativa avançada. (...) existe uma 

variada gama de funcionalidades, ainda pouco explorada, que permitem enriquecer o 

trabalho de investigação e produção jornalística” (Salaverría, 2016, p. 259). Somado a isso, 

o jornalista móvel tem outra vantagem: de realizar esse trabalho remoto e ubíquo sozinho, 

sem depender da coordenação de uma equipe. 

Quando o experiente jornalista móvel da BBC Nick Garnett foi cobrir o terremoto que atingiu 

o Nepal em 2015, ele levou consigo seu mojo kit. Ele fez transmissões ao vivo e enviou 

material à emissora inglesa, mas enfrentou dificuldades técnicas por estar num lugar “tão 

distante da Europa” (Garnett, 2015). Em seu relato de trabalho, Garnett diz que preferiu, 

muitas vezes, a transmissão via satélite já que o cartão SIM com dados móveis que havia 

comprado na cidade de Bhaktapur funcionava mal (Garnett, 2015). Ainda sim, ele e outros 

jornalistas tiveram problema com a altitude do satélite que usavam para a transmissão, além 

do vento e da chuvas fortes que dificultaram a comunicação (Garnett, 2015). “Na área urbana 

não era possível ‘avistar’ os satélites e a comunicação móvel era praticamente impossível. 

Verifiquei as taxas de dados e eram muito baixas para transmitir ou mesmo guardar arquivos 

muito grandes de fotos ou áudio” (Garnett, 2015, tradução nossa), explicou. Depois, em 

outra cidade afetada pelo terremoto, o repórter encontrou um bom sinal 3G e conseguiu fazer 

transmissões ao vivo com o seu iPhone 6 Plus (Garnett, 2015). É importante destacar que, 

“no meio de um desastre, no meio do nada” (2015), Garnett conseguiu, sozinho, produzir 

conteúdo jornalistico com um mojo kit.  

De acordo com o relatório Measuring Digital Development Facts and Figures (2019), 

realizado pela União Internacional de Telecomunicações (ITU), agência da ONU para 

tecnologias da informação e comunicação, “82% da população do mundo vive ao alcance de 

um sinal de banda larga móvel LTE ou superior e outros 11% têm acesso a uma rede 3G”, o 

que totaliza 93% da população mundial com acesso a internet móvel rápida. O estudo 

https://www.bbc.co.uk/blogs/collegeofjournalism/authors/23901193-fccb-3601-a58e-a59390f69592
https://www.bbc.co.uk/blogs/collegeofjournalism/authors/23901193-fccb-3601-a58e-a59390f69592
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também concluiu que as regiões sem acesso à rede móvel são também as regiões com maior 

desigualdade econômica: “a maioria da população offline vive em países menos 

desenvolvidos”. Como ficou evidente no relado de Garnett, essas questões implicam no 

trabalho do jornalista móvel.  

3.4. Síntese 

Neste capítulo foi destacada a importância de uma posição crítica do jornalista móvel sobre 

o smartphone, de modo a ter um maior conhecimento e controle sobre o aparelho e 

conseguir, dessa forma, adaptar suas funcionalidades às condições do trabalho de campo. 

Foi feita uma análise crítica acerca do modo automático desses aparelhos, relativizando a 

autoria do operador sobre o registro. Por fim, discutiu-se o conceito de ubiquidade e a sua 

potencialidade para o jornalismo móvel. 
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4. Desafios da mídia 

O argumento central deste capítulo é que o midiativismo e o jornalismo local são áreas de 

atuação em potencial para o mojo. Porém, é feita a ressalva de que os desafios apresentados 

de pressão econômica sobre jornais pequenos e regionais, desertos de notícia e controle no 

meio digital não são solucionados apenas com a apropriação dos meios de comunicação e a 

promoção da literacia digital, é preciso reinventar a relação desses movimentos com a 

comunicação. 

4.1. Jornalismo em área de conflito e midiativismo 

A professora Isabel Travancas, citada por Fernando Firmino da Silva, descreve em sua 

pesquisa etnográfica que a imagem do repórter de televisão na década de 1990 era a seguinte: 

“além de papel e caneta, conta com grande aparato técnico, que inclui três auxiliares – um 

cinegrafista com a câmera de vídeo, um iluminador e um responsável pelo vt, que opera o 

aparelho” (Travancas, 2011, p. 48, citado por Silva, 2013, p. 121). Era assim que os 

videojornalistas eram reconhecidos na sociedade, com tais equipamentos e fazendo parte de 

uma equipe. Hoje o jornalista móvel pode trabalhar apenas com o smartphone, um item 

comum na vida das pessoas, e isso faz com que a sua presença não distoe das outras, por 

exemplo, de uma pessoa comum que faz um registro de um evento com seu celular. Essa 

característica de discrição é de grande valor para o repórter que trabalha em áreas de conflito 

ou crise11, onde o seu acesso e a sua segurança não são garantidos e dependem da sua 

agilidade e capacidade de improvisar, e também do seu anonimato. 

No manual de mojo que produziram para o Al Jazeera Media Institute, o centro de 

aprendizagem e de treinamento da empresa de mídia do Catar Al-Jazeera, os jornalistas 

Diana Maccise e Montaser Marai (2017) trataram do caso de quando os jornalistas da 

empresa foram proibídos de cobrir a guerra que se iniciou na Síria em 2011. Foi somente 

com um iPhone que um deles garantiu seu anonimato e pode gravar o documentário Syria: 

Songs of Defiance12, com entrevistas e imagens dos protestos contra o governo sírio de 

 
11 O número de jornalistas mortos em trabalho em 2019 foi o menor registrado desde que o Comitê para a 

Proteção dos Jornalistas (CPJ) passou a monitorar essas ocorrências há 17 anos. Foram, no mínimo, 25 mortes 

em 2019, e a Síria e o México foram os países com maior número de casos. O relatório, lançado anualmente 

pela organização, considera as mortes de jornalistas ocorridas “em represália direta por seu trabalho; por fogo 

cruzado relacionado a combate; ou enquanto realizava uma cobertura perigosa” (JOURNALISTS, 2019).  

12 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=VnvPXspjLtU >. Acesso em fev. 2020 

about:blank
about:blank
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Bashar al-Assad: “usando um smartphone, o jornalista disfarçado foi capaz de coletar 

imagens que o mundo, caso contrário, não conseguiria ver” (Maccise & Marai, 2017, 

tradução nossa). 

No mesmo ano, Mohamed Nabbous, um cidadão líbio, chamou a atenção da mídia 

internacional com o canal de notícias Libya Alhurra TV que criou na Livestream, plataforma 

de streaming de vídeo do Vimeo. Com um celular, Mo, como era conhecido, transmitiu 

alguns vídeos dos protestos e da repressão policial no país durante o regime de Moammar 

Gadhafi. “O canal, rapidamente, se tornou uma fonte central de informações de relatos locais 

sobre a Líbia devastada pela guerra” (Flock, 2011), reconheceu a reportagem do jornal 

Washington Post que anunciava a sua morte. No mesmo ano, mas dessa vez em outra 

plataforma de streaming, o Ustream, que depois mudou de nome para IBM Cloud Video, 

Tim Pool, um cidadão norte-americano, transmitiu para mais de cem mil espectadores as 

operações policiais que atacavam e prendiam os manifestantes do movimento Occupy Wall 

Street, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos (Townsend, 2011). Poll usou as lentes 

de um smartphone Samsung Galaxy S II para fazer o registro.  

Dois anos mais tarde, despontaram protestos de rua na cidade de São Paulo, no Brasil, devido 

ao aumento do preço das passagens nos transportes públicos. Uma particularidade dessas 

manifestações foi a tensão entre os protestantes e os jornalistas, principalmente, quando estes 

eram identificados como funcionários das principais empresas de jornalismo do país. Houve 

casos em que os manifestantes agrediram e expulsaram jornalistas dos atos. Nesse contexto, 

a cobertura jornalística da Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), 

coletivo de comunicadores independentes, ganhou destaque. O jornalista e midiativista 

Bruno Torturra, um dos fundadores do grupo, conferiu ao uso do smartphone o acesso e a 

permanência dos midiativistas entre os manifestantes durante os protestos. Torturra também 

afirmou que o sucesso da cobertura, via live streaming, foi devido à proximidade que 

conseguiram ter da ação e dos atores envolvidos. “Isso [smartphones] nos permitiu ser 

invisíveis no meio dos protestos, mas também nos permitiu algo mais, que foi mostrar como 

era estar nos protestos, apresentar às pessoas de casa uma perspectiva subjetiva [diferente da 

versão da grande mídia]” (Torturra, sem data). 

Os casos de Nabbous, Pool e Mídia Ninja são exemplos de como os midiativistas se 

apropriam das tecnologias da comunicação, um smartphone e algum serviço de transmissão 

https://en.wikipedia.org/wiki/Libya_Alhurra_TV
http://www.livestream.com/libya17feb
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ao vivo das plataformas online, para comunicar-se com um público maior e denunciar 

situações de repressão policial.  

A cientista política Alice Mattoni, especialista em movimentos sociais, observou que pelo 

lado dos jornalistas, o olhar para os movimentos sociais sempre foi “externo” (2013, p. 339, 

tradução nossa) e pouco participativo, enquanto, de forma oposta, “a própria noção de 

jornalismo sempre se entrelaçou com comunidades populares de ativistas que repensam e 

reformulam as práticas jornalísticas a partir de uma perspectiva de baixo para cima” 

(Mattoni, 2013, p. 339, tradução nossa). Ou seja, a comunicação dos movimentos sociais vai 

além da simples apropriação dos meios de comunicação e da reprodução da linguagem 

comum à grande mídia; requer um poder inventido sobre ela. 

A doutora em Ciências da Comunicação Cicilia Krohling Peruzzo, no artigo em que 

reivindica o “direito à comunicação enquanto uma dimensão dos direitos humanos” (2013, 

p. 161), concordou que a iniciativa de apropriação das tecnologias da comunicação deve ir 

além, os movimentos sociais precisam repensar a forma como lidam com elas. Inspirada pelo 

renomado educador brasileiro Paulo Freire, defendeu que “não basta saber usar as máquinas 

e softwares, mas saber colocá-los a serviço da construção coletiva de um mundo que coloque 

o ser humano como meio e fim do desenvolvimento” (Peruzzo, 2013, p. 175). Para isto, é 

necessária a reivindicação do “acesso aos canais mais modernos, eficazes e com capacidade 

de atingir um público mais amplo simultaneamente” (Peruzzo, 2013, p. 169), aproveitando 

as “possibilidades comunicativas que as atuais Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICC) oferecem” (Peruzzo, 2013, p. 169).  

Dessa forma, o coletivo Midia Ninja se aproveitou do potencial dos dispositivos móveis para 

transformar a cobertura jornalistica dos protestos de rua. A transmissão em live streaming 

através da câmera do smartphone, com os jornalistas narrando o evento de vários pontos 

diferentes e a partir da perspectiva própria do repórter foram aspectos inovadores e diferentes 

do que vinha sendo o padrão da imprensa brasileira (Silva & Rodrigues, 2014). E a influência 

foi tão grande sobre os grandes jornais que estes se adequaram à nova linguagem dos 

dispositivos móveis, “como forma de reposicionamento do seu aspecto de inovação e 

confiabilidade para manter credibilidade junto ao público (Silva & Rodrigues, 2014, p. 30). 
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4.2. Jornalismo local 

Assim como o midiativismo e a sua relação com os movimentos sociais, o jornalismo local 

é também uma área de atuação em potencial para o mojo. O jornalista Panu Karhunen (2017), 

em sua pesquisa sobre a acessibilidade do mojo, informou que “quando perguntados sobre 

as vantagens do jornalismo móvel, três dos 11 entrevistados mencionaram ‘conteúdo 

hiperlocal’” (Karhunen, 2017, p. 29). Esses jornalistas pensam o smartphone e a 

acessibilidade como uma forma de sair das redações, expandir a área de cobertura e 

conseguir conteúdos locais. 

Em entrevista para o jornalista John Gramlich (2019), a diretora de pesquisa em jornalismo 

do Pew Research Center, Amy Mitchell, confirmou a importância da cobertura de notícias 

locais e conferiu, no caso dos Estados Unidos, um alto grau de confiança que os 

consumidores estadunidenses têm em relação aos veículos de notícias locais e à precisão das 

informações, “vigiando os líderes políticos locais e lidando de maneira justa com todos os 

lados” (Gramlich, 2019). Mitchell destacou também outros provedores de informação, como 

agências de notícias locais, fóruns de discussão e boletins comunitários onlines. 

“Individualmente, essas fontes não podem competir com TV, rádio e jornais em termos de 

audiência, mas juntas são uma parte substancial da dieta de informações locais para muitas 

pessoas” (Gramlich, 2019). 

Esses aspectos destacados por ela mostram a relevância do jornalismo local para as 

comunidades e justificam a preocupação com os desertos de notícia (Abernathy, 2018; 

Spagnuolo, 2020), que são os locais, em geral pequenos e mais afastados dos grandes 

centros, que não possuem veículos independentes de jornalismo. Nesses lugares, a população 

tende a ficar mais alheia às questões públicas, como as eleições e a qualidade dos serviços 

prestados pelo governo local, devido à falta de informação. Foi o que concluiu a jornalista e 

investigadora do fenômeno dos desertos de notícia Penelope Muse Abernathy (2018), em 

seu relatório para o Centro de Inovação e Sustentabilidade na Mídia Local da Universidade 

da Carolina do Norte. O seu estudo também inclui a categoria de quase desertos: locais onde 

há apenas um ou dois veículos jornalísticos (Abernathy, 2018).  

Isso acontece, segundo Abernathy (2018), por dois motivos – e ambos são consequências de 

pressões economicas. Ou as marcas de jornais menores são comprados por marcas de jornais 
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maiores e deixam de produzir conteúdo local, ou as redações dos jornais pequenos são 

reduzidas a tal ponto que a sua cobertura jornalistica se torna irrelevante.  

Essas questões também foram identificadas por Sérgio Spagnuolo, um dos jornalistas 

responsáveis pelo levantamento que comparou os desertos de notícia no Brasil com os dados 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Segundo ele, o problema dos desertos 

de notícia e quase desertos é a “qualidade do jornalismo ali ofertado. Com pouca ou nenhuma 

concorrência, iniciativas locais estão mais vulneráveis a interferências políticas ou 

empresariais” (2020). A comparação de dados mostrou também que, no caso do Brasil, 

“maior presença de jornalismo local anda junto com melhor desenvolvimento humano, 

tendem a acontecer ao mesmo tempo”. Contudo, a equipe descartou uma relação de causa e 

efeito entre os dois.  

Outra observação importante é que o jornalismo online é ainda pouco desenvolvido nesses 

ambientes em comparação às mídias de rádio, impresso e televisão (Spagnuolo, 2020). Isso 

aponta para uma área de atuação em potencial para o mojo. 

4.3. Democratização do jornalismo 

Apesar dos exemplos do midiativismo e do jornalismo local, a apropriação das novas 

tecnologias da comunicação não significa por si só um equilíbrio na correlação de forças 

entre os agentes que atuam nesse campo, muito menos uma ameaça aos conglomerados de 

mídia e ao controle que mantém sobre o debate público. 

Há também a ingerência das grandes empresas de inovação tecnológica, lideradas pelo 

GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), sobre o jornalismo online e o seu alcance com 

o público, visto que dominam a maioria – se não todas – das plataformas por onde o conteúdo 

é distribuído. Casos como o de Edward Snowden, Julian Assange e do Cambridge Analytica  

provam que as tecnologias digitias e a Internet não são um espaço livre de controles, onde o 

Google é acusado de favorecer manipulação política em sua plataforma de busca 

(Berlinquette, 2019), o Facebook, de censurar publicações em sua rede social (Mullen & 

Riley, 2016; Peters, 2020) e o Whatsapp de servir como uma ferramenta de propagação de 

notícias falsas (Avelar, 2019). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apple
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
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Uma questão fundamental para as novas iniciativas de comunicação é resolver de que 

maneira devem atuar nesses ambientes midiáticos cheios de pressão econômica e controle, 

e conseguirem alcançar um maior número de pessoas e lucrar com o seu produto. 

Alguns jornalistas móveis acreditaram que a massificação das mídias digitais e dos 

dispositivos móveis seria uma “oportunidade de usar a arquitetura da participação para 

defender nossa liberdade de criar e consumir mídia digital de acordo com nossas próprias 

agendas” (Rheingold, 2012, p. 2, tradução nossa), e que o mojo permitiria que as 

comunidades locais e marginalizadas teriam suas reivindicações ouvidas: “a praxis do Mojo 

é um conjunto de ferramentas que permite que as pessoas falem por si mesmas (Burum, 

2016, p. 9, tradução nossa), uma espécie de “democratização” do jornalismo (Burum, 2016). 

Ainda, John V. Pavlik (2014) defendeu, com uma metáfora, que os conglomerados de mídia 

perderiam espaço em um mundo globalmente conectado, com cidadãos capazes de produzir 

seus próprios conteúdos: “nenhuma ilha midiática do século XX (mídia analógica 

tradicional) deveria sustentar a tirania sobre o continente midiático digital do século XXI 

(mídia global conectada)” (Pavlik, 2014, p. 159). 

Todavia, como observou a professora de jornalismo Sylvia Moretzsohn (2017), é ingênuo 

acreditar que as mídias digitais não reproduzem as relações de força do “mundo concreto”: 

Na atualidade, o sentido mais evidente da fetichização da tecnologia digital está 

em atribuir-lhe o poder de apagar as diferenças postas nas relações sociais do 

mundo concreto, como se, de facto, todos, subitamente, passassem a ter o mesmo 

poder de se manifestar e, além disso, como se a manifestação de todos tivesse o 

mesmo peso. (Moretzsohn, 2017, p. 297) 

A autora se opõe à perspectiva de que as tecnologias transformam por si só o mundo real, 

visto que “não há técnica ou tecnologia que não derive do engenho humano” (Moretzsohn, 

2017, p. 296); ao contrário, as mudanças ou continuidades do mundo real justificam as 

inovações tecnológicas. A autora citou Álvaro Vieira Pinto, filósofo brasileiro, para 

desconstruir a reação de “maravilhamento” (2017, p. 297) diante de uma inovação 

tecnológica: “se apenas admitirmos a transformação dos produtos sem condicioná-los à 

transformação daquilo que os produz, estaremos no puro terreno da intuição, do qual 

facilmente se resvala para o da ficção” (Pinto, 2005, v. 1, p. 49, citado por Moretzsohn, 2017, 

p. 296–297).  

Neste sentido, mas inspirada pela análise marxista, Moretzsohn explicou que é preciso 

atentar-se para “o que de facto o desenvolvimento tecnológico pode proporcionar de novo 
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para as relações humanas, e verificar o que, anunciado como novo, expressa a mesma velha 

história da dominação de classe” (Moretzsohn, 2017, p. 297). É importante observar que 

essa crítica confirma a ideia de que a tecnologia está a serviço e beneficia, prioritariamente, 

quem a criou, mas também admite o seu uso “contra-hegemônico” (Moretzsohn, 2017, p. 

297). Isso é essencial para refletir sobre os desafios do midiativismo e do jornalismo local. 

Porém, a solução é complexa, não se trata apenas de “financiar, formar equipes e promover 

a literacia midiática – ensinando os usuários a criar e consumir esse novo jornalismo” (2008, 

p. 71), como o jornalista móvel Howard Rheingold sugeriu, pois a literacia midiática, por 

mais importante que seja para a promoção da cidadania, não resolve o problema da 

concentração de poder dos conglomerados midiáticos. Além disso, estamos longe da literacia 

midiática universal (Tilly, 2019), foi o que concluiu a empresa de marketing digital Varn a 

partir dos dados de um questionário sobre o entendimento das pessoas sobre os conteúdos 

digitais: 60% das pessoas que participaram da pesquisa adimitiram não saber a diferencia 

entre um anúncio e um resultado orgânico numa pesquisa no Google (Tilly, 2019). E esse 

quadro é de interesse das grandes empresas. 

Moretzsohn ainda acrescentou:  

A ideologia da assim chamada “era da informação” induz ao aprofundamento da 

alienação pelo excesso de oferta, ao mesmo tempo em que a propalada 

“horizontalidade”, que supostamente daria a todos o mesmo poder de voz e de 

influência, além de conduzir à mistificação que encobre as relações de poder, 

escancara as portas para a disseminação das chamadas “fake news”, instaurando 

um ambiente de absoluta insegurança informativa, com previsíveis consequências 

desastrosas. (Moretzsohn, 2017, p. 295)  

Contudo, a crítica à ideia da “democratização” não exime a necessidade de se pensar o acesso 

à informação e o acesso à comunicação. Pelo contrário, é ainda mais urgente criar maneiras 

de enfrentar o monopólio midiático e o controle no meio digital. 

4.4. Síntese 

Este capítulo apresentou aspectos do midiativismo e do jornalismo local para a construção 

de um ambiente midiático mais justo e saudável e defendeu o argumento de que o mojo é 

uma técnica jornalistica importante e adequada nesse processo. Analisou também os desafios 

desse objetivo, problematizando a ideia de “democratização” do jornalismo pelo mojo.  
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5. Características gerais do mojo  

Os casos até aqui tratados, de jornalismo individualizado e multitarefa, aumento da 

autonomia do jornalista, jornalismo ubíquo, convergência jornalística, jornalismo local e 

midiativismo, desaguam em algumas características que a inclusão dos dispositivos móveis 

possibilitou ao jornalismo móvel. Destaca-se, neste trabalho, três delas: agilidade, 

flexibilidade e acessibilidade.  

5.1. Agilidade 

No início do mojo, os jornalistas usavam os dispositivos móveis, ainda em versões pouco 

eficientes para o registro audiovisual, para atualizar as páginas dos jornais na web (Briggs, 

2007). E já havia, nessas experiências, uma exigência por agilidade no ciclo de produção de 

notícias, afinal, esta prática estava inserida em um momento de radicalização da 

instantaneidade da informação, quando as breaking news – manchetes de notícias de última 

hora, atualizadas constantemente, enquanto a apuração jornalística acontece – 

popularizavam-se nos meios de comunicação.  

A regra fundamental dos repórteres móveis é a seguinte: manter um fluxo 

constantemente atualizado de informações locais na Web – independente dos 

critérios tradicionais de avaliação de noticiabilidade, para desenvolver a leitura 

tanto da versão online como da impressa do seu jornal. (Briggs, 2007, p. 41) 

A característica de agilidade foi abrangendo outras operações jornalísticas à medida que a 

qualidade dos registros audiovisuais foi sendo aprimorada nos smartphones. Há mais de dez 

anos, o professor e jornalista Stephen Quinn definiu como “quase ficção científica” (2009, 

p. 8, tradução nossa) a cobertura jornalística que o repórter Jeremy Jojola e seu produtor 

fizeram na cidade de Albuquerque, Estados Unidos, para a emissora de televisão local KOB-

TV. Com um iPhone e o aplicativo Qik, fizeram a transmissão ao vivo de um evento na 

cidade, dispensando, assim, os dispendiosos carros satélites, tripés, câmeras de transmissão 

e cabos. O repórter também identificou alguns obstáculos da produção do mojo à época. Em 

entrevista posterior à reportagem (Tompkins, 2009), Jojola admitiu que teve problemas com 

a qualidade do áudio durante a transmissão, por não ter usado um microfone externo nem ter 

considerado que o smartphone captaria os ruídos do ambiente. 

Hoje, a noção de agilidade perpassa todas as etapas do ciclo de produção de notícia e aplica-

se também na locomoção do jornalista durante trabalho de campo. Uma prática comum é 
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atualização das redes sociais, com fotos, pequenos vídeos ou manchetes, enquanto 

desenvolve o trabalho de apuração ou está em movimento (Adornato, 2017). Usando o mojo 

kit,  “um repórter pode facilmente apurar, produzir e compartilhar histórias em qualquer 

plataforma, de praticamente qualquer lugar” (2017, p. 95, tradução nossa), anunciou o 

jornalista Anthony Adornato, em seu guia prático para o jornalismo nas mídias sociais.  

Para isso, os jornalistas móveis contam com uma gama de acessórios e softwares que 

otimizam às funcionalidades do smartphone. Cada profissional compõe o seu mojo kit de 

acordo com as suas necessidades, sendo os principais itens: estabilizador para a câmera do 

celular, que pode ser do tipo tripé ou rig; microfone, os mais comuns são o de lapela e o 

shotgun; luz, a de led é eficiente e econômica; e bateria externa para o celular (All About 

Mobile Journalism, s.d.). Sobre os softwares, há muitas opções, tanto para melhorar o 

controle manual da câmera do aparelho, quanto para editar e finalizar o material 

(Recommended apps, 2018) 

Todavia, é importante que o conjunto de acessórios escolhidos pelo jornalista móvel não 

comprometa a sua agilidade para registrar um evento inesperado nem para locomover-se no 

trabalho de campo. Os objetivos de se equipar com o mojo kit são, justamente, demorar 

pouco tempo para começar a registrar ou trasmitir algo e não depender da coordenação com 

outros profisisonais (Fairweather, 2016). Para este fim, o jornalista da BBC Dougal Shaw 

advertiu que o ideal é quando todos os equipamentos cabem juntos em uma mochila pequena. 

“Sou tão ágil quanto um jornalista de rádio” (Shaw, 2018, tradução nossa), considerou ele 

durante a sua experiência de “mojo diet”, período em que trocou as bagagens grandes e 

pesadas, onde guardava câmeras, lentes e tripés, por uma bolsa pequena, suficiente para 

guardar todo o seu mojo kit. 

5.2. Flexibilidade 

É comum que os jornalistas móveis trabalhem com a produção de texto, vídeo, áudio, foto e 

a transmissão ao vivo, entre os formatos mais comuns. Os professores Justin Blankenship e 

Daniel Riffle investigaram o trabalho individualizado nas televisões locais dos Estados 

Unidos e identificaram que esses profissionais são “frequentemente, exigidos a recolher 

informação, conduzir entrevistas, escrever depoimentos, gravar material em áudio e vídeo, 
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e depois editar tudo isso em uma narrativa de reportagem, sozinhos” (2019, p. 1, tradução 

nossa).  

Em sua descrição da experiência “mojo diet”, Dougal Shaw ilustrou bem a flexibilidade que 

tem quando trabalha com o smartphone e a importância de produzir notícias em diferentes 

formatos e distribuí-la em diferentes plataformas. Também se percebe que realiza, no 

mínimo, o trabalho de repórter, videografista e editor.  

Meu jeito de contar uma história é ir até o local e gravar tudo o que posso com 

meu celular. Gravo em vídeo e com isso também tenho o áudio registrado. Então 

decido em que plataformas diferentes vou publicar essa história, porque trabalho 

com jornalismo multimídia. De que jeito vai funcionar melhor? Eu costumo fazer 

uma versão para rádio da entrevista que fiz. Depois produzo um vídeo, e se o 

assunto só render dois minutos, funcionará para o Facebook. Faço também uma 

reportagem para televisão porque eles usam vídeos de apenas dois minutos. Se me 

aprofundar um pouco mais no assunto, o material pode tornar-se um vídeo para o 

Youtube de cinco ou seis minutos. Talvez na BBC News haja algum outro formato 

de televisão que use vídeos mais longos. Tudo depende da história. (Urlbauer, 

2019, tradução nossa) 

Há pelo menos três fatores que explicam a naturalização do trabalho do jornalista com 

diferentes formatos de notícia. As estratégias de comunicação mais complexas e interativas, 

que se desenvolvem em linguagens e plataformas diferentes (Jenkins, 2006; Renó & Flores, 

2018; Scolari, 2015; Westlund, 2011). Estratégias cross-media e multimídia, por exemplo, 

sempre existiram, mas intensificaram-se com o surgimento das mídias e tecnologias digitais. 

A convergência tecnológica dos smartphones, permitindo que acumulassem várias 

funcionalidades, e a evolução tecnológica desses aparelhos, possibilitando a produção de 

conteúdo jornalístico com alta qualidade (Blankenship & Riffe, 2019; Marshall, 2008; 

Perreault & Stanfield, 2018). E questões econômicas, de redução das redações de jornal 

(Marshall, 2008; Salaverría et al., 2012).   

5.3. Acessibilidade 

Às duas características do mojo discutidas até aqui: a agilidade na produção e na locomoção 

do jornalista e a flexibilidade na produção de formatos de notícia diferentes, soma-se a 

acessibilidade. Em sua pesquisa para o Reuters Institute for the Study of Journalism, Panu 

Karhunen dividiu-a em dois tipos: o “acesso físico e geográfico” (2017, p. 17) e o “acesso 

psicológico e às interações sociais” (2017, p. 23). Em seguida, o autor argumentou que, no 

geral, o jornalista móvel tem essas acessibilidades facilitadas pelo uso do smartphone.  
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No primeiro caso, o autor quis dizer que são o tamanho e o peso reduzidos do aparelho e dos 

acessórios do mojo kit que facilitam o seu transporte e manuseio e, consequentemente, o 

trabalho do jornalista móvel em locais mais distantes ou de difícil acesso. Os professores 

Ramón Salaverría e Samuel Negredo já apontavam em 2008 que a miniaturização dos 

equipamentos e os novos meios de transmissão de informação facilitariam o trabalho remoto 

dos jornalistas. A video reportagem13 que a jornalista Leonor Suárez fez sobre as condições 

de trabalho nas minas de prata de Potosi, na Bolívia, evidencia isso. Suárez fez os registros, 

sozinha, dentro dos túneis estreitos da mina usando um iPhone 5S (Loane, 2016). A 

reportagem foi veiculada por um canal de TV local da Arturias, região da Espanha. 

A percepção de Karhunen (2017) e de outros jornalistas móveis (How Anna Holligan (BBC) 

practices «MoJo» [Video file], 2019; Shaw, 2018) sobre o segundo tipo de acessibilidade é 

de que os entrevistados consideram o mojo um método de entrevista menos instrusivo e que, 

por isso, é mais fácil conduzí-las com um mojo kit em comparação com as equipes de TV 

tradicionais. “O jornalismo móvel pode fortalecer as interações sociais e aumentar a 

acessibilidade psicológica” (2017, p. 48) do jornalista com o entrevistado, concluiu 

Karhunen em sua pesquisa. A justificativa, segundo ele, é que o smartphone se tornou um 

item comum na vida das pessoas e, muito provavelmente, elas já filmaram alguém ou já 

foram filmados com um celular (Karhunen, 2017).   

Além de confirmar que nas entrevistas filmadas com um smartphone “as pessoas ficam 

menos intimidadas por ser um tipo de câmera que elas também usam, em comparação com 

aquelas lentes longas” (How Anna Holligan (BBC) practices «MoJo» [Video file], 2019), a 

repórter da BBC Anna Holligan também demonstrou, em um vídeo explicativo sobre as 

qualidades do mojo (How Anna Holligan (BBC) practices «MoJo» [Video file], 2019), que 

“é relativamente simples levantar (o equipamento)” e conseguir movimentos frontais e 

laterais e planos close-up (do rosto do entrevistado) e plongée (de cima para baixo). Para o 

seu companheiro de emissora Dougal Shaw, essa técnica de filmagem com o smartphone 

“cria filmes com uma sensação mais natural” (Shaw, 2018), o que é uma vantagem, já que 

“nas experiências da nossa vida cotidiana, não temos uma visão completamente estável como 

 
13 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=XgfwfmzcjAU >. Acesso em maio 2020 
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a de uma câmera em um tripé. Portanto, um pequeno movimento em um filme é sem dúvida 

perfeitamente natural” (Shaw, 2018). 

Porém, Karhunen (2017) observou também que o aspecto facilitador das entrevistas feitas 

com o mojo kit não se aplica quando o entrevistado é uma autoridade ou celebridade, 

acostumado às grandes produções. Eles tendem a considerar o jornalista móvel, com seu 

mojo kit, um amador. A fotógrafa Luisa Dörr notou essa desconfiança quando trabalhou com 

personalidades femininas de destaque, entre elas a política Hillary Clinton e a apresentadora 

Oprah Winfrey, para a revista Time (Pollack, 2017). Dörr optou por um processo de trabalho 

minimalista em que utilizou apenas um iPhone e, em alguns casos, um rebatedor de luz. “As 

modelos ficaram surpresas ao ver alguém como eu. Senti que esperavam ver alguém com 

mais idade e experiência, com alguns assistentes e muitas câmeras e equipamentos de luz”, 

contou depois em entrevista (Pollack, 2017, tradução nossa).  

5.4. Síntese 

Este capítulo apresentou e discutiu três características gerais e presentes no mojo: agilidade, 

flexibilidade e acessibilidade, apontando evidências de que são fundamentais para alguns 

fenômenos do jornalismo do século XXI, como o jornalismo individualizado e multitarefa, 

aumento da autonomia do jornalista, jornalismo ubíquo e convergência jornalística. Além 

disso, termina aqui esta parte do trabalho que apresentou uma reflexão dedutiva acerca do 

mojo, em especial, desses três aspetos principais. Na parte seguinte, essas premissas serão 

testadas em uma pesquisa empírica, com os jornalistas móveis, de modo a poder confirmá-

las ou refutá-las. 
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PARTE II: PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA
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1. Pesquisa Empírica  

Este capítulo apresenta e justifica a escolha da população alvo e a metodologia aplicada à 

pesquisa empírica, além do modelo de análise e das hipóteses que servirão para orientá-la. 

Em seguida, descreve o desenvolvimento tanto da pesquisa quantitativa como da pesquisa 

qualitativa. 

1.1. Metodologia e População Alvo 

Este trabalho tem em si uma natureza exploratória (Gil, 2008), no sentido de desenvolver e 

esclarecer conceitos e ideias acerca de uma técnica jornalística, o mojo, que ainda não está 

firmemente estabelecida como subárea dos estudos de jornalismo. Como os professores 

López-García et al. (2019) ressaltaram em seu trabalho de revisão sistemática da literatura, 

“o fenômeno do jornalismo móvel ainda não foi conceitualizado por unanimidade na 

Academia” (2019, p. 10, tradução nossa). Ou seja, carece de mais trabalhos de investigação 

e que os temas, conceitos, objetos e métodos sejam apresentados e legitimados pelos “pares-

concorrentes”, como discutiu Pierre Bourdieu (1983) em seu ensaio sobre a construção de 

um campo científico. 

Ainda sim, com o intuito de produzir alguma substância empírica a esta exploração, foi 

elaborado uma metodologia, pela abordagem mista. O primeiro passo foi retomar a pergunta 

de investigação: “De que maneira o smartphone, como ferramenta de trabalho, altera o 

exercício do jornalismo?”. Os indícios para fundamentar as hipóteses que a responderiam 

foram levantados na discussão do enquadramento teórico. Respeitando o critério de 

exequibilidade da pesquisa, são eles: agilidade, flexibilidade e acessibilidade de quem 

trabalha com um mojo kit (o smartphone, mais alguns equipamentos de suporte). Então, as 

três hipóteses foram formuladas da seguinte forma: 

• H1: o uso do mojo kit permite maior agilidade no ciclo de produção de notícias e na 

locomoção do jornalista. 

• H2: o uso do mojo kit possibilita uma flexibilidade na produção de conteúdos 

jornalísticos em formatos diferentes. 

• H3: o uso do mojo kit facilita o acesso do jornalista aos locais mais afastados e a 

condução das entrevistas. 
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Um modelo de análise foi elaborado junto às hipóteses, constituído de conceitos, dimensões 

e indicadores (ver tabela 1). Os professores Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt 

explicaram, em seu livro didático sobre a investigação na área de Ciências Sociais, que este 

par de ferramentas – hipótese e modelo de análise – objetiva “articular de forma operacional 

os marcos e as pistas que serão finalmente retidos para orientar o trabalho de observação e 

de análise” (2005, p. 148). Ou seja, as hipóteses servem de guia, enquanto os elementos do 

modelo de análise, de referência para a construção dos instrumentos de recolha de dados 

(Quivy & Campenhoudt, 2005). 

Os professores também fizeram a ressalva de que esta seleção “não retém todos os aspectos 

da realidade em questão, mas somente aquilo que exprime o essencial dessa realidade, do 

ponto de vista do investigador” (Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 148). Sendo assim, não se 

buscou abranger na pesquisa todas as formas pela qual o uso do smartphone alterou o 

exercício do jornalismo, porque isto não seria exequível; tratou-se, apenas, das três 

características principais, aprofundadas no enquadramento teórico.  

O último passo da metodologia da pesquisa foi a escolha pela abordagem mista – qualitativa 

e qualitativa. O objetivo é capacitar o pesquisador, da melhor forma possível, para verificar 

as hipóteses e formular uma reposta mais completa para a pergunta de investigação. De modo 

que a primeira pesquisa, a quantitativa, produza dados que permitam inferir a aplicação das 

hipóteses na realidade dos jornalistas móveis e a segunda, a qualitativa, produza dados que 

permitam o investigador entender o fenômeno de forma mais aprofundada, com aspectos 

particulares.  

Em artigo publicado na revista científica The Journal of Mixed Methods Research, os autores 

R. Burke Johnson, Anthony J. Onwuegbuzie e Lisa A. Turner (2007) definiram o método 

misto da seguinte forma: 

A pesquisa de métodos mistos é o tipo de pesquisa na qual um pesquisador ou 

equipe de pesquisadores combinam elementos das abordagens qualitativas e 

quantitativas (por exemplo, uso de pontos de vista qualitativos e quantitativos, 

coleta de dados, análise, técnicas de inferência) para fins de amplitude e 

profundidade da compreensão e corroboração (Johnson et al., 2007, p. 123 

tradução nossa).  
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Tabela 1 – Modelo de Análise

 

 

Por fim, foi delimitada uma população-alvo. Este passo é importante para saber quem são os 

indivíduos que serão observados (Quivy & Campenhoudt, 2005). Nesta pesquisa, a 

população-alvo é constituída pelos jornalistas que usam os dispositivos móveis, em especial, 

o smartphone, para produzirem conteúdos jornalísticos.  

Porém, essa população-alvo tem uma particularidade: ela não é homogênea. Muitos 

profissionais utilizam o smartphone como ferramenta de trabalho e aplicam a técnica do 

mojo na rotina de trabalho, mas nem todos se autodefinem como jornalistas móveis ou sequer 
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sabem o que é o mojo. O que restringe a possibilidade de se chegar a representatividade da 

amostra, uma vez que não se conhece a real dimensão da população.  

Tendo isto em conta, buscou-se ambientes que se constituíssem como um conjunto uniforme 

de jornalistas móveis e que fossem acessíveis à pesquisa. O primeiro foi o grupo de Facebook 

“#mojofest community Where the global Mojo Community meet and share”14. O grupo 

contava com 6.177 membros no dia 16 de março de 2020, com mais de cem nacionalidades 

diferentes, segundo a descrição de seu fundador, o jornalista móvel Glen Mulcahy, e serve 

para a discussão de assuntos técnicos e teóricos sobre o mojo.  

Era suposto que seus membros seriam todos jornalistas com alguma experiência de trabalho 

com dispositivos móveis, visto que é obrigatório preencher um formulário com perguntas 

relacionadas ao tema para integrar o grupo.  

O segundo conjunto de jornalistas móveis baseou-se em uma lista15 com 55 nomes de 

especialistas e formadores de mojo de cinco continentes diferentes. A lista está disponível 

no website da empresa de acessórios para smartphone Shouderpod e contava com os e-mails 

da maioria deles. 

1.2. Pesquisa Quantitativa 

A primeira pesquisa, de natureza quantitativa, tem como objetivo aferir o grau de percepção 

dos próprios jornalistas móveis em relação às hipóteses, de modo a conseguir avaliar se os 

inqueridos concordam ou discordam delas. Posto isto, elaborou-se um questionário online 

como instrumento de recolha de dados, usando as referência do modelo de análise (Quivy & 

Campenhoudt, 2005). Também foram respeitadas as orientações do professor e especialista 

em métodos científicos da Universidade de Ottawa Daniel Stockemer (2018), de que as 

questões devem obedecer a uma ordem lógica, evoluir de forma suave e quando tratam de 

um mesmo tópico, devem ser agrupadas em seções, com um pequeno texto introdutório. 

Além do mais, o questionário deve incluir o menor número de questões possível e os termos 

empregados devem ser objetivos e de fácil entendimento (Stockemer, 2018). 

Sendo assim, foi feito um questionário suscinto, organizado por tópicos, e com o seguinte 

fluxo de questões de múltipla escolha (Stockemer, 2018): uma pergunta para garantir que os 

 
14 Disponível em < https://www.facebook.com/groups/mojofest/ >. Acesso em dez. 2019 
15 Disponível em < https://www.shoulderpod.com/the-mobile-trainers-world-catalogue >. Acesso em jan. 2020 

https://www.facebook.com/groups/mojofest/?ref=group_header
https://www.facebook.com/glen.mulcahy?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDZtJcPXvHVMFvT26Ke0V4HgZf26v2jvOLFbJKjO62QwC7avMs_YD9Biz767d2CHyRrotVfW80VvJH0&hc_ref=ARRP6R4h_RKVPoceShq_1_0TKocWfTulgEw7uvUIultMVF7yUuUtbmUrsfzjyepHwq4&ref=nf_target&dti=1376466292682234&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/mojofest/
about:blank
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participantes disponibilizavam seus dados de maneira voluntária; uma pergunta filtro para 

verificar se já tinham tido alguma experiência com o mojo; quatro perguntas de identificação 

(variáveis independentes), sobre a idade, o gênero, os anos de profissão e o país onde 

trabalha; e 12 questões relacionadas ao mojo (variáveis dependentes), quatro para cada 

característica (agilidade, flexibilidade e acessibilidade) (ver tabela 1). 

As opções de respostas, por sua vez, foram organizadas em uma escala com 6 valores, que 

vão do “discordo totalmente” ao “concordo totalmente”, de maneira que os valores 1, 2 e 3 

formam o seguimento de discordância à questão (em diferentes níveis), e os valores 4, 5 e 6 

fazem o mesmo para a opinião de concordância. Um valor neutro nem concordando nem 

discordando, que corresponde a uma opção no meio da escala, não foi usado nesta pesquisa 

(Stockemer, 2018), com a justificativa de que os participantes que passam da pergunta filtro 

são todos jornalistas que já tiveram alguma experiência com o mojo e que, por isso, são 

capazes de assumir uma posição de concordância ou de discordância em cada questão. 

Figura 3 - Modelo de escala utilizada no questionário

 
 

Por fim, o questionário foi publicado na plataforma do Google Forms (ver anexo 1), em 

inglês, para conseguir mais participantes, e passou por uma fase de teste para avaliar a sua 

inteligibilidade e a sua fluidez (Stockemer, 2018). O link para o questionário online foi 

divulgado em uma publicação no grupo de Facebook “#mojofest community Where the 

global Mojo Community meet and share”, explicando o objetivo da pesquisa e identificando 

o investigador. Já para a lista de especialistas, o contato foi feito, individualmente, via e-

mail.  

Obteve-se 55 respostas, sendo 53 válidas (duas delas não passaram pela pergunta filtro). O 

período de recolha de dados foi de 16 de março de 2020 até 28 de abril do mesmo ano. Os 

dados foram tratados no software IBM SPSS Statistics 20.  

https://www.facebook.com/groups/mojofest/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/mojofest/?ref=group_header
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1.3. Pesquisa Qualitativa 

A segunda pesquisa teve como instrumento de recolha de dados a entrevista semidirigida. 

Segundo Quivy & Campenhoudt (2005), este é um método no qual o investigador prepara 

uma série de perguntas abertas para serem feitas aos entrevistados, com o propósito de 

levantar informações acerca das suas percepções, interpretações ou experiências.  

De acordo com que o apontou a professora Isabel Carvalho Guerra em seu livro Pesquisa 

Qualitativa e Análise de Conteúdo – Sentidos e formas de uso (2006), este método assume 

algumas ordens de vantagem, quando alinhado à uma perspectiva compreensiva, capaz de 

entender as particularidades de um fenômeno social. São elas: 

de ordem epistemológica, na medida em que os actores são considerados 

indispensáveis para entender os comportamentos sociais; de ordem ética e política, 

pois permitem aprofundar as contradições e os dilemas que atravessam a sociedade 

concreta; e de ordem metodológica, como instrumento privilegiado de análise das 

experiências e do sentido da acção (Poupart, 1997, citado por Guerra, 2006, p. 10) 

Com intuito, então, de complementar a exploração sobre o mojo, foi retirada uma amostra 

dos jornalistas que responderam o questionário. Em sua última questão, os participantes 

podiam escolher se concordavam ou não de participar de uma segunda fase, na qual seriam 

entrevistados. Responderam que sim 23 inqueridos, preenchendo a questão com o e-mail 

pessoal para serem contatados. Destes, foram selecionados quatro jornalistas móveis, 

seguindo os critérios de exequibilidade do trabalho e de diversidade entre os participantes 

(Guerra, 2006), em relação à nacionalidade, aos formatos de notícia que produzem e as 

opiniões sobre o mojo que expressaram no questionário. 

Outras observações importantes são que, quanto à diversidade de gênero, apenas uma mulher 

se dispôs a participar da segunda fase da investigação, mas quando foi contatada, declinou 

do convite. E o conceito de saturação do qual Guerra discutiu em seu livro (2006), que exige 

que o investigador continue com as entrevistas até que as respostas não tragam mais nenhum 

dado novo, atingindo assim a saturação, no caso dos estudos exploratórios não se aplica. Diz 

ela: “no estatuto exploratório, o investigador deve garantir a diversidade dos interlocutores, 

mas não necessita de garantir a saturação” (Guerra, 2006, p. 33).  

Sendo assim, os entrevistados foram: 

• Tom Rumes. Jornalista belga com experiência no videojornalismo. É diretor e 

professor de storytelling na Tomas More University. Desenvolve programas de 
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consultoria e de treinamento de mojo para empresas de mídia, incluindo a VRT, 

emissora de televisão da Bélgica. É co-autor do livro How To Story - Storytelling for 

journalists.  

• Stephen Quinn. Jornalista inglês com passagens pela BBC e The Guardian. 

Atualmente, trabalha como professor de mojo na Kristiania University na Noruega, 

além de prestar consultoria de comunicação digital para empresas. É co-autor dos 

livros MOJO: Mobile Journalism in the Asian Region e Mojo: The Mobile 

Journalism Handbook. 

• Francesco Facchini. Jornalista italiano com experiências profissionais em jornal 

impresso, digital e rádio. É referência em mojo na Itália, onde presta consultoria na 

criação de conteúdo para celular. Já lecionou mojo na Universidade LUMSA, em 

Roma, e na Universidade IULM, em Milão. 

• Pipo Serrano. Jornalista espanhol, leciona jornalismo digital na Universidade de New 

Haven e na Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia e de Barcelona. Já 

gerenciou coberturas jornalísticas de mojo em eventos internacionais e é autor do 

livro La transformación digital de una redacción y el periodismo móvil (mojo). 

O guião de entrevista foi elaborado a partir do modelo de análise e do questionário, e a 

dimensão de cada pergunta foi a mesma para todos os entrevistados, mas sendo alterada seu 

direcionamento de acordo com as respostas de cada entrevistado no questionário. Por 

exemplo, se o entrevistado havia concordado com a questão da agilidade do mojo, então era 

perguntado quais aspectos faziam-no concordar, e se discordava, quais aspectos faziam-no 

discordar. Dessa forma, as respostas puderam ser analisadas e comparadas entre os 

participantes. O guião começa com perguntas mais gerais sobre as ocupações profissionais 

e a experiência e a opinião sobre o mojo, para em seguida se restringir às questões do 

questionário; e termina com uma pergunta sobre o futuro do jornalismo e do mojo. Assim, a 

entrevista abrangeu todas as seções do questionário, de agilidade, flexibilidade e 

acessibilidade.  

Todas as entrevistas aconteceram via Skype, ao longo do mês de maio de 2020, em inglês, e 

tiveram a duração entre 30 e 50 minutos. Elas foram transcritas integralmente (ver anexos 3, 

4, 5 e 6), para a análise, e depois foram realizadas leituras atentas, com anotações que 

indicavam qual temática abordava cada argumento do entrevistado. Dos trechos demarcados, 
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foi feita uma sinopse de cada entrevista, dividida por temas. Guerra explicou que “as 

sinopses são sínteses dos discursos que contêm a mensagem essencial da entrevista e são 

fiéis, inclusive na linguagem, ao que disseram os entrevistados” (2006, p. 73) e que servem 

para “reduzir o montante de material a trabalhar; permitir o conhecimento da totalidade do 

discurso, mas também das suas diversas componentes; facilitar a comparação longitudinal 

das entrevistas” (2006, p. 73). 

Por fim, foi montado um quadro (ver anexo 2) juntando todas as sinopses e mantendo a 

separação pelos mesmos temas, para facilitar a comparação dos dados levantados. Trata-se 

de uma análise tipológica do conteúdo. O procedimento, segundo Guerra, é o de “colocar 

em ordem os materiais recolhidos, classificá-los segundo critérios pertinentes, encontrar as 

variáveis escondidas que explicam as variações das diferentes dimensões observáveis” 

(2006, p. 77). Para a análise dos dados, alguns trechos foram traduzidos, pelo autor, para o 

português. 

1.4. Síntese 

Este capítulo apresentou toda a metodologia de uma pesquisa empírica: a formulação das 

hipóteses e do modelo de análise, delimitação de uma população-alvo, a escolha pelo método 

misto, e a descrição detalhada de como cada pesquisa foi desenvolvida e os dados que foram 

obtidos delas: na pesquisa quantitativa, foram 53 respostas válidas de um questionário 

online; na pesquisa quantitativa, foram quatro entrevistas semidirigidas com especialistas. 
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2. Análise dos dados 

Neste capítulo, os dados produzidos pelas pesquisas quantitativa e qualitativa são, primeiro, 

apresentados e discutidos em separado, para depois, na síntese, serem discutidos em 

conjunto. No final, é avaliado se os dados confirmam ou refutam as hipóteses.  

2.1. Análise Quantitativa 

De forma geral, os participantes do questionário confirmaram as três hipóteses da pesquisa 

sobre as características do mojo de agilidade, flexibilidade e acessibilidade. A grande 

maioria concordou em algum nível com as afirmações referentes as estas qualidades. 

Todavia, é preciso um aprofundamento maior na análise descritiva dos dados levantados.  

A amostra de 53 indivíduos é composta de homens (84,9%) e de mulheres (15,1%), de 24 

nacionalidades diferentes, sendo o Reino Unido e os Estados Unidos os países com o maior 

número de representantes, sete respostas de cada país. As idades variam de 21 a 66 anos, 

com mais da metade da amostra (54,7%) tendo mais de 20 anos de experiência como 

jornalista. 86,8% trabalham com mais de um tipo de formato de notícia, sendo o vídeo o 

principal deles, produzido por 98,1% dos indivíduos da amostra; depois é a foto com 75,4%, 

o live broadcast com 68,1%, o áudio com 56,6% e o texto com 45,3%; os formatos de notícia 

em podcast e em vídeo 360° também foram lembrados, cada um por uma pessoa. A resposta 

que combinava todas as opções de formato foi a mais dada, como 18,1%, confirmando a 

hipótese de que o jornalista móvel é o tipo de profissional capaz de trabalhar, por conta 

própria, com vários formatos de notícia. (ver tabelas 2, 3, 4, 5 e 6).  

Tabela 2 - Porcentagem dos gêneros na amostra 
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Tabela 3 - Idade de cada integrante da amostra 
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Tabela 4 - Porcentagem dos anos de experiência da amostra 

 

Tabela 5 - Nacionalidade de cada integrante da amostra 
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Tabela 6 - Porcentagem dos formatos de notícia produzidos pela amostra 

 

No aspecto da agilidade do mojo durante o ciclo de produção de notícias, mais de 90% dos 

participantes optaram pelo seguimento de concordância com as questões, o que quer dizer 

que na escala de 6 valores, polarizada entre “discordo totalmente” e “concordo totalmente”, 

a grande maioria escolheu um dos três valores de concordância (4, 5 ou 6). Isto se deu para 

o ganho de agilidade na produção (96,2%), na edição (90,6%) e na distribuição (96,3%) dos 

conteúdos jornalísticos quando o profissional trabalha com o mojo kit (ver tabelas 7, 8 e 9).  
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Tabela 7 - Porcentagem de cada resposta da questão 1 de agilidade 

 

Tabela 8 - Porcentagem de cada resposta da questão 2 de agilidade 
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Tabela 9 - Porcentagem de cada resposta da questão 3 de agilidade 

 

A porcentagem maior de aprovação nas etapas de produção e de distribuição podem ser 

explicadas pela adequação do smartphone como a ferramenta do registro imediato e de sua 

capacidade de ubiquidade; enquanto a queda de aprovação na etapa de edição pode ter a ver 

com os ecrãs pequenos dos smartphones e pelo sistema de touchscreen, que dificultam a 

precisão do trabalho de edição de foto, vídeo e áudio.  

A taxa de concordância permaneceu alta (90,6%) no que se refere ao ganho de agilidade na 

locomoção do jornalista, quando este trabalha com o mojo kit. Porém, esta questão teve uma 

resposta de “discordo totalmente” (ver tabela 10). Como foi discutido no capítulo 

Enquadramento Teórico, a locomoção do jornalista no trabalho de campo se torna mais 

rápida quando é capaz de carregar todos os equipamentos de que precisa em uma bolsa 

pequena e de trabalhar por conta própria, sem depender da coordenação entre os membros 

de uma equipe. 
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Tabela 10 - Porcentagem de cada resposta da questão 4 de agilidade 

 

No quesito flexibilidade, 94,4% optaram pelo seguimento de concordância em relação à 

afirmativa de que “o jornalista móvel ganha flexibilidade para trabalhar com formatos de 

notícia diferentes quando estão trabalhando com o mojo kit”, sendo 67,9% de concordância 

total (ver tabela 11). Porém, este otimismo não se repete quando a questão tem a ver com a 

qualidade do material produzido. 18,9% optaram pelo seguimento de discordância na 

afirmação de que “os acessórios para o smartphone permitem ao jornalista produzir conteúdo 

jornalístico com igual qualidade das câmeras e dos equipamentos profissionais” (ver tabela 

12). Da mesma forma, 18,9% escolheram o segmento de discordância na afirmação de que 

“os aplicativos para smartphone permitem ao jornalista produzir conteúdo jornalístico com 

igual qualidade de um computador pessoal” (ver tabela 13). Esses números indicam que, 

embora o smartphone permita ao jornalista móvel trabalhar com vários formatos de notícia, 

a qualidade do material, às vezes, pode ser inferior do que é produzido com os equipamentos 

profissionais.  
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Tabela 11 - Porcentagem de cada resposta da questão 1 de flexibilidade 

 

Tabela 12 - Porcentagem de cada resposta da questão 2 de flexibilidade 
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Tabela 13 - Porcentagem de cada resposta da questão 3 de flexibilidade 

 

Na seção seguinte, sobre a acessibilidade física e geográfica do profissional, 94,3% 

colocaram-se no seguimento de concordância quando a afirmação foi de que “o jornalista 

consegue trabalhar todo o ciclo de produção de notícias distante da redação de jornal, usando 

apenas um mojo kit” (ver tabela 14). O mesmo se repetiu na próxima questão que afirmava 

que “o uso do mojo kit facilita ao jornalista trabalhar em áreas de difícil acesso (áreas de 

conflito, desastres naturais e crises humanitárias)”, com a porcentagem elevada de 94,4% no 

seguimento de concordância (ver tabela 15).  
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Tabela 14 - Porcentagem de cada resposta da questão 1 de acessibilidade 

 

Tabela 15 - Porcentagem de cada resposta da questão 2 de acessibilidade 
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Estes resultados corroboram a afirmação encontrada no relatório do Al Jazeera Media 

Training and Development Centre (Maccise & Marai, 2017) de que o mojo é uma técnica 

jornalística adequada ao trabalho de campo em contextos onde a acessibilidade e a segurança 

do jornalista dependem de fatores como autonomia e discrição.  

No que se refere à acessibilidade interpessoal, ou seja, entre o jornalista móvel e o 

entrevistado, mais uma vez os números reforçaram as hipóteses de que o mojo funciona 

como uma técnica jornalística menos intrusiva para os entrevistados comuns, porém que 

causa desconfiança com entrevistados que são autoridade. A maioria (96,2%) concordou em 

algum nível com a afirmação de que “o jornalista consegue entrevistar as pessoas no dia-a-

dia de forma mais fácil quando trabalha com um mojo kit”, enquanto os que escolheram o 

segmento de discordância foi de 20,7% para a afirmação de que “o jornalista consegue 

entrevistar autoridades (política, artística, científica) de forma mais fácil quando trabalha 

com um mojo kit” (ver tabelas 16 e 17).  

Tabela 16 - Porcentagem de cada resposta da questão 3 de acessibilidade 
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Tabela 17 - Porcentagem de cada resposta da questão 4 de acessibilidade 

 

Embora a média geral das respostas tenha ficado no valor cinco, que corresponde ao 

segmento de concordância às questões (ver tabelas 18, 19 e 20), houve alguma variação entre 

os três valores que correspondem a este segmento, inclusive, com opiniões no seguimento 

oposto, de divergência. A pesquisa qualitativa, cujo resultado será apresentado a seguir, teve 

como objetivo capturar as particularidades dessas variações e entender, com mais precisão, 

quais aspectos específicos justificam a concordância ou a discordância de cada entrevistado 

quanto às características de agilidade, flexibilidade e acessibilidade do mojo. 

Tabela 18 - Média das respostas para o quesito de agilidade 
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Tabela 19 - Média das respostas para o quesito de flexibilidade 

 

Tabela 20 - Média das respostas para o quesito de acessibilidade 

 

 

2.2. Análise Qualitativa 

O resultado da pesquisa qualitativa reforça, novamente, a hipótese de que o perfil do 

jornalista móvel é aquele capaz de produzir conteúdo jornalístico em vários formatos, de 

maneira ágil, e com acesso facilitado às pessoas e aos locais mais afastados. Contudo, mais 

do que isso, demostrou que essas são as exigências para o jornalismo do século XXI, e que 

o mojo é uma técnica adequada a esse cenário.  
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Em um panorama geral sobre os depoimentos dos entrevistados, eles concordaram com as 

características de agilidade, flexibilidade e acessibilidade, mas com algumas discordâncias 

específicas. Por exemplo, se a edição de conteúdos jornalísticos no smartphone é realmente 

eficaz. Outra constatação geral foi que os entrevistados abordaram mais as questões de 

agilidade e acessibilidade do mojo do que as de flexibilidade.  

Assim, como foi feito nas entrevistas, esta análise será conduzida partindo dos assuntos mais 

gerais para os assuntos mais específicos, que tratam das três dimensões do modelo de análise.  

Para Stephen Quinn, todas as operações do ciclo de produção de notícias devem ser feitas 

em um único dispositivo móvel. Caso contrário, reduz a mobilidade e a velocidade na 

produção e deixa de ser mojo. Foi o único que considerou o mojo desta forma, mas também 

admitiu que há contextos em que esta técnica é ineficiente. Citou dois exemplos: eventos 

esportivos, devido a câmera do smartphone não permitir movimentos bruscos nem ter um 

zoom com boa qualidade para acompanhar os jogos, e contextos de guerra, por uma questão 

de segurança. Segundo ele, os integrantes podem cuidar um dos outros em uma equipe 

numerosa. Isto contradiz a hipótese testada no questionário de que o mojo facilita o acesso e 

a permanência do jornalista móvel em áreas em situação de conflitos devido à discrição do 

mojo kit.  

Para os outros três entrevistados, a dinâmica de trabalho pode ser menos rígida e permite 

combinar o mojo com o jornalismo tradicional. Tom Rumes admitiu que às vezes opta pelas 

câmeras profissionais e pela edição no computador pessoal ao invés de usar o mojo kit, e os 

fatores a serem considerados por ele são: os formatos de notícia que irá produzir, a narrativa 

criada para contar a história (storytelling), as habilidades requisitadas para o trabalho e as 

plataformas aonde o conteúdo será distribuído. Mas quando o trabalho requer agilidade na 

produção e distribuição do conteúdo, não há dúvidas de que prefere trabalhar com o 

smartphone.  

A metáfora do canivete suíço, com o qual se pode escolher entre várias opções a ferramenta 

mais adequada para o serviço, serviu para Pipo Serrano explicar quando se decide por um 

método mais tradicional ou pelo mojo. Por exemplo, para uma entrevista com apenas uma 

pessoa, para registrar uma pequena declaração dela, “não precisa enviar uma equipe com um 

videografista”, basta apenas um jornalista com seu mojo kit; mas para “cobrir situações 

complexas em que deseja adicionar valor extra com as imagens”, justifica trabalhar com 
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equipes e equipamentos profissionais, explicou. O jornalista também criticou a eficiência da 

edição de conteúdos no smartphone, uma vez que a tela pequena e o sistema de touchscreen 

dificultam o trabalho. “Nunca pedi a nenhum jornalista ou a mim mesmo para editar em um 

celular. Nunca. Se falamos de uma boa edição. Mas se falarmos sobre criação de um 

conteúdo rápido, fast-food (...), talvez você possa usar um aplicativo e criar, rapidamente, 

um vídeo”, afirmou Serrano.  

Francesco Facchini também entende que “sempre haverá a necessidade de ter videógrafos 

com câmeras (profissionais) em algumas ocasiões”. Para ele, o mojo é uma “linguagem 

diferente”, “fácil de usar e de aprender” e que dá ao jornalista “maior liberdade e velocidade” 

para trabalhar com um “custo menor”. É interessante perceber que tanto Pipo como Facchini 

questionaram a denominação mojo para os jornalistas que produzem notícias com o 

smartphone. A justificativa é de que “todos nós somos jornalistas”, defendeu Pipo, e que 

“podemos dizer que a definição ‘jornalismo móvel’ poderia acabar porque isso é apenas 

jornalismo moderno (...), é simplesmente uma nova forma de fazer jornalismo”, explicou 

Facchini. 

Outro ponto ressaltado no discurso dos entrevistados é a mudança no comportamento do 

jornalista móvel. Não se trata apenas de introduzir os dispositivos móveis na sua rotina de 

trabalho, mas também de mudar a mentalidade, a maneira como encara o trabalho de 

apuração e de produção de notícias. Isso se relaciona com o que foi discutido no capítulo 

Enquadramento Teórico sobre a individualização do trabalho e a exigência de que os 

jornalistas saibam lidar com multitarefas.  

Para Quinn, os novos dispositivos tecnológicos, combinados com “uma mentalidade 

empreendedora e inovadora”, criam oportunidades interessantes para o jornalista. Por 

exemplo, ele é capaz de extrapolar seu turno de trabalho e tornar-se “um jornalista 24/7”, ou 

seja, de produzir notícias 24 horas por dia, durante todos os sete dias da semana. Outra 

vantagem é sobressair-se como jornalista autônomo, em um contexto de diminuição de 

postos de emprego e de individualização do trabalho. Ele deu o exemplo da NRK, emissora 

estatal de rádio e televisão da Noruega, que reduziu as equipes de correspondentes 

espalhadas pela Europa por funcionários “mojos”: “transformaram muitos euros (como 

chama os correspondentes da emissora na Europa) remotos em mojos, responsáveis por todo 

o trabalho”. E “ser remoto é uma grande oportunidade para os mojos”, defendeu Quinn, “o 
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que você precisa é de uma certa espécie de mentalidade nos jornalistas (...) dispostos a se 

tornarem operador único”.  

O jornalista móvel pode tirar proveito dessa mudança de mentalidade, afirmou Serrano, para 

“conseguir melhores histórias” e “histórias mais reais”, por ser mais independente, ágil e ter 

mais facilidade para abordar as pessoas para entrevistas. O mesmo ocorreu a Facchini: 

“quando você faz uma entrevista com smartphone, os entrevistados têm menos medo e 

oferecem mais conteúdo real. (...) ter menos medo pode dar a você a possibilidade de fazer 

e entregar conteúdos mais interessantes”. O jornalista italiano afirmou, ainda sobre a postura 

do jornalista móvel, que “não é uma questão de tecnologia. É uma questão de mentalidade. 

Porque você precisa se comportar de uma forma diferente”. E essa forma diferente, para ele, 

resume-se em ser mais rápido: “você precisa ser mais rápido quando está no trabalho de 

campo e mais rápido quando edita o material no fim”. E ser mais rápido, por sua vez, requer 

uma organização maior, para conseguir lidar, sozinho, com os três principais problemas que 

destacou: os limites de energia e de armazenamento de arquivos do celular e o 

enquadramento e os movimentos de câmera, de modo a evitar o zoom do celular. 

Todos os entrevistados concordaram com a agilidade do mojo na produção e distribuição de 

notícias. “Eu ligo (o smartphone) e não esperamos cinco segundos para poder filmar. Essa é 

uma grande diferença em relação às câmeras grandes”, disse Rumes. Além disso, o 

smartphone permite gravar pequenos conteúdos em vídeo, áudio ou texto e publicá-los, 

imediatamente, nas redes sociais. “Você pode criar um vídeo rápido para divulgar as notícias 

sobre algo que você vai explicar (no telejornal) à noite”, explicou Serrano. A agilidade na 

locomoção também foi citada pelo jornalista expanhol, com o exemplo de que os jornalistas 

móveis embarcam em aviões sem enfrentar tanta burocracia, por não carregarem consigo 

nenhum equipamento que tenha que ser declarado na alfândega. Ele lembrou da vez que o 

correspondente internacional, enviado por ele à Paris, logo que chegou no destino, começou 

a apuração sem maiores complicações: “assim que descer e sair do avião em Paris, você 

poderá gravar a si mesmo, exibir, transmitir, fazer entradas ao vivo, faz qualquer coisa já na 

primeira semana”. Contudo, Rumes, Facchini e Serrano fizeram a ressalva em relação ao 

número de itens que compõe o mojo kit, que, pelo excesso, pode comprometer tanto a 

agilidade na produção de notícias como na locomoção do profisisonal. “Se você perder meia 

hora arrumando todo o equipamento, perde a vantagem de usar o smartphone”, advertiu 

Rumes.  
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A flexibilidade do trabalho do jornalista móvel com formatos de notícias diferentes não 

apareceu tanto no discurso dos entrevistados. Serrano observou que é preciso “entender que, 

além da escrita, precisamos adicionar um conteúdo visual ou de áudio extra”, mas que isso 

não é algo exclusivo do mojo, é uma exigência do jornalismo digital produzido no século 

XXI. “Tendemos a pensar que, ou fazermos jornalismo antigo, ou fazemos mojo, ou fazemos 

algo moderno. Não. Nós fazemos jornalismo no século XXI. E se não compreendemos que 

o jornalismo no século XXI mistura tudo, então não entendemos nada”, disse Serrano. Para 

Rumes, o jornalista móvel precisa saber produzir para os meios de comunicação tradicionais, 

mas também precisa atuar nas novas mídias como o TikTok, o Instagram, o Twitter, e o 

Youtube para manter-se relevância na área de comunicação.  

Porém, a qualidade dos conteúdos noticiosos produzidos pelos jornalistas móveis, nas 

condições de trabalho do século XXI, é controversa. Todos os jornalistas entrevistados 

comentaram sobre esta questão, defendendo que é possível produzir conteúdo jornalístico 

com qualidade profissional apenas usando o mojo kit; todavia, fizeram algumas ressalvas. 

Rumes, por exemplo, admitiu que, quando toda uma equipe de vídeojornalismo é substituída 

por um só jornalista móvel, a qualidade do produto costuma não ser a mesma. “Isso afetou 

a qualidade do jornalismo? Sim. Quero dizer, você tem que ser honesto, verá algumas 

diferenças no som, verá algumas diferenças na imagem”, reconheceu. Mas para produzir 

radiojornalismo, disse ele, o mojo kit é suficiente: “radiojornalistas estão produzindo rádio 

apenas com smartphone. Então não me diga que a qualidade do som (do smartphone) não é 

boa”. No caso do audiovisual, Rumes explicou que as câmeras profissionais são difíceis de 

operar, exigem maior técnica e domínio sobre o aparelho, e por isso não permitiam o trabalho 

solo dos jornalistas, mas os dispositivos móveis gravam imagem e som com boa qualidade 

mesmo no modo automático, permitindo, assim, o trabalho solo. “As câmeras hoje são mais 

baratas e mais fáceis de usar, e se você trabalha no modo automático, por exemplo, com o 

controle de branco, o resultado é bastante bom”, ponderou Rumes.  

Ainda na mesma questão, Quinn reconheceu haver poucos aplicativos para celular eficientes 

que permitem trabalhar o conteúdo jornalístico desde a produção até a finalização. Citou 

também como desvantagem as filmagens com muitos movimentos de câmera e que utilizam 

o zoom do aparelho, ou em ambientes com pouca iluminação, por produzirem “vídeos 

irregulares”. Essa preocupação com a luminosidade do ambiente apareceu também no relato 

de Dougal Shaw, discutido no enquadramento teórico. Apesar disso, o jornalista inglês 
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concluiu que os conteúdos jornalísticos de baixa qualidade, produzidos com o mojo kit, são 

devido à “falta de treinamento” do operador.  

Por outro lado, a qualidade pode não ser um problema, se o dispositivo no qual as pessoas 

consomem a notícia for também o smartphone, é o que considerou Facchini. 

“Provavelmente, a porcentagem de consumo na internet por dispositivos móveis cresceu em 

até 75%. O que isso significa? Que (...) a distribuição de conteúdo em vídeo é consumida 

em telas muito pequenas”. Por exemplo, não é tão perceptível em uma tela de celular a 

diferença entre um vídeo com a resolução 4K e outro em Full HD. O mesmo vale para um 

áudio que foi captado em 48 kHz e outro em 96 kHz. Ao invés da preocupação exagerada 

com a qualidade técnica do material, Facchini aconselhou atentar para a qualidade da 

apuração e em “entregar conteúdo mais interessante”, referindo-se às pessoas se sentirem 

mais confortáveis e confiantes com entrevitas feitas com celular. 

Já Serrano preferiu destacar a mudança de postura daqueles que consideravam a produção 

do mojo uma “produção de baixo custo”. Para ele, produzir com o smartphone é diferente, 

o resultado final depende principalmente da competência do editor, mas a qualidade pode 

ser tão boa quanto a dos equipamentos profissionais. O jornalista espanhol comentou que, 

quando incorporou o mojo na produção do programa “8 al Dia”, transmitido pelo canal de 

TV catalão 8TV, não avisou a sua audiência que algumas das notícias eram produzidas com 

um smartphone; segundo ele, nunca recebeu nenhuma queixa de que algumas matérias 

tinham pior qualidade do que outras. Porém, nem todos os entrevistados concordam com 

essa posição. Para Rumes, podem existir diferenças entre um vídeo produzido com 

dispositivos móveis e outro com câmeras profissionais, que seguem o padrão televisivo; 

nesse caso é melhor avisar a audiência que a matéria foi feita com um smartphone, assim 

“as pessoas entenderão que talvez a qualidade do som não seja perfeita, talvez a qualidade 

da imagem não seja perfeita”.  

Os entrevistados também abordaram em seus discursos dois aspectos do mojo, discutidos no 

enquadramento teórico, que são: a prontidão do jornalista móvel para fazer uma cobertura 

jornalística de eventos inesperados, uma vez que carrega a sua ferramenta de trabalho 

consigo, e a vantagem de poder fazer registros em locais proibidos, como museus e estações 

de trem. Facchini comentou a possibilidade do jornalista móvel de mudar a narrativa e os 

personagens de uma reportagem quando aparece um facto de maior apelo, por trabalhar 
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sozinho e com equipamentos leves e fáceis de transportar. Rumes e Pipo também destacaram 

a prontidão do jornalista móvel para registrar qualquer evento e ambos confirmaram a 

facilidade de filmar com o smartphone em locais que proíbem a gravação com câmeras 

profissionais. “Meu correspondente em Bruxelas, quando foi ao Parlamento Europeu, não 

teve permissão para gravar em certos locais com uma câmera, mas era permitido fazê-lo com 

um celular. (…) Então, tínhamos imagens que ninguém conseguiu, porque estávamos ao 

vivo, explicando as coisas e gravando com um celular. Ele nem precisou pedir permissão 

para nada”, relatou Pipo.  

Sobre a questão da acessibilidade interpessoal, ou seja, entre o jornalista móvel e o 

entrevistado, todos os quatro confirmaram que os entrevistados sentem-se mais confortáveis 

e ficam mais abertos a falar quando a entrevista é feita com um mojo kit ao invés dos 

equipamentos profissionais e as equipes numerosas; e isso se deve, segundo eles, pelas 

pessoas estarem acostumados a filmar ou serem filmados com o smartphone. Todavia, isso 

não se traduz em um trabalho mais fácil para o jornalista móvel. Quinn alertou que o 

jornalista móvel acumula funções em uma entrevista, fazendo as perguntas, ouvindo com 

atenção o entrevistado, e garantindo que a imagem e o áudio são captados em boa qualidade. 

“Por isso, geralmente recomendo às pessoas que, quando fazem entrevistas, montem a 

câmera, certificam-se de que está enquadrado e funcionando corretamente e com a pessoa 

sentada, para que você não se mova (durante a entrevista)", aconselhou. Quanto às 

entrevistas com autoridades, Rumes, Facchini e Quinn reconheceram que o jornalista móvel 

encontra algumas dificuldades. “Pessoas com grandes egos só serão entrevistadas (…) por 

jornalistas com grandes câmeras, com o adesivo de uma empresa de jornalismo na câmera. 

É bom para o ego deles, eles acham que esse é o verdadeiro jornalismo”, reclamou Quinn. 

Mas os entrevistados acreditam que esse comportamento vai mudar à medida que as 

gravações de entrevistas com o celular se tornem mais comuns. 

Por fim, os entrevistados expressaram suas opiniões acerca estado atual e do futuro do 

jornalismo móvel, em um contexto de mudanças de modelo de negócio e das condições de 

trabalho. Rumes, por exemplo, afirmou que “a razão principal, é claro, é o orçamento” para 

a adoção de mojo nas redações de jornal, uma vez que o custo dos equipamentos é menor e 

a capacidade técnica dos smartphones tem melhorado muito. Serrano concordou que a 

principal motivação para essa mudança “é o preço e a eficácia, e a maneira como você pode 

enviar um cara para fazer tudo”. Mas reclamou que não deveria ser assim. Para ele, o mojo 
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é uma técnica que deve ser aplicada apenas em situações específicas, quando um jornalista 

é suficiente para realizar o trabalho. Serrano também demostrou preocupação com o valor 

comercial do produto jornalístico e destacou a importância do trabalho de apuração e de 

combate à desinformação. Ele acredita que, dessa forma, os “leitores, ouvintes, seguidores” 

entenderão que precisam pagar pelo trabalho do jornalista.  

Ainda na mesma questão, Quinn ressaltou que o jornalista móvel possui qualidades 

compatíveis com as tendências do mercado de trabalho. “Se a publicidade ou a receita 

diminuírem e a redação encolher e perder funcionários como consequência, minha conclusão 

é que o mojo tem um grande potencial para preencher as lacunas”. 

Quinn e Facchini também refletiram quais serão as consequências da pandemia de COVID-

19 e das quarentenas para o jornalismo. Para o jornalista inglês, o reconhecimento público 

do mojo deve aumentar, visto que “jornalistas foram forçados a se tornarem mojos, porque 

estão todos operando em casa e fazendo entrevistas por Skype ou Zoom”. Enquanto o 

jornalista italiano previu que “após (a pandemia de) COVID-19, encontraremos um mundo 

diferente no qual a criação de conteúdos móveis será a principal linguagem para se 

comunicar”, e o jornalista móvel, segundo ele, pode atender a demanda das empresas por 

uma comunicação digital.  

Por fim, Facchini afirmou que nos últimos anos se tornou “algo maior que um jornalista 

móvel”. O que ele quis dizer com isso é os jornalistas móveis devem aproveitar suas 

habilidades digitais e comunicacionais para ampliar sua área de atuação. “Temos que 

continuar (...) buscando uma ligação com o mundo da radiodifusão, com o mundo da 

produção de conteúdo, com o mundo do marketing, com as empresas, trabalhando com 

marcas no mundo do jornalismo e assim por diante. Este será o caminho para transformar a 

comunidade (do mojo) em algo maior”. 

2.3. Síntese 

Os dados apresentados neste capítulo são originais e confirmam algumas deduções feitas 

anteriormente. A primeira delas tem a ver com as caraterísticas de agilidade, flexibilidade e 

acessibilidade do mojo. Os dados reforçam que é mais rápido produzir e distribuir conteúdo 

jornalístico na web usando o smartphone, e que este aparelho permite trabalhar com formatos 

de notícia variados, tornando o trabalho mais ágil e flexível, além de ampliar área geográfica 
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de atuação do jornalista móvel, devido a facilidade de manuseio e transporte dos 

equipamentos que compõe o mojo kit. Estes aspectos corroboram a reflexão de ganho 

autonomia dos jornalistas móveis. 

Há indícios também nas duas pesquisas que confirmam a naturalização do jornalismo 

individualizado e multitarefa no trabalho do jornalista móvel. A maioria dos participantes 

do questionário selecionou todas as opções de resposta quando perguntados sobre quais 

formatos de notícia produzem; e na pesquisa qualitativa, a naturalização pode ser percebida 

no discurso de uma nova “mentalidade” do jornalista móvel, de organização e preparo, para 

lidar com todas as tarefas sozinho. 

Os dados mostram também que a qualidade dos conteúdos jornalísticos é um aspecto que 

ainda pode ser desenvolvido no mojo, apesar de algumas produções já alcançarem um nível 

profisional. Ademais, pode-se concluir que o smartphone não funciona tão bem para edições 

muito complexas. Estas verificações indicam que mojo não é uma técnica jornalistica 

absoluta, há casos em que os jornalistas móveis preferem mesclá-la com o jornalismo 

tradicional e equipamentos profissionais e há casos onde o mojo não é recomendável.  
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3. Conclusão 

Retoma-se, para esta conclusão, a pergunta de investigação que motivou este trabalho: “De 

que forma o smartphone, como ferramenta de trabalho, altera o exercício do jornalismo?”. 

Com o esforço de respondê-la, primeiro, fez-se um enquadramento teórico do jornalismo 

contemporâneo e do mojo, de onde foram tiradas algumas deduções, com destaque para os 

conceitos de agilidade, flexibilidade e acessibilidade, que, por sua vez, basearam a 

construção do modelo de análise e hipóteses.    

O modelo de análise delimitou, então, a investigação a três conceitos principais: agilidade, 

flexibilidade e acessibilidade. Estes foram desmembrados em dimensões e indicadores, que 

orientaram a construção dos instrumentos de recolha de dados, que foram dois: questionário 

online e entrevista semidirigida. Conjuntamente, foram formuladas três hipóteses para a 

pergunta de investigação: o uso do mojo kit permite maior agilidade no ciclo de produção de 

notícias e na locomoção do jornalista; o uso do mojo kit possibilita uma flexibilidade na 

produção de conteúdos jornalísticos em formatos diferentes; o uso do mojo kit facilita o 

acesso do jornalista aos locais mais afastados e a condução das entrevistas. 

Pode-se comprovar, fundamentando-se na pesquisa empírica e na análise dos dados 

levantados, que as hipóteses se confirmam e reforçam a seguinte ideia: o jornalista móvel, 

com seu mojo kit, produz conteúdo jornalístico de forma mais rápida, incluindo uma 

variedade maior de formatos, além de ter seu acesso facilitado aos locais mais afastados e 

aos personagens para as entrevistas. 

Desta forma, o mojo pode ser entendido como a radicalização da mobilidade no jornalismo, 

uma vez que todo o ciclo de produção de notícia é realizado de forma autônoma pelo 

jornalista móvel e distante da redação de jornal. Todavia, para além das premissas dedutivas, 

a pesquisa empírica apontou que o mojo tem necessidade e espaço para investir e avançar na 

qualidade dos materiais que têm produzido e que não é uma técnica jornalística absoluta, por 

vezes, jornalistas móveis preferem mesclá-la com o jornalismo tradicional e equipamentos 

profissionais. 

Concluiu-se também que o mojo e as características de agilidade, flexibilidade e 

acessibilidade são um reflexo dos aspectos do jornalismo no século XXI, de redução das 

redações de jornal, do crescimento do jornalismo digital e da preferência do mercado de 

trabalho por profissionais que saibam lidar com multitarefas no contexto da revolução digital 
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e da Internet. O mojo manifesta a tendência de que o trabalho do jornalista vem ser tornando 

cada vez mais individualizado e a sua produção voltada para as estratégias de cross-media e 

transmídia. É importante perceber que alguns desses aspectos evidenciam a precarização da 

profissão.  

Por fim, verifica-se que as duas finalidades deste trabalho foram cumpridas com sucesso: a 

investigação produziu, com amplitude e profundidade, substância teórica e empírica à 

produção científica do mojo, contribuindo, assim, para a sua formação enquanto subárea dos 

estudos de jornalismo. E da mesma forma, os objetivos foram alcançados: na primeira parte 

deste trabalho, foram identificados e analisados os aspectos e desafios do jornalismo 

contemporêneo e do mojo, e na segunda parte, foram construídos dois instrumentos de 

recolha de dados que possibilitaram a confirmação das hipóteses. 

Sugestão para trabalhos futuros 

A perspectiva para o mojo, após a pandemia de COVID-19 e às quarentenas, é que se torne 

mais popular e mais comum, pois mais jornalistas estão recorrendo aos dispositivos móveis 

para trabalhar de forma remota. Pesquisas futuras podem analisar esse contexto e como os 

jornalistas estão desenvolvendo a técnica do mojo. Ademais, a produção científica de mojo 

carece de pesquisas de estudos de caso, visto que a evolução tecnológica dos smartphones é 

acelerada, e isso altera os aspectos do mojo. 
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Anexo 2. Quadro das sinópses das entrevistas organizado por temas 

Caracterização do mojo 

Tom Rumes: “I think it's a shift in the storytelling, it is a shift in how we tell stories. 

But it's also a change in the techniques. And think that, as a journalist, you must adapt 

and know the techniques and then access what story do I have and how I’m going to 

tell it. I’m going to tell it with a big camera, or with a smartphone, or with a 

combination, or with a GoPro, or a Drone, or with Skype, and so on. And if you don't 

know the tools today, you have a problem.” 

“I think there are some opportunities in the areas of conflict, maybe you can do a 

combination. For example, if you are in Palestine, filming a real documentary, please, 

film it with your big camera and do a good set of interviews, with a small adapt field, 

put a little light on. But when you go out, for example, filming a situation where there 

is racism or conflict, maybe you use your smartphone. You can do a combination on 

your piece; it is not an issue at all.” 

Stephen Quinn: “we should also discuss the what we mean by mojo. Because there 

are many definitions of this. A lot of people call mojo shooting video with smartphone, 

but then edit on (…) laptop. Personally, I don’t consider that can be mojo, because that 

reduce the mobility and speed significantly. Fast mojo is when you can do everything 

on one device, including editing, narration, adding the graphic, the titles.” 

Francesco Facchini: “My way of deploying the project in mobile journalism is 

changing, because mobile journalism is only a part and is probably dead in the mobile 

content creation. Mobile content creation is changing many different fields in the way 

of working, in the creativity and in the media, but it can also impact in many different 

lives and in many different professions. So, I decided to become something wide, wider 

than a mobile journalist, because I started (…) making content for different kinds of 

commitments, of clients. Because I think the mobile content creation can give you the 

chance to be a journalist also for different kinds of platforms, for different kinds of 

clients, not only for the media. Because the big battle mobile content creation fights are 

giving professional content creators a new chance to be useful to tell stories and to 

create content.” 
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Francesco Facchini: “The big mistake in bibliography, books, reviews and the articles 

on mobile journalism is that one: this is not a language to compare with the other. This 

is not a way of comparing it with the last way we had to do journalistic content. This is 

simply a different language. There will always be a need to find videography with 

cameras in some occasion. But this (smartphone) is a weapon that you have more in 

your pockets, that you can extract and shoot. So it is a big mistake to compare 

languages, to compare professions, because this is simply another way, which gives 

you more freedom, speed and different video language, different angles, it cost less, it 

is easy to use, it's easy to learn. (…) It's another language.” 

Francesco Facchini: “I said that mobile journalism is dead because it is not mobile 

journalism, it is journalism. (…) We can say that the definition of mobile journalism 

could die, because it is modern journalism. BBC's Nick Garnett wrote something about 

this. And I agree with him. Because this is simply a new way of doing journalism.” 

Pipo Serrano: “(…) have a willing on this would be that nobody is called a mobile 

journalist, in terms of you are a journalist. Sometimes you act as a mobile journalist, 

sometimes as a traditional journalist. The great thing would be no difference. You are 

able like a Swiss knife that you can grab whatever option you want. So today I'm going 

to grab my mojo kit, tomorrow I'm going to grab that, and every day I'll have it in my 

wallet, because if I grab any good story, I can record it. And that would be a great to 

delete all that imaginary lines (…). We're all journalists.” 

Comparação entre mojo e o jornalismo tradicional 

Tom Rumes: “there are some real advantages on smartphones, but there are also a lot 

of disadvantages. And you have to know those disadvantages (…) I still film with big 

cameras (…), I still do that. I still edit on my Avid, on After Effects (…). But 

sometimes, and it depends of the format, depends of speed, depend on skills, depends 

on the platforms, sometimes I use my smartphone. If I really want to do this very 

quickly, if I see something and I work as a newspaper journalist and I want to put it out 

there really quickly on Facebook or another social media platform (…), if you use a 

big camera, if you edit in your laptop, I always be much faster on my smartphone. So 

that is what I mean it is not or smartphone or you have to choose between the cameras. 
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It all depends when I access it. Sometimes I crab to my big camera, sometimes I use 

my smartphone.” 

Tom Rumes: “when you are a newspapers journalist, you work for print, your pieces 

on newspaper could be longer, the way you did your storytelling could be really slowly 

or maybe a bit teasing in the beginning. (…) When it is online, then they said well your 

piece in the newspaper if you want to put it online has to be a different storytelling, you 

have to get into story much more quickly. (…) So the stories on television has shifted 

because online, the way we tell stories on magazine has shifted because online.” 

Tom Rumes: “I think is a shifting in storytelling, but it is also a shift in techniques. 

And think as a journalist, you must adapt and must know the techniques and then access 

what story do I have and how I am going to tell it. Storytelling but also technical how 

I am going to tell it, with a big camera, or smartphone or a combination or a GoPro or 

a drone, with skype. And if you do not know how to do, you have a problem.” 

Stephen Quinn: “if you are in a war zone, you would be a very brave man doing it 

alone. One of the advantages of sending a proper video team to war zone is that you 

can look after each other’s backs. And I think covering sports (events) with a mojo 

camera does not much get a very good quality picture. You can good pictures of the 

crowd’s reactions in the goal. But you can’t follow a game, a tennis match, a football 

match, whatever. So those two I would say mojo wouldn’t be very useful. But I think 

for many other aspects (…) you can do good things.” 

Pipo Serrano: “I was always very aware on what we are going to cover and how we 

are going to cover it. Are we going to cover it in the traditional way? Or are we going 

to cover it in mojo? Some stories are easier to be covered in mojo and others are not 

easy. So, let's say that to make a very clear example, I have to go to see a politician just 

to record an explanation of 30 seconds about something. The only thing I need to do is 

to set up the tripod, just put my phone, plug in the mic and “Okay, whenever you want, 

look at me, don't look at the camera”, “Okay, you go”. 30 seconds. I can do that. I don't 

need to send a crew with a cameraman with my journalists all there (…) So what I did 

was for those things, you get your mojo kit and you record it yourself. It's easy. And 
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instead, I choose a camera crew to go and cover complex things or things that I wanted 

to add some extra value with images.” 

Pipo Serrano: “I'm more about let's do things effective. I don't believe anyone who 

tells you they love to edit their content on the phone. It's impossible. It's useless. It 

doesn't make any sense. I have my MacBook Pro (…) and I edit much better with it. In 

my workflow, I never asked any journalists or myself to edit on a phone. Never. If we 

talk about a good edition. If we talk about creating a quick, a fast-food content, yeah, 

maybe you can get a quick app and you can create a quick video to spread the news 

about something you're going to explain tonight. Okay, then its works.” 

Pipo Serrano: “The tools are amazing. Kinemaster and LumaFusion are incredible. 

We could compare them with Premiere or Final Cut. The problem is that you have a 

small screen and your finger… are not the same. If you do an iPad, well, then it gets 

better. And there we could discuss. But I for me, it's always been better to record outside 

and edit inside. And you get into the newsroom and you edit it. It's much more effective 

and faster.” 

Nova mentalidade do jornalista móvel 

Stephen Quinn: “The restriction is not the technology, it is more the brain of the 

operator.” 

Stephen Quinn: “The flexibility means if you got in your pocket (a smartphone) you 

can use in any time, not just doing a reporting shift. It does force you to be, or allow 

you to be, depending on your mindset, force or allow you to be a journalist 24/7 (24 

hours by seven days).” 

Stephen Quinn: “The opportunities to travel and make documentaries with small 

equipment compare with what you used. The opportunities to interview people 

remotely zoom and Skype. The technology combined with an entrepreneur and 

innovative mindset I think we can come up with interesting ways of doing journalism 

in the future.” 

Francesco Facchini: “a mobile content creator in general can give you a lot of freedom 

because the equipment is light. Because the way to get ready to record is fast. Because 

the language and the video language are different. Basically, because you can put the 
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smartphone in places and angles where you can't put a camera. It's a different 

philosophy, the works become a flow that gives you the chance to be ready, to catch 

every moment in a freer way compared to normal video broadcasting or to the normal 

videography. I would say that costs less. It's faster. It gives you more freedom. It gives 

you a different language. It opens up possibilities to have different clients and partners 

and pay the bills in a different way.” 

Francesco Facchini: “For journalism, it's not a matter of technology. It's a matter of 

mindset. Because you have to behave in a different way. When you are going to tell a 

story with images, with a smartphone, you have to organize before you start (…) the 

film. You have to be fast when you are out in the field and fast when editing it in the 

end. Being fast means not only being more agile, but think in a different way. For 

example, Professor Ivo Burum gives some tips and tricks on this: organize a peculiar 

plan before, so that when you are in the field, you will be lighter, faster, capable to 

move from a side to another side. But you have to organize yourself to avoid the three 

problems of the smartphone: the battery, the zoom, and the memory.” 

Pipo Serrano: “There is a big characteristic. One. And that's a really important one. 

The mindset. It has to do with how you face the story. It has to do with how you want 

to cover the stories, and how you feel or behave as a journalist. (…) I mean, it changes 

the way you face work because you are autonomous, independent, you can move fast, 

you can approach to your interviewees more quickly and easily. And you can, in a way, 

get better stories. And I would say, much real stories.” 

A independência do jornalista móvel e o trabalho individualizado 

Stephen Quinn: “I always recommend if it is possible to have two phones so one is a 

backup. And those devices are quiet rugged, so the equipment small and portable, so 

you can work remotely quite successfully. And in fact, I work in Norway every year. 

The national broadcaster, NRK, most of its… It has a lot of remote euros because 

Norway is physically a big country. They got a lot of remote euros in one person euro 

mojos. They may do everything. So being remote is a great opportunity for mojos. 

What you have to have is a sort of mindset in the journalist. She or he is willing to learn 
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to use technology properly. And they willing to be a single operator. And likes being a 

one-person band.” 

Stephen Quinn: “I think they have a lot of autonomy and increasingly as newsrooms 

get smaller and newsroom budget shrink, you gonna find people who are willing to be 

autonomous, work alone, often with their own gear, not provided by the organization. 

You gonna find they are going be more respected, more appreciated, maybe have a 

better chance of retaining their job in the layoffs.”  

Francesco Facchini: “I think that the mobile content creation can give the possibility 

to create a virtual newsroom (…). And so, it certainly gives you more independence, 

more freedom, more possibilities, more chances to meet the story when you are in the 

field.” 

Francesco Facchini: “We have to talk about money. In the last edition of Mojo Fest, I 

was going around and asking people (…) how can we make money out of this? The 

problem is having more chances to have a more decent career for professional 

journalists and for professional content creators, and mobile content creation and 

mobile journalism gives you that chance. Because you have many possibilities, to be 

by yourself, to be a publisher of yourself, to create a community, to use social network 

(…) We have to consider that the mobile content creation is also a way of building up 

a community and people that follows you. (…) The possibility of becoming a public 

share of yourself, of creating interest in your work, of being hired, of becoming 

collaborator in new outlets, to have new possibilities of your work, to find new clients, 

new partner, new companies to work for. I think the mobile journalism is a big chance 

for journalists, it's a chance to gain more money.” 

Pipo Serrano: “‘Hey, Pipo, you are traveling and you're going to be traveling across 

the country. You've got a content. Are you going to do this (editing) on the phone?’ 

Probably yes. Because I probably won't get my Mac and I'll probably be on the train 

and I can use it (smartphone). I mean, I think it's really powerful the way we did.” 

Jornalismo móvel e jornalismo cidadão 

Tom Rumes: “the role of journalist is also shifting, I mean, it is not… only telling 

stories is not enough anymore, because my elder soon also tell stories. Why should you 
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listening stories and you should pay me as a journalist? And then, everybody would 

say ‘well, the journalist is a gatekeeper’, for example, or ‘the journalist he gives you 

stories double checked’ (…) and the citizen journalism to only cover break news. If 

you only use citizen journalism when there is a fire or stuff like that, I think that also 

journalism must cover that break news, must make difference in break news. And one 

of the biggest advantages of smartphone is that you always have it with you. For 

example, when I was in worked at VTM two years ago, there was a journalist and there 

is a big snow storm. So, all the Alpes, all the villages there were close off, you couldn’t 

get in, you couldn’t get out. And the journalist who was there with his family made a 

piece with his smartphone, because, he didn’t get a camera, and he was the only 

journalist in that part. So, you saw of course the difference in the citizen journalism.” 

Stephen Quinn: “This also, what I call, the convenience angle. What I mean by that is 

the most journalists now a days carry a mobile phone and use it for reporting. And most 

of the last smartphones they have a camera. So that means it’s possible for... potentially 

for all members of news organization to shoot video. And that could be more than just 

journalists, if management said, so it could be the drivers, the printers, the clerical staff, 

managers. So, you got the potential for a whole massive video, but obviously they need 

to be training, because, the undertraining hand produce pretty poor-quality video.” 

Mojo kit 

Tom Rumes: “I’m not against accessories, I really buy these toys. But, if you have, for 

example, if you have a big tripod, if you have a gimbal, if you have some lenses, if you 

have an extra light, what are you doing? Buy a video camera. It would be cheaper, it 

would be easier, it would be better. Choose wisely. (…) Because if you waste time for 

a half hour putting all that stuff together you lose the advantage of smartphone. Because 

one of the advantages is that I turn on and we didn’t wait five seconds to be able to 

film. That is a big difference with your big camera, because you have to put on the 

tripod, you have to make the white balance, you have to focus, you have to put in your 

lances, and so on.” 

Francesco Facchini: “The mobile journalist is more agile because the equipment that 

he has to have during the day is light, it is a smartphone, a microphone, a tripod, 
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something to catch the smartphone. And that's it. You can produce quality content with 

two, three, four, five maximum pieces of gear.” 

Pipo Serrano: “What is amazing is that when I'm moving around, anywhere, I only 

wear it (smartphone) with me. I used to use a super kit. I used to use huge kits in my 

baggage. I got tired. And I realized that it was stupid. And that was something that 

happened on the first years of the mojo revolution that all of us were using huge bags 

of equipment. And Mojo is not that. (…) We only need very few things. What I 

normally have in my bag is a Shoulderpod (stabilization equipment) and a mic.” 

Pipo Serrano: “we used to try to organize two people, the cameraman plus the reporter, 

hotels for both, to see a plane if we found it all. But the worst was to get out of Spain, 

you have to declare the products you are traveling on. (…) So you have to go to a 

special place, you have to declare it, you have to put your luggage in that special kind 

of place, so that they take care of it and they don't destroy it. (…) With the phone it's 

very easy.” 

O smartphone permite agilizar a produção e a divulgação de notícia 

Tom Rumes: “What we used to do with VTM was we made a piece with the journalist 

and the camera man, but when the interview was done, with a big camera, sometimes 

they said “well, that wasn’t a very nice quote. Maybe we should only put a quote on 

Facebook very fast”. And you can’t do that with the big camera. So (…) we did the 

interview again with the smartphone and we put only the quote on Facebook. Which 

was a trigger of course, to do news in the evening at seven o’clock. Because on 

Facebook, especially journalists or media companies, are struggling on Facebook, 

because the return on investments is very low, you can’t get a lot of money out 

Facebook. So, used it wisely and use it as a trigger. What we call social media 

inhousement of a journalist piece. For example, the quote we put on Facebook was very 

small and it was teasing – you know teasing when you are triggered – and maybe 

because you were triggered by the quote that we already put on the field in the afternoon 

very easily with a smartphone and maybe because of that you get more eyeballs on 

your piece and in the evening when it was on antenna, when it was broadcasted on 

television.” 
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Tom Rumes: “Because one of the advantages is that I turn on and we didn’t wait five 

seconds to be able to film. That is a big difference with your big camera, because you 

have to put on the tripod, you have to make the white balance, you have to focus, you 

have to put in your lances, and so on.” 

Stephen Quinn: “Speed. A trained mojo can create a video story, eitherr for the web 

or a newspaperd website or a television studio. If they are good enough, they can do it 

in 3 or 4 hours. Things that would take a crew of people, a day and a half in the past.” 

Stephen Quinn: “When I was in Hong Kong, I did a news story that took just over 

three minutes between pressing on record bottom and having the video on the website 

of the newspaper. Three minutes. But that was a suspicious occasion, because I pre 

plan everything. That is how fastly potentially you can do. Now a days, if you got a 

good connection, you can do sort of live television on Facebook and any number of 

technologies.” 

Pipo Serrano: “If we talk about creating a quick, a fast-food content, yeah, maybe you 

can get a quick app and you can create a quick video to spread the news about 

something you're going to explain tonight. Okay, then its works.” 

Pipo Serrano: “I remember in Paris attack and the guy who was doing the international 

correspondence for the team. “Hey, are you ready? Just happened this”, “Yes, I'm going 

to the airport”. It's like just grab it (smartphone) and when you get into the plane, it's 

with you, you put it in (in your pocket). And also in relation to how and where they 

allow you to record. You can be at the airport, you can set up it easily. “Hello, we're 

just facing this fly to Paris now and in two hours I'll be telling you what's going on”. 

You can do that piece for social networks as a next upcoming. And once you get down 

and you get out of the plane in Paris, you can, on the first week, record yourself, you 

can be showing, you can be streaming, you can be live, you do anything. It's much 

easier.” 

Movimentos de câmera e novos ângulos com o smartphone 

Tom Rumes: “I was making a piece on how people are growing the wrong vegetables 

and having chickens in their gardens. And one of the nicest shoots – I had a camera 

with me, I had a big camera and I was just filling the whole thing about on my big 
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camera, interviewing with lavalier mic, with light, with and softboxes, all the things. 

But the best shoot was when I put my smartphone in the hen house which was a very 

small compartment, I couldn’t do that with my big camera because the hen house would 

be broke. And the chickens were picking on my smartphone and was the best shoot 

ever.” 

Stephen Quinn: “That is one of the advantages: smallest. Means mobility, means you 

can get some really interesting imagens and angles by using the camera.You can do 

interesting things, you can strap it to skateboard, or strap it to your chest when you 

walk or bicycling through the city.” 

Produção de vários formatos de notícia 

Tom Rumes: “I don’t think television will disappear, live television will disappear. 

But I think there will be a place for even TikTok journalism, there will be a place for 

Instastories, there will be a place for Twitter, there will be a place for Youtube. So I 

think the two pallet is getting bigger as journalism, and if you don’t adapt, I think you 

will extinguish as journalist. (…) the journalists who are saying “well, the quality of 

journalism is going down” are most of the time people who will not adapt, or doesn’t 

like to adapt. The same with the companies. Companies that are not willing to enter 

this evolution will have a big problem in a few years.” 

Stephen Quinn: “They got a lot of remote euros (euro correspondents) in one person 

euro mojo. They may do everything. So being remote is a great opportunity for mojos. 

What you have to have is a sort of mindset in the journalist. She or he is willing to learn 

to use technology properly. And they willing to be a single operator. And likes being a 

one-person band.” 

Pipo Serrano: “I don't think it has to do with mojo. I don't think it's something 

exclusive to Mojo. I think it's something to do with the journalism in 21st century. I 

think it has to do with digital journalism. We tend to think that or we do old journalism, 

or we do mojo or we do something modern. No. We do journalism in 21st century. And 

if someone does not understand that the journalism in 21st century is mixing them all, 

so they never understood anything. Many years ago, our content is not in the paper, or 

is, but most are consumed on the websites. (…) If we don't understand that, apart from 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/extinguish.html
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writing, we need to add some extra visual content, or audio content. So, for me, it's not 

about mojo, it’s digital.” 

A qualidade na produção de mojo 

Tom Rumes: “Stead on going out with a director, a light guy, and a sound guy, and a 

camera man, and the journalist, you had a team with three to five people. Now a days, 

it shifted into a one camera team or two camera team. For example, the journalists also 

will record the sound and will also do the camera work. Did it affect the quality of 

journalism? Yes. I mean, you have to be honest, you will see some differences in sound, 

you will see some differences in the image, you must to be honest with that. But, it’s 

not that ground-breaking because, for example, the equipment also got a lot cheap, also 

got a lot easier. It wasn’t possible twenty years ago, for a journalist, to operate a camera 

on themself, because it was very technical, with a lot of buttons, and if you did 

something wrong you saw it immediately. Now a days, the cameras are much cheaper, 

much easier, and if you work in automatic mode, for example, the write balance, the 

result is rather nice.” 

Tom Rumes: “the news generations of smartphones are not also about image quality, 

but it is also about stabilization. Stabilization is the biggest evolution I think in the last 

couple of years. There is almost no differences or not enough differences with the big 

cameras. One of the differences one or two years ago was the adapt filter. Do you know 

what I mean? Adapt filter is where you have an image that I am in focus and the 

background is out of focus. That was a big difference with smartphones. The 

smartphones were really a video image, with everything on focus, it wasn’t really 

contrast, it wasn’t really film look (…). But now the smartphones are getting difference 

lens on bord, for example, three or four lenses, you also got adapt filter. (…) So I don’t 

think it has to mean a lower quality of journalism, it is just a different way of 

journalism.” 

Tom Rumes: “What I always give as a tip is don’t hide that you are filming with 

smartphone, show it! When you show it, people will understand that maybe the sound 

quality is not perfect, maybe the image quality is not perfect. And the other thing is: 

have to knowledge of your smartphone. I can get perfect sound with my smartphone 

without an external microphone, if you do it in the right way. For example, really go 
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close. Find a spot where there is not too much background noise and you will get a very 

good quality, because the sound quality of smartphone is perfect. Radio journalists are 

making radio only with smartphone. So don’t tell me that the sound quality is not good. 

The sound quality is not good because (…) you got too far from the subject. The reason 

is not the smartphone, the reason is you, because you don’t understand the limitations 

of the smartphone.” 

Stephen Quinn: “The disadvantages are lack of training producing very poor-quality 

images, which gives traditional videographers the chance to say “look that crap. That 

is why we need a professional camera man”. Because they see how bad the untrained 

video could be. The other disadvantage is the technology, the sensor in the device that 

permits light into the camera is very small compared to traditional video cameras. 

Which means you don’t get as good quality images in poor light. And the digital zoom 

means that if you move the camera around too much, you get very patchy video” 

Stephen Quinn: “There is only really a handful of appropriate apps for doing what I 

call the full mojo.” 

Stephen Quinn: “I believe that interviewing somebody as a mojo is quite complex, 

quite difficult, it requires a skill which needs to be practiced and learned. If you got 

someone holding a camera for you, if you are in two people tream doing the interview, 

it is much easier for journalists to focus on the questions, and listen to what is being 

said. A mojo encounters it difficult because you are as well as being a reporter, and 

listening and responding, you also have to have a way of making sure that you got 

decent images. So, I usually recommend to people that, when they do mojo interviews, 

set camera up and then make sure it is framed and running properly, and the person 

down, they're not going to move around and do the end. And do the interview in that 

way which involves skills in finding the right location, the right light and that sort of 

thing. That means that with a camera in position, and you know, it's running, you know, 

your pictures are good. You can then focus on the interview.” 

Francesco Facchini: “Probably the percentage of internet consumption by mobile 

devices grown by up to 75%. What this mean? That the technical quality, the technical 

frame rate and the technical delivery of the video content are consumed by very small 

screens. (…) Also, delivering heavy files can give you more problems. If you have 4k 
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footage, this can give you more problems to edit and work even with personal 

computers. Why waste time and forces and become worried with technical delivery, 

when importance is a story, not delivery?” 

Francesco Facchini: “Sometimes probably better. Because the smartphone is a gear 

with which each of us is being recorded at least once in our lives. So, when you're doing 

an interview with a smartphone, the people who are been interviewed as less afraid and 

gives you more real content. He is less afraid to deliver sentences and thoughts that 

could be more dangerous for then. And any of those less fears can give you the 

probability to do and to deliver more interesting content with smartphone than with a 

camera.”  

Pipo Serrano: “(…) you've been able to create a mojo kit that can balance the pros and 

cons and substitute any element or add any element in terms of which you need to fix 

those cons. Let's say stability, you use a tripod, but you can use a gimbal (…). And if 

you don't have a good light, your stability is gonna be worse, for sure. Because even 

the sensors will not work properly. I've used a torch, then you will get a better image, 

better stability and all that. Then the audio depends if you use a pro mic, gun mic, for 

example. (…) So it (the quality of the content) depends a lot on the editor, I would say.” 

Pipo Serrano: “It won't be the same (working on smartphone or laptop) because in 

terms of the screen, the way you can move around, the way you can zoom in and zoom 

out and see the whole piece and all the layers. It's not the same.” 

Pipo Serrano: “The good thing is that we put in a good balance what we use it, when 

we need it and when it's in our favour. And I'm sure that many of these presenters who 

do their shows at home today, will not be so critical when they hear someone saying “I 

can do that with my phone and with good equipment”. They used to think “ok, that's a 

low-cost option”. No, it's not the low-cost option. In the times I've been working on 

adapting mojo in the newsroom, we were, as I told you, combining traditional cameras 

with Mojo and we never said to our audience “it was recorded with the phone”. And 

nobody ever said “Why do you have some stories with the worst quality than others?” 

Gravar em locais proibidos com o smartphone 
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Tom Rumes: “As a journalist, we are not allowed to film at train stations, it is the rule, 

it is not legal, you cannot film without any regulations; if you don't have permission, 

you can't film. So, if I film with a big camera in the train station, most of the time, in 

five minutes the securities are there and you must stop. When I film in a train station 

as a journalist... I know it is illegal… if I film with my smartphone, there is no 

problem.” 

Pipo Serrano: “I always say that there is a very thin line between to look like someone 

on the street with a phone recording or to be a high-tech guy.” 

Pipo Serrano: “My correspondent in Brussels, when going to the European 

Parliament, he was not allowed to record in certain places with a camera. But he was 

allowed to do it with a phone. Because, you know, administration is very slow, they 

don't understand that you can record something with a phone and that it can be aired 

on TV. So we had images that nobody ever had because we were live, explaining things 

and you're recording with a phone. You didn't even have to ask for permission for 

anything. So it's faster, easier.” 

Gravar eventos inesperados com o smartphone 

Tom Rumes: “There was a journalist from VTR, the public broadcast, (…) and he was 

walking toward this media company to work on the Sunday morning, and he saw that 

streets were full of trash because people were partying until later. And what he did? 

When he was walking, he filmed it with smartphone and he immediately commented it 

on live and, in the end, he went to selfie-mode. So you saw him. That is what I mean. 

That was this piece, it was one alone shoot, it was with smartphone, and you can’t do 

that with the big camera.” 

Stephen Quinn: “The flexibility means if you got in your pocket (a smartphone) you 

can use in any time, not just doing a reporting shift. It does force you to be, or allow 

you to be, depending on your mindset, force or allow you to be a journalist 24/7 (24 

hours by seven days).” 

Francesco Facchini: “I am sure that you are more agile and more capable of also 

changing the road of your story. Think about the fact that you're producing a story in 

the wild, interviewing someone, and someone else comes in and is interesting for the 
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story. You take your smartphone and you say: ‘Where do you live? Can I go where you 

live and change the story because I would love to have your interview?’. And you can 

do this in a couple of minutes. If you have a big camera, you have more problem to 

move around and change the way the story is going on.”  

Pipo Serrano: “I remember some months ago, with my motorcycle in Barcelona filling 

up the tank and the guy who was filling up the tank, he was amazing. I mean, he is a 

Cuban guy, I think he was in the Embassy of Cuba, but then he became an athlete and 

he was running for Cuba in the Olympics or whatever, but then they he had to go into 

exile to Russia. I was with this (smartphone) and “Hey, can I interview you?”, “Yeah, 

of course, you can do that”. If you have to go for the camera crew, maybe he will think 

it again. And two hours later, he said he might not. So you can tell stories faster.” 

Filmar pessoas comuns com smartphone 

Tom Rumes: “the journalist as a camera man sometimes is better than a big team. For 

example, in war zones, or if you want interview somebody who doesn’t really like to 

be interviewed, then one-man team has some advantage against the bigger team.” 

Francesco Facchini: “Sometimes probably better. Because the smartphone is a gear 

with which each of us is being recorded at least once in our lives. So, when you're doing 

an interview with a smartphone, the people who are been interviewed as less afraid and 

gives you more real content. He is less afraid to deliver sentences and thoughts that 

could be more dangerous for then. And any of those less fears can give you the 

probability to do and to deliver more interesting content with smartphone than with a 

camera.”  

Pipo Serrano: “When you talk to many people on the street and imagine you interview 

someone, they tend to be great. They tend to answer things in a very smart way. But 

when they see that the big camera switches on, they get small. When you do this with 

the phone, it doesn't happen. And the reason why it doesn't happen is because we are 

all used to having someone with this (smartphone) in our face, just recording us.” 

Filmar autoridades com smartphone 

Tom Rumes: “The prime minister of Belgium in the ’90, Jean-Luc Dehaene, very 

famous politician (…). And that was the (period of) shift of the camera journalism. It 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Dehaene


 

106 

wasn’t smartphone, but it was the shift towards smaller video cameras. And when you 

went to Jean-Luc Dehaene with a small camera, he said no. If you want to interviewed 

me, do it with a big camera and don’t do this with your toy camera, take me seriously, 

I will not give interview for journalist with small cameras. And we also see that 

sometimes in Belgium with the same thing with smartphones. But give a few years and 

that will not be an issue anymore.” 

Stephen Quinn: “A lot of journalists told me politicians, people with big egos will 

only be interviewed, will only allow themselves to be interviewed by people with big 

cameras, with the patch of a news organization on the camera, because it is good for 

their ego, they think this is the real journalism, without an interview with a small 

camera, like a camera on a mobile phone.” 

Stephen Quinn: “a lot of politician and these people with big egos they want to be 

seen by their colleagues being interviewed by someone with a big camera because 

stroke their ego. I think increasingly, that's a minority.”  

Francesco Facchini: “Before Covid-19 emergency, this used to be a problem because 

of the quality and because the habits that consider a good journalist the journalist who 

has a big camera, and bad journalist a journalist who has the smartphone. But you don't 

have to consider the gear. You have to consider the question that is being posed to 

announced to the authority.” 

Francesco Facchini: “It has changed completely. I see many (journalists using) 

smartphones. And this is becoming normal.” 

Assuntos economicos 

Tom Rumes: “Why journalism is shifting to other things? I already said because it is 

cheaper and smartphones is getting better, but the main reason is of course budget. Why 

is the journalism team smaller and smaller? Because the revenue on television, on 

newspaper, on magazines is dropping and dropping. If you don’t change, you won’t 

exist anymore.” 

Stephen Quinn: “(…) Economics: one person can do what three people used to do. 

Used to have a reporter, a camera person, sound person, editor, now one person can do 

all three jobs. (…) This became really attractive. During times of recession or economic 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Dehaene
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downfall, even now, you finding that companies try to save money. And if you send 

someone to do a report for another country, it’s only one airfare, it’s only one hotel, 

rather than three.” 

Stephen Quinn: “I’ve been following all these businesses with COVID-19 disease 

online and on television. And that is really interesting to notice in the way journalists 

has been forced to become mojos, because they are all operating from home, and doing 

interviews by Skype or Zoom. What might happen is especially if advertisement or 

revenue decreases and the newsroom shrink and loses staff as a consequence, my 

finding is that mojo has great potential to fill in the gaps, if you have fewer journalists.”  

Stephen Quinn: “In the past, traditional TV has been controlled by the money spent. 

What I mean by that is a big news organization has spent millions of euros buying and 

setting up studios with automatic three cameras situations. So they are reluctant to go 

to mojo rote because what you say about all the money spent on fancy equipment. It is 

a new arrival that I think will goes in mojo rule, because it is just cheaper, more flexible, 

more agile compared to traditional crews” 

Francesco Facchini: “I think that mobile content creation is a way of considering that 

mobile technology is touching in many different fields. For example, I gave training to 

architects (…), to video makers who want to change their way of filming, to creativity 

people, teachers, lawyers, everyone who needs to give themselves the chance to grow 

with the digital age. (…) After CIVID-19, we will find a different world in which the 

mobile content creation will be the language to tell the story of different kinds of 

activities. And to let the digital image and digital presence of these kinds of activities 

to grow up with less cost, faster and in a more real way. Because also the companies 

now would love to be more real, less cinematic, less marketing than in the past. And 

this is a field that mobile content creation must focus efforts.” 

Francesco Facchini: “We have to continue (…) searching for a match with the world 

of broadcasting, with the world of content production, with the world of marketing, 

with companies, working with brands in the world of journalism and so on. This will 

be the way to transform the community into something that will become mainstream.” 
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Pipo Serrano: “Many of the bosses who are launching or adopting mojo in their 

newsrooms only pay attention to one thing, which is price and effectiveness, and the 

way you can send one guy to do everything. But that's not the way. (…) For me, mojo 

is a way to cover stories,  but not all stories are perfectly covered with mojo. There are 

certain stories that you can cover better in the traditional way with a cameraman and 

with a camera crew. And some others can be perfectly done by the journalist.” 

Pipo Serrano: “If we think about the future of journalism, I hope that we have better 

years coming than the last 10 or 15 years. And I hope that because after the fever of 

Google, of the technological revolution and all this, things will come back to their place 

(…). We will realize what's important and what's not, how we should behave. And our 

readers, listeners, followers in general will understand that if we are able to transmit 

that, they will have to pay for our work. And if we do that, it probably means that we're 

doing better stories and they feel like it is valuable what we do (…). I hope that 

journalism becomes more important than ever, because that's the only way to fight 

against fake news and to fight against enemy’s information” 
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Anexo 3. Transcrição da entrevista com Tom Rumes, realizada por 
Skype no dia 8 de maio de 2020. 

 

1. I read a little of your biography, you are a professor and journalist. Tell me about you 

and your occupations… 

(0:28) I am director of studies at Tomas More University. That is my main profession. I am 

director of studies at Tomas More University College, where we train television students 

and also journalists. I still teach a little, not much, I try to coordinate those programs. And 

besides, I have my own company, when I used work for VTM. And VTM is the biggest 

commercial television station in Flanders, a Dutch-speaking region in Belgium, and I worked 

for the news department for six or seven years, as an editor, as a camera man, as a trainer, at 

the end of that period. But now my company has shifted to workshops and consulting for 

media companies. Media companies like VTM, but also for the public broadcaster, like VRT, 

which is public broadcaster in Belgium, but also for a lot of newspapers. I do consultancy 

and training in workshops on storytelling, transmedia storytelling and a lot of smartphone 

videos. I wrote a book about storytelling. It's called How to Story, and I'm writing my second 

book now, more about transmedia storytelling. So it's more about how you deal with short 

stories across different platforms, what the relationship is between those stories and public 

participation. 

 

2. When and Why did you start to work with mobile journalism? Do you have practical 

or theorical experience on mojo? 

(2:24) Well, I already did some pieces with the mojo kit or my smartphone. But my 

emphasis, what I do, is on training mojos, training journalists who used to go out with big 

cameras, edit at Premiere or whatever, and now I train all these journalists, newspaper 

journalists, but also a lot of television journalists in shifting to mojo. So, I’m not really ... 

well, I’ve produced, of course, pieces on my smartphone, but I work more training in 

workshops. So, I teach people, how you use your smartphone, what could be a possible mojo 

kit, how you can edit on Kinemaster, on IMove, on Power Directed, what apps are there with 

you want to make a short digital content, what are the pitiful you best avoid when you start 

mojing, how do you get good sounds, even without a good microphone, and do on. And not 

only the technical part, but also the storytelling part, how you can incorporate mojo, how to 

incorporate the smartphone into your journalistic storytelling. Because my emphasis is non-

fiction, I don't do any fiction, my emphasis is on journalism documentary.  

 

3.  In general, what characteristics do you highlight in mobile journalism compared to 

traditional journalism? 

(4:10) That is a big question. First of all, what I always put emphasize is that “the sky is not 

a limit”. So, I mean, there are some real advantages on smartphones, but there are also a lot 

of disadvantages. And you have to know these disadvantages. It's not only good news. I don't 

believe it's our story, I think it's a story. So, what I mean by that is that I still film with big 

cameras, Sony, Panasonic, stuff like that. I still do that. I still edit on my Avid, I still edit on 

After Effects when I want a serious piece or stuff like that. But sometimes, and it depends 

on the format, it depends on the speed, it depends on the skills, it depends on the platforms, 

sometimes I use my smartphone. If I really want to make very quickly, if I see something 
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and work as a newspaper journalist and I want to put it out there very quickly on Facebook, 

wherever, I don’t care, or another social media platform ... you come into me, if you use a 

big camera, if you edit on your laptop, I'll always be much faster on my smartphone. So that's 

what I mean, it's not or story, or smartphone or you have to choose between cameras. It all 

depends when I access it. Sometimes I crab on my big camera, sometimes I use my 

smartphone. 

 

4. Reading about mojo and digital journalism, I could observe two types of 

interpretation. First mojo as a new stage in journalism, using high technologies. 

Second as a degradation of journalism, the professional overwhelmed and the quality 

of news decreasing. Which do you consider? 

(6:20) Well, also there is both. But I more in the first camp. Journalism is shifting throughout 

years, and the first step was... what we called come you. It was the camera journalism; it 

wasn’t the smartphone. Stead on going out with a director, a light guy, and a sound guy, and 

a camera man, and the journalist, you had a team with three to five people... now a days, it 

shifted into a one camera team or two camera team. For example, the journalists also will 

record the sound and will also do the camera work. Did it affect the quality of journalism? 

Yes. I mean, you have to be honest, you will see some differences in sound, you will see 

some differences in the image, you must to be honest with that. But, it’s not that ground-

breaking because, for example, the equipment also got a lot cheap, also got a lot easier. It 

wasn’t possible twenty years ago, for a journalist, to operate a camera on themself, because 

it was very technical, with a lot of buttons, and if you did something wrong you saw it 

immediately. Now a days, the cameras are much cheaper, much easier, and if you work in 

automatic mode, for example, the write balance, the automatic mode, the result is rather nice. 

And also, you got some opportunities. And sometimes “come you”, the journalist as a camera 

man, sometimes is better than a big team. For example, in war zones, or if you want interview 

somebody who doesn’t really like to be interviewed, then one-man team has some advantage 

against the bigger team. So I think is the same history with smartphone is the next step… 

where the smartphone is getting better and better, and it is almost as good if you don’t fall 

into the pitiful. For example, if you give it enough live, if you give smartphone enough live, 

it will perform very good. If you try to make it stable, for example, with a tripod, or even 

your hands, it will be stable. And the news generations of smartphones are not also about 

image quality, but it is also about stabilization. Stabilization is the biggest evolution I think 

in the last couple of years. The image stabilization. So I think there is almost no differences 

or not enough differences with the big cameras. One of the differences one or two years ago 

was the adapt filter. Do you know what I mean? Adapt filter is where you have an image 

that I am in focus and the background is out of focus. That was a big difference with 

smartphones. The smartphones were really a video image, with everything on focus, it 

wasn’t really contrast, it wasn’t really film look. But now the smartphones are getting 

difference lens on bord, for example, three or four lenses, you also got adapt filter. So even 

that is in a sort of evolution. So I don’t think it has to mean a lower quality of journalism, it 

is just a different way of journalism. And I think that two pallet of journalists is getting 

bigger: sometimes he works with a smartphone, some it goes with this camera, sometimes 

he goes with a bigger team.  I think it will be a lot of things… the same thing about platforms. 

I don’t think live television will disappear. But I think there will be a place for even Tic Tok 

journalism, there will be a place for Instastories, there will be a place for Twitter, there will 

be a place for YouTube. And so on. So I think the two pallet is getting bigger as journalist, 
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and if you don’t adapt, I think you will extinguish as journalist. So people, or the journalist 

who are saying “well, the quality of journalism is going down”, they are most of the time 

who will not adapt, or doesn’t like to adapt. The same with the companies. Companies how 

are not willing to go into this evolution will have a big problem in a few years.  

 

5. In the questionnaire, you agreed with the statement that the journalist gains agility 

when working with the mojo. And this happens in two levels: during the news 

production cycle (production, editing and distribution) and in his physical 

locomotion. So, I would like to understand better why did you agree with this 

quality? And more precisely, what aspects of mojo allow the journalist to be more 

agile in these two levels? 

(12:44) First of all, the role of journalist is also shifting, I mean, it is not… only telling stories 

is not enough anymore, because my elder soon also tell stories. Why should you listening 

stories and why you should pay me as a journalist? And then, everybody would say ‘well, 

the journalist is a gatekeeper’, for example, or ‘the journalist he gives you stories double 

checked’, and fake news role.. something like that. And it is also true, but I also think you 

can't leave up to user-generated content and the citizen journalism to only cover break news. 

If you only use citizen journalism when there is a fire or stuff like that, I think that also 

journalism must cover those break news, must make difference in break news. And one of 

the biggest advantages of smartphone is that you always have it with you. For example, when 

I was in worked at VTM two years ago, there was a journalist and there is a big snow storm. 

So, all the Alpes, all the villages there were close off, you couldn’t get in, you couldn’t get 

out. And the journalist who was there with his family made a piece with his smartphone, 

because, he didn’t get a camera, and he was the only journalist in that part. So, you saw of 

course the difference in the citizen journalism, because the citizen journalism… they have 

the same smartphone, but they don’t know to film, they don’t know how to edit, how to tell 

the story. So, I think there are a lot of opportunities, because you always have the smartphone 

with you. Sometimes it is sort of mental. And also technically, also in directing it. For 

example, I was making a piece on how people are growing the wrong vegetables and having 

chickens in their gardens. And one of the nicest shoots – I had a camera with me, I had a big 

camera and I was just filling the whole thing about on my big camera, interviewing with 

lavalier mic, with light, with and softboxes, all the things. But the best shoot was when I put 

my smartphone in the hen house which was a very small compartment, I couldn’t do that 

with my big camera because the hen house would be broke. And the chickens were picking 

on my smartphone and was the best shoot ever. So that is what a mean. Even with directing, 

even with technical part, you can have some solution. And then also, don’t forget that part, 

smartphone as a head off. For example, what we used to do with VTM was we made a piece 

with the journalist and the camera man, but when the interview was done, with a big camera, 

sometimes they said “well, that wasn’t a very nice quote. Maybe we should only put a quote 

on Facebook very fast”. And you can’t do that with the big camera. So what we did was we 

did only quote, we did the interview again with the smartphone and we put only the quote 

on Facebook. Which was a trigger of course, to do news in the evening at seven o’clock. 

Because on Facebook, especially journalists or media companies, are struggling on 

Facebook, because the return on investments is very low, you can’t get a lot of money out 

Facebook. So, used it wisely and use it as a trigger. What we call social media inhousement 

of a journalist piece. For example, the quote we put on Facebook was very small and it was 

teasing – you know teasing when you are triggered – and maybe because you were triggered 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/extinguish.html
https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/technically.html
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by the quote that we already put on the field in the afternoon very easily with a smartphone 

and maybe because of that you get more eyeballs on your piece and in the evening when it 

was on antenna, when it was broadcasted on television.  

 

6. But you disagreed that smartphone gears and apps allow you to produce news content 

with the same quality as the professional cameras and equipment. That’s right?  

(18:05) Yes, but that is what I mean by "the sky is not a limit". Try to make your weakness, 

your strength. Don't try… for example, in Ireland, RTÈ, the public broadcast, really famous 

on the mojo, in Dublin, and they made really traditional reporting with their smartphones. 

And, of course, you immediately saw that it was shot with a smartphone it wasn't as good 

compared to a big camera. So this is very stupid. Do not do it. Don't make a documentary 

with your smartphone. So try to incorporate your smartphone into your storytelling. I'll give 

you an example: there was a journalist from VTR, the public broadcast, Riatari is his name, 

and he was walking towards this media company, VRT, because he lives in Brussels, and he 

was walking on Sunday morning, to do the weekend shift, and saw that the streets were full 

of trash because people were partying later. And what he did? When he was walking, he 

filmed with a smartphone and immediately commented live and, in the end, he went into 

selfie mode. So, you saw him. That is what I mean. That was this piece, it was one alone 

shoot, it was with smartphone, and you can’t do that with the big camera. What I always 

give as a tip is don’t hide that you filmed with a smartphone, show it! When you show it, 

people will understand that maybe the sound quality is not so perfect, maybe the image 

quality is not so perfect. So this is one thing. And the other thing is… have to knowledge 

your smartphone. I can get perfect sound with my smartphone without an external 

microphone. Believe me. If you do it the right way. For example, really go close. Find a spot 

where there is not too much ambience or background noise and believe me: you will get very 

good quality, because the sound quality of the smartphone is perfect. Radio journalists are 

making radio only with their smartphone. So don't tell me that the sound quality is not good. 

Sound quality is not good because you are stupid, because you are too far from the subject. 

The reason is not the smartphone, the reason is you, because you do not understand the 

limitation of the smartphone. 

 

7. Do you consider that mobile journalist has more independence and autonomy than 

the traditional journalist? 

(21:40) What I am telling now is all the good news. But there are some advantages also. You 

must remember that. Don’t be blind about these advantages. I’m not against accessories, I 

really buy these toys. But, if you have, for example, if you have a big tripod, if you have a 

gimbal, if you have some lenses, if you have an extra light, what are you doing? Buy a video 

camera. It would be cheaper, it would be easier, it would be better. Choose wisely. You can 

buy lapel phone with 50 euros and it is nice and maybe you can buy another piece and that 

is it. Because if you waste time for a half hour putting all that stuff together you lose the 

advantage of smartphone. Because one of the advantages is that I turn on and we didn’t wait 

five seconds to be able to film. That is a big difference with your big camera, because you 

have to put on the tripod, you have to make the white balance, you have to focus, you have 

to put in your lenses on, and so on. 

 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/autonomy.html
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8. What about mojo in conflict areas, do you consider mojo suitable for this type of 

work? Have you ever had any experience like that, or know someone who has? 

(23:40) One of the advantages is that it is not confronting too much, smartphone is much 

smaller. So, people are also more used to smartphones, instead of the camera. One of the 

biggest disadvantages of a big camera in a conflict area is that it looks like a bazooka. So 

this is a big difference. As a journalist, we are not allowed to film at train stations, it is the 

rule, it is not legal, you cannot film without any regulations; if you don't have permission, 

you can't film. So, if I film with a big camera in the train station, most of the time, in five 

minutes the securities are there and you must stop. When I film in a train station as a 

journalist... I know it is illegal… if I film with my smartphone, there is no problem. I think 

there are some opportunities in the areas of conflict, maybe you can do a combination. For 

example, if you are in Palestine, filming a real documentary, please, film it with your big 

camera and do a good set of interviews, with a small adapt field, put a little light on. But 

when you go out, for example, filming a situation where there is racism or conflict, maybe 

you use your smartphone. You can do a combination on your piece; it is not an issue at all. 

(25:49) Yes. I was in Brazil filming a documentary about Olympic games. In Rio de Janeiro, 

the police clean up all the favelas. And what happens was, of course, the gangster has just 

moved to the next city. So that was the topic of the documentary. So we went to Rio and out 

of Rio and we did some piece of there. We were filming with big cameras outside and then 

we saw from the top of the mountain, a nice shoot ever. And then, of course, we saw drug 

dealers coming down the hill with guns... and we didn't notice that we were filming the 

entrance to favela. If we did that with a smartphone, it wouldn't be a problem. Because of 

the big camera and the tripod, we had an issue. We also did a hide camera on smartphones, 

when we were in conflict situation, and we realize maybe it is not a good area, don’t choose 

your big camera, do it with your small camera. For example, a friend made who made a 

documentary about music. He was in America, and they visited Graceland, where the Elvis 

Paisley born, and they couldn't film inside the house. What they did? They film the whole 

thing with their smartphone.  

 

9. What aspects make mojo interviews with authorities more difficult? 

(28:30) Yeah, it is all right. For example, he already died but the prime minister of Belgium 

in the ’90, Jean-Luc Dehaene, very famous politician in Belgium. He died in a few year ago. 

And that was the shift of the camera journalism. It wasn’t smartphone, but it was the shift 

towards smaller video cameras. And when you went to Jean-Luc Dehaene with a small 

camera, he said no. If you want to interviewed me, do it with a big camera and don’t do this 

with your toy camera, take me seriously, I will not give interview for journalist with small 

cameras. And we also see that sometimes in Belgium with the same thing with smartphones. 

But give a few years and that will not be an issue anymore. I mean, I travel to America few 

times a year, and there, smartphone is part of the tool. People doesn’t ask those question. I 

see it very traditional countries hang on to the traditional ways of working and will not shift. 

But in the America and in the Japan, it is normal. If you don’t adapt… you must be honest, 

Why journalism is shifting to other things? I already said because it is cheaper and 

smartphones is getting better, but the main reason is of course budget. Why is the journalism 

team smaller and smaller? Because the revenue on television, on newspaper, on magazines 

is dropping and dropping. If you don’t change, you won’t exist anymore. I really confident 

of that. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Dehaene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Dehaene
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10. To conclude this interview, I would like to know your opinion about the future of the 

journalism and the mobile journalism. Would you like to say anything else about 

mojo? 

(31:27) Like I said, it is not a revolution, it is an evolution. And I think it will be a 

combination of things. So I don't think real traditional journalism will go away, all television, 

with big cameras, editing tools, big teams and so on... they will not go away. But it will get 

smaller and smartphone journalism will also be part of it. But what I do think is online 

changes a lot. For example, when you are a newspapers journalist, you work for print, your 

pieces on newspaper could be longer, the way you did your storytelling could be really 

slowly or maybe a bit teasing in the beginning. And then your passcode would be at the end. 

When there was online, they said “well, yours piece in the newspaper if you want to put it 

online, has to be a different storytelling. You have to get into the story much quickly, your 

passcode must be at the beginning”. Well, now it was online followed by printing, and now 

it's changing, online is almost demand for everything else. So the way we tell stories on 

television have shifted because of the online, the way we tell stories in the magazine has 

shifted because of the online. For example, a news piece, now a day is much more different 

than three or four, five years ago, because of the online. So, also in documentaries, we get 

much more into the history much more quickly. The passcode is not at the end, it is at the 

beginning, not only the online, but also on television, also in documentaries. I think it's a 

shift in the storytelling, it is a shift in how we tell stories. But it's also a change in the 

techniques. And think that, as a journalist, you must adapt and know the techniques and then 

access what story do I have and how I’m going to tell it. I’m going to tell it with a big camera, 

or with a smartphone, or with a combination, or with a GoPro, or a Drone, or with Skype, 

and so on. And if you don't know the tools today, you have a problem.  
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Anexo 4. Transcrição da entrevista com Stephen Quinn, realizada 
por Skype no dia 19 de maio de 2020. 

 

1. I read a little of your biography, you are a professor and writer. Tell me about you 

and your occupations… 

(3:58) I’ve been a journalist since 1975. From 1975 to 1995 I was a journalist in five 

countries, and from 1996 to 2011, I was a university professor. And then, in 2011, I went 

back to the journalism in Hong Kong. In 2013, I become a full-time writer. And I can 

combine that with teaching mojo and being a mojo. So since 2013 I’ve be doing three 

different jobs each sort of fit into each other. I spent two months a year teaching mojo at 

university in August and September, the rest the time I write books and screenplays and 

poetry and make mojo videos and do some training.  

 

2. When and Why did you start to work with mobile journalism? Do you have practical 

or theorical experience on mojo? 

(6:38) I started in 2007. I had a Nokia phone, Nokia 90, and I discovered that I could shoot 

video with that and uploaded to the web and also sent to other people. So I started a 

experimenting. This was in Australia. And I discovered that exactly at same time Reuters 

people are doing that in London and the BBC were doing a few experiments also in London. 

Have you headed about WAN-IFRA? The emerge of the world association of newspapers 

of there are. Guessing at ten years ago maybe longer. When I went IFRA, based in Germany, 

IFRA used to make a lot of money by running workshops and conferences for newspapers 

executives. And I used to go alone to a lot of this and demonstrate mojo, live demonstration 

in their conferences. I did that for about seven years. And in 2011, I took a job in China, with 

the university in Northam. And I brooding one of mine former PhD students, Ivo Burum. He 

is the co-author the book we wrote about mojo. So Ivo came to my university in June of 

2011 and we went a mojo workshop for students start and from that set up in New TSD, 

Nautica Nottingham University television station, run as a Mojo project. The south China 

morning post newspaper in Hong Kong heard about this and they approached me to run some 

training courses for these journalists. I said I’m sorry, now I’m too busy working as a full-

time academic. And almost as a joke but if you hire as full-time, as a newspaper, I can help 

you. But I can’t right now because I’m too busy in the university, I was running a school of 

communication. And suddenly they said Come and have a chat with us. And I was offered a 

job within days of meeting them in Hong Kong. So on October of 2011 I started full-time as 

the digital development editor with the South China Morning Post in Hong Kong. I did that 

job for two years, before I moved to the UK, where I am now. So I have been here since 

2013. And since 2013, I have basically run a small one-man operation calls Mojo Media 

Insight and most of my work, initially, was training mojos. I’m training mojos in 19 

countries, in media companies or universities.  

 

3.  In general, what characteristics do you highlight in mobile journalism compared to 

traditional journalism? 

(11:36) Good things: speed. A trained mojo can create a video story, eitherr for the web or a 

newspaperd website or a television studio. If they are good enough, they can do it in 3 or 4 
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hours. Things that would take a crew of people, a day and a half in the past. So, speed. 

Economics: one person can do what three people used to do. We used to have a reporter, a 

camera person, sound person, editor. Now one person can do all three jobs. So, as well speed, 

I would say money, economic. This became really attractive. During times of recession or 

economic downfall, even now, you finding that companies try to save money. And if you 

send someone to do a report for another country, it’s only one airfare, it’s only one hotel, 

rather than three. So, speed, money. This also, what I call, the convenience angle. What I 

mean by that is the most journalists now a days carry a mobile phone and use it for reporting. 

And most of the last smartphones they have a camera. So that means it’s possible for... 

potentially for all members of news organization to shoot video. And that could be more 

than just journalists, if management said, so it could be the drivers, the printers, the clerical 

staff, managers. So, you got the potential for a whole massive video, but obviously they need 

to be training, because, the undertraining hand produce pretty poor-quality video. That would 

be the three biggest ones.  

The disadvantages are lack of training producing very poor-quality images, which gives 

traditional videographers the chance to say “look that crap. That is why we need a 

professional camera man”. Because they see how bad the untrained video could be. The 

other disadvantage is the technology, the sensor in the device that permits light into the 

camera is very small compared to traditional video cameras. Which means you don’t get as 

good quality images in poor light. And the digital zoom means that if you move the camera 

around too much, you get very patchy video. So, part of the training is getting people to hold 

the camera still and the action come into viewfinder rather than following the action with 

the camera. The third disadvantage is and I don’t know whether that's a disadvantage. it's the 

smallness of the camera. A lot of journalists told me politicians, people with big egos will 

only be interviewed, will only allow themselves to be interviewed by people with big 

cameras, with the patch of a news organization on the camera, because it is good for their 

ego, they think this is the real journalism, without an interview with a small camera, like a 

camera on a mobile phone. But at the same time That is one of the advantages: smallest. 

Means mobility, means you can get some really interesting imagens and angles by using the 

camera.You can do interesting things, you can strap it to skateboard, or strap it to your chest 

when you walk or bicycling through the city. The mobility is about a disadvantage and 

smallest is both a disadvantage and an a benefit. 

 

4. Reading about mojo and digital journalism, I could observe two types of 

interpretation. First mojo as a new stage in journalism, using high technologies. 

Second as a degradation of journalism, the professional overwhelmed and the quality 

of news decreasing. Which do you consider? 

(17:10) that was certainly the case of technology was was not as good as it is now, but the 

cameras on modern smartphones… the iPhone 11 Pro, the Huawei P 30. Some mobile 

phones have really good quality cameras. But we should also discuss the what we mean by 

mojo. Because there are many definitions of this. A lot of people call mojo shooting video 

with smartphone, but then edit on Avid, or using Premiere or Final Cut, editing on laptop. 

Personally, I don’t consider that can be mojo, because that reduce the mobility and speed 

significantly. Fast mojo is when you can do everything on one device, including editing, 

narration, adding the graphic, the titles.  
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5. In the survey, you totally agreed with the statement that the journalist gains agility 

when working with the mojo kit. And this happens in two levels: during the news 

production cycle (production, editing and distribution) and in his physical 

locomotion. So, I would like to know, more precisely, what aspects of mojo allow 

the journalist to be more agile in these two levels? 

(19:05) When I was in Hong Kong, I did a news story that took just over three minutes 

between pressing on record bottom and having the video on the website of the newspaper. 

Three minutes. But that was a suspicious occasion, because I pre plan everything. That is 

how fastly potentially you can do. Now a days, if you got a good connection, you can do sort 

of live television on Facebook and any number of technologies. 

And it's also happened during the physical locomotion? 

You can move the camera in any number of angles and positions. You can get really 

interesting images by going up and down, escalators and travellators, anything moves, if you 

hold the camera steady and just lift and move, you can get interesting pictures. It's based 

around the creativity of the person holding the device. 

modern phones have some sort of an adjustment I forgot the term for just the video was 

wobbly and corrects for a very quick But also you can put on put it on a gimbal or um yeah 

gimbals can produce allow you to produce very fluid images while moving about and you 

can do it you can you can you can you can get down and video people see to get on a roof 

and the restriction is not technology, it's more the brain of the operator. 

 

6. You also totally agreed with the statement that the mojo kit allows the journalist to 

work with a variety of news content. So, is this an advantage of mojo?  

(21:51) yeah. I went to Catar in 2003. It was literally four days for the American coalition 

invaded Iraq. using Qatar as the as the base. When I arrived there. I was actually there to do 

some interviews for a piece about Al Jazeera Based in Qatar, and the immigration the 

customers people confiscated my big broadcast camera. If I had a decent mobile phone, 

remember this is 2003, then I could leave my camera behind and done everything with my 

smartphone, even though the big camera had been confiscated. The flexibility means if you 

got in your pocket (a smartphone) you can use in any time, not just doing a reporting shift. 

It does force you to be, or allow you to be, depending on your mindset, force or allow you 

to be a journalist 24/7 (24 hours by seven days).  

 

7. But don't you think this is demanding a lot from the journalist? 

(23:40) Yeah. That is one of the arguments the tractors have. So I respect everybody. I think, 

in a newsroom to be mergers, unless they are exceptional people. I mean, there are, there's 

always a handful of people in every organization who can do all things. So when I was in 

the South China Morning Post, we had just under three hundred journalist, usually 290 

something you know, we had a bit of turnover, so it was difficult given the exact number. I 

only trained about eight, who did everything. There only that number who wanted to do it. 

Couldn't force people to do these things. But there are a small number of volunteers, because 

they saw that it was to their advantage in terms of their career. 
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8. You also agreed that smartphone gears and apps allow you to produce news content 

with the same quality as the professional cameras and equipment. You totally agreed 

about apps and decreased just one point about gear in the survey. That’s right?  

(25:10) Yes. There is only really a handful of appropriate apps for doing what I call the full 

mojo, which includes everything. So this native camera app on smartphones and And there's 

an app called Filmic Pro, which allows you to to have manual control over the over the 

camera. This also another call AVES, which probably film as well as Film Pro. But made by 

a smaller company, so they haven't been able to mark selves as much as Filmic Pro. And 

then, for editing there's really only three if you're using an iPhone that only about two of you 

using an Android device device. So using a iPhone there's iMovie which comes free with 

your iPhone, kinemaster, Luma… they're the only three decente editing apps and scene 

editing app needs at least two video editing tracks. And none of the other apps allow that at 

the moment. So that's why there's a limit of those three. If you use an Android there's really 

only the kilimmaster. So that's only a handful of apps that allow you to hit it and to had 

decent quality graphic graphics for captions and titles and some decent voiceover if you want 

to be voiceover narration that's it out of the ordinary how many people tell me there are at 

least half a million apps in the app in the Apple Store and more than that in the in the Android 

Google Play Store. So that's a very small proportion of apps 

 

9. So, can we say that it is worth working with the mojo in any context or environment?  

(28:04) yeah. I mean, if you are in a war zone, you would be a very brave man doing it alone. 

One of the advantages of sending a proper video team to war zone is that you can look after 

each other’s backs. And I think covering sports (events) with a mojo camera does not much 

get a very good quality picture. You can good pictures of the crowd’s reactions in the goal. 

But you can’t follow a game, a tennis match, a football match, whatever. So those two I 

would say mojo wouldn’t be very useful. But I think for many other aspects, because of 

those advantages, I think it is gonna have potentially, you can do good things 

I think it is the two examples I gave you: war zones and sporting event where the technology 

and all the safety aspects would be enough to allow you to do proper merger I think most of 

the situations it's got potential got possibility  

 

10. In the survey, you agreed that the mobile journalist can work away from the 

newsroom. More precisely, what characteristics allow this?  

(30:40) if you are working away in isolated areas or from your main newsroom, the 

technologies is small, you don’t need much either. As long as you've got a decent source of 

electricity and I always recommend if it is possible to have two phones so one is a backup. 

And those devices are quiet rugged, so the equipment small and portable, so you can work 

remotely quite successfully. And in fact, I work in Norway every year. The national 

broadcaster, NRK, most of its… It has a lot of remote euros because Norway is physically a 

big country. They got a lot of remote euros in one person euro mojos. They may do 

everything. So being remote is a great opportunity for mojos. What you have to have is a 

sort of mindset in the journalist. She or he is willing to learn to use technology properly. And 

they willing to be a single operator. And likes being a one-person band.  
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11. Do you consider that mobile journalist has more independence, autonomy and he is 

always one step ahead of the traditional journalist?  

(32:25) yeah. I think they have a lot of autonomy and increasingly as newsrooms get smaller 

and newsroom budget shrink, you gonna find people who are willing to be autonomous, 

work alone, often with their own gear, not provided by the organization. You gonna find 

they are going be more respected, more appreciated, maybe have a better chance of retaining 

their job in the layoffs. 

 

12. What aspects make mojo interviews with normal people easier? 

(33:20) I believe that interviewing somebody as a mojo is quite complex, quite difficult, it 

requires a skill which needs to be practiced and learned. If you got someone holding a camera 

for you, if you are in two people tream doing the interview, it is much easier for journalists 

to focus on the questions, and listen to what is being said. A mojo encounters it difficult 

because you are as well as being a reporter, and listening and responding, you also have to 

have a way of making sure that you got decent images. So, I usually recommend to people 

that, when they do mojo interviews, set camera up and then make sure it is framed and 

running properly, and the person down, they're not going to move around and do the end. 

And do the interview in that way which involves skills in finding the right location, the right 

light and that sort of thing. That means that with a camera in position, and you know, it's 

running, you know, your pictures are good. You can then focus on the interview, the gaining 

information. 

 

13. And in the opposite way, what aspects make mojo interviews with authorities more 

difficult? 

(35:03) a lot of politician and these people with big egos they want to be seen by their 

colleagues being interviewed by someone with a big camera because stroke their ego. I think 

increasingly, that's a minority. a lot of journalists who report that There's more intimacy and 

closeness with a small camera doesn't get in the way. So this is one of the advantages of 

mojo interview.  

I guess it comes down as we talking about news organization, like a daily newspaper, the 

person assigning the stories, of job each day has to have a range of different operation, 

different types of journalists to… so reminds you use mojo for events like street protest, riot, 

fires. You might decide to use a crew fot interviews with a mayor or local politician. So that 

requires a degree of understanding of what's possible by the people who are assigned the 

stories if we're working within a traditional newsroom 

 

14. To conclude this interview, I would like to know your opinion about the future of the 

journalism and the mobile journalism. Would you like to say anything else about 

mojo? 

(37:15) I’ve been following all these businesses with COVID-19 disease online and on 

television. And that is really interesting to notice in the way journalists has been forced to 

become mojos, because they are all operating from home, and doing interviews by Skype or 

Zoom. What might happen is especially if advertisement or revenue decreases and the 

newsroom shrink and loses staff as a consequence, my finding is that mojo has great potential 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/autonomy.html
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to fill in the gaps, if you have fewer journalists. That is a possibility. I don't know if that's 

crystal ball gazing. At the moment, we may not come back to traditional media for some 

time yet, depending on how quickly people come out of lockdown. So I think my feeling is 

that mojo will benefit from this quarantine environment. 

I think where we are now is 2020 I think television, traditional television, is where newspaper 

were about 25, 30 years ago with the arrival of the World Wide Web. So the web changed 

newspapers radically. As we are seeing a drastic reduction in the print productions and print 

circulation. I think television, traditional television news, is probably in that point now, in 

the sense of the technology of mobile phone has got so good that we will see one personal 

operation happening, partly because economics, is cheaper to have one person cruise and the 

technology now enables it. So I think we gonna see radical change in what we call traditional 

television news in the future. In the past, traditional TV has been controlled by the money 

it’s spent. What I mean by that is a big news organization has spent millions of euros buying 

and setting up studios with automatic three cameras situations. So they are reluctant to go to 

mojo rote because what you say about all the money spent on fancy equipment. It is a new 

arrival that I think will goes in mojo rule, because it is just cheaper, more flexible, more agile 

compared to traditional crews.I know that Marc Settle is one of the people… he's going to 

be doing so much more training in the future because of the BBC is moved to that and they 

got their own dedicated app as well news gathering. I suspect he is gonna be extra busy in a 

new future with big organizations as BBC transition more and more into one person crews. 

(43:32) there is a poem by William Wordsworth I use to code. He wrote just in the French 

revolution starting. Bliss it was in that dawn to be alive. But to be young was very heaven. 

During times of revolution, having youth on your side is probably helpful because you've 

got all those years to, to, to take advantage of it. So I wish I 25 again with mojo where is 

now. I think you can do incredible things. The opportunities to travel and make 

documentaries with small equipment compare with what you used. The opportunities to 

interview people remotely zoom and Skype. The technology combined with an entrepreneur 

and innovative mindset I think we can come up with interesting ways of doing journalism in 

the future. 
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Anexo 5. Transcrição da entrevista com Francesco Facchini, 
realizada por Skype no dia 16 de maio de 2020. 

 

1. I read a little of your biography, you are a professor and journalist. Tell me about you 

and your occupations… 

(00:26) So, I was born in Milan in 1971. Exactly. And I graduated in politics. And I used to 

live in the northeast of Italy, in a place called Udinese, you probably can know because it's 

the city in which five played for Udinese. And I studied politics and while I was a student, I 

started to collaborate with journals and newspapers and reviews and a little radio there. And 

then my career developed in Milan because in the pre 2000, I started to be a professional 

journalist in a newspaper. My career developed in touching ever different kinds of media, 

because I worked in a newspaper, or I worked in a start-up that, at the time, used to publish 

a newspaper in PDF. I worked in a radio. I worked in review. I worked television. In my 

career I tried to touch every kind of medium because I was convinced that I was living a 

digital revolution. And I have not a possibility to do a school of journalism but had the 

possibility to touch every kind of medium and learning different times and different types of 

journalism. Making experience on the field. In my career developed after 2000, I was 

responsible for sports pages in the Free Press Metro. The Free Press International of Free 

Press. I work for Sky, I work for freelance for some radios, some big newspapers in Italy. 

And I had an experience also in 1998 in Eurosport international as a trainee and then this 

developed in a collaboration contract as… a contribution contract as a commentator, sports 

commentator, football commentator. And It was the seventh year in the Metro when I 

decided to try to build up a news agency, a journalist agency, called Alanews. That was 

based, that was supposed to be based on using the mobile to record the videos, okay? And I 

did this experience leaving Metro in 2012. And for four years I developed the agency then I 

have some problems with my associates and I started to the deploying my career as a 

freelance. In 2016, I had a big crisis about this, about this leaving my agency that was not 

a… it was a tough period, a tough situation, because they lost all my money. I had problems 

with my associates. And also in personal part of my life, I had some problems. I lost my last 

parent, my mother, and I got separated. So in a sort of symbol because I was 45. And I had 

the big crisis in all my surroundings on my environment. And I had a big choice to take. 

When you have a big crisis and you have a medium age, you're supposed to be in difficulties 

because times are changing, because media are changing, because habits are changing, 

because acknowledge are changing. And you have across the road, you know, in one part, 

you can continue to be yourself and do the journalism in a classical way that you used to 

know in the past. And in the other road was to change complete my habits. And it was the 

period… It was the second part of 2016. And this was the period in which I started after, I 

think, eight years of testing, of doing experiments with using smartphones for producing 

journalistic content. And after some years of studying I decided to restart again my life and 

my career and embrace completely the culture of mobile content creation and study, study, 

study, all what's going on. And I found a community of mobile content creators. That is a 

group of Mojo fest in Facebook. Many of those participants, many innovators, I started to 

get in touch as we did. When you called me virtually to do networking to know exactly what 

was going on. And as I started to study the books that were talking about this, like the Ivo 

Burum and Stephen Quinn. I knew Ivo and Stephen, I met many of these innovators and I 

started to embrace a new way to do what I was doing, and a new way to be a journalist as I 

was. And I started a process that renovated completely my career and my way of doing my 
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job. Then I became a point of reference of this culture because it started blogging on Italian 

language and I started to do curses. I started to do meetups, I run up big events about that. 

With the National Association of journalists. I don't know if we have all been at the 

journalists at that is a list that the institutions that that is an institution of control or deploy, 

and I'm developing the activity of journalism, ordinary journalists is a sort of association. 

Okay. Yeah, I didn't know I look for this. Now because to become a journalist You have to 

do two things one doing the School of Journalism do and the second is I'm in a contract to 

do the prak practice for two years. And then you have a national exam. That gives you the 

patent that gives you the press card. Okay? And this press card is given by gardener, the 

journalist a, that is a list of journalists and an institution that belongs to the values discipline 

schools, and something in the other things that are going to run with the profession. Okay. 

That's it. I changed completely my life. I continue to be a journalist, but starting to be a 

journalist in a different way.  

(10:15) Mobile journalism was for me an occasion to deploy initiatives like, courses, become 

a trainer, become a lecturer at the university. I was the first mobile journalism professor in 

the journalism schools in Italy. The first one who held a course about that in Lumsa 

University, in Rome. I used to teach also in Milan, in university of Pavia. And I spread the 

culture in my blog, started English one, and become a speaker about this because I was 

invited to be a speaker in Mojo Fest 2018 and invited to be a speaker in La Vidéo Mobile 

2018 and 2019. And I had the chance in 2019 to be speaker also in a French fair about 

broadcasting. And now I am delivering a book about mobile content. My way of deploying 

the project in mobile journalism is changing, because mobile journalism is only a part and 

is probably dead in the mobile content creation. Mobile content creation is changing many 

different fields in the way of working, in the creativity and in the media, but it can also 

impact in many different lives and in many different professions. So, I decided to become 

something wide, wider than a mobile journalist, because I started to think and work for 

companies and agencies doing press journalism, making content for different kinds of 

commitments, of clients. Because I think the mobile content creation can give you the chance 

to be a journalist also for different kinds of platforms, for different kinds of clients, not only 

for the media. Because the big problem, the big battle mobile content creation fights are 

giving professional content creators a new chance to be useful to tell stories and to create 

content.” 

 

2. In general, what characteristics do you highlight in mobile journalism compared to 

traditional journalism? 

(14:20) Making content with a smartphone… being a mobile journalist… a mobile content 

creator in general can give you a lot of freedom because the equipment is light. Because the 

way to get ready to record is fast. Because the language and the video language are different. 

Basically, because you can put the smartphone in places and angles where you can't put a 

camera. It's a different philosophy, the works become a flow that gives you the chance to be 

ready, to catch every moment in a freer way compared to normal video broadcasting or to 

the normal videography. I would say that costs less. It's faster. It gives you more freedom. It 

gives you a different language. It opens up possibilities to have different clients and partners 

and pay the bills in a different way. 
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3. Reading about mojo and digital journalism, I could observe two types of 

interpretation. First mojo as a new stage in journalism, using high technologies. 

Second as a degradation of journalism, the professional overwhelmed and the quality 

of news decreasing. Which do you consider? 

(16:28) Man is a stupid animal, man has fear of change. The technology we gained with the 

smartphone of last generation is a technology that can give us the possibility to do basically 

everything that we would love to do.  

The big mistake in bibliography, books, reviews and the articles on mobile journalism is that 

one: this is not a language to compare with the other. This is not a way of comparing it with 

the last way we had to do journalistic content. This is simply a different language. There will 

always be a need to find videography with cameras in some occasion. But this (smartphone) 

is a weapon that you have more in your pockets, that you can extract and shoot. So it is a big 

mistake to compare languages, to compare professions, because this is simply another way, 

which gives you more freedom, speed and different video language, different angles, it cost 

less, it is easy to use, it's easy to learn. But this is not bad or good. It's another language. 

 

4. In the survey, you totally agreed with the statement that the journalist gains agility 

when working with the mojo kit. And this happens in two levels: during the news 

production cycle (production, editing and distribution) and in his physical 

locomotion. So, I would like to know, more precisely, what aspects of mojo allow 

the journalist to be more agile in these two levels? 

(19:27) The mobile journalist is more agile because the equipment that he has to have during 

the day is light, it is a smartphone, a microphone, a tripod, something to catch the 

smartphone. And that's it. You can produce quality content with two, three, four, five 

maximum pieces of gear. 

And when he moves himself… this is something important. But also this is something 

important in his mind because… For journalism, it's not a matter of technology. It's a matter 

of mindset. Because you have to behave in a different way. When you are going to tell a 

story with images, with a smartphone, you have to organize before you start, before you go 

on the film. You have to be fast when you are out in the field and fast when editing it in the 

end. Being fast means not only being more agile, but think in a different way. For example, 

Professor Ivo Burum gives some tips and tricks on this: organize a peculiar plan before, so 

that when you are in the field, you will be lighter, faster, capable to move from a side to 

another side. But you have to organize yourself to avoid the three problems of the 

smartphone: the battery, the zoom, and the memory. I think these three kinds of problems 

you have to behave in a different way to avoid them. But I am sure that you are more agile 

and more capable of also changing the road of your story. Think about the fact that you're 

producing a story in the wild, interviewing someone, and someone else comes in and is 

interesting for the story. You take your smartphone and you say: ‘Where do you live? Can I 

go where you live and change the story because I would love to have your interview?’. And 

you can do this in a couple of minutes. If you have a big camera, you have more problem to 

move around and change the way the story is going on 

 

5. Now about the flexibility. What I mean with flexibility is the capacity of the 

journalist work with a variety of news formats, for example, text, video, audio. And 
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so you also totally agree with the statement that mojo kit allows the journalists work 

with a variety of news content. So is it advantage for the journalist? 

(23:00) Yes, definitely yes because make journalism with a smartphone can give you the 

chance to compose in blocks the story you're deploying. And also to use the smartphone as 

a bridge. What do I mean by telling you these words? A camera is a gear that can give you 

the chance to catch something, when you are in a place in a particular moment. The 

smartphone is the gear that can give you the chance to be here and everywhere. This is 

important. For example, I make us some couple of stupid examples. You're making a story. 

But a breaking news comes in to change the significance of the story that you have making. 

If you have a smartphone, you can receive the breaking news and be aware about that. Or 

you are doing a reportage with a man that used to be the first touristic guide in the Iguaçu 

waterfall in Argentina or Paraguay. Even if you are in Aveiro, Portugal, interviewing this 

old touristic guide, you can screen record some images of the Iguaçu waterfall and make the 

covers for the interview even without going to Iguaçu waterfall. Therefore this I mean It's a 

sentence that I usually use with my students… for this I mean that is something important to 

consider that the smartphone is the bridge to go everywhere. And like we are doing now and 

undulate the space the places or so when you walk wherever you are simply catching, like 

you were doing in this moment catching interviews from people very far from you. 

 

6. And you also totally agreed that smartphone gears and apps allow you to produce 

news content with the same quality as the professional camera does. That's right? 

(25:57) Sometimes probably better. Because the smartphone is a gear with which each of us 

is being recorded at least once in our lives. So, when you're doing an interview with a 

smartphone, the people who are been interviewed as less afraid and gives you more real 

content. He is less afraid to deliver sentences and thoughts that could be more dangerous for 

then. And any of those less fears can give you the probability to do and to deliver more 

interesting content with smartphone than with a camera. 

But about the technical quality? 

(27:16) Luis, what do you mean by technical quality? Especially during this emergency of 

COVID-19, the world as grown up the internet consumption, with internet achieving the 

contents by smartphones and tablets. Probably the percentage of internet consumption by 

mobile devices grown by up to 75%. What this mean? That the technical quality, the 

technical frame rate and the technical delivery of the video content are consumed by very 

small screens. And which kind of problem do you pose yourself? It is a useful problem pose 

yourself the technical out, the technical quality of the output. When you know that most part 

of the people will watch your story from the screen that takes 360 x 740 pixels or 720 x 

1280. Also, delivering heavy files can give you more problems. If you have 4k footage, this 

can give you more problems to edit and work even with personal computers. Why waste 

time and forces and become worried with technical delivery, when importance is a story, not 

delivery? 

 

7. Now about the accessibility. In the survey you agreed that mobile journalists can 

work away from the newsroom. So do you consider that mobile journalist has more 

independence, autonomy? 
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(30:24) I think the journalism in the term that we used to consider it is died. I think the 

concept of newsroom have to die. I think the mobile content creation can give the possibility 

to create a newsroom even without having newsroom. And so, this gives you certainly more 

independence, more freedom, more possibilities, more chances to meet the story when you 

are on the film. And Adobe, for example, is releasing Adobe Rush. And I used to talk with 

the boss of Adobe as part of this project and their dream, their target is to destroy the concept 

of a physical newsroom. And I agree with them. Even because the journalists… because We 

have to talk about money. In the last edition of Mojo Fest, I was going around and asking 

people that was speakers and colleagues and friends and so on, how can we make money out 

of this? The problem is having more chances to have a more decent career for professional 

journalists and for professional content creators, and mobile content creation and mobile 

journalism gives you that chance. Because you have many possibilities, to be by yourself, to 

be a publisher of yourself, to create a community, to use social network, to create a 

community. And if you wanted to chat with me, you're giving me two rewards, the honor 

and the pleasure to chat with you, but also the fact that my way of deploring my physical 

image gave me some answers. We have to consider that the mobile content creation is also 

a way of building up a community and people that follows you. And the strange… you know 

you can you can do it now… The possibility of becoming a public share of yourself, of 

creating interest in your work, of being hired, of becoming collaborator in new outlets, to 

have new possibilities of your work, to find new clients, new partner, new companies to 

work for. I think the mobile journalism is a big chance for journalists, it's a chance to gain 

more money. Because no money, no job for this. No journalists. 

 

8. You said that is easier to make interviews with people using just a mobile phone. But 

it doesn't happen when you interview some authorities. Why does this happen?  

(34:28) Before Covid-19 emergency, this used to be a problem because of the quality and 

because the habits that consider a good journalist the journalist who has a big camera, and 

bad journalist a journalist who has the smartphone. But you don't have to consider the gear. 

You have to consider the question that is being posed to announced to the authority.  

But do you think it is changing, the image? 

(35:02) It has changed completely. I see many smartphones more. And this is becoming 

normal. And you could probably find out something on the web. And that is for that reason 

that's provoking a little bit. I said that mobile journalism is dead because this is not mobile 

journalism, this is journalism. This is the moment in which we can say that the definition of 

mobile journalism could die, because this is modern journalists. This is Nick Gardner of 

BBC wrote something about this. And I agree with him. Because this is simply a new way 

of doing journalism. 

 

9. To conclude this interview, I would like to know your opinion... you already said 

something about the future. But now I would like to know more your opinion about 

the future of the journalism and the mobile journalism. And if you would like to say 

anything else about mojo? 

(36:34) Mojo now is a big issue. As an issue to become the mainstream way to do journalistic 

content. Till the moment in which the community will remain just a little bit close, and like 

a closed environment of practitioners that usually had the chance to do all your training, to 
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deliver trainings and, and so on. And don't stop with the broadcasting world. We will remain 

sort of nerds and geeks community that is doing something strange. But I think that mobile 

content creation is a way of considering that mobile technology is touching in many different 

fields. For example, I gave training to architects to real state audiences. Two consultants 

about taxes and consulting… I deliver content to technology agencies and technology 

companies; to video makers who want to change their way of filming, to creativity people, 

teachers, lawyers, everyone who needs to give themselves the chance to grow with the digital 

age. It could be granted to be more if it learns the mobile content creation principles and 

fundamentals and he uses to produce contents and deliver the message about their life, 

careers, activities companies with on smartphones. After CIVID-19, we will find a different 

world in which the mobile content creation will be the language to tell the story of different 

kinds of activities. And to let the digital image and digital presence of these kinds of activities 

to grow up with less cost, faster and in a more real way. Because also the companies now 

would love to be more real, less cinematic, less marketing than in the past. And this is a field 

that mobile content creation must focus efforts, to find out a different way to pay the bills at 

the end of the month.  

(40:00) And I will tell you another thing. 2020 was supposed to be a great year because Mojo 

fest was supposed to be inserted in MPs that is a big event about broadcasting television and 

the La Vidéo Mobile, the French conference, open to the editorial innovation agenda, the 

movement try to deploy himself in 2020, but it was stopped by the COVID. We have to 

continue in that road searching for a match with the world of broadcasting, with the world 

of content production, with the world of marketing, with companies, working with brands in 

the world of journalism and so on. This will be the way to transform the community into 

something that will become mainstream. Because this is a way to do content right now, not 

the video camera and not the normal be normal videographers one.  

The last thing. Smartphone is a gear that will die in probably five years. Because if you 

consider the technology developing of the hardware, the power that the computational power 

went very high. The technique of the screens now… we are starting to see smartphones that 

have one screen here and one screen there. But at the end, this is the physical space in which 

the computation of power will remain. And this means that this hardware will change, also 

when 5G will become something popular… We will do a step back yards. Why? Because 

this will remain the computational power, but we will have different cameras like wearable 

ones, like cameras that we can wear on the body. And this will be the conjunction of the 

computational power. Smartphone will die soon as production machine, as a video camera, 

and will remain a big computational of power that you will use with different kinds of gears 

like wearable cameras, like sport cameras, like smart glasses. That will be connected to the 

computation of camera and you can deploy more free content. Think about the fact that 

probably soon we will produce 360 videos for the mainstream. Now we are not mainstream 

because we already have some technical problems to let the 360 camera remain low as a 

price. That has some technical problems in particularly post sale situation. And if you break 

a part of the cameras it's very hard to make substitutions and so on. When did this kind of 

grappling with will be fixed? Think that we will have 360 cameras in the middle between 

me and the interview, and then I will have the smartphone doing his job like a compensation 

machine on the table without even watching about. Because the camera will be the 360 that 

will give us the different sides of the story. So, resuming. Probably smartphone will die with 

his position of being the video camera and will become something like a personal computer 

that you have in your pocket. This will allow you to use different kind of gears to record the 

images and to catch the content.  
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Anexo 6. Transcrição da entrevista com Pipo Serrano, realizada 
por Skype no dia 21 de maio de 2020. 

 

1. In general, what characteristics do you highlight in mobile journalism compared to 

traditional journalism? 

(0:40) There is a big characteristic. One. And that's a really important one. The mindset. It 

has to do with how you face the story. It has to do with how you want to cover the stories, 

and how you feel or behave as a journalist. That's the big one. I mean, there's no difference 

if you want to show a story with a phone or with a Cannon. We've never… I mean… I've 

never seen… this is something that happens too much or previously with journalists. I've 

never seen a journalist traditionally newsroom saying “oh, by the way, we shot this with a 

cannon whatever” or “we shot this with Sony whatever”. Nobody did that. So it doesn't make 

any sense to try to show up that we did things with the phone, or nothing changes in that 

sense. What change is basically it's a mindset because after you change your mindset, you 

change… It changes like… the way more things… I mean, it changes the way you face work 

because you are autonomous, independent, you can move fast, you can approach to your 

interviewees more quickly and easily. And you can, in a way, get better stories. And I would 

say, much real stories than in… especially if you face it as a TV. If you're a radio journalist, 

it doesn't change that much. But TV stories are, as you know, when you're interviewing 

someone who's anonymous, who is not used to… a regular person. When you talk to many 

people on the street and imagine you interview someone, they tend to be great. They tend to 

answer things in a very smart way. But when they see that the big camera switches on, they 

get small. When you do this with the phone, it doesn't happen. And the reason why it doesn't 

happen is because we are all used to having someone with this (smartphone) in our face, just 

recording us. So you get a real story because that people are not changing their version 

because they are realizing that's going to be aired on TV and they will be there and people 

will see them. And then, oh, maybe I shouldn't say this. But the big thing in terms of, for the 

journalist is the mindset. 

 

2. Reading about mojo and digital journalism, I could observe two types of 

interpretation. First as a new stage in journalism, using high technologies. Second as 

a degradation of journalism, the professional overload and the quality of news 

decreasing. Which one do you consider?  

I hope I understood what you're asking. But if you're saying that this journalism or Mojo can 

be seen as something high tech or trying to do things very cheap and pay less, is that the 

question? 

(4:16) Yeah, I mean, I think both are a reality. Because many of the bosses who are launching 

or adopting mojo in their newsrooms only pay attention to one thing, which is price and 

effectiveness, and the way you can send one guy to do everything. But that's not the way. I 

mean, that's not the sense. I mean, for me, mojo is a way to cover stories,  but not all stories 

are perfectly covered with mojo. There are certain stories that you can cover better in the 

traditional way with a cameraman and with a camera crew. And some others can be perfectly 

done by the journalist. So if the boss only pays attention to money, then we have a problem, 

because then they're changing the sense of Mojo. I always say that there is a very thin line 

between to look like someone on the street with a phone recording or to be a high-tech guy. 

I mean, I've been in coverages or people in my team, and the politician around who was 

doing the presentation, the press conference or whatever, and after looking at the 20, or 30 
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teammates or journalist colleagues around, he came across our mojo kit and said “Wow”. I 

mean this is this is the future I mean it’s changed.  

And yes, it is. If you look at it in a professional way because that means that you've been 

able to create a mojo kit that can balance the pros and cons and substitute any element or 

add any element in terms of which you need to fix those cons. Let's say stability, you use a 

tripod, but you can use a gimbal, but you can use for stability steel, so it makes a lot of sense 

to thing on the light. And if you don't have a good light, your stability is gonna be worse, for 

sure. Because even the sensors will not work properly. I've used a torch, then you will get a 

better image, better stability and all that. Then the audio depends if you use a pro mic, gun 

mic, for example. And they see this, the whole equipment, they would say “Wow, this looks 

great”. So it depends a lot on the editor, I would say. 

(6:43) In my case, when I adopted Mojo for the whole newsroom, informative newsroom for 

around 45 people, we used to have seven camera crew complete. And around 35 journalists 

more or less. And those seven camera crew wanted to kill me initially. When they saw some 

tripods getting into the newsroom, they were like “this guy's gonna finish with our jobs”. 

And I told him “Hey, guys, I mean, this is literally not against you. This is with you”. And 

they never understood that. The reason why they never understood is because they were… 

they forgotten what it is to become a cameraman. And that's happening with many journalists 

too. Many journalists are forgetting to what is the role of a journalist. And many journalists 

think that to be a journalist is just sit down in front of Google, search what others wrote 

before and write it down a bit better if you think it is being a bit better. And maybe through 

that you called someone else and you add some extra information to that previous 

information. But normally to be a journalist was not that. Normally to be a cameraman, it's 

not to grab something like this: a tripod and set it up and say “okay, you can record”. And 

that was what was happening 90% of the times with our cameraman. When we were having 

to go to record some explanation from someone, they were setting up the tripod, there were 

lighting up a smoke and just “okay, it can go on”. And when I told him “I'm not going against 

you, I'm going in favor of you”. They didn't understand it. They didn't send for the first time 

for the first month. And they hated me. I mean, then comes some colleagues in the newsroom 

telling me people “this guys, the camera crew, they hate you”. I said “Well, they will 

change”. And they changed. And the reason why they changed is because I remind them, I 

help them to remember why they choose to be cameraman. How did they do that? Easy.  

(8:55) What I did is in the newsroom, in the editorial meetings, we're trying to choose what 

would cover or not for that day. I was always very aware on what we are going to cover and 

how we are going to cover it. Are we going to cover it in the traditional way? Or are we 

going to cover it in mojo? Some stories are easier to be covered in mojo and others are not 

easy. So, let's say that to make a very clear example, I have to go to see a politician just to 

record an explanation of 30 seconds about something. The only thing I need to do is to set 

up the tripod, just put my phone, plug in the mic and “Okay, whenever you want, look at me, 

don't look at the camera”, “Okay, you go”. 30 seconds. I can do that. I don't need to send a 

crew with a cameraman with my journalists all there. Because what happens then is that my 

journalist sets up the tripod, get smoke and wait, and say you “whenever you want, it's 

recording”. Do I need a man for that?  

And secondly, am I providing a good experience to that men, to that cameraman? Probably 

not.  The only field that sets up a tripod and say “okay, whenever you want”, “Okay, let's go 

to another one”. That's not a job. That's not something that we like to do. So what I did was 

for those things, you get your mojo kit and you record it yourself. It's easy. And instead, I 

choose a camera crew to go and cover complex things or things that I wanted to add some 
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extra value with images. So those guys started together camera again. Sometimes to just look 

the floor, maybe take a good angle, try to find better things. So what happens is that they 

started to… initially, they hated me, but they started to realize that they were doing what 

they were kind of passionate about. They started to create or bring better content, which was 

better content for my stories. And was much… kind of enriching my stories, because they 

were adding complimentary information with their eyes, shutting that. After doing that, my 

stories got better and more popular because “that was a great story. I love it, because it's 

nicer”. And because of that, they felt better because they were contributing in a better way. 

So they felt with their ego, and they felt good. They said “Okay, I'm doing a good job”. And 

the next day they came to work happier, and then everything works. So that's the way. So it 

always has to do going back to your question with the philosophy. And if your philosophies 

are only money, you're dead. But this is like life. I mean, there's nothing that changes. If you 

look for a work in your life and you choose to be an economist, whatever, because you know 

that job is going to give you a lot of money. You'll never succeed because you're not 

passionate about the job. You're passionate about the money. And so it's exactly the same. 

 

3. In the survey, you totally agreed that mobile journalist gain agility in production and 

distribution when working with a mojo kit, but disagree that mobile journalist gain 

agility in edition. Why?  

(12:31) Yeah, I'm clear that I mean. I think that we've been missing that many, many times. 

And there's been lots of discussion in our lead when we travel every year to UK to 

MojoFest… let's see what happens next year. But this year, we couldn't do it. But when we 

talk with other colleagues, mojos, some of them look like they turn mads with Mojo. I mean, 

I'm more about let's do things effective. I don't believe anyone who tells you they love to 

edit their content on the phone. It's impossible. It's useless. It doesn't make any sense. I have 

my MacBook Pro (…) and I edit much better with it. In my workflow, I never asked any 

journalists or myself to edit on a phone. Never. If we talk about a good edition. If we talk 

about creating a quick, a fast-food content, yeah, maybe you can get a quick app and you 

can create a quick video to spread the news about something you're going to explain tonight. 

Okay, then its works. But if you're really editing, if you're thinking on Premiere, or Final Cut 

versus KineMaster or Luma fusion.  

(13:56) I mean, the tools are amazing. Kinemaster and LumaFusion are incredible. We could 

compare them with Premiere or Final Cut. The problem is that you have a small screen and 

your finger… are not the same. If you do an iPad, well, then it gets better. And there we 

could discuss. But I for me, it's always been better to record outside and edit inside. And you 

get into the newsroom and you edit it. It's much more effective and faster. And by the way, 

you can also do something that we did many times, which is you record outside and you send 

it to newsroom through FTP, whatever. So when you are traveling, when you're moving, you 

get your newsroom, and that's already or done or… there is a kind of part of the work done 

and you can finally edit those little things that you want for sure. But I mean, it's pretty easy 

to say “Hey, I'm gonna send you this clip, I need the clip from the second 45 to the second 

105”. Okay, it's pretty easy. So, except for when we were covering elections, traveling 

around the country, just no edition in the phone, at least for my teams. And definitely for 

me. I mean, if you ask me “Hey, Pipo, you've got to edit as I edit last week, a video for your 

dad because it's his birthday. Are you going to do it in the phone? No, definitely not.  

(15:30) I mean, if you tell me “Hey, Pipo, you are traveling and you're going to be traveling 

across the country. You've got a content. Are you going to do this (editing) on the phone?” 

Probably yes. Because I probably won't get my Mac and I'll probably be on the train and I 
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can use it (smartphone). I mean, I think it's really powerful the way we did. I think the work 

they've done, it's amazing. So they do the same with audio. You know Ferrite app. It's 

amazing to edit audio. But it's never the same. It won't be the same because in terms of the 

screen, the way you can move around, the way you can zoom in and zoom out and see the 

whole piece and all the layers. It's not the same.  

 

4. And you can work with a variety of news content formats, for example, text and 

audio, video, broadcast. This is an advantage for mojo compared to the traditional 

journalism? 

(16:30) I don't think it has to do with mojo. I don't think it's something exclusive to Mojo. I 

think it's something to do with the journalism in 21st century. I think it has to do with digital 

journalism. We tend to think that or we do old journalism, or we do mojo or we do something 

modern. No. We do journalism in 21st century. And if someone does not understand that the 

journalism in 21st century is mixing them all, so they never understood anything. Many years 

ago, our content is not in the paper, or is, but most are consumed on the websites. And so it 

doesn't make sense. If we don't understand that, apart from writing, we need to add some 

extra visual content, or audio content. So, for me, it's not about mojo, it’s digital. 

 

5. In the survey, you agreed that the mobile journalist can work away from the 

newsroom. Do you consider that mobile journalist has more independence, autonomy 

and he is always one step ahead of the traditional journalist?  

(18:00) What is amazing is that when I'm moving around, anywhere, I only wear it 

(smartphone) with me. I used to use a super kit. I used to use huge kits in my baggage. I got 

tired. And I realized that it was stupid. And that was something that happened on the first 

years of the mojo revolution that all of us were using huge bags of equipment. And Mojo is 

not that. The important part of Mojo is the “jo” of journalists, not the “mo” of mobile and 

equipment. We only need very few things. What I normally have in my bag is a Shoulderpod 

(stabilization equipment) and a mic. And why do you think it's powerful? Well first because 

I've seen that in in many times and I feel it… something that happens to me frequently. The 

first thing is that I remember being in the newsroom when the terrorist attacks in Paris in 

Bataclan, or in Charlie Abdo or at most several also in UK. Well, I lot of things.  

(19:23) And before that, we used to try to organize two people, the cameraman plus the 

reporter, hotels for both, to see a plane if we found it all. But the worst was to get out of 

Spain, you have to declare the products you are traveling on. It's a document that you have 

to fill up saying I took this camera from Spain and taking out so that when you bring it in, 

they don't mean that you bought it there without the taxes and all these things. So you have 

to go to a special place, you have to declare it, you have to put your luggage in that special 

kind of place, so that they take care of it and they don't destroy it. Whatever doesn't matter, 

like fragile things and all that.  

(20:28) With the phone it's very easy. Anyway, I remember in Paris attack and the guy who 

was doing the international correspondence for the team. “Hey, are you ready? Just happened 

this”, “Yes, I'm going to the airport”. It's like just grab it (smartphone) and when you get 

into the plane, it's with you, you put it in (in your pocket). And also in relation to how and 

where they allow you to record. You can be at the airport, you can set up it easily. “Hello, 

we're just facing this fly to Paris now and in two hours I'll be telling you what's going on”. 

You can do that piece for social networks as a next upcoming. And once you get down and 

you get out of the plane in Paris, you can, on the first week, record yourself, you can be 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/autonomy.html
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showing, you can be streaming, you can be live, you do anything. It's much easier. Or let me 

give you another example. Two more one.  

(21:30) My correspondent in Brussels, when going to the European Parliament, he was not 

allowed to record in certain places with a camera. But he was allowed to do it with a phone. 

Because, you know, administration is very slow, they don't understand that you can record 

something with a phone and that it can be aired on TV. So we had images that nobody ever 

had because we were live, explaining things and you're recording with a phone. You didn't 

even have to ask for permission for anything. So it's faster, easier. And then things that 

happened to me.  

(22:23) I remember some months ago, with my motorcycle in Barcelona filling up the tank 

and the guy who was filling up the tank, he was amazing. I mean, he is a Cuban guy, I think 

he was in the Embassy of Cuba, but then he became an athlete and he was running for Cuba 

in the Olympics or whatever, but then they he had to go into exile to Russia. I was with this 

(smartphone) and “Hey, can I interview you?”, “Yeah, of course, you can do that”. If you 

have to go for the camera crew, maybe he will think it again. And two hours later, he said 

he might not. So you can tell stories faster. 

 

6. To conclude this interview, I would like to know your opinion about the future of the 

journalism and the mobile journalism. And if you would like to say anything else 

about mojo? 

(23:18) If we think about the future of journalism, I hope that we have better years coming 

than the last 10 or 15 years. And I hope that because after the fever of Google, of the 

technological revolution and all this, things will come back to their place and things will be 

like… We will realize what's important and what's not, how we should behave. And our 

readers, listeners, followers in general will understand that if we are able to transmit that, 

they will have to pay for our work. And if we do that, it probably means that we're doing 

better stories and they feel like it is valuable what we do. So I hope that happens. I hope that 

journalism becomes more important than ever, because that's the only way to fight against 

fake news and to fight against enemy’s information. You know because you are Brazilian, 

there are many informations coming around from certain administrations and governance 

and all that are fake. Definitely. The same way that Trump is airing fake news permanently 

in favor of his campaign. And we need to be there to say that's not true. That's not real. That's 

not exactly that way. And we need to be doing that job. So I presume journalism is gonna 

have a good future. But I'm sure that many of the journalists who are today journalist or 

becoming or behaving as a journalist, will be out of the job, because they didn't understand, 

they never understood, what's to be a journalist.  

(25:15) In terms of mojo, I hope that everyone adopts whatever they need to tell a story. And 

I feel like there's going to be, and also due to this pandemic, there's going to be a way… 

People will understand now better. I think they are already doing it… that psychology is a 

good way to held some situations, to finally have some difficulties season and it can be 

helpful and certain moments. The good thing is that we put in a good balance what we use 

it, when we need it and when it's in our favour. And I'm sure that many of these presenters 

who do their shows at home today, will not be so critical when they hear someone saying “I 

can do that with my phone and with good equipment”. They used to think “ok, that's a low-

cost option”. No, it's not the low-cost option. In the times I've been working on adapting 

mojo in the newsroom, we were, as I told you, combining traditional cameras with Mojo and 

we never said to our audience “it was recorded with the phone”. And nobody ever said “Why 

do you have some stories with the worst quality than others?”. I mean, I remember some of 
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my… the team in the production, in the post production team, sometimes they were looking 

to me “Pipo, is this content also?” And I'm saying Yes. Come on. I mean, it's impossible. 

No, it's Yeah, it was fun. Okay. So there's no difference. And the good thing is that now 

probably, many of those guys who are critics with the Mojo, are realizing that it's the only 

way on these days to cover a story, and they're blessing it and they're saying “well, we're 

lucky we've got”. And they're realizing and now probably they'll be going outside saying 

“Well, I mean, you can do in the phone anything”. And two months ago there were saying 

“What do you mean with a phone?”. So they realize that these new normality has to do also 

using technology in favor to us. And that's going to happen. So I think that have a willing on 

this would be that nobody is called a mobile journalist, in terms of you are a journalist. 

Sometimes you act as a mobile journalist, sometimes as a traditional journalist. The great 

thing would be no difference. You are able like a Swiss knife that you can grab whatever 

option you want. So today I'm going to grab my mojo kit, tomorrow I'm going to grab that, 

and every day I'll have it in my wallet, because if I grab any good story, I can record it. And 

that would be a great to delete all that imaginary lines that are in one side or in the either 

side. We're all journalist. There's no better or worse technological work or not. We're all able 

or capable to. 

 

 


