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De jornalista a motorista de aplicativo:  

como (re) pensar a profissão na contemporaneidade1 

 Mônica Nunes Neustadt2 

 
RESUMO: Analisar a influência da tecnologia no trabalho jornalístico, que facilitou a rotina, 
mas exigiu desse profissional o desenvolvimento de várias habilidades. Como objetivos, 
discutir o trabalho jornalístico no Brasil, o mercado redesenhado pelas TICs, pela 
precarização e pela necessidade de jornalistas multimídia (KISCHINHEVSKY, 2010) e breve 
reflexão sobre o mercado atual (ANDERSON, BELL e SHIRKY,2013, FIGARO, 2014a, 
GROHMANN, 2012). Como resultado, publicação do paper inédito nesse Seminário. 
 

INTRODUÇÃO 

As mudanças tecnológicas por meio de dispositivos móveis agilizaram as tarefas do jornalista. 

Mas essa “facilidade” que modificou a rotina do trabalho fez com que ele tivesse que 

desenvolver várias habilidades. O jornalista multitarefa ou multimídia como é chamado por 

alguns autores está cada vez mais presente em redações brasileiras. Apurar, escrever, 

fotografar, gravar vídeos, editar áudios são algumas das atribuições.  

Em meio a tantas mudanças no início do século XXI, alguns profissionais não conseguiram 

acompanhar, se atualizar e acabaram ficando “obsoletos”. O resultado foi a perda do emprego 

e a falta de oportunidades. Sem perspectiva e com necessidade de sobrevivência, eles tiveram 

que trabalhar como motorista de aplicativo.   

Como objetivos deste artigo, discutiremos o mundo do trabalho jornalístico no Brasil, o 

mercado redesenhado pelas TICs, pela precarização e pela necessidade de investimento em 

profissionais com múltiplas habilidades (KISCHINHEVSKY, 2010) e refletir sobre o 

mercado jornalístico atual.  

Para tanto utilizaremos como estudo de caso a crônica publicada na Agência Pública 

“Jornalista que virou uber: ´ É difícil fugir da sensação de fracasso ´ - Jornalista com 30 anos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGCOM/UERJ. E-mail: monicaneustadt@gmail.com.  
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de carreira faz relato íntimo de como ele e outros colegas se tornaram motoristas de aplicativo 

em meio ao desemprego” 3postada em 29 de maio de 2019.  

O tema é de extrema relevância visto que o jornalista precisa refletir sobre o seu papel, não 

deixando que o uso das tecnologias ofusque suas funções sociais e seu espírito crítico. 

Vale registrar que esse texto foi redigido antes da pandemia por Covid-19, momento em que 

houve uma reconfiguração na rotina de trabalho em veículos de comunicação tradicionais em 

que boa parte de jornalistas tiveram que trabalhar em casa, de forma remota, alguns deles com 

redução salarial.  

 

O MUNDO DO TRABALHO JORNALÍSTICO NO BRASIL  

Para iniciar a reflexão sobre o mundo do trabalho jornalístico no país tomaremos como 

referência os estudos de Anderson, Bell e Shirky (2013) quanto ao jornalismo pós-industrial. 

Apesar da abordagem estar relacionada à perspectiva norte-americana, pode-se perceber que 

várias questões servem como base de reflexão quanto à atual situação do jornalismo 

brasileiro. 

O relatório tenta dar pistas de como a imprensa americana pode sobreviver em meio à 

crise em relação a questões econômicas, identitárias e ao papel do jornalista na sociedade 

atual. 

Esse dossiê é dirigido a diversos públicos – a veículos de comunicação 
tradicionais que queiram se adaptar, a novos atores sejam eles jornalistas 
independentes, novos projetos de jornalismo ou até organizações que não 
pertenciam ao ecossistema jornalístico – e as organizações e entidades 
que afetam o ecossistema da notícia, sobretudo governos e faculdades de 
jornalismo, além de empresas e instituições sem fins lucrativos (Id., 
2013, p.33). 

Vale ressaltar também a contribuição de Marcelo Kischinhevsky (2010) que investigou como 

o discurso da convergência midiática tornou-se obrigatório nas redações do país, tendo como 

inspiração experiências nos Estados Unidos e na Europa.   

No Brasil, onde o mercado e as relações de trabalho primam pela “limitada 
institucionalidade” (DEDECCA, 2005, p.102), a transição para um modo de 
produção pós-fordista, marcado pela especialização flexível (LESSA, 2001, 

                                                 
3 Disponível em https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/. Acesso em: 
05.fev. 2020. 

https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/
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p.432) acarretou precarização sem precedentes nas redações, com demissões 
em massa, terceirização de atividade fim e intensa rotatividade de mão-de-
obra (Id.,2010, p. 3 - 4).  

Rafael Grohmann (2012) destaca que as mudanças no perfil do jornalista ou nas suas práticas 

se intensificaram no cenário nacional a partir dos anos 80 com o Projeto Folha que tinha o 

objetivo de aumentar métodos de gerenciamento e controle do trabalho jornalístico.  

O início do século XXI foi marcado pela flexibilização do trabalho do profissional de 

imprensa que provocou o enxugamento das redações tradicionais com o desaparecimento de 

atividades específicas e a emersão de uma nova “proposta” de profissional com mais 

“liberdade” por oposição ou imposição (GROHMANN,2012).  

Com um mercado de trabalho cada vez mais enxuto nos últimos anos, a integração de 

redações de conglomerados comunicacionais provocou demissões de jornalistas e o 

profissional que sobreviveu à barca4, acumulou as funções de quem tinha saído. E não 

necessariamente recebendo pelo excedente de trabalho. Os motivos apontados pelos gestores 

eram corte de custos, crise econômica, falta de anunciantes e necessidade de sobrevivência da 

organização.  

É importante trazer também a contribuição de Roseli Fígaro (2014a) quanto às mudanças nas 

redações com a chegada da internet que ocasionou uma reconfiguração das rotinas produtivas 

seja em função de usos de tempo e espaço bem como a redução de postos de trabalho, 

privilegiando jovens jornalistas. 

O número de profissionais nas redações diminui. Afastam-se os quadros 
mais velhos e incentiva-se a entrada de jovens recém-saídos da universidade, 
pois, eles têm maior habilidade com a informática. Nas redações a 
reestruturação é geral, os sistemas de dados e os bancos de informação são 
interligados e, com isso a pesquisa e a apuração mudou de ritmo, de forma e 
de estrutura. Muitas funções desapareceram (Id,, 2014a, p.32).  

Nesse contexto surge um “mercado de trabalho redesenhado pelas novas TICs e pela 

precarização, ganha espaço o discurso da inevitabilidade da convergência e da necessidade de 

se investir em profissionais com múltiplas habilidades” (KISCHINHEVSKY, 2010, p.12). 

Com medo de perder o emprego, profissionais da imprensa foram pressionados por maior 

produtividade, acúmulo de funções, jornadas diárias de trabalho de 10 a 12 horas. Muitas das 

                                                 
4 Barca significa lista de profissionais demitidos de um veículo de comunicação segundo o jargão jornalístico. 
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vezes não havia o pagamento de horas extras e sim o acúmulo no banco de horas que era 

compensado por folgas. 

Além da precarização das condições de trabalho com jornadas exaustivas, outra questão é a 

mudança na forma de contratação. Fígaro (2014a) lembra da chamada “pejotização”, quer 

dizer, as empresas fazem contratos com os jornalistas como pessoas jurídicas se isentando do 

pagamento de impostos referentes aos direitos sociais dos profissionais.  

E o papel do jornalista nesse cenário que se reconfigurou de uma forma tão acelerada nas 

últimas três décadas? Kischinhevsky (2010) alerta para que o uso das tecnologias não ofusque 

as funções sociais e nem o espírito crítico dos profissionais. 

O jornalista precisa repensar seu papel diante das novas tecnologias digitais, 
para não se tornar um mero apertador de botões, um malabarista da 
informação, equilibrando diversos aparelhos eletrônicos – gravadores, 
filmadoras, celulares com câmera fotográfica, notebooks. Um jornalista sem 
espírito crítico limita-se a reproduzir discursos, sendo incapaz de 
(mistificações à parte) cumprir suas reais funções sociais: assegurar os 
direitos à informação e à liberdade de expressão e ajudar a construir 
cidadania (Id., 2010, p. 19). 

A proposta deste artigo não é apresentar uma visão pessimista nem desanimar quem tem 

interesse em seguir a carreira jornalística, mas tentar refletir quanto ao cenário atual da 

profissão em que as tecnologias digitais mudaram intensamente a rotina das redações, 

agregando novas ferramentas e desafios constantes para quem quer se manter no mercado.  

 

 É PRECISO PAGAR OS BOLETOS  

Após uma breve revisão bibliográfica sobre o mundo do trabalho jornalístico no Brasil, o 

atual mercado, as influências das tecnologias no processo, como estudo de caso analisaremos 

a crônica intitulada Jornalista que virou Uber: É difícil fugir da sensação de fracasso 

publicada em 29 de maio de 2019 no site da Agência Pública 5. 

O texto reúne relatos de jornalistas de São Paulo que passaram e sentiram na pele essas 

mudanças em função de questões econômicas, tecnológicas, institucionais em veículos de 

comunicação em que trabalhavam. Sem oportunidades no mercado, acabaram tendo que ser 

motoristas de aplicativo. 
                                                 
5  Disponível em: https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
. Acesso em: 06 mar.2021. 

https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/
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Ao ler a crônica, notamos que é redigida por um dos personagens, já que está em primeira 

pessoa do singular. O narrador é o jornalista com mais de 30 anos de carreira e, atualmente, 

motorista de aplicativo, Evanildo da Silveira. Com uma forma criativa e agradável de 

escrever, ele relata suas experiências e de três colegas de profissão. 

Silveira (2019) começa o texto apresentando um pouco de sua estória, quando na década de 

90, frequentava um bar de um português em São Paulo e que o irmão dele, era taxista. “Então 

o “portuga” costumava dizer que, quando alguém não serve para mais nada na vida, vai ser 

taxista”6. O tempo passou e Evanildo da Silveira assumiu uma função parecida, só que como 

motorista de aplicativo.  

Eu, jornalista com mais de 30 anos de carreira – que até havia pouco eu 
considerava mais ou menos bem- sucedida –, me transformei num desses 
profissionais. Não propriamente um taxista, mas um motorista de aplicativo, 
mais especificamente de Uber e 99. O que, pensando bem, é pior, pois se 
trabalha mais e se ganha menos que um verdadeiro taxista. São 10 ou 12 
horas dirigindo pelo trânsito estressante de São Paulo, transportando todo 
tipo de gente, para os lugares mais estranhos ou perigosos, para faturar cerca 
de R$ 200 ou 250 por dia. Se o carro for alugado, como é o meu caso, mal dá 
para a locação e o combustível. Ninguém merece 7 

O discurso de ser uma profissão digna como outra qualquer não apaga a sensação de 

frustração e de fracasso desses jornalistas. Francisco Reis, de 57 anos, atuou nas publicações 

Transporte Moderno, Carga e Transporte, em jornais e revistas especializadas do setor. Sendo 

assim, decidiu abrir a própria revista, mas fechou na terceira edição por falta de recursos. A 

solução foi ser motorista de aplicativo. 

O problema é entender onde nós fracassamos. Nós paramos no tempo. Por 
exemplo, agora estou procurando emprego e vi uma vaga, que exige 
conhecimento de vários programas como Adobe, Photoshop e não sei mais o 
quê. Todos de imagem, que não é nossa função. Nosso trabalho é escrever. 
Agora estamos competindo com molecadinha de 22, 23 anos que devora o 
computador, sabe tudo de informática. Aí fica complicado. É difícil esta 
sensação de fracasso, mas temos que ir em frente8 (REIS, 2019). 

Anderson, Bell e Shirky (2013) tratam das mudanças no ecossistema jornalístico atual que se 

referem à produção de notícias. Na perspectiva dos autores, ele possui novos recursos, como, 
                                                 
6 Disponível em: https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
Acesso em: 06 mar.2021. 
7 Disponível em: https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
Acesso em: 06 mar 2021. 
 
8 Disponível em: https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
Acesso em: 06 mar..2021. 

https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/
https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/
https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/
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por exemplo, “uma explosão de dados digitais e de capacidade de processamento. Traz, ainda, 

novas oportunidades, como a capacidade de criação de parcerias e consórcios de baixo custo” 

(IDEM,2013, p.40). 

Voltando à crônica, Silveira apresenta o relato de José de Paula Muniz Dantas, 65 anos, 26 

deles dedicados à Rede Globo na produção de novelas e de programas. Como motorista de 

aplicativo não esconde a decepção com o trabalho atual.  

A gente sente um pouco de frustração, mas o que vamos fazer, vamos 
roubar? Não dá, diz. Então temos que fazer alguma coisa, temos que 
trabalhar, arrumar dinheiro para poder sobreviver. E isso é digno. Apesar de 
ser muito frustrante, trabalhar é digno. Claro, pensamos, já fiz tanta coisa 
importante e agora estou aqui deste jeito. Mas não podemos pensar assim, 
não. São 13 milhões de desempregados depois do golpe. Vamos trabalhar, 
vamos trabalhar9 (DANTAS,2019). 

A história da jornalista Sílvia Marino, 34 anos de profissão, é bem parecida com a dos demais 

colegas. Ela se formou em 1985, foi estagiária em uma pequena editora de publicações para 

montadoras de veículos, posteriormente para uma publicação da Vasp. “Mais recentemente, 

fui editora de uma revista sobre logística. Há três anos perdi o emprego e um amigo, que já 

dirigia para a Uber, me sugeriu começar a fazer isso, já que eu tinha um carro que era aceito 

nas plataformas. E assim estou até hoje “10. 

Evanildo da Silveira também contou um pouco de sua trajetória profissional que passou por 

jornais como Estadão, Jornal do Brasil e pela assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda 

do Estado de São Paulo. Além disso, fez vários trabalhos como freelancer para publicações 

como Cláudia, Crescer, Galileu, Carta Capital e IstoÉ Dinheiro.  

Notamos pela trajetória de Silveira o quão eclética é a sua carreira, participando de revistas 

especializadas em vários nichos de mercado bem como atuando em assessoria de imprensa. 

Vale ressaltar que ele já passava pelo processo de precarização do trabalho por meio de 

atividades freelancer, ou seja, sem vínculo empregatício por parte das empresas jornalísticas. 

A necessidade de o jornalista ser pessoa jurídica, o chamado PJ, em que abre sua empresa, 

emite nota fiscal, paga seu INSS, seu plano de saúde, surgiu no fim dos anos de 1980, ou seja, 

                                                 
9 Disponível em: https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
Acesso em: 06 mar. 2021. 
10 Disponível em: https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
Acesso em: 06 mar. 2021. 
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o jornalismo foi pioneiro nesse processo de uberização da economia (KISCHINHEVSKY, 

2019). 

Cláudia Lima (2010) fez um estudo sobre o perfil dos jornalistas de São Paulo a partir da 

reconfiguração de processos produtivos da informação por meio de pesquisas qualitativa e 

qualitativa, ouviu profissionais jovens, experientes, de assessorias de comunicação, etc. Ao 

compilar os dados, traz reflexões interessantes quanto ao perfil do profissional que trabalha 

hoje na região: é de classe média, não possui experiência profissional anterior, “estudou em 

faculdade particular e procura sanar suas deficiências por meio de uma educação continuada, 

principalmente com cursos de especialização na área de jornalismo” (Id., 2010, p.303).  

De acordo com Lima (2010), o mercado de trabalho em São Paulo é formado principalmente 

por jovens tanto nas redações tradicionais quanto nas assessorias.  

Apesar do estudo ter sido realizado há uma década, notamos que ele já sinalizava 

modificações no cenário jornalístico que permanecem e se exacerbaram ainda mais. As 

tecnologias também foram citadas na pesquisa e como elas modificaram as atividades, 

resultando em um aumento do ritmo de trabalho, da produtividade e redução de mão de obra 

(LIMA, 2010).  

Além da sensação de frustração profissional, os antigos jornalistas têm que conviver com o 

trânsito caótico de São Paulo e o medo da violência. Porém, não são apenas de más notícias 

que vivem esses “novos” profissionais. Existem histórias interessantes nessas andanças pela 

capital paulista.  

Já houve caso em que o passageiro gostou da música do rádio do carro e aí 
ele, a acompanhante e eu cantamos juntos, lembra. Já aconselhei garotinha 
com relacionamento desfeito, procurei consolar pessoas que haviam perdido 
entes queridos. Estou até pensando em escrever um livro contando todas 
essas histórias (REIS, 2019). 11 

Fazer do limão, uma limonada. Esse ditado popular se encaixa bem nessa narrativa de 

Francisco Reis, que apesar das dificuldades, percebe o lado positivo da profissão: conversar 

com as pessoas, saber de suas histórias e quem sabe publicá-las. E esse não é o papel de todo 

o jornalista: ser um contador de histórias? A vida pode ter mudado, mas a vocação permanece 

presente! 

                                                 
11Disponível em:  https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/ 
Acesso em: 06 mar. 2021. 

https://apublica.org/2019/05/jornalista-que-virou-uber-e-dificil-fugir-da-sensacao-de-fracasso/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de ser um tema delicado, inquietante para qualquer jornalista que pensou em seguir o 

ofício para “mudar o mundo”, é sempre importante refletir sobre o papel desse profissional na 

contemporaneidade 

Mesmo com uma perspectiva um tanto romântica em relação ao jornalismo, visto que 

apresenta os profissionais como super-heróis, é relevante a contribuição do dossiê pós- 

industrial escrito por Anderson, Bell e Shirky (2013). Apesar de se referir ao cenário 

americano, muitas das questões tratadas podem ser aplicadas à realidade brasileira. 

Os autores apresentam algumas pistas quanto à área, ou seja, a utilização de máquinas para o 

garimpo de um volume imenso de dados para facilitar o trabalho dos jornalistas, esses 

ficariam com a responsabilidade de aprofundamento da investigação, já que não perderiam 

tempo com análise superficial de informações.  

A imagem de uma redação cheia de jornalistas, trabalhando, tendo que revezar a cadeira, faz 

parte de uma saudosa lembrança. Experientes profissionais foram demitidos para colocar 

mão-de-obra mais barata. Frilas fixos, PJs, terceirizados, estagiários, jornalistas recém-

formados fazem boa parte das funções em redações de veículos de comunicação no país. 

Muitas das vezes sem precisar ir à empresa jornalística já que a tecnologia ajuda em quase 

tudo. Mas pra ser jornalista, me desculpem os amantes da tecnologia, é preciso ter feeling. E 

isso, as máquinas ainda não tem.  
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