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2020 foi um ano especial para a Énois – que
completa 11 anos de história. Um marco em
direção à descentralização que buscamos
enquanto empresa e associação. É o começo de
uma nova Énois, que se mantém um organismo
vivo. Foi por isso que neste ano fizemos muitas
coisas pela primeira vez.

Pela primeira vez tocamos encontros formativos
para mais de 80 jornalistas e comunicadores
locais, em mais de 18 estados brasileiros (dos
quais mais de 50% estavam tendo acesso a um
curso de jornalismo pela primeira vez). Tudo
online. Pela primeira vez, a gente deu oficinas de
formação para jornalistas nos estados do Norte
do Brasil, e pudemos ampliar nossa visão –
sudestina – sobre o que é a comunicação
popular, de território e periférica. 

Pela primeira vez, apoiamos 10 redações fora do
eixo Rio-São Paulo (do Rio Grande do Norte ao
Rio Grande do Sul) para serem mais diversas e
representativas das comunidades que cobrem. 

É a primeira vez que fazemos um trabalho em
dupla entre editores-mentores e repórteres, que
trazem vivências e trajetórias sociais e raciais
diversas para o jornalismo de iniciativas
tradicionais ou homogêneas. Mais de 50% delas
já tinham feito ações práticas – ainda que
informais – sobre inclusão e diversidade. E
querem e precisam fazer mais.
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Uma nova Énois

https://enoisconteudo.com.br/jornalismo-territorio/
https://enoisconteudo.com.br/diversidade


Esse foi um ano onde pela primeira vez tivemos
uma equipe para olhar especificamente para
diferentes maneiras de produzir e distribuir
jornalismo. O deslocamento foi presente em
todos os momentos. Buscamos referências lá
fora, além até mesmo da bolha do jornalismo.

Pela primeira vez, fomos escutar jovens para
saber como consomem notícias – e construir um
guia para tentar fazer o jornalismo falar uma
linguagem mais jovem.

Pela primeira vez, a Énois distribuiu grana pra
rede. Foram R$ 44 mil em bolsas de reportagem
e de participação nas formações de Jornalismo e
Território. Outros R$ 56 mil foram para 15
repórteres, de 5 coletivos parceiros, diretora de
arte, revisora, entregadores e para a Feira Preta,
que somaram com a gente na produção do Prato
Firmeza Preto. E outros R$ 85 mil para o
pagamento dos 10 repórteres participantes do
programa Diversidade nas Redações e os
facilitadores das formações.

Pela primeira vez, sistematizamos métodos e
orientações práticas para traçar caminhos em
direção à diversidade no jornalismo, com a Caixa
de Ferramentas. A gente sistematizou, pela
primeira vez, todo o conhecimento criado para
gerenciar e fazer nossa gestão administrativa e
financeira.
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https://enoisconteudo.com.br/reload/
https://pratofirmeza.com.br/
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Pela primeira vez também pudemos refletir de
forma mais aprofundada sobre o lugar do
dinheiro nas nossas relações e no financiamento
da produção jornalística. E, por meio de leituras
como o Calibã e a Bruxa, pudemos estabelecer
políticas feministas e antirracistas para lidar
com a grana dentro da instituição. 

Pela primeira vez, o Prato Firmeza foi feito por
uma equipe de 32 pessoas. Pela primeira vez,
todos os repórteres e editores do guia eram
negros e negras. Pela primeira vez, o editor chefe
do Prato Firmeza foi um ex-estudante da Escola
de Jornalismo. E pela primeira vez, deslocamos o
eixo do guia, que eram os territórios, para as
territorialidades negras da gastronomia
paulistana. Foi também a primeira vez que o PF
virou podcast.
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Nossa organização



A Énois é um laboratório que trabalha para
impulsionar diversidade, representatividade e
inclusão no jornalismo brasileiro. Foi fundada em
2009 com a Escola de Jornalismo (EJ), voltada ao
público jovem. Em 2014, a EJ se expandiu para a
Internet e se tornou a primeira escola online de
jornalismo no Brasil. Em cursos presenciais, mais
de 500 jovens de periferias se formaram em
jornalismo e mais de 4 mil estudantes passaram
pela Escola de Jornalismo online. Ao longo do
tempo, esses jovens, por meio da Énois,
produziram conteúdos em parceria com veículos
de abrangência nacional. Foram mais de 80
reportagens produzidas pela agência, publicadas
em veículos parceiros, como UOL Tab, The
Intercept, The Guardian, Nexo, BBC e outros.

Nossa missão é apoiar a produção jornalística
que fiscaliza localmente os poderes públicos e
privados, diminui as desigualdades e injustiças e
fortalece a democracia, com base nos princípios
de diversidade, representatividade e inclusão. E,
como resultado, elevar um jornalismo que atenda
às necessidades de informação das pessoas e as
torne mais capazes de tomar melhores decisões
individuais e coletivas e participar mais
plenamente de suas comunidades.
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Nossa missão



Em 2020 a nossa estrutura se organizou em um eixo institucional e três eixos
operacionais:

Nossa organização
2020Organograma
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Objetivos



Jornalismo Local: potencializar jornalistas e
comunicadores em seus territórios por meio de
formação, construção de rede e distribuição de
recursos e apoiar a produção jornalística a partir
dos territórios.

Projetos voltados para o território e formações
jornalísticas (Jornalismo & Território, Eleições
2020 e Redação Aberta);

Estrutura Jornalística: dialogar com veículos de
comunicação de diferentes perfis e realidades
para estimular os questionamentos e a
reconfiguração dos modos de fazer jornalismo, a
gestão, a cultura e o cuidado nas redações a
partir da diversidade com base em metodologias
e práticas já existentes e testadas.

Projetos voltados para a construção de um
jornalismo mais diverso (Índice de Diversidade,
Diversidade nas Redações);

Produção e Distribuição: estudar, pesquisar e
experimentar formas de fazer e distribuir
jornalismo, a partir dos valores da diversidade,
representatividade e inclusão, incluindo a
gestão, entendendo que para fazer e distribuir é
preciso olhar para o processo como um todo:
captar, produzir, distribuir, prestar contas e
sistematizar.

Projetos voltados para experimentar e
compartilhar formatos de produções
jornalísticas (Prato Firmeza Preto, Reload).

Objetivos
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Dos eixos



Jornalismo & Território: capacitar os jornalistas
periféricos para a cobertura de assuntos de
interesse de suas comunidades dentro dos
temas de políticas públicas, eleições, primeira
infância e adolescência.

Formação Mural Eleições: apoiar e qualificar a
cobertura dos jornalistas da Agência Mural em
seus territórios. E também os deixar aptos para
criarem suas próprias redes de distribuição local,
gerando engajamento da população com a Mural
e seus conteúdos.

Redação Aberta: um espaço de oficinas onde
jornalistas e cidadãos se reúnem para discutir
questões, compartilhar recursos e conhecimento
e aprender a relatar e investigar histórias em
seus territórios.
 
Diversidade nas Redações: a partir dos
jornalistas contratados e da sua produção
mensurada, tornar a diversidade um valor
transversal aos processos jornalísticos das
redações participantes do programa.

Caixa de Ferramentas: sistematizar práticas e
políticas de diversidade em redações pelo
mundo.

Prato Firmeza: valorizar a produção
gastronômica das quebradas de São Paulo, em
especial as produções de origem africana e
negra.

Objetivos
2020
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Dos programas



Reload: fomos escutar jovens para saber como
consomem notícias – e construir um guia para
tentar fazer o jornalismo falar uma língua mais
jovem. Junto de outras nove organizações do
jornalismo online, desenvolvemos um canal de
notícias para Instagram e Youtube.

Objetivos
2020
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Resultados gerais
e impactos



Jornalismo como serviço público; Audiência no
centro da produção jornalística.

> Ampliamos a distribuição física da série de 3
podcasts sobre corrupção nos trens da CPTM,
que até então só tinha sido publicada no Spotify,
em dois eventos presenciais pré-pandêmicos
(Casa do Povo, no Bom Retiro, e Centro Cultural
Palhaço Carequinha, no Grajaú). No encontro, os
episódios foram exibidos para grupos jovens e
gerou um debate sobre o tema. cartazes com
dados do podcast também foram colados pela
cidade, em bairros periféricos, como forma de
democratizar o acesso ao conteúdo.

> A partir dos dados coletados na distribuição do
terceiro volume do Prato Firmeza na Feira Preta,
em 2019 (vendemos 300 livros e ganhamos 2 mil
novos seguidores no Instagram) decidimos
produzir, no ano seguinte (2020), um Prato
Firmeza que fosse só com o mapeamento e perfil
de empreendedoras e empreendedores
gastronômicos pretos e pretas - para distribuir
com mais qualidade e alcance para o público da
Feira Preta 2020. 

Resultados gerais e
impactos

2020

12

Serviço público



Para isso, montamos uma equipe 100% negra, em
parceria com 5 coletivos de jornalismo, cada um
de uma zona da cidade: Vozes das
Periferias/Leste; Preto Império/Norte; Alma
Preta/Centro; Periferia em Movimento/Sul;
Agência Mural/90 periferias em SP e Região
Metropolitana. Assim, a partir de uma
distribuição e identificação com o público que
queríamos atingir, definimos o projeto editorial e
a equipe de maneira a colocar a audiência no
centro da produção jornalística, em termos de
equipe e pauta. 

> Durante os sete dias que antecederam as
eleições municipais de 2020, contratamos um
carro de som para veicular em sete bairros
periféricos (Brasilândia, Jova Rural, Perus
Guaianases, Cidade Tiradentes, Paraisópolis e
Grajaú) os cinco episódios do podcast "Em
Quarentena", produzidos pela Agência Mural,
dedicados a explicar o processo eleitoral para
seus ouvintes.
 
> Nos primeiros quatro meses da pandemia,
criamos uma biblioteca no WhatsApp para
distribuir conteúdos e informações com foco em
moradores de favelas e periferias e convidamos
lideranças locais e comunicadores a
participarem do grupo para atuarem como nós de
rede, replicando as mensagens para suas listas
de distribuição no território.

Resultados gerais e
impactos

2020
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Serviço público



Acesso equitativo e em rede às habilidades,
conhecimentos e oportunidades no jornalismo,
participação equitativa em sistemas de
informação local.

> 95 jornalistas e comunicadores locais de 18
estados brasileiros receberam formação gratuita
que contemplava um olhar específico para a
cobertura de seus territórios, distribuição e com
foco na temática da primeira infância. 

> 24 produções jornalísticas financiadas, via
bolsa de reportagem, em diferentes territórios
do país, cujo foco eram informar suas
comunidades.

> 10 encontros online abertos (Redação Aberta) a
comunicadores e jornalistas onde
compartilhamos desde ferramentas para
produção jornalística local até diálogos sobre
espaços de cuidado, diversidade e financiamento
do jornalismo, mais de 4 mil pessoas foram
impactadas.

> 30 participantes do programa Jovens
Monitores Culturais, da prefeitura de SP,
formados em jornalismo e comunicação.

Resultados gerais e
impactos

2020
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Acesso equitativo



Pluralidade de formas de se fazer jornalismo e
indústria do jornalismo permeada pelos valores
de diversidade, inclusão e representatividade.

> Inclusão da missão de diversidade da Folha de
SP no novo Manual de Redação.

> Participação no Innovation Camp 2020 online,
um encontro internacional para prototipar
soluções de captação no ramo do ativismo
culinário com o case Prato Firmeza Preto.

> Promoção de uma repórter como editora, para
ter uma mulher no comando da produção de um
dos veículos participantes do Diversidade nas
Redações – antes eram homens no comando e
mulheres na reportagem.

> Aumento dos salários da equipe após entrada
no programa Diversidade nas Redações: "você
está mexendo na estrutura, no tipo de jornalismo
que a gente entrega para o público. virou meta
alcançar esse patamar de salário trazido pelo
edital".

> Participação na sessão de abertura da 1ª
Conferência Latino-americana sobre Diversidade
no Jornalismo para falar sobre o programa de
diversidade da Énois e lançamento da régua de
diversidade, uma métrica para avaliar a
diversidade dentro de qualquer redação (menção
na newsletter do Farol como referência em
diversidade no jornalismo). 

Resultados gerais e
impactos

2020
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> Jefferson Delgado, ex-aluno da EJ, criador do
Favela Business, foi o primeiro participante da
rede da Énois a ser convidado como
entrevistador do Roda Viva. Na ocasião o
entrevistado era Edu Lyra, do Gerando Falcões.

> IJNET publicou reportagem sobre como cobrir
vacina pautado pelo Redação Aberta e tendo
como base a discussão feita no encontro.

Resultados gerais e
impactos

2020
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Oportunidades de trabalho, emprego e
construção e gestão de iniciativas de jornalismo
sustentáveis em rede – em especial nos
desertos de notícia.

> Depois de participarem do espaço do Google no
Festival 3i em 2019 à convite da Énois,
organizações e coletivos de jornalismo
periféricos passaram a integrar o Startup Lab,
programa de aceleração de startups jornalísticas
do Google News Initiative.

> Três repórteres que passaram pela Énois
receberam prêmio de reportagem do ICFJ em
cobertura da pandemia do Covid-19.

> 10 repórteres selecionados para o programa
Diversidade nas Redações, dentre eles 9 pessoas
negras e uma mulher trans, foram empregados
durante o período do projeto (10 meses) por
redações majoritariamente brancas em
diferentes territórios. 41 redações se
inscreveram para participar do programa

> A Énois é uma das 30 organizações que ajudou
a fundar a AJOR, primeira Associação de
Jornalismo Digital do país.

Resultados gerais e
impactos

2020
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Números



Realizamos 5 formações para com repórteres e
editores do Diversidade nas Redações, entre
outubro e dezembro de 2020, com foco em
cobertura de eleições e dados e equilíbrio
emocional; e mais de 45 conversas individuais
para apoio e fortalecimento no dia a dia do
trabalho. Foram encaminhadas ações de apoio
psicológico, integração e desenvolvimento de
liderança empática.

Fizemos 4 encontros de formação com a rede de
correspondentes da Agência Mural nos temas de
transparência, orçamento público e distribuição
via Whatsapp. 58% afirmaram interesse em criar
uma lista de distribuição local no Whatsapp após
o encontro.

Foram 40 encontros de formação com jornalistas
e comunicadores de diferentes territórios das
regiões Norte, Nordeste e cidade de RJ e SP. Os
3 temas que mais agregaram conhecimento,
segundo os participantes, foram: jornalismo no
território, LAI e dados e, empatados, estrutura
política e ECA. 83% responderam que se sentem
aptos a fazer uma pauta relacionada ao tema da
formação após o encontro.

> 67% dos jornalistas participantes eram negros;

> 68% das participantes eram mulheres;

> 52% dos jornalistas que fizeram o curso
estavam tendo acesso a uma formação em
jornalismo pela primeira vez;

Números
2020

19

Formações



Diversidade nas Redações teve distribuídas  mais
de 55 reportagens desenvolvidas pelos
repórteres do programa entre outubro e
dezembro.

Mil exemplares do Guia Metodológico Prato
Firmeza. 

Prato Firmeza Preto com 45 textos (35
reportagens sobre empreendedores
gastronômicos pretos e pretas, 5 textos sobre os
entregadores, 8 textos de abre capítulo e 2
textos de abertura do livro). O livro teve 1500
exemplares impressos e foi publicado no site,
chegando a mais de mil downloads.

57 reportagens publicadas como parte da
cobertura #EspecialCOVID, um projeto em
parceria com data_labe, Gênero e Número e
Revista AzMina.

Produção de 20 vídeos com empreendedores,
entre tutoriais de receitas e painéis de
discussão, para a programação do festival Feira
Preta 2020, que aconteceu totalmente online.

Produzimos uma série de 5 episódios de podcast
do Prato Firmeza Preto.

10 encontros online do Redação Aberta,
veiculados pelo Zoom e em todas as nossas
redes sociais.

Números
2020
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50 metodologias sistematizadas e publicadas na
Caixa de Ferramentas de Diversidade da Énois.

24 reportagens produzidas sobre primeira
infância e pandemia e publicadas em veículos
locais, distribuídos em SP, RJ, Norte e Nordeste
do país.

Números
2020
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Mapeamos 114 veículos de mídia independente
em 18 estados.

Encerramos o ano com mais de 800 jornalistas e
comunicadores inscritos e interessados nas
formações gratuitas oferecidas pela Énois, em
sua maioria pessoas negras e moradores de
periferias – e de todos os estados do país.

No Diversidade nas Redações, a maior parte das
redações têm homens brancos (53%) no maior
posto de chefia; 70% têm pessoas negras e
periféricas nas equipes e perto de 10% têm
transexuais e portadores de deficiência. Mais de
50% delas já tinham feito ações práticas de
formação e mentoria e discussões - ainda que
informais - sobre inclusão e diversidade.

Também no DR tivemos 232 repórteres inscritos.
Ainda que o processo seletivo não tenha sido
focado no eixo São Paulo - Rio de Janeiro, São
Paulo foi o estado que mais teve candidatos
inscritos, quase 1/4. Mulheres pretas ou pardas
foram a maioria dos inscritos. Tivemos poucos
candidatos que se autodeclararam indígenas e
um cigano.

Números
2020
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As três primeiras edições do guia Prato Firmeza,
lançadas em 2017, 2018 e 2019, mapearam mais
de 115 estabelecimentos em diferentes periferias
da capital e região metropolitana. E a última
edição foi matéria nos seguintes veículos: Guia
Folha, Carta Capital, Antena Paulista, Ecoa Uol,
Elástica, Jornal do Comércio e Agência Mural.
Além das parcerias com Casa Preta Hub, Feira
Preta, Vozes das Periferias, Agência Mural,
Periferia em Movimento, Preto Império e Alma
Preta.

Números
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Na equipe do Prato Firmeza, formada por 32
pessoas, 21 pessoas são mulheres e 5 pessoas
brancas. São 8 repórteres negras, 1 indígena e 1
transexual. Os veículos parceiros também
tinham recorte de raça e território em suas
coberturas: Agência Mural, Alma Preta, Periferia
em Movimento, Preto Império e Vozes das
Periferias.

No Diversidade nas Redações as formações
tiveram maioria de formadores pretos (4) - 1
indígena e 2 brancos (1 delas transexual). No
conselho do programa são 5 pessoas: 4 pretos, 3
deles mulheres e 1 branco.

No programa Jornalismo & Território, das 4
editoras locais 3 eram mulheres negras e uma
branca. Já nos palestrantes convidados, dos 50,
29 eram negros e 1 indígena e 38 mulheres no
total.

Números
2020

24

Parceiros e
colaboradores



> Atacadão
> Editora Abril
> Fundação Cargill
> Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
> Google
> Itaú Social
> Open Society Foundation
> Porticus
> Repórteres Sem Fronteiras 
> Total Express 
> Uber

Números
2020
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Dinheiro



O total de caixa acumulado em 2020 para exercício de 2020 e 2021 foi de pouco
mais de dois milhões de reais. Em sua maior parcela, via apoio direto a projetos da
organização.

Dinheiro
2020Dinheiro

captado
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Dinheiro
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20%

Cerca de 20% dos recursos utilizados para execução dos programas da Énois
foram destinados a colaboradores, parceiros e ao trabalho feito com nossa rede.



Nina Weingrill
Diretora Executiva
nina@enoisconteudo.com.br

Contato Énois Laboratório de Jornalismo
Rua Três Rios, 252 
Bom Retiro - SP
www.enoisconteudo.com.br
@enoisconteudo


