
 
 

0 
 

 

 

 

 

 

 

GABRIELLE RIGHI DA SILVA  

 

 

 

 

 

 

 

MIDIALIVRISMO NO FACEBOOK: ESTUDO DA COBERTURA DA 

GREVE GERAL PELOS ‘JORNALISTAS LIVRES’  

 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA, RS 

2017 



 
 

1 
 

 

GABRIELLE RIGHI DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

MIDIALIVRISMO NO FACEBOOK: ESTUDO DA COBERTURA DA 

GREVE GERAL PELOS ‘JORNALISTAS LIVRES’ 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 

apresentado ao Curso de Jornalismo, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano - Unifra, como requisito parcial 

para a obtenção de grau de Bacharel em 

Jornalismo.  

Orientador: Prof. Ms. Maurício Dias Souza 

 

 

 

 

SANTA MARIA, RS 

2017 



 
 

2 
 

 

GABRIELLE RIGHI DA SILVA 

 

 

 

MIDIALIVRISMO NO FACEBOOK: ESTUDO DA COBERTURA DA 

GREVE GERAL PELOS ‘JORNALISTAS LIVRES’ 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Jornalismo, Área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano - Unifra, como requisito parcial para a 

obtenção de grau de Bacharel em Jornalismo.  

Data de aprovação: ______ de dezembro de 2017. 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Ms. Maurício Dias Souza (Orientador) 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Luciana Menezes Carvalho (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM) 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª.Carla Simone Doyle Torres (Centro Universitário Franciscano- Unifra) 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha irmã, Andrielle Righi da Silva, e aos 

demais jovens, vítimas da tragédia da boate Kiss, que não tiveram a 

oportunidade de concluir a faculdade. 



 
 

4 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, por crer em uma força superior que me guia e dá forças para 

continuar. Por, apesar das dificuldades encontradas ao longo do caminho, nunca me deixar 

desistir. 

Agradeço aos meus pais, Flávio e Ligiane, não só pela paciência e palavras de 

otimismo durante os processos desta pesquisa, mas por todo amor, dedicação e 

ensinamentos que transmitiram a mim e a Andri.  Gratidão pela nossa família. Sempre 

seremos quatro, eu amo tanto vocês! 

Agradeço à minha irmã, pelos 17 anos e 24 dias compartilhados. Por sempre me 

motivar, encorajar e estar disposta a abrir mão do sonho dela para que eu realizasse o meu. 

Andri, tu foi e sempre será a minha maior motivação. Sinto muito a tua falta. Te amo, 

‘praga’! 

Agradeço aos meus anjos, por acreditar que a vida não acaba por aqui e que sempre 

estão me protegendo lá de cima. A todos que amo e que partiram desta vida, mas 

permanecem em meu coração. À minha vó Polda, por ser dona da melhor foto motivacional 

que existe. 

Agradeço à minha família, que sempre esteve ao meu lado nos piores e melhores 

momentos. Por se empenharem em não nos deixar sós em 2013 e por todo carinho conosco. 

Amo vocês, apesar de sempre estar de pijama e com cara de sono nas visitas! 

Agradeço à minha vó Gainor, uma das pessoas que mais ficou feliz ao saber da 

minha aprovação no vestibular. Aos meus dindos, Antônio e Marister, por todo carinho. Ao 

tio José Luiz, meu tio ‘pêto’, por todos os mimos, amor e visitas. Obrigada por tudo, Amo 

vocês!  

Agradeço à minha família do coração. Nos conhecemos no pior momento de nossas 

vidas e isso tudo se dá não só pela dor, mas pelo amor que sentimos por aqueles que 

partiram cedo demais. Essa Vitória eu dedico a vocês e aos filhos de vocês que não 

conseguiram realizar o sonho de se formar. São essenciais em minha vida, amo vocês! 

 



 
 

5 
 

 

Agradeço aos meus amigos por todo apoio ao longo dos anos. Aos amigos desde os 

tempos de colégio; às amigas parceiras de tudo e de festa; aos amigos que conheci em 

2013; aos amigos que minha irmã dividiu comigo e aos amigos do “Máfia”. Amo vocês, ”a 

amizade é maior do que tudo, já diziam os antigos”.  

Agradeço as amigas que a faculdade me proporcionou, à Natália Rosso e Viviane 

Campos, que junto comigo formam “As meninas Superpoderosas”. Gurias, obrigada por me 

aturarem em todos os surtos e por sempre me “defenderem” nos momentos em que não 

conseguia falar uma palavra sequer. Amos vocês, minhas jornalistas preferidas! Ah, 

obrigada também pelos dias maravilhosos que tivemos na Serra junto com o Iuri. 

Agradeço ao meu orientador, Maurício Dias, que desde o pré-projeto está me 

auxiliando nesta pesquisa. À professora Luciana, por despertar em mim a paixão pela mídia 

contra-hegemônica e aos demais professores por todos os ensinamentos compartilhados. Ao 

Centro Universitário Franciscano por permitir, através da bolsa educacional, que meu 

sonho se tornasse realidade. 

 Agradeço àminha prima Crissiane, que colaborou na conferência dos dados da 

análise, à Clarissa e à Trilce por ajudarem na formatação deste trabalho. Obrigada. 

Obrigada. Obrigada! Eu não conseguiria sem a ajuda de vocês! 

Por último, e não menos importante, agradeço ao meu gordinho Chocolate. Por 

sempre me aguentar chorando abraçada nele, pelos abraços que quase me derrubam e o 

jeito estabanado que me faz rir. Hoje, mais do que nunca, sei o quanto um cachorro é 

importante em nossas vidas e fica aqui registrado meu reconhecimento e amor por ele. 

 

  



 
 

6 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho possui como tema o uso das mídias sociais feito por um grupo de 

comunicação da mídia livre. A delimitação é a redeJornalistas Livres em sua página no 

Facebook. A pesquisa tem como objetivo geral compreender como ocorre a colaboração em 

rede nas publicações da página Jornalistas Livres durante a Greve geral e os objetivos 

específicos são revisar bibliografias sobre mídia alternativa, independente, livre e contra-

hegemônica; entrevistar Laura Capriglione, fundadora do Jornalistas Livres, sobre a 

colaboração em rede; analisar como a Greve Geral do dia 28 de abril foi abordada nas 

postagens dos Jornalistas Livres. Para entender a mídia contra-hegemônica utilizou-se 

Gramsci (apud Palha, 2002), para compreender a mídia alternativa consultou-se Downing 

(2004) e Kucinski (1991), pesquisou-se mídia livre a partir de Malini e Autoun (2013). A 

partir deste estudo percebeu-se que o grupo Jornalistas Livres conta com uma rede de 

colaboradores em todo o país e abordou a Greve Geral a partir de outros aspectos (pautas 

que não tem ligação com as propostas e que fizeram parte da manifestação; repressão 

policial; serviço de um modo que não marginaliza os trabalhadores e a adesão aos 

movimentos em cidades de diferentes estados, não se limitando apenas às capitais). 
 
Palavras-Chave:Jornalismo alternativo. Mídia contra-hegemônica. Mídia livre. Jornalistas 

Livres. Greve geral. 

 

ABSTRACT 

The theme of present work is the use of social media made by a group of free media. The 

delimitation is the Jornalistas Livres’ network on its Facebook fanpage. The research’ 

general objective is to understand how network collaboration occurs in the publications of 

Facebook fanpage’ Jornalistas Livre and the specific objectives are: To review 

bibliographies about alternative, independent, free and counter-hegemonic media; To 

interview Laura Capriglione, founder of Jornalistas Livres; To analyze how the general 

strike of April 28 was approached in the posts of Jornalistas Livres. To understand the 

counter-hegemonic media we was use Gramsci (apud Palha, 2002), to comprehend the 

alternative media we was consulted Downing (2004) and Kucinski (1991), to appreciate free 

media we was check Malini and Autoun (2013). With this study we was noticed that the 

group Jornalistas Livres had a collaborators’ network throughout the country and 

approached the general strike from other aspects (guidelines without connection of 

manifestations’ proposals; police repression, service in a way that does not marginalize the 

workers and the adhesion to the movements in small and big cities). 

Key words: Alternative journalism. Counter-hegemonic media. Free media. Jornalistas 

Livres. General strike. 
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INTRODUÇÃO  

O tema deste trabalho está relacionado com o uso das mídias sociais feito por um 

grupo da mídia livre. Está delimitado a uma análise da cobertura da Greve Geral por meio 

das postagens da rede Jornalistas Livres, em sua página no Facebook.  

A escolha do tema se dá devido ao interesse pela mídia alternativa, a qual aborda 

assuntos de um modo diferente da imprensa tradicional, trazendo informações ignoradas 

e/ou pouco aprofundadas pela "grande mídia”. Considera-se importante estudar a mídia 

contra-hegemônica por ser um segmento que vem crescendo e obtendo mais leitores, um 

jornalismo que possui “lado” e deixa esse ponto de vista claro para o consumidor. É um 

tema atual, relevante para as Ciências Sociais, que busca ampliar e servir como referência 

para os futuros estudos na área. 

De acordo com a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 95,4 milhões de brasileiros 

possuem acesso à internet, ou seja, a mídia contra-hegemônica tem um vasto território para a 

disseminação de conteúdo alternativo. Sendo assim, este trabalho também busca 

compreender de que maneira a mídia alternativa se apropria dos recursos digitais a fim de 

chamar a atenção do cidadão e obter grandes números de colaborações do seu público diante 

dos acontecimentos. 

A justificativa deste tema se dá também pelo fato de a pesquisadora se identificar, 

acompanhar e buscar, na maioria das vezes, se informar a partir da mídia contra-

hegemônica, além de, gostar das mídias digitais que envolvem o cenário atual do jornalismo. 

A principal finalidade da mídia contra-hegemônica é, com o próprio nome diz, ser 

contrária ao modelo hegemônico de jornalismo, que consiste em grupos de comunicação 

formados por grandes empresários. A mídia tradicional é composta é administrada por 

gestores de empresas que visam o lucro e, por possuir patrocinadores e aliados políticos, a 

informação sofre interferências ideológicas. 

 Estes grandes grupos de comunicação passam para seu público a ideia de um 

jornalismo neutro e imparcial, buscando ocultar seu posicionamento diante dos 

acontecimentos. O fato é que todo texto divulgado por qualquer meio de comunicação, seja 

ele da mídia hegemônica ou da contra-hegemônica, carrega o ponto de vista do jornalista 

que escreveu.  

A diferença é que a mídia hegemônica visa o lucro e passa a falsa ideia de ser 
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imparcial, enquanto a mídia contra-hegemônica consiste em relatar os fatos sem qualquer 

interesse financeiro e deixa claro para o consumidor que faz um jornalismo a favor do 

cidadão, da democracia e dos movimentos sociais. Com isso, a mídia contra-hegemônica dá 

destaque para os assuntos não abordados ou pouco aprofundados pela mídia tradicional. 

O objeto estudado neste trabalho, a rede Jornalistas Livres, surgiu da necessidade 

de ter um meio de comunicação que fizesse uma cobertura oposta a da mídia hegemônica 

sobre a manifestação de 12 de março de 2015. O Jornalistas Livres trabalha com a cobertura 

colaborativa na internet, ou seja, a mesma pessoa que consome esta mídia pode também 

gerar conteúdo. 

Por saber da importância da legitimidade das manifestações feitas no dia 28 de abril 

de 2017, a questão norteadora deste trabalho é a seguinte: Como o grupo Jornalistas Livres 

divulgou a Greve Geral do dia 28 de abril? 

 O objetivo geral é compreender como ocorre a colaboração em rede nas publicações 

da página Jornalistas Livres durante a Greve Geral, já os objetivos específicos são: revisar 

bibliografias sobre mídia alternativa, ativista, independente, livre e contra-hegemônica ;  

entrevistar Laura Capriglione, fundadora do Jornalistas Livres, sobre a colaboração em rede 

e analisar como a Greve Geral do dia 28 de abril foi abordada nas postagens do Jornalistas 

Livres no Facebook. 

Por meio da pesquisa de estado da arte para a realização deste projeto de Trabalho 

Final de Graduação, foram encontrados alguns artigos e monografias que abordam as os 

subtemas desenvolvidos no referencial teórico. Há poucas publicações sobre mídia 

alternativa e, até o momento, apenas um trabalho se propôs a estudar o grupo Jornalistas 

Livres, abordando um aspecto diferente do que será analisado em nosso trabalho. 

Em agosto de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu uma 

mesa-redonda para debater sobre o papel da regulação da mídia na liberdade de expressão, 

com o objetivo de conhecer a experiência latino-americana e internacional de regulação da 

mídia, abordar seus impactos na liberdade de expressão e discutir a implementação dessas 

políticas no Brasil. 

Devido à semelhança com a mídia contra-hegemônica, foram utilizados dois 

Trabalhos Finais de Graduação produzidos no curso de Jornalismo do Centro Universitário 
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Franciscano. Jornalismo investigativo independente e pós-industrial: O caso da Agência 

Pública, de Karine Kinzel Gomes (2015), e Mídia alternativa: um estudo das possibilidades 

de democratização da comunicação, através da análise do jornal Brasil de Fato, de 

Mariane B. Dall’Asta (2014), que colaboraram com essa pesquisa por trazer conteúdos e 

autores que foram úteis para a construção deste projeto. 

O trabalho que trata do mesmo objeto empírico é o artigo Vínculo Sonoro como 

percepção social: análise da produção audiovisual dos Jornalistas Livres em manifestações, 

de Beatriz Carvalho de Souza, Lívia Galassi Vitale e Rafael Grohmann, apresentado no 

Intercom Nacional de 2016. O artigo traz algumas informações até então desconhecidas 

sobre o Jornalistas Livres e estuda quatro dos mais de 800 vídeos disponíveis no canal do 

grupo no Youtube. Questões existenciais, musicais e de enquadramento são alguns dos 

aspectos analisados pelos autores. 

Esta pesquisa traz uma análise de posts da cobertura  do Jornalista Livres, por meio 

de dez publicações feitas na página do Facebook, durante a Greve Geral, do dia 28 de abril 

de 2017. O método escolhido foi o estudo de caso, que possibilita uma profundidade sobre o 

objeto pesquisado. Para a análise de posts, foram avaliados os seguintes critérios: tema, 

origem, autoria, fonte, linguagem, pessoa do discurso, abordagem, imagem, como a imagem 

representa a Greve Geral, e os recursos do Facebook utilizados. 

Para a realização do estudo de caso, os seguintes passos foram feitos: construção do 

referencial teórico; escolha do objeto empírico; escolha do tema de análise; observação das 

postagens feitas pela rede Jornalistas Livres no dia 28 de abril de 2017 em seu perfil no 

Facebook; coleta de dados das postagens da página JL no Facebook referentes às 

manifestações da Greve Geral; entrevista semi-estruturada com a jornalista e coordenadora 

Laura Capriglione, para entender melhor o processo de colaboração; seleção das notícias 

publicadas por este grupo midialivrista e delimitação do corpus e os critérios utilizados para 

seleção. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. O capítulo 1 aborda os conceitos de 

mídia hegemônica e contra-hegemônica; independência; jornalismo alternativo e mídia livre 

ou midialivrismo. O capítulo 2 trata sobre mídia social; manifestação em rede e Jornadas de 

Junho. O terceiro e último capítulo traz a metodologia; apresentação do objeto empírico; o 

contexto da Greve Geral e a análise realizada em dez posts. 
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CAPÍTULO 1 - JORNALISMO ALTERNATIVO E MÍDIA LIVRE  

 

O capítulo inicial tem como foco o jornalismo alternativo e a mídia livre. Para isso, 

são discutidos os conceitos de mídia hegemônica e contra-hegemônica; independência; 

jornalismo alternativo e mídia livre ou midialivrismo.  Para embasar o assunto, foram 

utilizados Gramci (1978 apud PALHA, 2002); Lemos (2007); Kucinski (1991), Downing 

(2002);  Lessing (2004) e Malini; Autoun (2013). 

 

1.1 MÍDIA HEGEMÔNICA E CONTRA-HEGEMÔNICA  

Para contextualizar sobre mídia hegemônica, buscamos subsídios em Antonio 

Gramsci (1978 apud PALHA, 2002), responsável pela teoria da hegemonia cultural em que 

descreve como o Estado usa, nas sociedades ocidentais, as instituições culturais para 

conservar o poder. 

De acordo com Gramsci (1978 apud PALHA, 2002), a opinião pública é o conteúdo 

político da vontade política pública que pode ser discordante e, por esta razão, origina a luta 

pelo monopólio dos órgãos de opinião pública, a fim de que só uma única força modele a 

opinião e, portanto, a vontade política nacional, dispersando os discordantes numa poeira 

individual e desorgânica que busca por influências midiáticas de poder no processo da 

criação cultural. Sendo assim: 

Os meios de comunicação procuram intervir nos planos ideológico-cultural e 

político com o intuito de disseminar informações e ideias que concorrem para a 

formação e a sedimentação do consenso em torno de determinadas concepções de 

mundo. A maioria deles funciona como alicerces para a conservação da 

hegemonia, da qual José Paulo Netto define como “a ordem social comandada pelo 

capital” (NETTO apud MORAES, 2010). 

 

 

Gramsci (1978 apud PALHA, 2002) escreveu algumas críticas sobre os grandes 

jornais da época. O jornalista enxergava a imprensa como meio privado de hegemonia, a 

qual era dominada por influências, instituições e elites, além de possuir um alinhamento 

ideológico de grandes jornais ao poder. 

A partir disso, entende-se que a mídia tradicional é hegemônica a partir do 

momento que é uma empresa que controla os fatos que serão noticiados1, como serão 

                                                           
1 Gatekeeping é um conceito jornalístico para edição, definindo o que será noticiado de acordo como valor-
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repassados para o receptor e qual será o grau de importância dado ao acontecimento, sendo 

assim, o objetivo não está só em informar e sim em lucrar. 

Quando uma matéria é escrita, independente do tamanho, o ponto de vista do 

jornalista também está ali, direta ou indiretamente. A imparcialidade e a neutralidade2que 

muitos veículos de comunicação dizem ter, não passam de ilusões. Tudo que é divulgado na 

imprensa tradicional está de acordo com a política da empresa e com os interesses 

partidários e publicitários. Com isso, alguns assuntos se tornam pouco atraentes ou são 

noticiados sem profundidade. 

Atualmente, oito famílias são donas de veículos que controlam a mídia hegemônica 

no Brasil, formando um modelo oligopolizado3. As principais empresas no país são: Rede 

Globo (família Marinho), Grupo RBS - afiliada da Globo (família Sirotsky), Editora Abril 

(família Civita),  grupo Folha (família Frias), SBT (família Abravanel), grupo Bandeirantes 

(família Saad),  Rede Record (Edir Macedo) e grupo Estado (família Mesquita). Porém,  

Conforme a Constituição e o Decreto-Lei 236, de 1967, fica expressamente proibida 

a formação de oligopólios midiáticos na radiodifusão. Isso se dá como uma tentativa 

de impor barreiras na veiculação de conteúdo unificado nas regiões brasileiras e 

garantir a representatividade citada anteriormente. No entanto, os oligopólios 

midiáticos estão muito presentes na realidade atual. Prova disso é que, segundo 

Biondi e Charão, 2008 , “a realidade brasileira [...] é de que os grupos Globo, SBT, 

Record, Abril, Folha, Estado, Rede Brasil Sul (RBS) e Bandeirantes exercem um 

amplo domínio do setor, numa clara configuração de oligopólio”. Dessa forma, oito 

grupos midiáticos decidem o que é e o que não é notícia no país 

(GARCIA;ARGOUD; CRUZ, 2016, p.4) 

 

A mídia contra-hegemônica existe com a finalidade de possibilitar um contraponto 

ao que é divulgado nos veículos de comunicação hegemônica. Diferente das grandes 

empresas de comunicação, não possui interesses financeiros, ou seja, a preocupação não está 

em lucrar com as notícias, e sim em informar a população sobre o que realmente está 

acontecendo. 

A radicalidade do que pode se configurar como contra-hegemonia talvez resida  no  

fato de não se desejar nunca o lugar de sujeito hegemônico, no fato de orientar-se 

por uma razão fundamental  que se configure de  modo contrário e oposto à 

hegemonia.  É uma contraposição que pode vir acompanhada de ações e atuações 

                                                                                                                                                                                   
notícia, linha editorial e outros critérios. 
2No jornalismo estes conceitos estão ligados ao fato de noticiar algo sem que a visão do repórter esteja 

inserida. Algo que acreditamos não existir, já que não é possível deixar de termos uma ideologia. 
3Conforme a Constituição Federal de 1988 é proibido o monopólio da comunicação social no Brasil. O modelo 

que prevalece é o do oligopólio, que é a concentração do setor em poucos grupos.  
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no quotidiano, que pode e deve vir acompanhada de uma reflexão contundente 

sobre o status-quo e que, necessariamente, vem harmonizada com o desejo de 

recusa da situação dominante (PAIVA, 2009, p. 2-3) 

 

As práticas da imprensa contra-hegemônica estão ligadas a causas humanizadas, 

buscando dar ênfase para as classes baixas, movimentos sociais, ocupações e demais temas 

que são ignorados ou pouco explorados pela mídia tradicional. O posicionamento fica 

explícito para o leitor e está em prol das minorias. Uma mídia que visa dar voz aos 

diferentes grupos étnicos, sociais e de gêneros.  

 

1.2 INDEPENDÊNCIA 

Independência é a desassociação de um ser em relação a outro e está ligada à 

liberdade ou autonomia de algo ou alguém. No caso do jornalismo, independência significa 

total liberdade para o jornalista escrever conforme suas ideologias, sem precisar “censurar” 

seu texto por conta dos investidores, patrocinadores e visão política do veículo de 

comunicação e de seus donos. 

Desde fins do século XIX, as empresas que editam os melhores jornais do mundo 

começaram a aprender a dividir seus funcionários em duas equipes bem diferentes: 

uma é a equipe dos jornalistas, que cuidam da área editorial (a ‘Igreja’); do outro 

lado, fica a área comercial (o ‘Estado’). O objetivo sempre foi o mesmo: assegurar 

um ambiente em que interesses de anunciantes ou financeiros não distorçam as 

pautas e o enfoque das reportagens. A partir do final do século XX, tudo passou a 

mudar muito rapidamente. Em algumas redações, o pessoal de marketing ou da 

publicidade chega a participar da pauta, e ninguém se sente traindo a confiança do 

leitor (BUCCI, 2010, online) 

 

 Sabe-se que ainda hoje o jornalismo feito pela imprensa tradicional sofre 

muitas interferências por conta de interesses financeiros. Com isso, os textos devem ser 

cautelosos e nem sempre retratam o fato como é. Esse é um modelo em que o atual 

jornalismo se encontra, um modo de fazer que tira a total independência do jornalista e não é 

sincero com o leitor. 

 A maioria dos leitores não se dá conta do quanto são manipulados pela mídia 

hegemônica, devido ao alto poder aquisitivo e ao fácil acesso para todas as classes, a mídia 

tradicional ainda se mantém forte. Entende-se que, infelizmente, a mídia contra-hegemônica 

está restrita aos poucos que se interessam em saber um outro ponto de vista, que sabem o 

quanto a mídia tem poder de manipular e que possuem acesso à internet. 
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No Brasil, a Agência Pública4, criada em 2011, pioneira do jornalismo 

independente, acredita e trabalha por um jornalismo sem fins lucrativos. De acordo com 

informações do site da Pública, o objetivo é produzir reportagens que serão pautadas pelo 

público e que sejam de interesse da maioria, busca-se por maior qualificação do debate 

democrático, promoção dos direitos humanos e ressaltar a importância do direito à 

informação. 

As reportagens investigativas da Agência Pública funcionam por meio de 

financiamento coletivo, em que os leitores fazem doações para que as reportagens sejam 

feitas. Programas de mentorias para jovens jornalistas, bolsas de reportagem e incubação de 

projetos inovadores de jornalismo independente são alguns dos programas que a Pública 

utiliza para difundir o jornalismo independente. 

Todas as nossas reportagens são feitas com base na rigorosa apuração dos fatos e 

têm como princípio a defesa intransigente dos direitos humanos. Nossos principais 

eixos investigativos são: os impactos dos megaeventos esportivos; tortura e 

violência dos agentes do Estado; megainvestimentos na Amazônia; crise urbana; e 

empresas e violações de direitos humanos. (AGÊNCIA PÚBLICA, 2017, online) 

 
 

Como está se falando em mídia contra-hegemônica, o uso das plataformas digitais e 

os novos meios de se fazer jornalismo, convém aqui explora as obras de André Lemos sobre 

a cibercultura. 

Para Lemos (2007), as mídias podem ser divididas em duas funções: as massivas e 

as pós-massivas. A função massiva pode se relacionar à imprensa tradicional, que atinge um 

número expressivo de pessoas (massa) devido aos seus recursos financeiros vindos, na sua 

maioria, da publicidade. Essa função está relacionada ao uso de televisão, rádio e jornal, 

porém há empresas de comunicação que usam a internet como se estivessem usando um 

desses meios massivos. 

As mídias de função massiva são centradas, na maioria dos casos, em um território 

geográfico nacional ou local. As mídias e as funções massivas têm o seu 

(importante) papel social e político na formação do público e da opinião pública na 

modernidade. As funções massivas são aquelas dirigidas para a massa, ou seja, para 

pessoas que não se conhecem, que não estão juntas espacialmente e que assim têm 

pouca possibilidade de interagir. (LEMOS,2007, p.124) 

 

Já a função pós-massiva está relacionada com a mídia contra-hegemônica, a 

                                                           
4Disponível em:<http://apublica.org/>. 
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internet, o uso das redes sociais e a descentralização da informação. “O produto é 

personalizável e, na maioria das vezes, insiste em fluxos comunicacionais bi-direcionais 

(todos-todos), diferente do fluxo unidirecional (um-todos) das mídias de função massiva” 

(LEMOS,2007, p.125). 

As mídias de função pós-massiva, por sua vez, funcionam a partir de redes 

telemáticas em que qualquer um pode produzir informação, «liberando» o pólo da 

emissão, sem necessariamente haver empresas e conglomerados econômicos por 

trás. As funções pós-massivas não competem entre si por verbas publicitárias e não 

estão centradas sobre um território específico, mas virtualmente sobre o planeta. 

(LEMOS, 2007, p.125). 

  

 

Lemos (2007) afirma que as mídias pós-massivas são mais do que informativas 

porque possuem processos mais comunicativos, uma bidirecionalidade de mensagens e 

informações entre consciências.  

 

A cibercultura instaura assim uma estrutura midiática ímpar (com funções massivas 

e pós-massivas) na história da humanidade onde, pela primeira vez, qualquer 

indivíduo pode produzir e publicar informação em tempo real, sob diversos 

formatos e modulações, adicionar e colaborar em rede com outros, reconfigurando a 

indústria cultural (LEMOS, 2003 apud LEMOS 2007). 

 

 

A participação do cidadão nas coberturas feitas pelo objeto de estudo deste 

trabalho, a rede Jornalistas Livres, é um exemplo de comunicação pós-massiva, pois o 

mesmo receptor pode não só interagir, mas ser emissor de informação e isso tudo acontece 

em uma rede social. 

 

1.3 JORNALISMO ALTERNATIVO 
 

Alternativo: como o próprio nome sugere, busca por alternativas, opções, caminhos 

e ideologias. No caso do jornalismo alternativo, é algo que não possui qualquer vínculo com 

a política dominante, tendo como objetivo abordar o mesmo fato com uma visão diferente da 

que já foi noticiada por outros meios de comunicação. 

O jornalismo alternativo, assim como o jornalismo tradicional e hegemônico, 

possui uma ideologia, porém, a principal diferença é que a imprensa alternativa deixa claro o 

seu ponto de vista para o leitor, ao contrário do que faz a mídia tradicional. 

A imprensa alternativa, também denominada por imprensa nanica ou underground, 

ganhou destaque no Brasil durante o regime militar. Segundo Kucinski (1991), no período 

de 1964 a 1980, cerca de 150 periódicos foram criados para contrapor à ditadura. O termo 



 
 

17 
 

 

nanica foi usado como sinônimo de imprensa alternativa  devido ao tamanho tabloide5 dos 

jornais alternativos, também vista como uma forma de desvalorizar o meio alternativo 

O contexto político da época clamava por uma mídia que disseminasse informações 

e que não tivesse qualquer interferência da censura. Algo que a população soubesse que não 

estava mascarando ou apoiando o regime militar. 

Downing (2002) denomina mídia alternativa como mídia radical alternativa. O 

termo “radical” é utilizado no sentido de ser contrário aos meios de comunicação 

tradicionais. Para o autor, não basta apenas a denominação alternativa, pois qualquer coisa é 

alternativa a outra.  

“... essas mídias (alternativas e radicais) fazem explodir os bloqueios oficiais à 

expressão pública e dão ressonância às vozes discordantes, minoritárias, 

subjugadas e portadoras de impulso de mudança. Sem negar aqui a importância 

das formas hegemônicas de mídia (e de seus efeitos políticos), pode-se afirmar 

que, quando vinculadas a movimentos sociais autênticos, as mídias radicais 

colocam em evidência o imenso potencial estético, cognitivo, comunicativo e 

mobilizador dos meios massivos de expressão” (DOWNING, 2004, p.10). 

 

 

Com isso, a mídia radical alternativa desempenha um papel fundamental nos 

lugares que são comandados por regimes opressores e reacionários, em que as informações 

são controladas e, até mesmo, censuradas. Como dito anteriormente, no Brasil a mídia 

alternativa teve extrema importância no período ditatorial. 

Hoje em dia, a mídia alternativa também tem a função de abordar temas 

considerados “tabus” ou abordados de forma rasa pela grande mídia. Índios, Negros, 

Feminismo, Imigrantes, Refugiados e Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros (LGBTT) são temáticas mais trabalhadas e consideradas importantes para esta 

mídia. No Jornalistas Livres, esses temas se tornaram editorias. 

 

1.4 MÍDIA LIVRE OU MIDIALIVRISMO  

No livro “Cultura Livre - Como a mídia usa a tecnologia e a lei para barrar a 

criação cultural e controlar a criatividade”, de 2004, Lawrence Lessig propõem que as 

culturas livres são aqueles materiais que possibilitam que outros complementem e trabalhem 

em cima do conteúdo e que “a Internet oferece uma possibilidade incrível para muitos de 

participarem do processo de construção e cultivo de uma cultura que tenha um alcance maior 

                                                           
5 Na época, prevalecia o formato standard (56 cm x 32 cm), como o da Folha de S. Paulo, do Estado de São 

Paulo e do O Globo.  
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que as fronteiras locais” (LESSIG, 2004, p.9). 

Ao desenvolver um conjunto livre de licenças que as pessoas podem anexar a seus 

conteúdos, a Creative Commons procura marcar uma gama de conteúdo sobre o 

qual possa-se, de maneira fácil e confiável, criar-se. Essas marcações então são 

ligadas a versões que as máquinas podem ler da licença que permite aos 

computadores automaticamente identificar conteúdo que pode ser facilmente 

compartilhado. Essas três expressões — uma licença legal, uma licença 

compreensível pelas pessoas e marcações que o computador pode entender — 

constituem uma licença da Creative Commons. Uma licença Creative Commons 

constitui uma garantia de liberdade para qualquer um que acessa o conteúdo, e mais 

importante, uma expressão de um ideal, em que a pessoa associada à licença mostra 

que acredita em algo mais do que os extremos “Todos” ou “Nenhum”. O conteúdo é 

marcado com a marca (cc) ou CC, que não indica que abriu-se mão do copyright, 

mas que certas liberdades foram dadas. (LESSIG,2004, p.255) 

 

O Creative Commons é um projeto criado por Lessig que possibilita o 

compartilhamento de conteúdo de forma gratuita. Por se tratar de uma licença com direitos 

autorais livres, o público tem a permissão de modificar o conteúdo de acordo com a sua 

necessidade.  “As licenças Creative Commons não são contrárias aos direitos de autor. Elas 

funcionam complementarmente aos direitos autorais e permitem que você modifique seus 

termos de direitos autorais para melhor atender às suas necessidades” (CREATIVE 

COMMONS, 2017, online). 

Seguindo esta ideia de complementar e/ou acrescentar informações, nasce a mídia 

livre, em 1999, durante as manifestações contra o encontro da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), em Seattle, nos Estados Unidos (MALINI; ANTOUN, 2013). O 

movimento, conhecido como Batalha de Seattle, reuniu milhares de pessoas e não foi um 

acontecimento divulgado pela grande mídia, seja por canais abertos ou fechados.  

A mídia tradicional optou por cobrir somente as reuniõesdo III Encontro Ministerial 

da OMC e trazer breves informações, minimizando e desvalorizando. As manifestações que 

estavam ocorrendo, utilizando imagens com plano fechado (para não mostrar o real tamanho 

dos protestos) e selecionando cenas de vandalismo (para criminalizá-lo). 

 “Criado por organizações e ativistas da mídia independente e alternativa com o 

propósito de oferecer uma rede para a cobertura jornalística dos protestos de novembro de 

1999 contra a OMC em Seattle” (MALINI; AUTOUN, 2013, p.137), nasce, na internet, o 

Independent Media Center (IMC). 

 

O surgimento desta nova mídia – gerada pelo entrelaçamento das teias da Internet 
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com o interativismo do ciberespaço, como resultado do casamento da política de 

ação direta do novo ativismo com a potência interativa, descentralizadora e 

anárquica dos sistemas hipermídia – é a explosão do silencioso movimento de 

sedimentação das comunidades virtuais ao longo destes anos. Seu estrondo pergunta 

pelo sentido das silenciosas palavras da programação, que construíram a Internet 

enquanto meio, pois elas trouxeram a tempestade da anarquia para assombrar o 

horizonte da organização capitalista no mundo globalizado (MALINI; ANTOUN, 

2013, p. 137) 

 

De acordo com Malini e Antoun (2013), o IMC fazia cobertura minuto a minuto da 

manifestação em Seattle, trazendo fotos, vídeos, áudios e reportagens em copyleft - que 

permite, desde que seja respeitada a autoria, a divulgação e veiculação do conteúdo gerado. 

“Cobrir o acontecimento para o IMC significa participar ativamente de sua elaboração e não 

apenas noticiar as ações que se desenrolam quando de sua manifestação” (idem, 2013, 

p.137). 

Trazendo a mídia livre para o cenário brasileiro, pode-se perceber que: 

A comunicação é um campo de batalhas. Nela, o status quo se faz consenso. Nela, 

os grupos minoritários disputam espaço, chamando atenção para os silêncios da fala 

hegemônica. Na história do Brasil, não faltam exemplos deste combate. Do 

monopólio da imprensa nos tempos coloniais às enxurradas de concessões dadas a 

políticos durante o governo Sarney, pouca coisa mudou (BELISÁRIO et al.,2009, 

p.137) 

 

 Ainda, conforme Belisário (et al., 2009), por mais forte que tenha sido o período de 

censura, sempre existiram rotas de fuga feitas por movimentos sociais que visavam difundir 

seus ideais e fazer um contraponto ao que era divulgado pela grande mídia. A internet 

possibilitou o surgimento de atores sociais que, mesmo que não tenham esse objetivo, 

acabam aumentando a pluralidade de culturas, visões e desejos no universo midiático. “A 

mídia livre é um conceito antigo e consolidado, ainda que assuma diversas roupagens. A 

cultura digital apenas a colocou em evidência”  (BELISÁRIO et al., 2009, p.137). 

O objeto empírico desta pesquisa surgiu na plataforma digital, trabalha com a 

construção de notícias de forma colaborativa e atua de forma semelhante ao IMC,  o que 

leva a acreditar que o grupo Jornalistas Livres possa ser classificado como um meio de 

comunicação pertencente à mídia livre. 

 De acordo com edital da Terceira Edição do Prêmio Pontos de Mídia Livre, 

publicado em três de julho de 2015, pelo Ministério da Cultura, mídia livre é conceituada 

como iniciativas que atendam aos seguintes aspectos:  

QUADRO 1 - REQUISITOS DO EDITAL DO PRÊMIO DE MÍDIA LIVRE 
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1.Articulam comunicação e outras áreas do conhecimento, a fim de agregar 

setores do Arranjo Produtivo da Cultura fazendo uso de suportes analógicos 

e/ou digitais; 

2.Não possuem financiamento direto e subordinação editorial a empresas de 

comunicação legalmente constituídas ou com vinculação partidária; 

3.Agregam e priorizam ações colaborativas e participativas, junto às 

comunidades atendidas, com atuação em rede na produção e difusão de 

conteúdo em formato livre por meio de diferentes suportes de mídia (áudio, 

imagem, texto, vídeo e multimídia); 

4.Utilizam ou estimulam o uso  e o desenvolvimento de licenciamentos livres 

que garantam a democratização do acesso aos códigos e conteúdos produzidos e 

o incentivo ao conhecimento e desenvolvimento colaborativo sobre as 

tecnologias utilizadas;  → licenças CC –; 

5.Utilizam ferramentas livres para o desenvolvimento, criação, produção e 

adaptação de conteúdos visuais, gráficos, audiovisuais, textuais, de software, 

soluções e produções técnico-científicas; → free – linux /blogspot / blogger / 

WP parte paga / tratamento de imagens feita de graça; 

6.Contribuem para a ampliação e a diversidade das linguagens da comunicação 

social por meio da utilização de novas ferramentas e tecnologias; 

7.Estimulam a interação com o espaço público, utilizando a cidade como 

suporte para manifestações criativas, bem como intervenções que utilizam as 

diferentes possibilidades da inclusão digital a partir dos territórios, fortalecendo 

o direito à cidade e a apropriação cultural dos espaços públicos; 

8.Privilegiam a valorização da diversidade de expressões culturais e de 

compreensões do mundo, a tolerância e a pluralidade, promovendo a 

participação social, a cooperação e o compartilhamento de informação em 

diferentes mídias e por diferentes produtores/as de conteúdo; 
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9.Compreendem a cultura e a comunicação como elementos fundamentais para 

uma necessária ampliação dos direitos sociais e econômicos, com vistas à 

construção de uma sociedade mais justa e baseada em valores de igualdade, 

justiça, tolerância, respeito aos direitos humanos e à diversidade social, cultural, 

religiosa, étnica e de comportamento”. 

 

 

Tendo como base o edital da Terceira Edição do Prêmio Pontos de Mídia Livre, 

produzimos um quadro comparando o objeto empírico e as características da mídia livre  no 

item 3.2 em que trabalhamos a rede Jornalistas Livres como um veículo midialivrista. 

 No próximo capítulo iremos tratar sobre independência, mídias e redes sociais para 

melhor compreender a cobertura realizada durante a greve geral do dia 28 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - MÍDIAS SOCIAIS E INDEPENDÊNCIA 

Este capítulo tem como objetivo compreender a diferença entre mídias e redes 

sociais; destacar as características das manifestações em rede e abordar as ferramentas 

utilizadas nas redes sociais que facilitam o engajamento da população para as ações e no 
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processo colaborativo das coberturas. Entre as referências, utilizam-se os seguintes autores: 

Recuero (2011); Colnago (2015); Shirky (2010); Jenkins (2006); Lévy (1998) e Castells 

(2003 e 2013). 

 

2.1 MÍDIA SOCIAL 

Mídias sociais podem ser consideradas com um espaço digital em que podemos 

disseminar um determinado conteúdo de forma descentralizada e colaborativa, 

possibilitando interação com outros usuários da rede. Recuero explica que: 

O que   muitos   chamam   de “mídia   social” hoje,   compreende   um   

fenômeno   complexo, que   abarca   o   conjunto   de   novas   tecnologias   

de comunicação   mais   participativas,   mais rápidas   e   mais   populares   e 

as apropriações   sociais   que   foram   e   que são   geradas   em torno dessas 

ferramentas.   É   um   momento   de hiperconexão   em   rede,   onde estamos 

não   apenas conectados, mas   onde   transcrevemos   nossos   grupos sociais 

e,   através   do suporte,  geramos   novas   formas   de   

circulação,  filtragem   e difusão dessas   informações”. (RECUERO,  2011, p. 

14) 

 

 

O modelo de fazer jornalismo mudou a partir do momento em que a internet, por 

meio das mídias sociais, passou a fazer parte dos veículos de informação. As mídias sociais 

e, principalmente, as redes sociais possibilitam a interação do cidadão com o que foi 

noticiado, aquele modelo de emissor - receptor fica desatualizado, pois por meio da  

interatividade, o receptor passa a ser emissor de informações também. 

Através da convergência jornalística, houve alterações no modelo de negócio do 

jornalismo. Surgem outras maneiras de captar recursos sem ser por meio da publicidade e 

das assinaturas, as redações de diferentes veículos se integram, existe colaboração do 

público, o conteúdo produzido é multiplataforma e há uma diversificação das mídias e 

incorporação das redes sociais. 

 Dentro desta convergência jornalística, estão as mídias sociais e as redes sociais que, 

para Colnago (2015), são erroneamente tratadas como sinônimos. sendo assim, a autora cria 

a expressão “mídias e redes sociais digitais” (COLNAGO, 2015, p. 10), que podem ser 

compreendidas a partir da seguinte explicação. 

 
Nesse sentido, seriam classificados como mídias e redes sociais  digitais os blogs, 

os microblogs (como Twitter), as redes de compartilhamento de fotos (como 

Instagram, Flickr, Fotolog e Picasa), as ferramentas de compartilhamento de 

áudio/música (como Last.fm e Grooveshark) e vídeo (como Vídeolog, YouTube e 
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Vimeo), as plataformas de transmissão ao vivo (como Justin.tv e Twitcam), as 

redes de nicho (como Linkedin, Fashion.me e Pip!) e as redes de cunho social 

(como Instagram, Orkut, Facebook e Google+), além, de qualquer outra plataforma 

ou ferramenta de internet que integre  tecnologia e interação social, permita a 

personalização de um perfil, a apresentação de cada autor de forma pública e a 

construção de interações, cumprindo o propósito de compartilhar e discutir 

conteúdos (COLNAGO, 2015, p.10-11) 

 

A mídia contra-hegemônica conseguiu ganhar mais espaço a partir do uso das 

ferramentas interativas das redes sociais, as quais possibilitam que os grupos divulguem 

fotos, vídeos e façam transmissões ao vivo sem custo algum. Apesar de não surgirem com a 

internet, as mídias alternativas ampliaram seu alcance e conquistaram inúmeros leitores e 

colaboradores a partir das redes digitais. 

“As redes sociais, desse modo, não são pré construídas pelas ferramentas, e sim, 

apropriadas pelos atores sociais que lhes conferem sentido e que as adaptam para as suas 

práticas sociais” (RECUERO, 2012, p.20). A autora visualiza a rede social como um espaço 

utilizado por determinados grupos de atores para difundir suas ideias, fazer conexões em 

rede e interagir com os demais. 

As redes sociais são as estruturas dos agrupamentos humanos, constituídas pelas 

interações, que constroem os grupos sociais. Nessas ferramentas, essas redes são 

modificadas, transformadas pela mediação das tecnologias e, principalmente, pela 

apropriação delas para a comunicação (RECUERO, 2012, p.16) 

 

 Por meio das redes sociais, o público não só se informa, mas se apropria da 

informação. “As pessoas gostam de consumir, mas também gostam de produzir e de 

compartilhar. Sempre gostamos dessas três atividades” (SHIRKY, 2010, p.25). 

Não é necessário ser um profissional formado em jornalismo para colaborar com os 

meios de comunicação. Nem sempre as coberturas de manifestações dos meios contra-

hegemônicos são feitas por profissionais de jornalismo. Shirky (2010) comenta sobre a 

experiência de Deci com o Soma que colaborou com uma teoria psicológica que classifica 

dois tipos de motivação: extrínseca e intrínseca. Podemos relacionar a motivação extrínseca 

à mídia tradicional, em que o profissional é remunerado para trabalhar, porém a atividade 

em si, nem sempre, é considerada como uma recompensa para o jornalista. Já a motivação 

intrínseca ocorre quando a própria atividade é a recompensa para quem está produzindo 

conteúdo, algo facilmente encontrado nos meios de comunicação contra-hegemônicos. 

Amadores às vezes se diferenciam de profissionais por habilidade, mas sempre 

pela motivação; o próprio termo vem do latim amare - “amar”. A essência do 
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amadorismo é a motivação intrínseca: ser um amador é fazer uma coisa por amor. 

Essa motivação afeta também o modo de como amadores trabalham em grupos 

(SHIRKY, 2010, p.77- 78) 

 

 O fácil acesso à internet possibilita o processo de participação da cobertura 

colaborativa, “graças à proliferação de canais e à portabilidade das novas tecnologias de 

informática e telecomunicações, estamos entrando numa era em que haverá mídias em todos 

os lugares” (JENKINS, 2009, p.43). Acreditamos que já estamos vivendo esta era. 

 
Nas palavras de Farrell, “a maioria dos círculos colaborativos consiste de um 

grupo central que interage com frequência e de um grupo periférico ‘estendido’ 

cujo grau de envolvimento varia. O núcleo agrega os membros que se encontram 

com regularidade, discutem seu trabalho e, por meio de sua interação desenvolvem 

uma nova visão”, enquanto o grupo estendido dissemina as ideias que brotam do 

núcleo (SHIRKY, 2010, p.96). 

 

A convergência não só mudou o modo de fazer jornalismo, como o de consumir 

também. Estamos todo tempo conectados, colaborando e criando  conteúdo. A circulação da 

notícia está relacionada ao modo como o “consumidor” se apropria da informação em rede. 

A colaboração é o principal resultado da aplicação da ideia de inteligência coletiva, pois a 

mesma pessoa que consome e ajuda na circulação é capaz de emitir informação de forma 

colaborativa. 

Em 1998, Pierre Lévy trouxe a ideia de inteligência coletiva no livro “A 

Inteligência Coletiva. Por Uma Antropologia do Ciberespaço”. Trata-se de “uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 1998, p.28). Hoje em dia a 

inteligência coletiva é muito utilizada nas coberturas colaborativas das manifestações, cada 

cidadão contribui um pouco e dissemina seu conhecimento e vivência.  Não é preciso vir de 

um especialista ou de uma fonte oficial para que o relato seja devidamente valorizado. A 

inteligência coletiva também está ligada a uma melhor apuração, uma verificação mais 

rigorosa dos fatos e a um modelo de jornalismo mais preciso, com pluralidade de vozes. 

 

 

2.2 MANIFESTAÇÃO EM REDE 

Uma rede composta por pessoas que buscam por um mesmo objetivo, uma 

comunicação colaborativa que articula, planeja, divulga e cobre tudo aquilo que é de seu 

interesse. Para Manuel Castells, “A internet é um meio de comunicação que permite, pela 
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primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global” (CASTELLS, 2003, p.8). 

A internet e por meio das mídias digitais, deparamos com o conceito de 

convergência, que segundo JENKINS (2009), é uma inteligência coletiva que funciona 

como uma fonte alternativa de poder midiático e une as informações emitidas pelos cidadãos 

em rede. 

Uma rede é um conjunto de nós interconectados. A formação de redes é uma 

prática humana muito antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo 

transformando-se em redes de informação energizadas pela internet. As redes têm 

vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de sua 

flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais para se 

sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação.  

(CASTELLS, 2003, p.8) 

  

 Em “Redes de Indignação e Esperança”, Castells (2013) ressalta que os movimentos 

sociais, na maioria das vezes, ganham origem a partir das “condições de vida que tornam 

insustentável a existência cotidiana para a maioria das pessoas. São induzidos por uma 

profunda desconfiança nas instituições políticas que administram a sociedade” (CASTELLS, 

2013, p.157). 

 Essa desconfiança não se restringe apenas aos governantes, mas também ao modo 

como os meios de comunicação tradicionais noticiam os fatos.  Os movimentos se originam 

a partir de crises econômicas e de legitimidade (CASTELLS, 2013). A  mobilização surge a 

partir destes fatores, mas  

Movimentos sociais não nascem apenas da pobreza ou do desespero político. 

Exigem uma mobilização emocional desencadeada pela indignação que a injustiça 

gritante provoca, assim como pela esperança de uma possível mudança em função 

de exemplos de revoltas exitosas em outras partes do mundo, cada qual inspirando a 

seguinte por meio de imagens e mensagens em rede pela internet (CASTELLS, 

2013, p.159) 

 

 

 Os movimentos sociais surgem a partir do descontentamento da população com as 

gestões políticas, falhas cometidas pelas administrações, decisões governamentais que 

colocam em xeque os direitos do cidadão, escândalos relacionados à corrupção e as crises 

financeiras e políticas. Nos próximos capítulos iremos aprofundar mais sobre as Jornadas de 

Julho de 2013 e a Greve Geral de 2017. 

 Castells (2013) cita 15 características dos movimentos sociais em rede, que podem 

ser compreendidas a partir do Quadro 2. 
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QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS DAS MANIFESTAÇÕES EM REDE 

1. Os movimentos sociais “são conectados em redes de múltiplas formas” (idem, p. 

159). Com isso, a utilização das redes de comunicação de internet e dos dispositivos 

móveis (smartphones e tablets) é considerada multimodal, incluindo as redes sociais 

tanto online, quanto offline. Os manifestantes se utilizam de várias ferramentas para se 

conectar, como grupos no Whatsapp e no Facebook. 

2.“A existência contínua dos movimentos tem lugar no espaço livre da internet” (idem, 

p. 160), optando por ter ou  não um centro identificável. Os movimentos sociais em 

rede funcionam como uma estrutura descentralizada, não precisam de uma liderança 

formal e tem grande número de participação dos atores sociais. 

3. Apesar de surgirem no ciberespaço, os movimentos só se tornam legítimos a partir 

do momento em que ocupam as ruas, sendo uma interação entre a internet e os espaços 

públicos ocupados. Com isso, “o espaço da autonomia é a nova forma espacial dos 

movimentos sociais em rede” (idem, p. 161). 

4. “Os movimentos são simultaneamente locais e globais” (idem, p. 161). Tratam-se de 

contextos com motivos específicos que conquistam o espaço público a partir do 

momento que ocupam um ambiente urbano e optam por estar conectados em redes da 

internet - que, muitas vezes, convida o público para participar das ações de forma 

simultânea em manifestações globais numa rede de espaços locais. 

5. Tempo atemporal. Para o autor, é um tempo emergente, alternativo, constituído de 

um híbrido do agora com o para sempre. Possui duas definições diferentes: a primeira 

está relacionada à incerteza da vivência nos lugares ocupados durante as manifestações, 

e a segunda, com as ilimitadas possibilidades e o novo jeito de vida que surgem da 

prática do movimento. 

6. Os movimentos sociais são “espontâneos em sua origem, geralmente desencadeados 

por uma centelha de indignação” (idem. p. 162), podendo estar relacionados a um 

acontecimento específico ou devido à alguma decisão tomada pelo governo. O 

audiovisual ganha destaque durantes as coberturas, sendo “o Youtube uma das mais 

poderosas ferramentas de mobilização nos estágios iniciais do movimento” (idem, p. 

162). 

7. “Os movimentos são virais”. Por meio do uso das redes, é possível mobilizar um 

grande número de pessoas com mensagens, como os eventos do Facebook. Mas o 

principal incentivador surge a partir de mobilizações que inspiram e afloraram o 

sentimento de querer reivindicar por mudanças.  

8. “A passagem da indignação à esperança realiza-se por deliberação no espaço da 
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autonomia” (idem, p. 162). Os movimentos não possuem líderes, rejeitam 

representantes políticos e as decisões são tomadas em grupos, geralmente em 

assembleias.  

9. O companheirismo é a característica principal dos movimentos, “é pelo 

companheirismo que as pessoas superam o medo e descobrem a esperança” (idem, p. 

163). Saber que não se está sozinho na “luta”, motiva os participantes a continuar. 

10. “A horizontalidade das redes favorece a cooperação e a solidariedade, ao mesmo 

tempo que reduz a necessidade de liderança formal” (idem, p. 163). A tomada de 

decisão em grupo é fator importante e necessário para gerar confiança e se diferenciar 

do método praticado pelos governos e pelas instâncias de poder.  

11. “São movimentos profundamente autorreflexivos” (ibidem, p. 163) e isso se dá 

tanto por meio das assembleias quanto no uso das redes sociais para discussão, como 

grupos no Facebook. Os participantes se questionam e, com isso, refletem sobre os 

objetivos e a situação atual em que o movimento se encontra.  

12. Em sua maioria, são pacíficos. Existem exceções, como o desfecho da Primavera 

Árabe, com a morte do ditador da Líbia, Muammar al-Kadafi. 

13. “Esses movimentos raramente são programáticos”(idem p. 165), geralmente eles 

acontecem após alguma posição tomada pelo governo, tanto federal quanto estadual ou 

municipal. Aqui podemos citar desde as manifestações que aconteceram em torno do 

aumento da passagem quanto as que reivindicavam seus direitos por meio da Greve 

Geral. 

14. “Voltados para a mudança dos valores da sociedade” (idem, p. 165), os movimentos 

sociais não se dedicam exclusivamente para apenas um projeto ou atividade e 

influenciam na opinião pública.  

15. Os movimentos “são muito políticos num sentido fundamental” (idem, p.165), ou 

seja, estão baseados em escolhas, decisões, posturas e questionamentos pessoais e 

coletivos. Mesmo que não se perceba em alguns movimentos a identificação política 

partidária existem nos atos posicionamentos políticos.  

Fonte: produção da autora a partir de Castells (2013) 

 

A partir das características citadas no Quadro 2 entendemos que a internet se torna 

um ambiente de planejamento, organização, divulgação e cobertura colaborativa das 

manifestações. Não há um modelo tradicional de jornalismo a ser seguido, o mesmo cidadão 

que está participando pode emitir informação através de foto, vídeo, texto ou, até mesmo, 

transmissão ao vivo.  

Tudo funciona de forma horizontal e, por conta disso, Castells (2013) apresenta a 

ideia de cultura da autonomia. O autor acredita que cultura da autonomia seja a principal 
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característica deste século e desta nova geração que está sempre conectada com o mundo 

digital. 

Autonomia refere-se à capacidade de um ator social tornar-se sujeito ao definir sua 

ação em torno de projetos elaborados independentemente das instituições da 

sociedade, segundo seus próprios valores e interesses. A transição da 

individualização para a autonomia opera-se por meio da constituição de redes que 

permitem aos atores individuais construírem sua autonomia com pessoas de 

posição semelhante nas redes de sua escolha. Eu afirmo que a internet fornece a 

plataforma de comunicação organizacional para traduzir a cultura da liberdade na 

prática da autonomia (CASTELLS, 2013, p.168) 

 

 

 A internet faz com que os cidadãos “comuns” que reivindicam por direitos nas 

manifestações, produzam informações que serão veiculadas nas redes. Essa autonomia em 

produzir conteúdo só é possível devido à existência da internet e ao uso das mídias, 

principalmente, das redes sociais. 

 

Recuero (2012) visualiza a rede social como um espaço que é utilizado por 

determinados grupos de atores para difundir suas ideias, fazer conexões e interagir com os 

demais. “As redes sociais, desse modo, não são pré construídas pelas ferramentas, e sim, 

apropriadas pelos atores sociais que lhes conferem sentido e que as adaptam para as suas 

práticas sociais” (RECUERO,2012, p.20). 

Entendemos que as manifestações se apropriam das redes sociais pelo uso coletivo de 

diferentes atores, um exemplo é a cobertura dinâmica e colaborativa feita pela rede 

Jornalistas Livres, que visa cobrir as atividades em pelo menos uma cidade de cada região 

brasileira. 

“As redes sociais são as estruturas dos agrupamentos humanos, constituídas pelas 

interações, que constroem os grupos sociais. Nessas ferramentas, essas redes são 

modificadas, transformadas pela mediação das tecnologias e, principalmente, pela 

apropriação delas para a comunicação” (RECUERO, 2012, p.16) 

 

Atualmente o site de rede social com mais usuários é o Facebook. Criada em 2004, a 

rede social atingiu em junho de 2017 a marca de 2 bilhões de usuários, tendo mais 100 

milhões de contas brasileiras e sendo o Brasil o terceiro maior país com usuários no 

Facebook6. 

 Ao longo dos seus quase 14 anos, o Facebook passou por algumas mudanças que são 

                                                           
6Fonte: <http://estudiofante.com.br/blog/2017/01/estatisticas-do-facebook-para-empresas-em-2016/>. 
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fortes aliadas das coberturas colaborativas. A implementação das tags - que possibilita 

demarcar as manifestações por meio de hashtags -, localização, marcação, stories e a 

transmissão ao vivo - que permite filmar em tempo real os manifestos - são ferramentas 

muito utilizadas durante a cobertura das manifestações.   

 

2.3 JORNADAS DE JUNHO E MÍDIA LIVRE 

Entre os meses de junho e julho de 2013, o Brasil foi palco de muitas 

manifestações, todas organizadas através das mídias digitais. No início, os manifestos 

visavam repudiar o aumento da tarifa do transporte público, ficando conhecidos como “as 

manifestações dos 20 centavos”, e tendo São Paulo como a cidade pioneira. 

De forma confusa, raivosa e otimista, foi surgindo por sua vez essa consciência de 

milhares de pessoas que eram ao mesmo tempo indivíduos e um coletivo, pois 

estavam - e estão- sempre conectadas, conectadas em rede e enredadas na rua, mão a 

mão, tuítes a tuítes, post a post, imagem a imagem. Um mundo de virtualidade real e 

realidade multimodal, um mundo novo que já não é novo, mas que as gerações mais 

jovens veem como seu. [...] A autocomunicação de massas é a plataforma 

tecnológica da cultura da autonomia. A partir dessa autonomia, as palavras, as 

críticas e os sonhos do movimento se estendem à maior parte da sociedade. No 

Brasil, mais de 75% dos cidadãos apoiavam o movimento duas semanas depois de 

seu início da avenida Paulista (CASTELLS, 2013, p.179-180) 

 

As Jornadas de Junho, assim como grande parte das manifestações que ocorrem 

pelo mundo, aconteceram de forma repentina, foram planejadas a partir do comunicado 

sobre o aumento no valor da passagem de ônibus e seguiram o modelo de não possuir líderes 

e representantes de partidos em sua organização. 

A internet, por meio das redes sociais, foi uma grande aliada dos manifestantes. Os 

atos geralmente eram marcados com o uso da criação de eventos no Facebook, local 

destinado para que as pessoas pudessem convidar seus amigos para fazerem parte das 

organizações e interagirem.  

O ciberespaço como suporte da inteligência coletiva é uma das principais 

condições de seu próprio desenvolvimento. Toda a história da cibercultura 

testemunha largamente sobre esse processo de retroação positiva, ou seja, sobre a 

automanutenção da revolução das redes digitais. (...) Além disso, nos casos em que 

os processos de inteligência coletiva desenvolvem-se de forma eficaz graças ao 

ciberespaço, um de seus principais efeitos é o de acelerar cada vez mais o ritmo da 

alteração tecno-social, o que torna ainda mais necessária a participação ativa na 

cibercultura, se não quisermos ficar para trás, e tende a excluir de maneira mais 

radical ainda aqueles que não entraram no ciclo positivo da alteração, de sua 

compreensão e apropriação (LÉVY, 1997, p. 29-31 apud SILVA e AMORIM) 
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Os atos passaram a ser destaque pelo elevado número de participantes e, com isso, a 

mídia hegemônica passou a fazer a cobertura dos mesmos, porém, os grandes veículos de 

comunicação divulgavam só as partes negativas dos manifestos e também havia uma 

contradição entre os números de manifestantes que a polícia informava com o que os 

organizadores divulgavam. É nesse momento que começam a surgir novas mídias. 

As manifestações de 2013 fizeram com que novos meios de comunicação contra-

hegemônicos fossem criados, todos com a finalidade de mostrar a real situação dos 

manifestos e enfatizar que a realidade não era aquela que a mídia tradicional estava 

relatando.  

Os movimentos sociais de resistência sempre conseguiriam criar rotas de fuga, 

propagar seus ideais e difundir suas lutas. Com o advento da internet, surgiram 

também atores sociais que, por vezes de maneira despretensiosa, aumentam a 

pluralidade de culturas, visões e desejos no universo midiático. Todo cidadão torna-

se um potencial produtor de conteúdo, e a associação em coletivos de interesses 

comuns intensifica-se (BELISÁRIO et al., 2009, p.137) 

 

Por não ganhar visibilidade e legitimidade nos veículos da imprensa hegemônica, foi 

preciso aproveitar ao máximo o que a internet tinha para oferecer. Surge aqui um novo 

conceito de se fazer jornalismo, que já não é tão novo assim, porém nunca havia sido 

explorado tanto no Brasil.  

A mídia livre possibilitou um aproveitamento de quase 100% do conteúdo que era 

feito durante as jornadas pelos próprios manifestantes. “São “fazedores de mídia” que se 

multiplicam, buscando não a hegemonia, mas a contribuição para a diversidade de vozes e 

opiniões” (BELISÁRIO et al., 2009, p.137). 

Os novos grupos criados para divulgar as jornadas de junho trabalhavam com 

coberturas colaborativas/ativistas nas redes sociais, ou seja, ao mesmo tempo que exerciam o 

direito de reivindicar, informavam a população brasileira sobre a importância e a 

legitimidade destas manifestações. 

É preciso pensar que estamos em rede por meio de nossas próprias pernas e que, se 

desejamos mais democracia nos meios de comunicação, desejamos, com ainda mais 

ênfase, uma revisão do próprio modelo de sociabilidade humana, pois o atual, de 

“massa”, parece-nos ultrapassado (BELISÁRIO et al., 2009, p.140) 

 

 O modelo de comunicação um para muitos torna-se algo que não é mais viável 

utilizar. Vivemos em uma sociedade que está conectada o tempo todo, que é informada e 
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também informa. A construção de notícias acontece de forma colaborativa e nem por isso 

deixa de ter menos legitimidade que as divulgadas em veículos tradicionais. As práticas 

jornalísticas de apuração e checagem dos fatos7 são essenciais para que a mídia livre não se 

torne uma rede de boatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - JORNALISTAS LIVRES 

 O terceiro e último capítulo deste Trabalho Final de Graduação trata da metodologia 

utilizada na pesquisa; as técnicas empregadas no estudo; a contextualização do objeto 

                                                           
7Fact-checking é uma checagem de fatos que confronta histórias com dados, registros e pesquisas. 
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empírico e a análise. 

 

3.1 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida neste Trabalho Final de Graduação é classificada como 

qualitativa, por ser um método de investigação científica que foca no interpretativo, em que 

serão utilizados critérios para selecionar as postagens do Jornalistas Livres na rede social 

Facebook. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto 

que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria 

(GERHARDT, Tatiana, SILVEIRA, Denise, 2009, p.31). 

 

 O objetivo da pesquisa qualitativa é produzir informações novas e aprofundadas, 

buscando sempre por uma compreensão e explicação daquilo que está sendo estudado. 

Possui como características a “objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de 

descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno” (GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p.32). 

 A metodologia se destina a estudar os modos de investigação, identificando e 

separando o que é real do que é ficção. Busca-se sempre pela verdade a fim de ser uma 

pesquisa reconhecida por sua validade e confiabilidade. O método escolhido para ser usado 

nesta pesquisa foi o estudo de caso, que promove análise com profundidade na qual o 

investigador busca compreender o objeto de estudo. 

Para Bressan (2000), o estudo de caso é um método das ciências sociais que deve ser 

analisado sob a luz do problema de pesquisa e das questões a serem respondidas. "... Não é 

uma técnica específica, é um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário 

do objeto social estudado” (GOODE, HATT, 1969, p.422 apud BRESSAN, 2000, p.1). 

O estudo de caso permite ao pesquisador maior aprofundamento diante do objeto a 

ser analisado devido ao fato de ser composto por uma ampla coleta de dados, que pode ser 

obtida a partir de documentos, dados, entrevistas, artefatos físicos e observações direta e 

participante. 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 
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uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 

pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 

perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, 

tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 

investigador (FONSECA, 2002, p. 33 apud GERHARDT, SILVEIRA, 2009, p.39 ) 

 

 

  A observação do pesquisador é de extrema importância durante a fase da coleta de 

dados. Para Yin (2005), o investigador precisa refletir e deixar de lado suas ideologias e 

preconceitos. “O estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e 

o contexto não estão claramente definidos” ( YIN, 2005, p.32). 

  Segundo Yin (2005), os estudos de casos podem ser causais/exploratórios - usados 

com o objetivo de conhecer bem o objeto e descobrir informações novas -ou descritivos - 

que buscam descrever um fenômeno com base nos dados coletados. Quanto às fontes de 

pesquisa, elas podem ser: 

• Documentais: a pesquisa documental deve constar do plano de coleta de dados. O 

material coletado e analisado é utilizado para corroborar evidências de outras fontes 

e/ou acrescentar informações. É preciso considerar que nem sempre os documentos 

retratam a realidade. Por isso, é importantíssimo tentar extrair das situações as 

razões pelas quais os documentos foram criados. Os documentos podem fornecer 

“pistas” sobre outros elementos. 

 • Entrevistas: as entrevistas constituem a principal fonte de evidências de um 

Estudo de Caso. Trata-se de relato verbal sujeito a problemas de viés, recuperação 

de informações e/ou de articulação imprecisa. Sempre que possível, recomenda-se o 

uso do gravador de áudio. Há três tipos de entrevistas: aberta – para extrair fatos; 

opiniões, “insights”; focada – perguntas previamente formuladas. Servem para 

corroborar o que o investigador pensa a respeito de determinada situação. A terceira 

maneira de condução de uma entrevista é a estruturada – perguntas pré-formuladas, 

com respostas fechadas (GOMES, 2008, p.6). 

 

  

Os passos metodológicos seguidos neste estudo de caso foram:  

 

1 - Construção do referencial teórico - Nos capítulos 1 e 2 buscou-se mapear as 

concepções de mídia hegemônica e contra-hegemônica; independência; jornalismo 

alternativo; mídia livre; mídia social; manifestação em rede e Jornadas de Junho e mídia 

livre. Temos como base os autores: Gramci (1978 apud PALHA, 2002); Lemos (2007); 

Kucinski (1991), Downing (2002);  Lessing (2004). Malini; Autoun (2013); Recuero (2011); 

Colnago (2015); Shirky (2010); Jenkins (2009); Lévy (1998) e Castells (2003, 2013). 
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A apresentação do objeto empírico, metodologia e técnicas utilizadas e a análise 

completam o terceiro e último capítulo desta pesquisa. 

2 - Escolha do objeto empírico - O objeto de estudo deste trabalho é um grupo 

midialivrista que tem conquistando espaço por meio de mídias e, principalmente, redes 

sociais. Uma rede que trabalha com um modelo colaborativo e ativista de se fazer jornalismo 

e que será apresentada no item 3.2 . 

3 - Escolha do tema de análise - Desde o segundo semestre de 2016, estamos 

estudando esse objeto empírico e, no decorrer do tempo, mudamos apenas o tema da análise 

por achar que estaria desatualizado. O interesse por estudar a cobertura da Greve Geral surge 

devido ao impacto que a aprovação da reforma da previdência causou nos brasileiros e o 

modo pelo qual foi feita a cobertura das manifestações. 

4 - Observação das postagens feitas pela rede Jornalistas Livres durante o dia 

28 de abril de 2017 em seu perfil oficial no Facebook (facebook.com/jornalistaslivres) -  

Durante todo o dia 28 de abril foi acompanhado e observado como o Jornalistas Livres 

estava “chamando” a população para participar da Greve Geral e como a cobertura das 

manifestações estava sendo feita  

5 - Coleta de dados das postagens da página do JL no Facebook  referentes às 

manifestações da Greve Geral - Foram selecionadas 75 postagens feitas pelo grupo 

Jornalistas Livres no Facebook, no período das 15h19 até às 23h55, horário do último post 

sobre a Greve Geral. Optou-se por começar a analisar os posts a partir da tarde do dia 28 

devido à maioria das manifestações ocorrem neste turno. 

6 - Entrevista semi-estruturada com a jornalista e coordenadora  Laura 

Capriglione, para entender melhor o processo de colaboração e seleção das notícias 

publicadas por este grupo midialivrista - A conversa com Laura Capriglione ocorreu na 

sede da TV OVO, na tarde de quinta-feira, 11 de maio de 2017, e durou aproximadamente 

45 minutos. Laura estava em Santa Maria devido à sua participação no Colóquio Narrativas 

Audiovisuais e Informação e, com ajuda da professora e organizadora do Colóquio, Neli 

Mombelli, aproveitamos a oportunidade para sanar dúvidas quanto ao funcionamento da 

rede Jornalistas Livres. A entrevista completa está em Apêndice 1. 

7 - Delimitações do corpus e o critérios utilizados para seleção - O corpus desta 

análise é composto por dez postagens do coletivo Jornalistas Livres feitas no Facebook, no 

período da Greve Geral do dia 28 de abril. Com base nas 15 características dos movimentos 

https://www.facebook.com/events/671965272988918/
https://www.facebook.com/events/671965272988918/
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sociais em rede, criada por Castells (2013), serão selecionados os posts mais relevantes. 

 

3.2 APRESENTAÇÃO DO OBJETO: JORNALISTAS LIVRES 

No dia 17 de abril de 2016, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, com 367 

votos favoráveis e 137 contrários, o relatório que pedia o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. O parecer da Câmara foi encaminhado ao Senado, que em 12 de maio, aprovou 

por 55 votos a 22 a abertura do processo, afastando Dilma da presidência até a sua 

conclusão. Após três meses de tramitação do processo, em 31 de agosto, com 61 votos a 

favor e 20 contra, Dilma Rousseff perde o cargo de Presidente da República por ser acusada 

de cometer crimes de responsabilidade por pedaladas fiscais; e por créditos suplementares 

sem autorização legislativa. 

Apesar do impeachment ter ocorrido em 31 de agosto de 2016, o pedido do 

afastamento de Dilma inicia em 2015. Sendo março um mês marcado por manifestações em 

todo Brasil, em que a campanha pelo pedido de impeachment da presidente reeleita em 

outubro de 2014, começa a ganhar força e dividir opiniões. 

Teve um dia que caiu a ficha de que tinha uma coisa muito séria acontecendo no 

Brasil e, como nós temos muitos jornalistas dentro do Jornalistas Livres, pessoas 

que vieram das redações dos jornais e da televisão tradicionais e tal, a gente viu que 

a Folha de São Paulo - onde eu tinha trabalhado antes-, tava dando o serviço do ato 

que a direita ia promover na Paulista, como se fosse serviço de show de rock - como 

chegar, onde estacionar, essas coisas -, algo que a gente nunca tinha visto em termos 

de cobrir ato público.Já cobri um milhão de atos públicos e nunca se deu serviço de 

ato público dessa maneira. Ao mesmo tempo, a gente ficou sabendo que todas  as 

unidades da Globo (em todas as mídias) tinham cancelado as folgas dos jornalistas 

para aquele fim de semana que ia ter a manifestação da direita. Então, a gente 

percebeu que tinha alguma coisa muito séria acontecendo. CAPRIGLIONE, Laura. 

Entrevista concedida a Gabrielle Righi da Silva. Santa Maria, 11 de maio de 2017. 

[A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta monografia] 

 

A rede Jornalistas Livres surgiu da necessidade de ter um meio de comunicação 

que fizesse uma cobertura oposta à  mídia hegemônica sobre a manifestação de 12 de março 

de 2015. Em entrevista, Laura conta que se reuniu com alguns jornalistas para discutir sobre 

o momento político atual da época e se questionar se iriam deixar que apenas a mídia 

tradicional fosse noticiar um assunto tão importante para o país 

A partir de um viés que seja mostrar simplesmente como é que as coisas estão 

acontecendo. E aí a gente fez uma reunião de emergência pra cobrir o ato, porque ia 

ser uma no dia 15 e outra no dia 18 de março, a da esquerda dia 15 (dia de semana) 

e a da direita dia 18 (domingo). Então, na véspera dessa da esquerda, a gente reuniu 

os jornalistas e decidiu cobrir com os critérios do jornalismo e aí  fizemos uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
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reunião de pauta (através de um chamamento nas redes) - deveria ter umas 50/60 

pessoas - e fomos para a rua. CAPRIGLIONE, Laura. Entrevista concedida a 

Gabrielle Righi da Silva. Santa Maria, 11 de maio de 2017. [A entrevista encontra-

se transcrita no Apêndice “A” desta monografia] 

 

  O nome da então cobertura foi sugerido pelos próprios participantes e escolhido 

“Jornalistas Livres pra dar a ideia de que é uma coisa multifacetada, que tem vários olhares, 

que tem vários pontos de vista e é um coletivo, aí ficou Jornalistas Livres. Criamos a página 

no ato e é essa página que temos até hoje”. 

Sobre a primeira cobertura realizada pelo grupo Jornalista Livres em março de 

2015, Laura avalia: 

Foi muito legal porque a narrativa que a gente fez foi completamente diferente da 

narrativa que a Globo fez ou que toda a imprensa fez.  

A proposta foi de criar algo que durasse uma cobertura, chamamos todos para uma 

reunião de balanço e o pessoal estava feliz e entusiasmado e decidimos continuar 

devido ao sucesso da página do Facebook e estamos há dois anos e dois meses 

agora. CAPRIGLIONE, Laura. Entrevista concedida a Gabrielle Righi da Silva. 

Santa Maria, 11 de maio de 2017. [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice 

“A” desta monografia]  

 

O objetivo principal do grupo está em "enfrentar a escalada da narrativa de ódio, 

antidemocrática e de permanente desrespeito aos direitos humanos e sociais, em grande parte 

apoiada pela mídia tradicional”. 

O grupo Jornalistas Livres trabalha com a cobertura colaborativa, ou seja, a mesma 

pessoa que consome esta mídia pode também gerar conteúdo. A defesa dos direitos 

humanos, o amor pela democracia e o respeito pelas manifestações sociais é o que forma 

essa rede de pessoas, que visa fazer um contraponto ao pensamento que é disseminado pela 

mídia tradicional. 

Ao navegar pelo site do grupo, a principal diferença está nas editorias ali presentes, 

assuntos que são ignorados e pouco aprofundados pelos grandes veículos ganharam 

destaque, são eles: negros, índios, feminismo e Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros (LGBT). Política, economia, saúde e educação completam as 

oito editorias. 

Lutamos pela democratização da informação, da comunicação e da vida em 

sociedade, contra a ditadura de pensamento único instalada dentro das redações 

convencionais. Agimos por espírito público, jamais por interesses privados. 

Produzimos reportagem, crônica, análise, crítica, nunca publicidade ou lobby 

privado. Somos jornalistas-cidadãs e jornalistas-cidadãos, comprometid@s a 

informar sob a égide da cidadania e do combate às desigualdades. Trazemos 
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notícias d@s frac@s e oprimid@s, sabendo que individualmente também somos 

frac@s e oprimid@s, mas TOD@S JUNT@S SOMOS FORTES. 

(JORNALISTAS LIVRES, 2016, online) 

 

 Constatamos algumas mudanças que o site sofreu entre maio e outubro de 2017. 

Antes as editorias eram: Ocupações por Moradia, Política, Economia, Saúde, Negros, 

Feminismo, Educação, Índios e LGBT (figura 1). Atualmente o site se divide nas seguintes 

editorias: Moradia, Política, Direitos Humanos, Cultura e Educação (figura 2).  LGBT, 

Feminismo, Negros e Índios, junto a nova seção de imigrantes e refugiados passam a fazer 

parte da editoria de Direitos Humanos (figura 3).  

 

Figura 1 - Screenshot da homepage antiga dos Jornalistas Livres (Imagem: Reprodução/ maio 2017) 
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Figura 2 - Screenshot da homepage nova dos Jornalistas Livres (Imagem: Reprodução/ outubro 

2017) 

 

 

Figura 3 - Screenshot da homepage dos Jornalistas Livres e da editoria de Direitos Humanos 

(Imagem: Reprodução/outubro 2017) 
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O novo site do grupo Jornalistas Livres está mais organizado do que o anterior, pois 

tem melhor usabilidade8. As notícias mais recentes possuem um espaço ao lado esquerdo; o 

conteúdo do Twitter foi integrado por meio dos tweets feito pelo user @J_LIVRES; as redes 

sociais (Twitter, Instagram, Facebook e Youtube) permanecem no final da página e 

ganharam espaço no meio também; as últimas reportagens seguem tendo destaque; foram 

acrescentadas as abas de “Opinião”, “Manifestações”, “#DiretasJá” e “Tags”. A 

implementação e o uso das tags nas reportagens facilita a busca e a interação de conteúdos 

hiperlinks. 

As mudanças também atingiram as plataformas móveis (figura 4). O site é adaptado 

para a tela reduzida do responsivel e traz todos os elementos encontrados ao navegar por um 

computador. 

                                                           
8 Se tratando de internet, usabilidade significa a facilidade com que os usuários conseguem chegar ao seu 

objetivo ao acessar um site. 
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Figura 4- Screenshot da homepage dos Jornalistas Livres pelo smartphone (Imagem: 

Reprodução/outubro 2017) 

 

Também percebemos mudanças no logotipo do grupo midialivrista, foram invertidas 

as cores na página inicial do site, mas se manteve a mesma fonte e as mesmas tonalidades 

(verde limão com preto e branco), cores fortes e que caracterizam o Jornalistas Livres desde 

a sua criação. Outro recurso estético utilizado é que ao clicar em alguma editoria, as cores 

novamente se invertem. Como pode se perceber na figura 5. 
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Figura 5 - Screenshot da editoria de política do Jornalistas Livres (Imagem: Reprodução/outubro 

2017) 

Em relação ao conteúdo produzido, o Jornalistas Livres, assim como outros canais de 

mídia contra-hegemônica, não se distancia dos acontecimentos. Muitas vezes a cobertura é 

feita pelo manifestante que está presente no ato, na ocupação ou qualquer que seja palco de 

algum acontecimento relevante de ser noticiado. 

Não observamos os fatos como se estivéssemos deles distantes e alienad@s. 

Sabemos que a mídia, o jornalismo e @s jornalistas interferem diretamente naquilo 

que documentamos, reportamos e interpretamos. Não nos anulamos, não nos 

apagamos das fotografias, não nos escondemos atrás dos fatos para manipulá-los. 

Nos assumimos como participantes ativ@s dos fatos que reportamos. Participamos 

da realidade como cidadãos e cidadãs movid@s pelo interesse coletivo: 

transparentes, franc@s, abert@s (JORNALISTAS LIVRES, 2016, online) 

 

Em 22 de outubro de 2017, foi publicado no site jornalistaslivres.org, um texto 

denunciando a falta de ética do jornal Folha de São Paulo e pedindo explicações para a 

jornalista Isabella Furtado Menon, que assina uma matéria sobre o processo aberto pelo 

cantor Caetano Veloso contra o Movimento Brasil Livre, por acusação de pedofilia. A 

notícia publicada pela Folha tem como base as informações apuradas pelo Jornalistas Livres 

e, por não ter sido creditada, é considerado que a Folha de S. Paulo plagiou o Jornalistas 

Livres. Com isso, o JL oferece espaço para que a jornalista possa explicar o que aconteceu e 

o funcionamento da redação da Folha.  Acompanhe a nota e as respectivas matérias nos 

anexos A, B e C. 
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 Acreditamos que esse episódio de apropriação da informação sem dar os créditos, 

feito pela Folha de São Paulo, renomado veículo da mídia tradicional, serve para ressaltar a 

legitimidade e a seriedade das informações emitidas pela mídia contra-hegemônica e, 

especialmente, pela equipe do Jornalistas Livres, que é composta por muitos profissionais 

que trabalharam na mídia tradicional. 

3.3 JORNALISTAS LIVRES COMO MÍDIA LIVRE 

Com base no conceito de mídia livre, proposto através de itens no edital  produzido 

pelo Ministério da Cultura, elaboramos o Quadro 2 comparando esses conceitos com as 

características encontradas no objeto deste estudo, a rede Jornalistas Livres. 

 

QUADRO 3 - JORNALISTAS LIVRES E MIDIALIVRISMO 

CARACTERÍSTICAS DO EDITAL COMO O JL TRABALHA 

COMUNICAÇÃO ARTICULADA: 

Articulam comunicação e outras áreas do 

conhecimento, a fim de agregar setores 

do Arranjo Produtivo da Cultura fazendo 

uso de suportes analógicos e/ou digitais 

O modo como o grupo Jornalistas Livres 

faz comunicação vai além da função de 

informar. O próprio jornalista é também 

ativista. As pautas e coberturas são feitas 

com o intuito de contribuir para o 

empoderamento de grupos, denunciar 

problemas e buscar melhorias sociais. 

FINANCIAMENTO: Não possuem 

financiamento direto e subordinação 

editorial a empresas de comunicação 

legalmente constituídas ou com 

vinculação partidária; 

 A rede Jornalistas Livres é mantida por 

seus integrantes e “sobrevive” com os 

recursos obtidos no Catarse, um tipo de 

financiamento coletivo, feito em 2015. 

Foram arrecadados R$150 mil, de acordo 

com Laura Capriglione. 
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COLABORAÇÃO: Agregam e priorizam 

ações colaborativas e participativas, junto 

às comunidades atendidas, com atuação 

em rede na produção e difusão de 

conteúdo em formato livre por meio de 

diferentes suportes de mídia (áudio, 

imagem, texto, vídeo e multimídia) 

O Jornalistas Livres se organiza em forma 

de núcleos e conta com a participação 

voluntária dos cidadãos que queiram 

ajudar no processo de emissão e 

divulgação de notícias. A colaboração 

pode ser feita em qualquer plataforma, 

desde que seja de caráter informativo.  

LICENCIAMENTO: Utilizam ou 

estimulam a utilização e o 

desenvolvimento de licenciamentos livres 

que garantam a democratização do acesso 

aos códigos e conteúdos produzidos e o 

incentivo ao conhecimento e 

desenvolvimento colaborativo sobre as 

tecnologias utilizadas;  → licenças CC – 

Por ser um grupo que se enquadra nos 

conceitos de midialivrismo, o Jornalistas 

Livres, como o próprio nome sugere, trata 

as informações de forma livre, 

democratizada e que visa por um maior 

número de pessoas informadas. 

FERRAMENTAS LIVRES: Utilizam 

ferramentas livres para o 

desenvolvimento, criação, produção e 

adaptação de conteúdos visuais, gráficos, 

audiovisuais, textuais, de software, 

soluções e produções técnico-científicas; 

→ free – linux /blogspot / blogger / WP 

parte paga / tratamento de imagens feita 

de graça 

As ferramentas utilizadas pelo Jornalistas 

Livres são gratuitas. O grupo faz 

produções de audiovisual mais elaboradas 

para o Youtube, explora bastante a 

transmissão ao vivo do Facebook, 

também utiliza as redes sociais Instagram 

e Twitter. O site é de domínio “.org”, 

indicando que se trata de uma 

organização não-governamental e 

também faz uso do Medium, que é 

considerada uma plataforma exemplo de 

jornalismo social. 
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LINGUAGENS: Contribuem para a 

ampliação e a diversidade das linguagens 

da comunicação social por meio da 

utilização de novas ferramentas e 

tecnologias 

Além de fazer uso de todas as plataformas 

disponíveis gratuitamente, o Jornalistas 

Livres conta com a pluralidade presente 

nos núcleos formados em diferentes 

estados brasileiros e faz uso da 

multimidialidade no conteúdo publicado. 

INTERAÇÃO: Estimulam a interação 

com o espaço público, utilizando a cidade 

como suporte para manifestações 

criativas, bem como intervenções que 

utilizam as diferentes possibilidades da 

inclusão digital a partir dos territórios, 

fortalecendo o direito à cidade e a 

apropriação cultural dos espaços públicos 

A interação é ainda mais trabalhada 

quando se trata de movimentos pré 

agendados. No processo de colaboração, 

próprio manifestante emite informação 

através de fotos, relatos, vídeos e 

transmissões ao vivo.  

DIVERSIDADE CULTURAL: 

Privilegiam a valorização da diversidade 

de expressões culturais e de 

compreensões do mundo, a tolerância e a 

pluralidade, promovendo a participação 

social, a cooperação e o 

compartilhamento de informação em 

diferentes mídias e por diferentes 

produtores/as de conteúdo; 

Além de tratar de temas como saúde, 

política, educação e cultura, que são 

editorias da mídia tradicional, o 

Jornalistas Livres também dá a mesma 

importância para as minorias. O grupo faz 

cobertura e possui eixos sobre negros, 

índios, LGBT, feminismo, imigrantes e 

refugiados que são aprofundados na 

editoria de Direitos Humanos. A 

pluralidade está presente nos diferentes 

relatos publicados sobre o mesmo 

acontecimento (porém todos seguem a 

mesma linha de pensamento e “lado”). 
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JUSTIÇA SOCIAL - Compreendem a 

cultura e a comunicação como elementos 

fundamentais para uma necessária 

ampliação dos direitos sociais e 

econômicos, com vistas à construção de 

uma sociedade mais justa e baseada em 

valores de igualdade, justiça, tolerância, 

respeito aos direitos humanos e à 

diversidade social, cultural, religiosa, 

étnica e de comportamento. 

 Como dito na característica anterior, o 

Jornalistas Livres tem um diferencial nas 

editorias e, com isso, faz com que se 

acompanhe mais de perto a realidade 

destas minorias e “fiscalize” o que está 

sendo feito em prol deles e as 

dificuldades enfrentadas diariamente. 

Fonte: Criação da autora 

 

 Em 16 de agosto de 2017, o grupo Jornalistas fez posts sobre a visita que o ex- 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva faria pelo Nordeste. A finalidade era divulgar o início 

da campanha de arrecadação de fundos para a cobertura do Jornalistas Livres na ‘Caravana 

do Lula pelo Nordeste’. Arrecadar fundos por meio de um financiamento coletivo é uma das 

características da mídia livre. 

 A não cobertura ou cobertura rasa da mídia tradicional, fez com que o Jornalistas 

Livres criasse essa campanha (figuras 6 e 7) para informar a população sobre o que 

aconteceu nas visitas de Lula ao estado nordestino.  

 

 

Figura 6: Campanha de arrecadação para cobrir a visita do ex-presidente Lula ao Nordeste 
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Figura 7: Post explicativo sobre a importância de cobrir a ‘Caravana Lula’ pelo Nordeste 

 

A campanha para a cobertura da ‘Caravana Lula’ é um exemplo de que o grupo 

Jornalistas Livres não possui financiamento direto e nem conta com auxílio de publicidade, 

depende apenas do dinheiro vindo por meio de financiamentos coletivos. Sendo assim, 

entendemos que a rede Jornalistas Livres se enquadra em todos os itens do edital do Prêmio 

de Mídia Livre, como discutido no Quadro 2, o que nos leva a crer, mais uma vez, que o 

conceito midiático ideal para que este grupo faça parte seja o de mídia livre. 
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3.4 JORNALISTAS LIVRES E A GREVE GERAL 

De acordo com a matéria publicada pela BBC Brasil, no 28 de abril de 2017, o Brasil 

teve a sua primeira Greve Geral em 1917. Organizada por operários, maioria mulheres, a 

manifestação era por melhores condições de trabalho e aumento de salário. 9A greve que 

começou em São Paulo, logo se espalhou para outros estados e, assim, foi considerada a 

primeira Greve Geral do país. Quase cem anos depois, em 2017, milhares de brasileiros 

participaram da Greve Geral do dia 28 de abril para se posicionar contrários às propostas do 

Governo. 

As manifestações surgiram devido ao pacote de medidas do Governo Michel Temer, 

que prevê Reforma Trabalhista e da Previdência. A Greve Geral foi organizada pela 

seguintes entidades: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do 

Brasil (CTB), Intersindical, Central e Sindical Popular (CSP/Conlutas), União Geral dos 

Trabalhadores (UGT), Força Sindical, Nova Central, Central dos Sindicatos Brasileiros 

(CSB) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). A Greve Geral também contou 

com o apoio de diversos sindicatos e movimentos sociais. 

O foco dos veículos da mídia tradicional estava em divulgar os transtornos que 

estavam acontecendo devido às paralisações, os congestionamentos e os conflitos que 

aconteceram na Greve Geral. O modo como é feito esse jornalismo acaba marginalizando o 

manifestante e desvalorizando a legitimidade das reivindicações, como é possível ver na 

chamada da Folha (figura 8). 

                                                           
9 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39740614 
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Figura 8: Screenshot da chamada sobre a greve geral feita pela Folha de São Paulo  (Imagem: 

Reprodução/ abril 2017) 

A mídia contra-hegemônica - seja ela alternativa, independente ou livre-, buscou 

rotas de fuga para ajudar no chamamento das pessoas para aderir à Greve, fez das 

ferramentas das redes sociais sua principal aliada  na cobertura colaborativa, ativista e plural 

das manifestações. Sendo assim, a mídia contra-hegemônica funciona de forma horizontal, 

colocando em prática o conceito de cultura da autonomia criado por Manuel Castells, que é a 

possibilidade de o próprio manifestante emitir informações e auxiliar na cobertura dos atos. 

 Outra forma de se informar sobre as manifestações do dia 28 foi pela mídia 

internacional, que trouxe um viés interessante sobre as motivações que levaram as pessoas 

para as ruas e as prováveis mudanças com a aprovação das reformas. O modo pelo qual a 

imprensa tradicional noticiou a Greve Geral foi reconhecido pelo grupo midialivrista 

Jornalistas Livres (figura 9). 
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Figura 9 - Screenshot do post sobre a cobertura internacional da Greve Geral (Imagem: Reprodução/ 

abril 2017) 

 

Figura 10 - Screenshot das chamadas dos veículos internacionais sobre a greve geral   (Imagem: 

Reprodução/ abril 2017) 
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3.5 CRITÉRIOS DE ANÁLISE E ANÁLISE  

A análise desta pesquisa é de forma qualitativa, em que se estuda a cobertura da 

greve geral pela página Jornalistas Livres. Dos 75 posts selecionados, foram analisados dez, 

todos relacionados às manifestações do dia 28 de abril. 

A seleção do corpus baseou-se em: cidades de regiões distintas, acontecimentos 

inusitados, diferentes recursos multimídia utilizados, informações emitidas pela equipe do 

Jornalistas Livres, informações vindas através de colaboração de manifestantes e posts com 

um bom engajamento. 

Os critérios utilizados para analisar as postagens foram:  

● Tema do post: Qual pauta foi abordada na postagem 

● Origem: Cidade onde ocorreu a manifestação 

● Autoria: Se o autor tem identificação ou está anônimo 

● Fonte: Se a pessoa que passou a informação é da rede Jornalistas Livres ou um 

manifestante que está colaborando 

● Linguagem: Identifica se está escrito de forma informal ou formal 

● Pessoa do discurso: Se faz uso da primeira, segunda ou terceira pessoa 

● Abordagem: De que maneira a notícia foi trabalhada e sobre o quê ela trata 

● Imagem: Recurso multimídia utilizado 

● Como a imagem representa a greve geral: Descrevendo os principais elementos da 

foto 

● Recursos do Facebook: Se teve uso de transmissão ao vivo, hashtags, vídeos, galeria 

de fotos, localização ou sentimento. 

 

 

 

 

 

ANÁLISE 
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● Publicação 1: 
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Tema do post: A participação de uma figura religiosa na 

Greve Geral 

Origem (local): Sombral, Ceará 

Autoria: Autor não identificado 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas Livres 

Linguagem: Formal e predominantemente não verbal 

Pessoa do discurso: Terceira pessoa 

Abordagem: Apenas uma frase que faz referência de 

que lugar é a foto, não há 

aprofundamentos, pois a imagem já traz a 

mensagem principal 

Imagem: Fotografia 

Como a imagem representa a Greve 

Geral: 

 

A figura de uma freira, aparentemente 

militante, carregando a bandeira de algum 

movimento é algo que não estamos 

acostumados a ver . A imagem passa a 

ideia de que as reformas proposta pelo 

governo não contenta os brasileiros e faz 

com que eles lutem a favor de seus 

direitos 

Recursos do Facebook Não apresenta 
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● Publicação 2: 
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Tema do post: População de uma cidade do oeste 

paraense indo para as ruas reivindicar 

seus direitos 

Origem (local): Santarém, Pará 

Autoria: Israel Palestina, membro do Jornalistas 

Livres 

Fonte: Equipe Jornalistas Livres 

Linguagem: Formal 

Pessoa do discurso: Texto em terceira pessoa, mas o autor se 

inclui na última frase através do uso da 

palavra “dizemos” 

Abordagem: Adesão à greve geral no oeste paraense a 

partir de uma construção jornalística. 

Imagem: Galeria de fotos 

Como a imagem representa a Greve 

Geral: 

 

As imagens sintetizam o que diz no texto, 

que centenas de pessoas  participaram da 

greve geral em Santarém. Através das 

fotografias é possível ver o engajamento 

da população, assim como os cartazes e 

faixas produzidas 

Recursos do Facebook Galeria de fotos e uso das hashtags 

#BrasilemGreve e  #GreveGeral. 
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● Publicação 3: 
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Tema do post:  Serviço do metrô aderindo à greve 

Origem (local):  São Paulo, SP 

Autoria:  Autor não identificado 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas 

Livres 

Linguagem:  Formal 

Pessoa do discurso:  Terceira pessoa 

Abordagem:  A partir do seu ponto de vista, 

expressado através do uso de palavras 

como”piorar”, o autor faz uma construção 

jornalística sobre a greve geral no metrô 

de São Paulo. O texto contém citações 

diretas de uma entrevista realizada com o 

operador de trens e também diretor do 

Sindicato dos Metroviários de São Paulo 

Imagem:  Infográfico 

Como a imagem representa a Greve 

Geral: 

 

 Apesar do foco da cobertura dos meios 

contra-hegemônicos não ser o que está ou 

não funcionando durante as 

manifestações, esse post é considerado 

como um serviço que informa quais as 

linhas paralisadas e os recursos que o 

metrô de São Paulo utilizou para não 

interromper alguns serviços 

Recursos do Facebook  Não apresenta 

 

 

● Publicação 4: 
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Tema do post:  A ‘proibição’ de adesão à greve geral em 

um posto do Centro de Atenção 

Psicossocial de Minas Gerais 

Origem (local):  Poços de Caldas, Minas Gerais 

Autoria:  Autor não identificado 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas Livres 

Linguagem: Formal e predominantemente não verbal 

Pessoa do discurso:  Terceira pessoa 

Abordagem: A imagem traz a mensagem principal que é 

a ‘proibição’ da adesão dos funcionários 

do CAPS à greve geral, em uma cidade do 

Sul de Minas Gerais. Assim como na 

primeira publicação analisada, o post 

contém apenas uma frase que faz 

referência de que lugar é a foto. 

Imagem:  Fotografia 

Como a imagem representa a Greve 

Geral: 

 

A imagem traz a público algo interno, que 

acontece entre funcionários e ‘chefia’ e, 

apesar de não ser algo divulgado nos meios 

de comunicação tradicionais e ser pouco 

visto nos contra-hegemônicos, ocorre 

muito. O descontentamento ao ser proibido 

de se manifestar, faz com que funcionários 

do CAPS de Poços de Caldas tornem 

público seus pontos de vista em relação às 

reformas e o porquê de não interromperem 

os serviços. Vale ressaltar que mesmo em 

casos de greve, pelo menos 30% dos 

serviços públicos de saúde devem ser 

mantidos. 

Recursos do Facebook  Não apresenta 
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● Publicação 5: 
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Tema do post:  Pedido de liberdade para Rafael Braga,  - 

preso em 2013 após ser acusado  de 

portar material explosivo, sendo que ele 

portava  produtos de limpeza-. 

Origem (local):  Curitiba, Paraná 

Autoria:  Paulo Jesus 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas 

Livres 

Linguagem:  Formal e predominantemente não verbal 

Pessoa do discurso: Terceira pessoa, mas o autor se inclui na 

última frase por meio do verbo 

“esqueceremos” 

Abordagem: Ativista e mídia livrista, o texto não 

apenas noticia, mas deixa claro o apoio à 

campanha para soltura de Rafael Braga 

Imagem:  Fotografia  

Como a imagem representa a Greve 

Geral: 

 

O surgimento de outra pauta pertinente 

durante a manifestação da Greve Geral. A 

faixa preta está associada ao luto porque 

Rafael estava preso mesmo sendo 

inocente, as bandeiras e camisetas 

vermelhas remetem aos movimentos de 

esquerda 

Recursos do Facebook  Localização do município de Curitiba e 

uso da hashtag 

#LiberdadeparaRafaelBraga 
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● Publicação 6: 
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Tema do post: Repressão policial em manifestação de 

São Paulo 

Origem (local):  Tietê, São Paulo 

Autoria:  José Luiz Longo 

Fonte: José Luiz Longo, da Democracia 

Corinthiana, especial para o Jornalistas 

Livres 

Linguagem:  Formal 

Pessoa do discurso:  Terceira pessoa 

Abordagem: O post aborda repressão e violência 

policial, que são ignoradas pela mídia 

tradicional durante manifestações 

Imagens:  Galeria de fotos 

Como as imagens representam a Greve 

Geral: 

 

Aspectos da repressão: bomba de gás, 

tropa de choque com escudos e dispersão  

Recursos do Facebook  Não apresenta  
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● Publicação 7: 
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Tema do post: Manifestação, com chuva, em Belo 

Horizonte 

Origem (local):  Belo Horizonte, Minas Gerais 

Autoria: Isis Medeiros, membro do Jornalistas 

Livres 

Fonte:  Equipe Jornalistas Livres 

Linguagem:  Formal 

Pessoa do discurso:  Terceira pessoa 

Abordagem: Adesão dos manifestantes mesmo em 

meio à chuva e apresentação de pautas 

como o repúdio à reforma trabalhista 

Imagens:  Galeria de fotos 

Como as imagens representam a Greve 

Geral: 

 

O grande número de manifestantes que 

foram reivindicar pelos seus direitos 

mesmo com chuva 

Recursos do Facebook  Uso de hashtags (#GreveGeral, #28A e 

#Brasilemgreve)  
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● Publicação 8: 
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Tema do post:  Participação de indígenas e religiosos na 

manifestação em João Pessoa 

Origem (local):  João Pessoa, Paraíba 

Autoria:  Mauriene Freitas e Leina Pinon 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas 

Livres 

Linguagem:  Formal 

Pessoa do discurso: Terceira pessoa 

Abordagem: O post aborda o descontentamento da 

população de João Pessoas com as 

reformas propostas através da imagem da 

participação indígena na greve geral 

Imagens:  Galeria de fotos 

Como as imagens representam a Greve 

Geral: 

 

 A cultura indígena assumindo o papel de 

cidadão e reivindicando pelos seus 

direitos, assim como as outras etnias  

Recursos do Facebook Uso de hashtags (#Brasilemgreve e 

#GreveGeral) 

 

 

 

 

 

 

 

● Publicação 9: 
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Tema do post: Greve geral sendo uma das maiores 

manifestações de Rondonópolis 

Origem (local):  Rondonópolis, Mato Grosso 

Autoria: Texto de Valdeque Matos e fotos de Luan 

Dourado, Danielly Tonnin e Valdeque 

Matos 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas 

Livres 

Linguagem:  Formal 

Pessoa do discurso: Terceira pessoa 

Abordagem: O texto é posicionado, utiliza palavras 

como: ‘governo de golpista’ e 'antipovo' . 

Informa que a manifestação  foi uma das 

maiores que Cuiabá já vivenciou, relata a 

adesão do Sindicato dos Trabalhadores no 

Transporte e a suspensão dos serviços do 

transporte público na cidade 

Imagens:  Galeria de fotos 

Como as imagens representam a Greve 

Geral: 

 

As imagens remetem às manifestações 

realizadas pela direita, o uso das cores 

verde e amarela e a utilização da camiseta 

da CBF. Ao mesmo tempo, são vistas 

camisetas  e bandeiras vermelhas, ligadas 

aos movimentos de esquerda. Um 

exemplo de que a greve geral contou com 

manifestantes de diferentes 

posicionamentos políticos 

Recursos do Facebook Uso das hashtags #Brasilemgreve e 

#GreveGeral 

 

● Publicação 10: 
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Tema do post: Servidores de Blumenau aderindo à 

Greve Geral 

Origem (local): Blumenau, Santa Catarina 

Autoria: Texto com autor não identificado e foto 

de Julio Castellain 

Fonte: Colaboração enviada ao Jornalistas 

Livres 

Linguagem:  Formal 

Pessoa do discurso:  Terceira pessoa 

Abordagem: Texto informativo sobre a suspensão total 

dos serviços de transporte e a  adesão de 

80% dos servidores de educação e saúde 

de Blumenau 

Imagens:  Fotografia 

Como as imagens representam a Greve 

Geral: 

 

A imagem traz os servidores, 

concentrados em um terminal urbano de 

Blumenau, ‘comemorando’ a paralisação 

dos serviços em apoio à greve geral 

Recursos do Facebook Uso das hashtags #Brasilemgreve e 

#GreveGeral 

 

Finalizado o processo de análise do corpus - dez postagens selecionadas do Facebook 

do Jornalistas Livres durante a cobertura da Greve Geral do dia 28 de abril de 2017 - , 

concluímos que: 

● TEMA DO POST: Apenas uma postagem não tem como tema central a 

Greve Geral, todos os outros nove posts analisados tratam da manifestação só 

que com abordagens diferentes.  

● ORIGEM (local): Buscou-se diversificar as cidades e, principalmente, os 

estados brasileiros conforme o grau de relevância do post. Sobral (Ceará), 
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Santarém (Pará), São Paulo (São Paulo), Poços de Caldas (Minas Gerais), 

Curitiba (Paraná), Tietê (São Paulo), Belo Horizonte (Minas Gerais), João 

Pessoa (Paraíba), Rondonópolis (Mato Grosso) e Blumenau (Santa Catarina). 

● AUTORIA: Dos dez posts analisados, oito possuem créditos, três não 

identificam a autoria e um apenas credita a foto, deixando o texto sem 

identificação do autor. 

● FONTE: Destas oito postagens creditadas, duas são de membros do grupo 

Jornalistas Livres e oito de colaboradores. 

● LINGUAGEM: Todas as postagens tem linguagem formal, algumas com a 

não-verbal predominando, mas todas formal.  Em entrevista, Laura 

Capriglione comenta que a rede Jornalistas Livres, diferente da Mídia Ninja, 

prefere não fazer uso de memes10. “Nós achamos legal, mas a gente prefere 

ancorar nossa narrativa em relatos jornalísticos”. 

● PESSOA DO DISCURSO: Todas as dez postagens utilizam a terceira 

pessoa discurso, porém em dois posts os autores (um da equipe Jornalistas 

Livres e um colaborador) se colocam no texto por meio da utilização das 

palavras “dizemos” e “esqueceremos”, mas ambas publicações são de caráter 

informativo. 

● ABORDAGEM: Os assuntos das postagens variam entre participação de 

figura religiosa em manifestação; população reivindicando seus direitos; 

repressão policial; população indígena aderindo à Greve Geral; servidores 

parando o transporte público; grande número de pessoas em ato chuvoso, 

Greve Geral como uma das maiores manifestações de uma cidade do Mato 

Grosso e o pedido de Liberdade para Rafael Braga, uma pauta persistente e 

muito lembrada por se tratar de um jovem inocente que foi preso pela polícia 

em 2013, durante manifestação que Rafael sequer participou.  

● IMAGEM: Todos os posts contam com o recurso de imagem, nove por meio 

de fotografias e um com a utilização de infográfico. A utilização de imagens 

torna a postagem mais atrativa em comparação a um texto que não utiliza o 

recurso e também auxilia na legitimidade da informação repassada por meio 

da notícia. 

                                                           
10são imagens, vídeos, gifs com característica engraçada, que se espalham por meio de mídias e redes sociais. 
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● COMO A IMAGEM REPRESENTA A GREVE GERAL: As imagens 

dos dez posts selecionados são ricas em informações, sendo que em três deles 

as fotos por sí só já bastam (publicações 1, 4 e 5). Como dito no tópico 

“imagem”, as fotografias também funcionam com uma comprovação do que 

é dito por meio do texto, além de localizar o leitor sobre o tempo e o espaço. 

As representações das imagens na Greve Geral variam e fogem da “mesmice” 

das coberturas feitas por veículos tradicionais. 

● RECURSOS DO FACEBOOK: Dos recursos disponibilizados pelo 

Facebook, foram utilizados hashtags (seis posts); localização (um post); 

galeria de fotos (seis posts) e quatro postagens não fizeram uso de nenhuma 

ferramenta. 

Ver uma freira protestando com a bandeira de um movimento; pessoas com uma 

faixa pedindo a liberdade de um jovem negro que foi preso durante as manifestações de  

2013 por portar água sanitária e desinfetante; servidores que trabalham em um CAPS e 

foram intimidados para não participar da greve geral e indígenas indo para as ruas se 

manifestar contrários às reformas propostas. Essas são pautas que só grupos contra-

hegemônicos tornam notícia, que o Jornalistas Livres publicou durante a cobertura da greve 

geral e, com as ferramentas do Facebook, foi difundida pelas redes. 

A mídia contra-hegemônica possui relação com a função pós-massiva, que, como 

afirma Lemos (2007), nada mais é do que um produto que permite ser personalizável, ou 

seja, qualquer pessoa  pode emitir informação. De modo semelhante também funciona a 

cultura livre que, para Lessing (2004), tem a internet como grande aliada no processo de 

construção e complementação de um trabalho. Foi pela colaboração, que possui 

fundamentos pós-massivos e da cultura livre, que a cobertura da Greve Geral do dia 28 de 

abril de 2017 foi realizada pela rede Jornalistas Livres. 

O processo de colaboração faz parte da convergência jornalística, que se trata de um 

modelo diferente de se fazer jornalismo, com foco na produção de conteúdo multiplataforma 

e utilização de mídias e redes sociais. A internet é uma grande aliada do Jornalistas Livres, 

pois é por meio das ferramentas das mídias e redes sociais que a colaboração ganha força. 

Particularmente, as ferramentas disponíveis no Facebook foram essenciais durante a 

cobertura da Greve Geral feita pela página. Mesmo que não façam parte do corpus da 

análise, vale salientar que o JL utilizou bastante o recurso de transmissão ao vivo do 
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Facebook. Em entrevista, Laura ressalta o “live” tem uma alta capacidade de alcance e que o 

grupo utiliza muito esta ferramenta e que às vezes a melhor forma de mostrar algo é 

gravando. 

Para Laura, o Jornalistas Livres funciona de forma horizontal, não havendo 

hierarquia de editor para repórter. “A gente adora dividir as coberturas, ao invés de ir uma 

pessoa fazer a cobertura, vão 30. Essa ideia de coletivo é muito forte, hoje temos muitos 

jornalistas, mas a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que vieram das ruas”. Isso 

reforça a ideia de cultura da autonomia apresentada por Castells (2013). Autonomia 

possibilita que um manifestante passe de um ator social para um sujeito que emite 

informações com pessoas de pensamentos e ideologias semelhantes e possui as redes  como 

facilitadoras desse processo. 

Shirky (2010) traz a ideia de que a motivação intrínseca é a realização em produzir 

conteúdo, em que a atividade em si é a recompensa. Essa é uma prática comum nos meios de 

comunicação contra-hegemônicos, pois o que move os participantes dessa mídia é o amor 

por fazer um jornalismo melhor e diferente do que é disseminado pela imprensa tradicional. 

Durante a entrevista, Laura conta que ninguém “vive” do Jornalistas Livres e que a maioria 

tem outras atividades, o que reforça a ideia de se fazer um jornalismo por amor e realização 

pessoal. 

“Fazedores de mídia”, esse é o conceito utilizado por Belisário (2009) ao se referir à 

mídia livre. Trata-se de um modelo de jornalismo que conta com a contribuição das pessoas 

por meio das coberturas colaborativas. O fato de ter a inclusão de pessoas que não são 

jornalistas não tira a legitimidade das informações, pois há um processo de checagem das 

notícias recebidas. Laura enfatiza que o JL é muito zeloso na checagem dos fatos e que o 

padrão é o mesmo que deveria e, que durante muito tempo ocorreu na mídia tradicional, em 

que sempre checava da melhor forma possível a informação vinda de fora. Em caso de erros, 

a jornalista afirma que o grupo faz questão de corrigir do mesmo modo que qualquer veículo 

sério faz. 

Em relação à organização para a cobertura da Greve Geral, Laura explica que a 

redação do Jornalistas Livres trabalhou ininterruptamente 48 horas, o tempo inteiro dentro 

da sede, que fica em São Paulo, com as refeições sendo servidas no computador. Além 

disso, tinha os que saíam para fazer as coberturas e voltavam para sede, para a comunicação 
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interna foi montado um chat denominado como “Greve Geral 28 de abril” em que o grupo 

trocava informações. Esse foi o planejamento combinado em uma reunião de pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa estudou como o Jornalistas Livres fez a cobertura da greve geral de 28 



 
 

75 
 

 

de abril de 2017 na página do Facebook. Para melhor compreensão, foi feita revisão 

bibliográfica sobre mídia hegemônica e contra-hegemônica; independência; jornalismo 

alternativo; mídia livre; mídia social; manifestação em rede e Jornadas de Junho. 

O objetivo geral deste trabalho foi compreender como ocorre a colaboração em rede 

nas publicações da página Jornalistas Livres e teve como inquietação a pergunta:  Como o 

grupo Jornalistas Livres divulgou a Greve Geral do dia 28 de abril? 

Acreditamos que, por meio da entrevista realizada com a jornalista Laura 

Capriglione, conseguimos entender de que forma  ocorre a colaboração no Jornalistas Livres 

e, a partir da análise do corpus sanamos nossa questão norteadora. A cobertura do Jornalistas 

Livres na Greve Geral ocorreu de forma colaborativa, plural e explorou a maioria dos 

recursos disponíveis no Facebook (transmissão ao vivo, vídeo, hashtag, galeria de fotos, 

alteração da  imagem do perfil e de capa). 

Para a análise, num primeiro momento, trabalhamos com a observação do conteúdo 

publicado na página desde a manhã do dia 28 até a meia-noite. Para isso,  foram 

selecionadas, inicialmente, 75 postagens feitas pelo Jornalistas Livres no Facebook, no 

período das 15h19 até às 23h55, horário do último post sobre a Greve Geral. Optou-se por 

começar a fazer screenshot dos posts na parte da tarde do dia 28 devido à maioria das 

manifestações ocorreram neste turno. Foram selecionados 10 posts para integrar o corpus 

desta pesquisa, tendo como base os seguintes critérios de análise: tema, origem, autoria, 

fonte, linguagem, pessoa do discurso, abordagem, imagem, como a imagem representa a 

Greve Geral e os recursos do Facebook utilizados. 

A partir da análise, constatamos que além de ser diferente a forma como os veículos 

contra-hegemônicos tratam as manifestações, a mídia livre consegue se fortalecer nas redes 

sociais e, com isso, ganha visibilidade e credibilidade. Trata-se de uma cobertura feita de 

todos para todos, o que configura uma mídia livre segundo Belisário (2009) e pós-massiva 

de acordo com Lemos (2007).  A motivação intrínseca, que se trata de uma realização 

individual, é o que faz com que uma cobertura seja feita por meio de informações dos 

próprios cidadãos que estão na rua, formando uma manifestação em rede conforme Castells 

(2003). O fato de as notícias não serem distorcidas ao serem divulgadas não impede que a 

legitimidade delas sejam checadas, como informa a jornalista Laura Capriglione. É preciso 

verificar a veracidade do que está sendo recebido para não se transformar em um portal de 
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fake news e, com isso, perder a credibilidade. 

A imprensa tradicional, na maioria das vezes, mostra os atos isolados de vandalismo 

durante os atos, não divulga a repressão policial sofrida pelos manifestantes e foca sua 

abordagem na mudança da rotina das classes mais abastadas, privilegiadas. Pouco se fala da 

polícia utilizando bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para fazer com que os 

manifestantes se dispersem e abandonem o ato.  Já o Jornalistas Livres se preocupa em 

cobrir o que não é notícia na mídia hegemônica, dar voz às minorias e visibilizar o invisível. 

“Nós temos lados, mas alí não tem mentira. Nós queremos ser uma ilha, ser percebidos 

dentro desse mundo, desse mar da mídia livre, nós queremos ser percebidos como uma ilha 

de credibilidade do jornalismo” enfatiza Laura. 

De acordo com a entrevista realizada com Laura Capriglione, o JL tem uma postura 

editorial que visa estar junto com os movimentos dos pobres, oprimidos e  minorias. O fato 

de dar visibilidade para essas pessoas “esquecidas” pela grande mídia, faz com que o grupo 

se enquadre na posição esquerda da política, o que não significa que o Jornalistas Livres 

tenha alinhamentos partidários. O posicionamento do Jornalistas Livres e dos colaboradores 

em relação à Greve Geral é contrário às reformas propostas pelo governo e isso é algo que 

fica claro em suas postagens, por meio das palavras utilizadas nos textos e na abordagem dos 

fatos. 

O presente trabalho confirma a importância do jornalismo contra-hegemônico, o 

jornalismo que se posiciona a favor das minorias e que deixa seu ponto de vista claro para o 

leitor. Não podemos deixar de dar destaque à internet, que por meio das mídias e redes 

sociais, possibilita a disseminação e colaboração dos conteúdos publicados por esta mídia. 

Atualmente muito do que se consome de informações é pelo Facebook, o que ressalta a 

importância deste estudo de caso sobre a cobertura da Greve Geral a partir da página do 

grupo midialivrista Jornalistas Livres. 

Repensar o modo como se faz jornalismo foi exatamente o que a pesquisa propôs e, 

com base em autores como Recuero (2011); Colnago (2015); Shirky (2010); Jenkins (2006); 

Lévy (1998); Castells (2003, 2013); Lessing (2004); Belisário (2009) e Malini, Antoun 

(2013), ficou claro que é preciso se reinventar e utilizar da melhor maneira possível as 

ferramentas disponíveis pelas redes sociais. Um jornalismo que, a partir da mídia 

alternativa/livre/independente/pós-massiva, transforma as pessoas em atores sociais, por 

meio da colaboração. É preciso um cuidado maior na checagem das notícias recebidas para 
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que não seja um disseminador de fake news e, apesar do trabalho ‘extra’, o resultado é 

gratificante, uma espécie de realização pessoal encontrada na mídia contra-hegemônica. Ou, 

simplesmente, uma motivação intrínseca.  
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idealizadores?  

 

 Laura Capriglione - Na verdade, os Jornalistas Livres, foi assim, a gente transcorria 

o ano de 2015, março de 2015 e foi quando começou forte a campanha pelo impeachment da 

Dilma. Teve um dia que caiu a ficha de que tinha uma coisa muito séria acontecendo no 

Brasil e, como nós temos muitos jornalistas dentro do JL, pessoas que vieram das redações 

dos jornais e da televisão tradicionais e tal, a gente viu que a Folha de São Paulo - onde eu 

tinha trabalhado antes-, tava dando o serviço do ato que a direita ia promover na Paulista, 

como se fosse serviço de show de rock - como chegar, onde estacionar, essas coisas -, algo 

que a gente nunca tinha visto em termos de cobrir ato público.Já cobri um milhão de atos 

públicos e nunca se deu serviço de ato público dessa maneira. Ao mesmo tempo, a gente 

ficou sabendo que todas  as unidades da Globo (em todas as mídias) tinham cancelado as 

folgas dos jornalistas para aquele fim de semana que ia ter a manifestação da direita. Então, 

a gente percebeu que tinha alguma coisa muito séria acontecendo, agora, nós vamos deixar 

toda a narrativa do que está acontecendo neste momento, ser feita pela imprensa tradicional 

(que a gente sabe que tem um lado muito claro) ou nós vamos tentar mostrar de verdade o 

que está acontecendo? A partir de um viés que seja mostrar simplesmente como é que as 

coisas estão acontecendo. E aí a gente fez uma reunião de emergência pra cobrir o ato, 

porque ia ser uma no dia 15 e outra no dia 18 de março, a da esquerda dia 15 (dia de 

semana) e a da direita dia 18 (domingo). Então, na véspera dessa da esquerda, a gente reuniu 

os jornalistas e decidiu cobrir com os critérios do jornalismo e aí  fizemos uma reunião de 

pauta (através de um chamamento nas redes) - deveria ter umas 50/60 pessoas - e fomos para 

a rua. Foi muito legal porque a narrativa que a gente fez foi completamente diferente da 

narrativa que a Globo fez ou que toda a imprensa fez.  

A proposta foi de criar algo que durasse uma cobertura, chamamos todos para uma 

reunião de balanço e o pessoal estava feliz e entusiasmado e decidimos continuar devido ao 

sucesso da página do facebook e estamos há dois anos e dois meses agora. Mas qual seria o 

nome da nossa cobertura? Um sugeriu Jornalismo Livre, aí outro achou melhor ser 

Jornalistas Livres pra dar a ideia de que é uma coisa multifacetada, que tem vários olhares, 

que tem vários pontos de vista e é um coletivo, aí ficou Jornalistas Livres. Criamos a página 

no ato e é essa página que temos até hoje.   
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 2.  A maioria dos jornalistas que estão no JL vieram da mídia tradicional? 

 

 Laura Capriglione - O lance é o seguinte, os jornalistas da mídia tradicional têm - 

que eu me enquadro nisso, trabalhei durante 30 anos nos jornais e revistas, trabalhei na 

editora Globo, fui editora executiva da Veja, trabalhei na Folha [de São Paulo] durante 

muitos anos como editora, fui diretora do jornal Notícias Populares.  Os jornalistas da mídia 

tradicional são muito educados com uma cultura muito competitiva entre si, então até essa 

ideia do furo, do eu cheguei primeiro, isso faz com que os jornalistas da mídia tradicional 

tenham uma certa dificuldade de se comportar em um jornalismo colaborativo e num 

jornalismo que é coletivo. Por exemplo, no JL a gente adora dividir as coberturas, ao invés 

de ir uma pessoa fazer a cobertura vão 30, essa ideia do coletivo é muito forte. Hoje a gente 

tem muitos jornalistas, mas a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que vieram das 

ruas , por exemplo,  a gente fez uma cobertura muito forte da luta das escolas em São Paulo 

e, uma das coisas que a gente acha super importante, é a gente ensinar as pessoas a fazerem 

suas próprias narrativas com vídeo e tal. A gente usa muito isso, a gente ia numa escola e 

ensinava as pessoas a como captar, como editar do seu próprio celular, como subir na rede, 

então muito desses  caras que fizeram essa cobertura acabaram entrando para o Jornalistas 

Livres também. Hoje a gente tem um mix de pessoas que vem dos movimentos sociais e que 

são jornalistas, acho que o importante que deve ser dito, é que a gente faz questão de dizer 

que nós temos um compromisso inarredável com a questão da verdade, de ouvir o outro 

lado, a checagem e a credibilidade, que são os atributos principais do jornalismo. A gente 

não é uma central de boatos, a gente faz questão de corrigir se erramos  como qualquer 

jornal e publicação séria faz, a gente tem algumas providências e até o próprio treinamento, 

as oficinas que a gente dá são muito nesse sentido pra incluir as pessoas da responsabilidade 

da informação.  

 

 

3. O grupo possui sede? (vi que num convite de uma reunião aberta constava o 

endereço: rua Conselheiro Ramalho, 945 - SP) 

 

Laura Capriglione - Sim. Tem essa em São Paulo, uma em Belo Horizonte - que 

fica dentro do sindicato dos jornalistas de Minas Gerais -, a gente tem sede em Curitiba, no 
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Pará, em Brasília, Uberlândia. A gente tem sede em vários lugares, mas como nasceu em 

São Paulo, logicamente em SP é mais forte. 

 

4. O grupo se considera inserido na mídia independente, mídia alternativa ou na 

mídia livre? Vocês fazem essa identificação? Em qual delas o JL se encaixa? Estes 

conceitos fazem alguma diferença pra vocês? 

 

 Laura Capriglione - Francamente, não faz muita diferença . A mídia livre hoje é 

uma selva, tem as redes sociais -  que é onde se ancoram todas estas mídias-, ela é um campo 

de batalha narrativa porque tem gente de extrema esquerda, de extrema direita, gente que é 

independente completamente, gente que quer, por exemplo, ter seu programa de culinária e 

faz os vlogrs são parte da mídia livre . Tem vlogr pra tudo quanto é gosto, os youtubers 

todos, enfim mídia livre é um conceito muito amplo e dentro disso você pode ter  que mídia 

é tudo que coloca uma mensagem no meio entre duas pessoas diferentes, então é um 

conceito muito gigantesco. Agora tudo isso que tá, esse campo de batalha narrativa, esse 

grande diálogo que muitas vezes é pouco civilizado, muitas vezes é na base do xingamento e 

tal. Nós - o Jornalistas Livres - estamos dentro da mídia livre, mas nós queremos ser um 

canal de jornalismo dentro da mídia livre,acho que a especificidade dos Jornalistas Livres é 

o fato da gente querer e a gente afirmar os princípios do jornalismo. Pra gente isso é uma 

questão central, até porque nós achamos que nesse território que tá tão em disputa e que tem 

tanta guerra suja e tanta informação falsa, nós queremos ser uma ilha de credibilidade. A 

gente quer ser percebido como um lugar em que se você é de direita, de esquerda, você vai 

ter informação aqui e é uma informação - que eu não sou inocente- de dizer que ela não 

tenha lado. Eu sei que ela tem lado, a nossa informação tem lado e a gente deixa muito claro 

isso, que é o lado das pessoas mais pobres, sub representadas na mídia tradicional.Por 

exemplo, gays, racismo, movimentos sociais, sem teto, são pessoas que têm pouca 

visibilidade  ou quando tem alguma visibilidade, é uma visibilidade sempre maltratada e 

criminalizada. Nós temos lados, mas alí não tem mentira. Nós queremos ser uma ilha, ser 

percebidos dentro desse mundo, desse mar da mídia livre, nós queremos ser percebidos 

como uma ilha de credibilidade do jornalismo.  

 

5. Você trabalhou na Folha de S. Paulo, um dos maiores jornais impressos da 
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mídia tradicional. Qual a diferença entre fazer jornalismo para uma mídia hegemônica 

e para um meio contra-hegemônico?   

  

 Laura Capriglione - Eu acho que é mesmo muito diferente. A Folha de São Paulo e 

qualquer mídia tradicional se estrutura como um exército. Tem o comandante - que é o 

editor-chefe, o patrão-, o secretário de redação, os editores, os que ficam na base - que são os 

redatores - e a infantaria que vai pra rua apurar a informação. Uma estrutura verticalizada e, 

por conta da crise da mídia tradicional, é um exército cada vez menor e cada vez mais 

editorializado.  

É muito diferente o que acontece no Jornalistas Livres. Nós temos uma preocupação 

em cobrir os setores que não são cobertos, já tem essa diferença que é visibilizar o invisível. 

A segunda questão é que é uma coisa muito coletiva e a terceira é que não tem patrão, não 

tem dinheiro. A gente teve que aprender a fazer, aqui não tem chefe e fazemos tudo juntos. 

Desde o ponto de vista de como se organiza a cobertura  até quais serão os focos narrativos, 

é muito diferente da mídia tradicional, praticamente opostos. 

 

6. A mídia contra-hegemônica surgiu da necessidade de dar voz aos movimentos 

sociais, manifestações, causas pouco abordadas na imprensa tradicional e, muitas 

vezes, são meios de comunicação aliados com a visão esquerdista da política.  O 

Jornalistas Livres possui uma visão política? 

  

 Laura Capriglione - Não. No Jornalistas Livres nós acreditamos que é possível a 

gente viver em um mundo muito melhor do que esse em que nós vivemos e nós lutamos para 

isso. Quando a gente quer visibilizar a luta dos oprimidos e o sofrimento destas pessoas que 

são oprimidas, eu acho que naturalmente a gente assume uma posição que é uma posição 

que está do lado esquerdo do aspecto político tradicional. Com isso eu não quero dizer que a 

gente tenha alinhamentos partidários, porque nós não temos. Nós não temos e fazemos 

questão de não ter. Nós não queremos injustiça, se um sem terra é assassinado pelo 

agronegócio que dá uns tiros nas pessoas que estão acampadas em um lugar 

miserável,sinceramente, nós vamos ficar do lado do sem terra. Nós temos uma posição 

editorial de estar junto com os movimentos dos pobres, dos oprimidos e das minorias, com 

isso não quer dizer que a gente seja ligado a qualquer partido político de esquerda.  
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 Muitos partidos de esquerda já fizeram erros muito grandes em relação aos direitos 

humanos, por exemplo os índios - pra nós é uma das populações mais vulneráveis do Brasil- 

que foram por muito tempo desassistidas pelos governos do Partido dos Trabalhadores e, 

neste sentido, nós sempre fomos muito críticos em relação a posição tomada pelo PT.  

 

7. Qual a relação do Jornalistas Livres com a Mídia Ninja? Há quem trabalhe nos 

dois grupos? 

 

 Laura Capriglione - Na verdade, essa tecnologia da mídia livre ancorada nas redes 

sociais é muito recente, então, a gente aprendeu muito juntos. Quando surgiu o Jornalistas 

Livres, os Ninjas fizeram parte do JL e a gente ficou muito feliz porque eles tinham 

conhecimento de como era o comportamento das redes e conheciam várias coisas que pra 

gente que estava vindo da mídia tradicional era novidade. Foi muito legal esse tempo que 

trabalhamos juntos, fizemos até a campanha de financiamento coletivo e depois disso eles 

foram pra um caminho e a gente foi por outro. Tem uma diferença, os Ninjas se assumem 

muito mais como ativistas e a gente faz questão de ser jornalistas, por exemplo: eles gostam 

muito da ideia de trabalhar com memes e os memes são uma peça publicitária; Nós achamos 

legal, mas a gente prefere ancorar nossa narrativa não em memes, mas em relatos 

jornalísticos com gente sendo entrevistada, falando e explicando qual é o seu ponto de vista. 

Por exemplo, no meio de uma batalha da Polícia Militar com os estudantes em São 

Paulo, nós vamos ouvir a PM também porque achamos importante até pra ter a ideia do 

outro lado. O fato de você ter lado, não significa você abrir mão de ouvir todos os lados que 

estão em disputa, você ouve o outro lado para que a sua apuração fique muito melhor. É 

importante ouvir e registrar todos os lados e nós somos muito cuidadosos em relação a isso, 

já a Mídia Ninja tem outros tipos de cuidados e uma faceta muito mais ativista - que eu 

respeito e em muitas coberturas estamos juntos e se acontecer alguma coisa com eles, nós 

vamos defendê-los e vice versa-. é uma parceria com identidades diferentes. 

8. A principal característica do Jornalistas Livres é a colaboração. Como é feito o 

processo de “filtragem” e checagem das informações que vocês recebem?   

  

 Laura Capriglione - A gente recebe colaboração do Brasil todo e a gente sabe que a 

militância político-partidária é muito apaixonada, as pessoas ficam muito mobilizadas 
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emocionalmente, então, nós precisamos separar isso. Por exemplo, a polícia reprimiu uma 

manifestação e chega uma pessoa dizendo que morreram 500 pessoas, é preciso checar essa 

informação porque não se pode publicar uma informação dessas sem uma checagem 

rigorosa. Isso acontece direto, a paixão política e a dor das pessoas que são vitimadas faz 

com que se adquira uma proporção que, muitas vezes, não corresponde com a realidade e 

tem que tomar muito cuidado com isso. 

 Quando teve ocupação das escolas em São Paulo, a polícia agiu de maneira muito 

dura e espancou um professor. A gente tinha uma pessoa nesta escola que mandou um vídeo 

da polícia espancando o professor pra nós. Checamos de todas as maneiras, falamos com o 

sindicato dos professores, o vídeo era verdadeiro e publicamos e “bombou” nas redes, 

“bombar” nas redes é uma arma de dois gumes. Chegou um homem com a foto de uma 

pessoa com o rosto completamente desfigurado por espancamento e dizendo que era esse 

professor, mas um menino que trabalha com a gente falou que a foto era falsa. Fomos olhar 

o vídeo e vimos que era um professor negro que estava sendo espancado e a foto era de um 

homem branco, fomos no Google Imagens para checar a foto e descobrimos que era a foto 

de um manifestante que tinha sido linchado durante a parada do orgulho gay, alguns meses 

antes em São Paulo. Ou seja, tem que estar o tempo inteiro muito alerta. Os padrões de 

checagem do jornalismo a gente tem que ter obrigação de fazer, porque até na boa intenção 

de ajudar a pessoa pode acabar mandando coisa falsa.  

 A gente é muito zeloso nisso (checagem) e erramos pouco porque boa parte das 

nossas coberturas é feita em vídeo e, através lives, abrimos (vídeos) o tempo inteiro para 

mostrar o que está acontecendo ao vivo. E mesmo em textos escritos, a gente vai querer 

checar se o texto está refletindo aquilo que aconteceu mesmo. É o mesmo padrão de 

checagem que deveria e que durante muito tempo aconteceu na mídia tradicional, em que a 

gente sempre recebia informações de fora e checava da melhor maneira possível. 

 

9. As notícias/informações recebidas são publicadas tal como vocês recebem ou 

elas passam por um processo de edição/formatação de um texto jornalístico?  

 

 Laura Capriglione - A gente já teve um discussão dura sobre isso porque existe 

uma forma de narrar que é a forma da Folha narrar - trabalhei muito anos lá- , tem o manual 

de redação que diz como tem que ser o lead, as artes, as tabelas, tem um formato que é o 
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formato da Folha. Quando a gente começou tinha muita gente que queria fazer isso - uma 

espécie de uma Folha-, tinha gente que queria fazer vídeo em formato do Jornal Nacional, da 

mídia televisiva. Nós dizemos que não, nosso único compromisso vai ser de um modo que 

essas coisas reflitam a verdade. Se a pessoa quiser fazer uma batalha de rap pra falar como 

está a questão da reforma da previdência só passando as informações de verdade,  nós vamos 

publicar e isso é um relato jornalístico. 

 Uma das melhores narrativas da violência policial, que ocorreu em São Paulo nos 

anos 90, não foi feita pela Folha de São Paulo, Veja e nem por ninguém, foi feita pelo Mano 

Brown através dos rap’s dele. É um outro tipo de narrativa, mas é tão válida quanto as outras 

porque está expressando a verdade que estava ocorrendo naquele período. 

 

10. Como funcionam as reuniões de pauta do grupo? Quem costuma participar? 

Com que frequência são realizadas?   

 

 Em São Paulo as reuniões de pauta são uma vez por semana,, apesar da maior parte 

das nossas conversas ser pelo Telegram em que estão todos os Jornalistas Livres.A gente 

acha muito importante se encontrar toda semana para que as pessoas se conheçam, até 

porque confiança não tem chat que substitui. A gente usa esse tempo para combinar as 

pautas, dividir os grupos de cobertura.  

Para a cobertura da Greve Geral do dia 28, a gente fez uma base - é a redação- que 

trabalhou ininterruptamente 48 horas, o tempo inteiro dentro da nossa sede com as refeições 

sendo servidas no computador e tudo mais. As pessoas vinham para sede, saíam para fazer 

as coberturas e voltavam. Isso tudo foi combinado em uma reunião de pauta, depois foi 

montado um chat “Greve Geral 28 de abril” e durante o dia a gente trocava informações pelo 

chat. 

A gente gosta de fazer reuniões aberta ao público, até tem alguns que são muito 

preocupados com a questão de segurança e infiltrados. A gente toma cuidado e não faz nada 

ilegal, então a gente só pede algumas referências e faz a apresentação do pessoal novo. 

Sempre foi muito tranquilo. 

 

11. O Jornalistas Livres produz conteúdo audiovisual de alta qualidade (tanto de 

informações quanto de aspectos estéticos). Os vídeos são tratados como prioridade ou 
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vocês procuram tratar igualmente qualquer recurso multimídia?  

 

Laura Capriglione - Às vezes a melhor forma de mostrar algo é gravando e, como 

são muitos meninos e meninas dentro do Jornalistas Livres, eles querem estar nos confrontos 

e chegam muito perto de tudo, então é um jeito de mostrar a realidade com um grau de 

verossimilhança muito forte. A única coisa que a gente faz é pôr a logomarca e às vezes o 

crédito 

 

12. Qual a importância que o grupo dá para a ferramenta de transmissão ao vivo 

do Facebook? Vocês acreditam que, por meio dela, é possível informar um número 

maior de pessoas do que um texto com fotos?  

  

 Laura Capriglione - Não, isso aí é milhões de vezes mais. O legal do live não é só 

que você pega a audiência que está te assistindo agora, porque depois o live fica lá e como 

ele tem 1 milhão de compartilhamentos, o que acontece é que ele continua replicando. O live 

tem uma capacidade de viralização muito maior, então a gente usa muito e estamos 

melhorando os lives porque antes a gente achava que fazer um live era só abrir a câmera, 

mas é preciso ir falando onde está, o que está acontecendo e fazer chamamentos para que a 

informação seja curtida, comentada e compartilhada. O legal da mídia livre é que essa ideia 

de rede social, a nossas “paróquias” - porque a ideia de rede surge com a igreja católica- são 

os nossos leitores, em que eles são transformados em retransmissores e eles vão chamando 

mais pessoas. 

 

13. Quanto à questão financeira, como o grupo faz para se manter? Já pensaram 

em trabalhar com financiamento coletivo ou algum outro meio para obter recursos?  

 

Laura Capriglione - No Jornalistas Livres a maioria tem outros trabalhos. Ninguém 

vive do JL ainda, isso é uma discussão que estamos travando porque todos mundo que 

trabalha em coletivo sabe a dificuldade que é administrar o dinheiro. Então, nós queremos 

atingir uma maturidade antes pra depois ver como vamos fazer pra dividir o dinheiro, como 

temos muitas pessoas pelo Brasil inteiro, se a gente fosse dividir com todo mundo ia dar 

R$:2,00 pra cada e não iria resolver a vida de ninguém. 
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A gente só fez um catarse, foi em 2015, em que arrecadamos R$: 150.000,00 e 

estamos vivendo disso até hoje. O dinheiro está sendo gasto para pagar internet fixa e o 

aluguel da nossa sede, que é um lugar utilizado para exibir filmes, fazer debates e reuniões 

de pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - Caetano processa MBL e Frota por acusação de pedofilia 

Kim Kataguiri, Renan Santos e MRL, associação para onde escoa o dinheiro do 

MBL, também são réus no processo. 

Por Gustavo Aranda e Vinícius Segalla. Jornalistas Livres 20 outubro, 2017. 
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O cantor e compositor Caetano Veloso e sua esposa, a empresária Paula Lavigne, 

estão processando por danos morais o MBL (Movimento Brasil Livre), seus coordenadores 

nacionais Kim Kataguiri e Renan Santos e o ator Alexandre Frota, detentor jurídico da 

associação MBL e que trava com os primeiros uma luta nos tribunais pela propriedade da 

marca. 

O motivo: postagens feitas nas páginas do MBL na internet que acusariam Caetano 

de ser pedófilo e feririam a honra do casal. O pedido é por uma indenização de R$ 100 mil 

de cada um dos réus (são seis ao todo) e pela imediata retirada das páginas do MBL de 24 

publicações consideradas ofensivas aos autores da ação, sob pena de multa diária de R$ 

5.000. Os Jornalistas Livres entraram em contato com a assessoria de Paula Lavigne e com o 

MBL, que não se manifestaram até a publicação desta reportagem. Já Alexandre Frota 

afirmou que não tem qualquer relação com as postagens, e que sua inclusão no processo é 

fruto de “confusão gerada pelo uso indevido do nome e da marca MBL” (leia mais abaixo). 

Protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 9 deste mês, o processo 

ainda aguarda a manifestação inicial de defesa dos réus. Consta na ação judicial, no entanto, 

um pedido de tutela antecipada e de tramitação de urgência. Isso significa que o juiz, se 

entender necessário, poderá ordenar a retirada do conteúdo do ar antes mesmo de ouvir os 

acusados, em caráter provisório. 

 “Perseguir, caluniar e achincalhar” 

Segundo consta no processo movido pelo casal – ao qual os Jornalistas Livres 

tiveram acesso – o MBL tem por prática habitual “perseguir, caluniar e achincalhar os 

Autores (Caetano e Lavigne)”. 

O casal afirma ainda: “Os Réus fazem parte dessa parcela de pessoas que usam do 

alcance das redes sociais para perseguir, denegrir, ofender, injuriar, caluniar aqueles que 

discordam de sua plataforma política, de suas ideias, de sua agenda. A opinião alheia, se 

contrária à dos Réus, torna-se alvo de ataques violentos, verbais e, até, físicos, senão pelos 

próprios Réus, pelos seus seguidores, insuflados pelo discurso de ódio.” 

O que levou o cantor e a empresária a moverem a ação judicial contra o MBL e os 
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responsáveis pelo movimento foram especificamente 24 postagens feitas entre os dias 7 e 10 

de outubro deste ano. Elas vieram após a polêmica envolvendo uma exposição ocorrida em 

Porto Alegre em setembro deste ano, chamada “Queermuseu”. Organizada pelo banco 

Santander, ela foi encerrada pela instituição após o MBL e outros grupos protestarem contra 

seu conteúdo, tachado de incentivador da pedofilia e da zoofilia. Caetano Veloso, Paula 

Lavigne, artistas, intelectuais e grupos da sociedade civil saíram em defesa da exposição 

artística. 

A partir daí, de acordo com o casal, teve início um “linchamento moral perpetrado 

pelos Réus que atinge, também, a sua família (do casal), especialmente seus filhos, e é uma 

ameaça não só aos Autores, mas a qualquer pessoa contra quem os Réus direcionem sua 

metralhadora injuriante.” Veja, abaixo, algumas das postagens a que se referem Caetano e 

Lavigne, entre elas as que insinuariam que o cantor teria praticado pedofilia ao iniciar um 

relacionamento com sua esposa quando esta tinha 15 anos de idade. 

Alexandre Frota e o MBL 

Alexandre Frota e o analista político Vinícius Carvalho Aquino figuram como réus 

na ação judicial porque são os detentores, desde agosto deste ano, da única pessoa jurídica 

chamada “MBL – Movimento Brasil Livre” no país. Os dois travam contra os chamados 

coordenadores nacionais do movimento uma disputa pelo uso do nome e das logomarcas do 

MBL. De acordo com Frota e Aquino, o “verdadeiro MBL” foi criado no início de 2014 por 

um grupo de ativistas autodenominados de direita e que lutavam contra a corrupção. 

O nome e a logomarca do MBL teriam sido, segundo eles, posteriormente 

“usurpados de seus verdadeiros donos” pelos atuais coordenadores nacionais do movimento, 

Renan Santos e Kim Kataguiri, que negam veementemente esta versão dos fatos, afirmando 

serem os únicos legítimos detentores e criadores do Movimento Brasil Livre. 

O INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) analisa dois pedidos de 

inscrição oficial da marca, um feito por Frota e Aquino e outro por Stephanie Santos, irmã 

de Renan Santos e presidente de uma associação chamada MRL (Movimento Renovação 

Liberal, que também figura como réu no processo), esta sim detentora de um CNPJ e para 

onde são revertidos todos os recursos recolhidos pelo movimento de Kim e Renan, como 

doações, taxas cobradas junto a seus “membros” e dinheiro oriundo da venda de canecas, 
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bonecos pixulecos, bonés e camisetas do grupo. 

Assim, embora detenha a associação MBL formalizada na Justiça, fato é que 

Alexandre Frota não possui qualquer relação com as páginas na internet do MBL, nem com 

o que nelas é publicado. Em nota enviada aos Jornalistas Livres, o ator afirmou: “A ação 

movida por Caetano e Paula contra a Associação (MBL) em decorrência de postagens feitas 

nas redes sociais por um grupo que usa indevidamente o nome comercial e a marca da 

Associação demonstra a confusão causada e a necessidade de ingressar com as medidas 

judiciais cabíveis. Essas medidas já serão tomadas na próxima semana”. 

Embora explique não ter qualquer responsabilidade em relação às postagens do grupo 

de Kim e Renan, Frota opinou sobre a polêmica acerca da exposição artística que gerou o 

processo. “Não tenho relação com os fatos, mas sou uma voz no meio de milhões de 

brasileiros que se indignaram com aquela exposição, que Caetano e Paula Lavigne chamam 

de arte.” 

Páginas iniciais do processo movido por Caetano e Lavigne, onde figuram os nomes de 

todos os réus Postagem do MBL foi anexada ao processo; insinuação de pedofilia 

Advogados de Caetano e Lavigne informam que também irão processar criminalmente o 

MBL e seus representantes Indenização requerida e de R$ 100 mil de cada réu. 

 

 

 

 

 

ANEXO B - Chamado de pedófilo, Caetano Veloso processa MBL e Alexandre Frota 

Isabella Menon, de São Paulo. 21/10/2017  17h43 

 

Caetano Veloso e Paula Lavigne, empresária e mãe dos filhos do cantor, estão 

processando o MBL (Movimento Brasil Livre) e o ator Alexandre Frota. 



 
 

93 
 

 

As ações foram apresentadas à Justiça no dia 10 de outubro, após o grupo postar nas 

redes sociais que Caetano teria cometido pedofilia ao manter relação com Paula Lavigne —

ambos iniciaram relação quando ela tinha 13 anos e ele, 40. 

Segundo a advogada Simone Kamenetz, cada processo pede R$ 100 mil de 

indenização para Caetano e R$ 100 mil para Lavigne — as duas ações totalizam R$ 400 mil. 

Em nota enviada à Folha, Lavigne explica: 

"O processo é de indenização, e diz respeito aos ataques e às ofensas que essa turma 

está fazendo por discordar da opinião em relação ao que entendemos como tentativa de 

impor censura à liberdade de expressão." 

Ela, Caetano e outros artistas como Fernanda Montenegro, Adriana Varejão e 

Nathalia Dill se manifestaram a favor do grupo #342Artes, em defesa da liberdade de 

expressão e contrário à censura. 

A iniciativa surgiu após polêmicas envolvendo as artes nos últimos dois meses, 

principalmente o cancelamento, em setembro, da exposição do "Queermuseu", após 

campanha capitaneada, entre outros grupos, pelo MBL, acusando artistas e obras de arte de 

incitar a zoofilia e a pedofilia. 

"Se querem debater, estamos disponíveis. Mas não vamos aceitar ofensas e incitação 

ao ódio, como tem sido feito pelo MBL, Alexandre Frota, Kim Kataguiri e outros", diz 

Lavigne. 

De acordo com a advogada Simone Kamenetz, "quem vier, vai receber sua 

contrapartida". Segundo ela, "não se pode ofender, incitar algo ou fazer com que as pessoas 

ofendam outras pessoas". 

Procurado pela Folha, Kim Kataguiri, coordenador do MBL, afirmou que soube do 

processo pela internet. "Vamos aguardar a citação e responder na Justiça", disse. 

 

MUDANÇA DE LEI 

Após o MBL divulgar que está sendo processado, a hashtag #CaetanoPedofilo passou 
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a liderar a lista de trending topics do Twitter com mais de 30 mil citações, e está sendo 

usada sobretudo para atacar Caetano. 

No Twitter, Frota afirmou: "o juiz vai me chamar e perguntar porque Caetano é 

pedófilo? Vou responder: ele com 40 anos tirou a virgindade de uma menor de 13. Simples". 

À época do casamento de Caetano e Lavigne, em 1986, contudo, não havia a atual 

previsão de crime nas relações sexuais entre maiores e menores de 14 anos —a discussão era 

caso a caso, a cargo do juiz, com base no comportamento do/da menor. 

Em 2009, o Código Penal recepcionou o que já se tornava comum na jurisprudência e 

passou a prever como estupro de vulnerável a relação entre um/uma maior de idade e 

um/uma menor de 14 anos, mesmo que com consentimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C - Ética no Jornalismo 

Como nasce uma notícia? 

Por Gustavo Aranda e Vinícius Segalla. Jornalistas Livres 22 outubro, 2017 
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Às 20h30 do dia 20 de outubro de 2017, os Jornalistas Livres publicaram a seguinte 

reportagem: “Caetano processa MBL e Frota por acusação de pedofilia” 

(https://jornalistaslivres.org/…/caetano-processa-mbl-e-fro…/). 

Foi matéria exclusiva, escrita e ilustrada por nós, jornalistas livres, Vinícius Segalla e 

Gustavo Aranda, depois que tivemos acesso ao processo em questão, protocolado no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Depois que escrevemos e ilustramos, a Laura Capriglione, uma das fundadoras e 

editoras dos Jornalistas Livres, releu o texto, aprimorou o conteúdo, sugeriu um título 

melhor, alterações nas artes e reproduções dos documentos que pretendíamos publicar. 

Depois disso, outros jornalistas livres criaram chamadas para o Facebook, cards de 

divulgação em redes sociais, sugeriram e executaram (executamos) também aprimoramentos 

no conteúdo a ser publicado. 

Daí, então, publicamos. O fizemos por gosto, não por dinheiro. Ninguém ganha um 

tostão pra escrever ou editar pros Jornalistas Livres. A gente faz porque faz. 

No dia seguinte (21/10), diversos veículos da imprensa independente reproduziram a 

matéria – com o devido crédito. 

Às 11h30 do mesmo dia seguinte (21/10), a hashtag #CaetanoPedófilo se tornou 

trendtopic (número 1) do twitter no Brasil. 

Às 17h43 do mesmo dia seguinte (21/10), o jornal Folha de S.Paulo publicou a 

seguinte reportagem: “Chamado de pedófilo, Caetano Veloso processa MBL e Alexandre 

Frota” (http://www1.folha.uol.com.br/…/1929107-chamado-de-pedofilo-…). 

A Folha de S.Paulo chupinha a informação exclusiva dos Jornalistas Livres. Não traz 

nenhum fato que avance na história publicada pelos Jornalistas Livres. Simplesmente, após a 

publicação dos Jornalistas Livres, o jornal entra em contato com a assessoria de Paula 

Lavigne, dela obtém algumas aspas e publica a matéria, sem nunca citar os Jornalistas 

Livres. 

Se você não é jornalista e/ou não é iniciado no meio, vai ter que acreditar em mim: 

esse tipo de postura violenta a ética profissional. 
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Se você é jornalista, obviamente sabe disso, mas não deve ter se espantado. Tanto 

nós quanto os outros jornalistas livres que trabalharam nessa matéria não esperávamos nada 

diferente da Folha de S.Paulo. É notória a política de “não precisa dar crédito quando o 

jornal é menor que a gente”. 

Agora, não conhecemos e por isso precisamos respeitar por princípio a Isabella 

Furtado Menon, que assina a matéria e não dá o crédito da informação que publicou, e que 

virou a notícia mais lida do jornal em que ela escreve no dia 21/10. 

Por isso, gostaríamos de dar a palavra para a repórter poder explicar melhor como 

funciona o processo de trabalho na redação da Folha. 

O que aconteceu, Isabella Furtado Menon? 

 


