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RESUMO

A narrativa jornalística da mídia tradicional brasileira tem sido confrontada por di-
ferentes relatos, provenientes de grupos de jornalistas e ativistas sociais, em busca 
de notícias independentes do capital mantenedor da grande imprensa. A partir das 
Jornadas de Junho de 2013, intensificaram-se as iniciativas que buscam praticar o jor-
nalismo independente e comprometido com o social, focado em produção de notícias 
que não têm espaço na grande mídia. O objetivo deste capítulo é identificar como o 
midiativismo se dá nas redes sociais digitais, a partir do estudo de caso dos Jornalis-
tas Livres, fundado em março de 2015, com a proposta de ser um espaço de oposição 
às práticas centralizadoras da grande mídia brasileira. Observou-se as publicações 
dos Jornalistas Livres durante o dia 30 de junho de 2017, data da Greve Geral contra 
a perda de direitos com a Reforma Trabalhista. Como resultados, observa-se que o 
Twitter é a rede mais utilizada, com números de postagens muito superiores às de-
mais e ao site. A partir daí, conclui-se que os Jornalistas Livres falham ao não utilizar 
as potencialidades das mídias sociais, com estratégias para mobilização. 

PALAVRAS-CHAVE: Midiativismo. Jornalistas Livres. Convergência. Jornalismo. 
Redes sociais digitais.
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Os jornalistas livres e militância virtual: 
representação de movimentos sociais ocupando 

espaços digitais

Introdução

Em junho de 2013, as principais capitais brasileiras foram tomadas por mani-
festações populares que tiveram como mote o aumento de vinte centavos na passagem 
de ônibus, metrôs e trens urbanos em São Paulo capital. À pauta primeira foram adi-
cionadas uma série de inquietações populares, em que transparecia a indignação com 
a corrupção sistêmica e com os altos gastos para a estruturação do País ao receber a 
Copa das Confederações, naquele mesmo mês, e, um ano depois, a Copa do Mundo 
de Futebol. O mote “Não é por R$ 0,20” espalhou-se rapidamente, assim como ou-
tras frases de efeito. Braga (2013, p. 55) aponta que o movimento foi “politicamente 
multiforme”, enquanto Antunes (2013, p. 39) indica que a população brasileira estava 
saturada com o descaso governamental com o atendimento às garantias da Consti-
tuição de 1988, em especial com a exclusão dos pobres aos equipamentos públicos 
“Padrão Fifa”, em alusão aos estádios construídos ou reformados para atender às 
exigências da realização da competição de futebol. 

A repressão policial às manifestações, em especial à de 13 de junho de 2013, 
levou novos personagens às ruas, enquanto o afastamento de partidos e vieses políti-
cos foi solicitado. A Mídia Ninja tomava espaço, transmitindo, via telefones móveis, 
os protestos e a repressão policial, “[...] com múltiplos pontos de vista invisíveis na 
mídia tradicional.” (online)1. Em entrevista ao Nexo Jornal, quatro anos após as Jor-
nadas de Junho, Bruno Torturra, idealizador da Mídia Ninja, aponta que “[...] Junho 
abriu uma janela para a rua. Cada vez mais acho que foi um fenômeno comunicacio-
nal com implicações políticas, mais do que um fenômeno político com implicações 
comunicacionais.” (online)2. Durante as manifestações, a atuação da mídia tradicio-
nal sofreu críticas: eram apontadas parcialidade e ausência de reportagens sobre as 
motivações dos protestos, visto que a imprensa, de forma geral, encarregou-se de 
rotular os participantes de “vândalos” e “baderneiros”. 

As reivindicações das Jornadas de Junho passaram, também, pelas solicitações 
de ampla cobertura midiática, algo que não aconteceu e que, na sequência, levou à 
ampliação da forma de atuação da Mídia Ninja, que se utilizou de recursos das redes 
1 Disponível em: <http://midianinja.org/quem-somos/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
2 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-
-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram>. Acesso em: 29 ago. 2017. 
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sociais digitais e do potencial de espalhamento3 de suas publicações para atingir o pú-
blico. Novos sites de mídia independente, que têm o ativismo midiático como mote, 
surgiram a reboque. Em 12 de março de 2015, um grupo de jornalistas brasileiros 
fundava o Jornalistas Livres, “[...] uma rede de coletivos originada na diversidade” 
(online)4. Em seu manifesto, o grupo aponta: 

Existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo 
praticado pela mídia tradicional centralizada e centralizadora. Pensamos com nos-
sas próprias cabeças, cada um(a) de nós com sua própria cabeça. Os valores que 
nos unem são o amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos 
humanos. (online)5.

Ainda em março de 2015, foram criados canais de comunicação do coletivo 
em plataformas de divulgação e em redes sociais digitais, apresentados na homepage 
de seu site6, na seção Nas redes nesta ordem: Facebook7, Twitter8, YouTube9 e Ins-
tagram10. Os quatro canais estão ativos e, aliado a eles, o site dos Jornalistas Livres 
publica textos jornalísticos exclusivos. As redes, por sua vez, além de serem usadas 
para replicar os conteúdos publicados no site, trazem também publicações de links 
de outras autorias. 

O objetivo deste capítulo é mostrar como o midiativismo se dá na atuação dos 
Jornalistas Livres, tanto em seu site, como em suas redes sociais digitais. Para tanto, 
analisamos o trabalho desenvolvido e publicado pelo coletivo em 30 de junho de 2017. 

1 Midiativismo

A relação entre o poder político e a mídia é antiga, sendo, como aponta Cas-
tells (1996, p. 367), complexa e indireta, mesmo que haja um processo de interação 
entre canal e audiência. “[...] sem a mídia, não há meios de adquirir ou exercer poder. 
Portanto, todos acabam entrando no mesmo jogo, embora não da mesma forma ou 
com o mesmo propósito.” O autor chama a atenção para a maior penetrabilidade dos 

3 O conceito de espalhamento – ou propagabilidade –, a partir de Jenkins, Green e Ford (2014), será traba-
lhado mais adiante.
4 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
5 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
6 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
7 Com 862.468 “curtidores”. Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/>. Acesso em: 29 
ago. 2017.
8 Com 227 mil seguidores. Disponível em: <https://twitter.com/j_livres>. Acesso em: 29 ago. 2017.
9 Com 18.614 inscritos no canal. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCjwyfg7vfsScSPfzPyW 
kEUg/videos>. Acesso em: 29 ago. 2017.
10 Com 111 mil seguidores. Disponível em: <https://www.instagram.com/jornalistaslivres/. Acesso em: 29 
ago. 2017.
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meios eletrônicos de comunicação em relação ao público, o que traz as informações 
políticas para o espaço da mídia. “Tudo o que fica fora do alcance da mídia assu-
me a condição de marginalidade política.” (CASTELLS, 1996, p. 368). Assim, para 
“existir” e ser reconhecida pelo público, uma determinada pauta política deveria ser 
endossada pela grande mídia. Dessa forma, muitas discussões que não interessam aos 
poderes e à mídia passaram despercebidas e foram ignoradas pelo grande público. 

Porém, a comunicação de massa, baseada no modelo “de um para muitos”, 
perdeu sua centralidade no cenário comunicacional, em especial com a entrada em 
cena do componente digital, mais precisamente da Internet. Em um processo não 
encerrado, a disponibilidade das tecnologias de produção e emissão de conteúdos, 
em dispositivos acessíveis, tanto em formas de uso como em preço, trouxe para o pú-
blico a possibilidade de criar, produzir, disponibilizar, publicar e compartilhar textos, 
imagens, fotos, vídeos e áudios com seus pares, sem a necessidade de contar com os 
conglomerados de mídia. Além de temas amplos e de interesse geral, as tecnologias 
digitais possibilitaram a proposição de assuntos considerados nichos e, ainda, ações 
de cidadania. O uso de plataformas de publicação livre, como as páginas pessoais 
e os blogs, possibilita a divulgação e coloca públicos em contato com ações. Nesse 
contexto, é importante ressaltar a interatividade que, como aponta Santaella (2004, 
p. 151), permite feedback imediato para publicadores. 

A palavra interatividade está nas vizinhanças semânticas das palavras ação, agen-
ciamento, correlação e cooperação, das quais empresta seus significados. Na liga-
ção com o termo ação, a interatividade adquire o sentido de operação, trabalho e 
evolução. Da sua ligação com agenciamento vem o sentido de intertrabalho. Na 
vizinhança com o termo correlação, a interatividade ganha o sentido de influência 
mútua e com o termo cooperação adquire os sentidos de contribuição, coagencia-
mento, sinergia e simbiose. (SANTAELLA, 2004, p. 153).

Segundo a autora, a interatividade na comunicação remonta ao início dos anos 
1930, quando o rádio apresentava potencialidades de participação democrática dos 
ouvintes. Porém, a mídia de massa apresenta-se mais como reativa do que como inte-
rativa. Santaella (2004, p. 157) indica, a partir da leitura de Thompson, que os meios 
massivos estabelecem uma relação de “quase-interação mediada”, não a interação 
em si – apenas o telefone é considerado, entre os meios de comunicação anteriores à 
Internet, realmente interativo. 

As redes sociais digitais, no entanto, promovem a ligação de pessoas com os 
mesmos ideais e aspirações, trazendo a interatividade e a cooperação à tona. As re-
des sociais digitais “[...] apresentaram-se, então, como importante mecanismo para 
aglutinação da indignação e, num passo seguinte, para a implementação de ações 
autônomas nas ruas.” (ANDRADE, 2016, p. 46). Para Di Felice (2017), as redes, que 
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ele chama de personal midia, marcam uma nova forma de participação, “[...] que per-
mite a cada indivíduo, por si mesmo, não só acessar diretamente informações, mas 
exprimir, de modo original, sua participação.” (DI FELICE, 2017, p. 189). Santaella 
(2016, p. 63) lembra que as praças públicas, as interrupções dos fluxos de trânsito e 
outros meios de visibilidade utilizados pelos movimentos sociais são acelerados e 
ampliados com o uso das redes digitais, em especial com os dispositivos móveis.

Andrade (2016, p. 80) aponta que é preciso pensar no conceito de mídia al-
ternativa – aquela que se opõe, de diversas formas, à mídia tradicional e se conecta 
amplamente com os movimentos sociais – para se pensar o midiativismo. Assim, 
pautas que são deixadas de lado pela grande mídia, devido a interesses econômicos, 
políticos, sociais ou outros, encontram espaço nas mídias alternativas. Ainda segun-
do o autor, as diferenças entre mídia alternativa e mídia livre precisam ser registradas. 

Entende-se mídia livre como um conjunto de investidas independentes que têm 
como norte o acesso à informação e ao conhecimento e a democratização dos pro-
cessos comunicativos, atuando em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, 
em consonância com as particularidades socioculturais. (ANDRADE, 2016, p. 82).

Note-se que a democratização do processo de comunicação é ponto essencial 
para a mídia livre, que ainda é contrária ao direcionamento da linha editorial dos 
veículos a partir de suas fontes de financiamento: estas não podem intervir nas de-
cisões de pauta e de cobertura jornalística que pretendem por dar voz às minorias e 
aos grupos sociais que não possuem força política para se verem representados na 
mídia tradicional. O movimento da mídia livre amplia seu raio de ação com o uso das 
potencialidades comunicacionais oferecidas pelo componente digital, trabalha com 
a cooperação na produção de conteúdos, a partir de seus quadros e de colaboradores 
externos, oferecendo pluralidade de visões e de vozes sobre os temas tratados. Está 
em jogo a possibilidade de expressão, levada a quem, até então, não teria acesso às 
mídias tradicionais. 

O termo midiativismo é proposto por Andrade (2016), em oposição às mídias 
alternativa e livre. Ele reforça, no midiativismo, a atuação solidária e movida pela ne-
cessidade de se alterar o modo de vida atual, com a militância de ação direta nas ruas 
e também nos meios de comunicação que se é possível deter, buscando a propagabi-
lidade das ações para que seja possível atingir um maior número de pessoas e mudar 
mais perspectivas. Assim, para o autor, o midiativismo proporciona um aumento da 
teatralização das ocupações das ruas para ampliar a visualização, a propagação e o 
engajamento político. Sendo assim, 

[...] o midiativista é um sujeito, portador de uma vontade solidária, que empreende 
ação direta transgressiva-intencional e vê a sua capacidade de intervenção social lo-
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calizada sendo potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista, 
por meio de um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar infor-
mação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa. 
Decorre dessa postura o midiativismo e não o contrário, compreendendo mais o 
lugar do indivíduo do que das instituições, grupos ou coletivos. (ANDRADE, 2016, 
p. 102).

O autor enfatiza que “[...] a mera mediação da informação, no relato dos fatos, 
não constitui o midiativismo [...]” (ANDRADE, 2016, p. 102). 

Em adição ao conceito de midiativismo, e levando em consideração a questão 
das redes sociais digitais, caras às pesquisas aqui apresentadas, introduz-se o conceito 
de net-ativismo, apresentado por Di Felice (2017) e chamado de ativismo de rede por 
Andrade (2016). Di Felice aponta a disseminação de formas de conexão tanto por 
dispositivos móveis (computadores portáteis, celulares, tablets e outros), como por 
redes sociais digitais, que conectam, em tempo real, pessoas, dados, informações, 
territórios e aparelhos. O autor indica que a conexão entre as pessoas, por meio de 
“colaboração interativa e sociotécnica”, contribui para a “construção de interações 
reticulares complexas”, que indicam a “[...] criação de um processo de comunicação 
colaborativa entre as diversas arquiteturas informativas (site, blog, comunidades vir-
tuais etc.), os dispositivos de conexão (smartphones, tablets, computadores etc.), os 
bancos de dados e as pessoas a esses conectadas” (DI FELICE, 2017, p. 100). Como 
indica Santaella (2004, p. 163), não há mais emissão de mensagens, mas de rotas para 
que haja navegação e conexão.

2 Midiativismo e convergência de mídias

Buscando delinear o atual cenário comunicacional, que potencializa o uso dos 
meios de produção e difusão de notícias para movimentos sociais, recorremos à abor-
dagem de ecologia dos meios. Scolari (2015) defende que se trata de uma teoria gene-
ralista por abarcar quase todos os aspectos da comunicação. Para o autor,

[...] a ecologia dos meios não se concentra em nenhum meio especificamente [...] 
nem a um período de tempo limitado: sua reflexão começa com a aparição da lin-
guagem, segue com a transição da oralidade a escritura, chega até nossos agitados 
dias de vida digital e em algumas ocasiões não se recusa a delinear cenários futuros. 
(SCOLARI, 2015, p. 11, tradução nossa)11.

11 Tradução nossa para: “La ecologia de los medios no se concentra en ningun medio en especial – es uma 
teoria transmedia a todos los efectos – ni a un período de tiempo limitado: su reflexión comienza con la apa-
rición del linguaje, sigue con la transición de la oralidad a la escritura, llega hasta nuestros agitados dias de 
vida digital y en algunas ocasiones no renuncia a delinear escenarios futuros.”
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A metáfora ecológica aplicada aos meios desdobra-se em pelo menos duas in-
terpretações: a dos meios como ambientes e como espécies. No primeiro caso, as 
mídias, como tecnologias, geram ambientes e situações que afetam os sujeitos que as 
utilizam, como exemplo o impacto que geram na rotina do usuário ou pela percepção 
do conteúdo que é veiculado. Já no segundo, os meios são como espécies que preci-
sam se adaptar para sobreviver.

Em referência à segunda situação, as mídias não devem ser observadas nem 
estudadas isoladamente, pois interagem umas com as outras e, consequentemente, se 
modificam. Aquelas consideradas massivas, como jornal, rádio e televisão, coexistem 
com as novas – as digitais – e ainda assim mantêm representatividade entre uma pro-
liferação de novas linguagens e estratégias que surgiram nesse ecossistema em decor-
rência da capacidade de transformação e adaptação.

Denominamos essas mutações como midiamorfose (FIDLER,1998), conceito 
que explica as transformações dos meios de comunicação como resultado de intera-
ções entre necessidades percebidas, pressões políticas e de competência e de inovações 
sociais e tecnológicas (FIDLER, 1998, p. 21). As manifestações e engajamentos po-
líticos que tomam conta das ruas já eram pautas para os meios de comunicação de 
massa. Entretanto, a transformação das mídias em decorrência da midiamorfose per-
mite que essas informações saiam do controle hegemônico das grandes mídias e en-
contrem espaços com produções mais democráticas, como a Internet, por exemplo.

Acrescenta-se a convergência a esse cenário, um processo que Jenkins (2009) 
acredita representar a mudança de paradigmas, já que “[...] estamos entrando numa 
era de longa transição e de transformação no modo como os meios de comunicação 
operam” (JENKINS, 2009, p. 148). A convergência torna inevitável o fluxo de conte-
údo pelas múltiplas plataformas e a circulação de informação depende fortemente da 
participação ativa dos sujeitos envolvidos.

Essa construção coletiva é uma das feições do midiativismo, reforçada pelas 
mídias digitais e pela cultura da convergência, voltada para a circulação de conteúdo. 
Cada produção possui um potencial de propagabilidade, modelo em que existe uma 
crescente colaboração de todos os envolvidos – produtores, colaboradores e propa-
gadores –, além de uma perda da distinção desses papéis. Para Jenkins, Green e Ford. 
(2014), 

[...] a ‘propagabilidade’ se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil a circu-
lação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros, às estruturas econô-
micas que sustentam ou restringem a circulação, aos atributos de um texto de mídia 
que podem despertar a motivação de uma comunidade para compartilhar material 
e às redes sociais que ligam as pessoas por meios da troca de bytes significativos. 
(JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 26-27).
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Alguns dos recursos técnicos podem ser, por exemplo, a presença de botões de 
compartilhamento nas produções para redes sociais ou a possibilidade de download 
de formatos, como vídeos, áudios, entre outros. Em relação ao conteúdo, apontamos 
como mais propagáveis aqueles que geram interesse e tendem a estimular a partici-
pação da audiência – como debates políticos e esportivos – e, por proporcionarem 
grande envolvimento, refletem diretamente na manifestação por parte do público, 
que quer contribuir, opinar e ser ouvido. Como aponta Di Felice: 

[...] graças à banda larga e à difusão da internet fototônica com fibra ótica, desen-
volveu-se uma ecologia do ativismo que presenciaria, além do nascimento em rede 
das mais diversas formas de ativismo, a participação de atores informáticos e de 
arquiteturas de interação como o Facebook, o Twitter, assim como aquela dos sites 
de compartilhamento de vídeos como o YouTube, os quais contribuíram para o 
desenvolvimento das ações dos cidadãos individuais, colaborando para a criação de 
ecologias net-ativistas. (DI FELICE, 2017, p. 182).

Os Jornalistas Livres, rede de coletivos de jornalistas que surgiu no contexto 
das Jornadas de Junho de 2013, contribuem para esse cenário ativista com produ-
ções voltadas à circulação e à propagação de informação. O grupo foi criado em 12 
de março de 2015, com o objetivo de trazer à tona uma narrativa jornalística inde-
pendente à da mídia tradicional e, também, restaurar a confiança da população no 
jornalismo. Seu manifesto, publicado na aba “Quem somos”12 do site, foi assinado 
por 1.114 pessoas, ali listadas. Ainda no mês de março de 2015, os Jornalistas Livres 
abriram perfis no Facebook, no Twitter, no Instagram, e no YouTube. 

Um vídeo de 3m28, publicado originalmente no YouTube no dia 23 de maio 
de 2015, está presente na aba “Como Surgiu”13. Nele, a jornalista Carolina Trevisan 
aponta a criação do grupo vindo da necessidade de se contar, a partir da rua, o que 
se dava nas manifestações marcadas para os dias 13 e 15 de março de 2015. Larissa 
Gould, também jornalista, utiliza o termo “contranarrativa” ao contar como a pro-
posta da rede se estabelece. Bia Abramo enfatiza que são jornalistas distantes das 
mídias tradicionais, envolvidos ou não com movimentos sociais, colocando em pauta 
tanto a mídia alternativa quando a mídia livre e o midiativismo. O fotógrafo Rafael 
Vilela pontua que são vários coletivos do Brasil unidos, que viram precisar de um 
passo além do que se pautarem pela independência. O colaborativo é levado para a 
discussão, assim como a democracia dos meios de comunicação e as formas de finan-
ciamento que não intervenham na linha editorial. 

Na aba “Quem somos”, a questão da democratização da mídia é apontada, 
sendo que o grupo considera a mídia tradicional antidemocrática: 

12 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
13 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/como-surgiu/>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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#JornalistasLivres nos opomos aos estratagemas da tradicional indústria jornalísti-
ca (multi)nacional, que, antidemocrática por natureza, despreza o espírito jornalís-
tico em favor de mal-disfarçados interesses empresariais e ideológicos, comerciais e 
privados, corporativos e corporativistas.
[...]
#JornalistasLivres 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 pri-
vado. Somos jornalistas-cidadãs e jornalistas-cidadãos, comprometid@s a informar 
sob a égide da cidadania e do combate às desigualdades. Trazemos notícias d@s 
frac@s e oprimid@s, sabendo que individualmente também somos frac@s e opri-
mid@s, mas TOD@S JUNT@S SOMOS FORTES.
[...]
Tod@s @s #JornalistasLivres  somos pontos importantes em um mesmo nível de 
acesso à informação, manifestação, ação, decisão e responsabilidade. Apostamos 
na multiplicação de nós mesm@s e no livre compartilhamento do que produzimos, 
salvaguardados o compromisso ético e os direitos individuais de autoria. Convida-
mos tod@s a se somarem na construção desse processo colaborativo, a organizer 
seus próprios coletivos em seus estados, cidades, bairros, comunidades, a ser #Jor-
nalistasLivres. (online)14.

A proposta de atuação dos Jornalistas Livres leva em consideração, também, o 
que é levantado por Di Felice (2017), ao caracterizar o net-ativismo: as redes sociais 
fazem parte da atuação da rede, “[...] dando forma a um tipo de participação se limi-
tes definidos.” (DI FELICE, 2017, p. 162).

3 Jornalistas Livres em 30 de junho de 2017

Com o olhar voltado para ferramentas que têm potencial de promover o mi-
diativismo, buscamos observar a utilização dos diversos canais de mídias pelo grupo 
Jornalistas Livres, objetivando mapear as redes sociais digitais e as estratégias de en-
gajamento que são recorridas pelo coletivo de jornalistas. Para divulgar suas produ-
ções, utilizam-se do Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, além de um site oficial.

Inicialmente, partimos do pressuposto que os conteúdos veiculados pelas pla-
taformas digitais possuem grande engajamento do público por se tratarem de espaços 
desprovidos da hegemonia das grandes mídias e, por isso, optamos por analisar essas 
plataformas. Recorremos à análise de conteúdo e, em seguida, ao estudo de caso 
comparado (YIN, 2010) como ferramentas metodológicas para este trabalho. Essa 
última é aplicada apenas nas redes sociais online para estruturar a visualização dos 
dados e o uso que se faz desse espaço pelo coletivo de jornalistas.

14 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/> . Acesso em: 19 ago. 2017.
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Como unidades de registro, baseamo-nos em quatro15 itens apontados por 
Palacios e outros (2002) para análise de portais de webjornalismo: interatividade, 
multimidialidade, hipertextualidade e personalização, que foram em subunidades, 
adaptando-se, de acordo com a plataforma observada. Abaixo, apresentamos a ficha 
aplicada nas matérias do site:

Quadro 1 – Ficha de análise de conteúdo para o site

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na interatividade, observa-se a disponibilidade de espaço para comentários 
dos usuários, as possibilidades de compartilhamento, informações de contato com 
os autores e com a página, permissão de download e presença de etiquetagem de con-
teúdo. Na multimidialidade, busca-se observar os formatos utilizados para compor a 
narrativa, enquanto na hipertextualidade, a presença de hiperlinks – separados entre 
internos, que direcionam para dentro do próprio site, e externos, que direcionam 
para outras páginas. Na personalização, observou-se a possibilidade de assinar uma 
newsletter, cadastramento de usuário e adaptação do layout para dispositivos móveis.

15 Palacios e outros (2002) usam um quinto elemento em suas análises, a memória, que deixamos de lado aqui 
por questões funcionais, já que observamos matérias do site oficial e publicações nas redes sociais do coletivo.
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Já para as redes sociais digitais, limitamo-nos a observar, na interatividade, a 
quantidade de comentários e compartilhamentos, disponibilidade de contato com a 
página/perfil e a etiquetagem de conteúdo utilizada. Na multimidialidade, a utiliza-
ção de vídeo, fotografia e texto. Na hipertextualidade, os links separados entre inter-
nos e externos; e na personalização a opção de “ver primeiro” a postagem daquela 
página/perfil. Abaixo, a tabela utilizada:

Quadro 2 – Ficha de análise de conteúdo para redes sociais

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O período de análise concentra-se em 30 de junho de 2017, dia em que milha-
res de brasileiros foram às ruas em protesto contra as articulações para a reforma 
da previdência. No período analisado, foram postadas sete matérias no site oficial 
dos Jornalistas Livres; entretanto, considerando nosso recorte de tema, quatro delas 
dizem respeito às manifestações ocorridas. O corpus total é composto por quatro 
matérias escritas para o site dos Jornalistas Livres, cinco postagens no Facebook, 
41 no Instagram e 222 tweets. Não foi produzido nenhum conteúdo para o canal no 
Youtube na data estipulada. Iniciaremos nossa análise pelo conteúdo do site, que, 
para observação empírica, foi organizado da seguinte maneira:
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Quadro 3 – Publicações encontradas no site Jornalistas Livres

Texto Título

1 Luta contra as reformas de Temer contagia todo o Brasil1

Planta-se algo neste país. O que brotará veremos nos próximos meses

2
O Brasil luta contra as reformas de Temer2

Balanço da manhã registra manifestações, bloqueios de vias e protestos em todos 
os estados do país

3

Povo vai às ruas contra as reformas em todo o Paraná3

Fim da aposentadoria e dos direitos trabalhistas paralisam postos de trabalho em 
todo o estado

4
Os gritos de “Fora Temer, fora Golpista” voltam às ruas de BH4

Por Franci Brito (fotos e texto), especialmente para os Jornalistas Livres

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ao aplicarmos a ficha desenvolvida para os conteúdos postados na página ofi-
cial na web, observamos que, em relação à interatividade, há um espaço no final da 
matéria destinado aos comentários dos internautas. No entanto, registrar um comen-
tário só é possível de duas maneiras: 1) preenchendo o nome, E-mail (obrigatórios) 
e endereço de site próprio; 2) estando logado no Wordpress, Facebook, Google+ ou 
Twitter. O Texto 1 possui dois comentários, o 2 apenas um, o número 3, três e o Tex-
to 4, nenhum. Os Jornalistas Livres não interagem com os usuários, não há registro 
de nenhuma conversa nesse espaço.

É possível compartilhar as matérias de sete maneiras: por meio dos ícones ilus-
trativos do Facebook, Whatsapp, Twitter, Google+, Telegram e E-mail, além de haver 
o ícone de impressão. Para a primeira rede social, há um contador de compartilha-
mentos: 303, 432, 358 e 351 vezes para a primeira, segunda, terceira e quarta maté-
rias, respectivamente. Não é possível compartilhar formatos específicos (foto e vídeo) 
individualmente.

Não foi encontrada forma de contato com os autores dos textos nas matérias. 
Há indicação de autoria nos Textos 1, 3 e 4 (Patrícia Cornils, Gibran Mendes e Franci 
Brito, respectivamente). O segundo é um panorama sobre as atividades desenvolvidas 
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naquele dia em todos os estados brasileiros e, acreditamos que, por se tratar de um 
texto colaborativo, o único crédito encontrado é o “por Jornalistas Livres”. O conta-
to também não foi encontrado em outras sessões do site.

Em relação à possibilidade de download, as fotografias não são bloqueadas, 
ou seja, podem ser salvas. Os vídeos podem ser baixados: basta clicar neles para que 
abram em uma janela secundária e o símbolo do download aparece. Encontramos 
etiquetagem em todas as quatro matérias que apresentam palavras-chave como tags. 
A primeira possui quatro: #FORATEMER, #NÃOVAITERGOLPE, CUT e GREVE 
GERAL; a segunda, cinco: BALANÇO MANIFESTAÇÃO BRASIL, BELÉM, 
GOIANIA E BRASÍLIA, RECIFE e SALVADOR; são duas tags na terceira matéria: 
#GREVEPORDIREITOS e CURITIBA; e seis na quarta: “AÉCIO NEVES”, “ALÉM 
DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL E PROFISSIONAIS DA COPASA E 
DA CEMIG”, “DA SAÚDE PÚBLICA”, “METROVIÁRIOS”, “PETROLEIROS” e 
“TÉCNICOS DA UFMG”, totalizando 17 palavras-chaves.

Como visto no tópico “Midiativismo e Convergência de Mídias”, a possibilida-
de de compartilhamento e de download das mídias são ferramentas que contribuem 
para a propagabilidade do conteúdo, favorecendo e fortalecendo o midiativismo, 
assim como a etiquetagem, que facilita a circulação da produção por buscadores e 
aumenta o contexto para o internauta quando tem seu primeiro contato com as pu-
blicações. Dentre as subunidades de interatividade analisadas, somente o contato está 
ausente nas produções.

A multimidialidade torna-se importante na composição da narrativa principal-
mente para a ampliação e diversificação da audiência. Na análise, todas as matérias 
possuem fotografias que ilustram momentos das manifestações. São 29 no total, as-
sim distribuídas: uma na primeira, quinze na segunda, nove na terceira e quatro na 
quarta matéria. Somente a segunda utiliza vídeo na composição da narrativa, e este 
possui um minuto de duração. Os formatos áudio, ilustração/desenho e infográfico 
não foram utilizados. 

Seguindo para a próxima unidade de análise, encontramos 14 hiperlinks. Todos 
estão localizados na primeira matéria, além de serem externos – ou seja, direcionam 
o usuário para conteúdos hospedados em outros sites. Essa ferramenta permite ao 
usuário um maior aprofundamento do conteúdo acessado, unindo diversos pontos de 
informação em comum e ampliando a contextualização do acontecimento.

Em relação à personalização, há um espaço para comentários ao final de cada 
matéria e é preciso estar “logado” em alguma rede social (ou no Wordpress) ou fazer 
um pequeno cadastro, como mencionado anteriormente. Ao informar esses dados, o 
usuário pode optar por receber “novos comentários por E-mail” ou ser avisado sobre 
“novas publicações por E-mail”. Compreendemos que não se trata de uma persona-
lização completa, já que o usuário opta por receber novidades, no entanto não espe-
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cifica quais tipo (por sessão, palavras-chaves, etc.) delas gostaria. Localizado antes de 
iniciar o texto, do lado direito, há um menu composto por doze opções de idiomas: 
africano, árabe, chinês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, 
russo e espanhol; o usuário pode escolher qualquer um deles para ler as matérias. Por 
fim, há uma versão mobile do site, ou seja, uma adaptação da interface das matérias 
para consumo em dispositivos móveis. Ao optar por compartilhar via redes sociais, o 
aplicativo da rede escolhida abre no dispositivo; no entanto, caso não esteja instala-
do, ele abre na loja virtual para que o download seja feito. A possibilidade de perso-
nalização gera um consumo mais atrativo para os usuários, incentivando a circulação 
e engajamento em prol do conteúdo.

Durante o dia 30 de junho, os Jornalista Livres publicaram 222 vezes em sua 
conta no Twitter. Pelo volume e pela forma das postagens, infere-se que os Jornalistas 
Livres elegeram o Twitter como o canal de comunicação para as coberturas ao vivo. 
A primeira postagem foi realizada a 0h35. O texto chama para o “tuitaço”, ação re-
alizada na ferramenta para que um determinado assunto se sobressaia para os usuá-
rios, e sugere o uso da hashtag16 #GrevePorDireitos: “Participe do tuitaço contra esse 
absurdo: use a tag #GrevePorDireitos17”. A postagem rendeu quatro comentários, 
sem resposta dos Jornalistas Livres; 37 Retweets (quando a postagem é compartilha-
da por outros usuários); 45 corações, a forma de reação no Twitter. Não há fotos ou 
links. A análise realizada mostra que, com o uso da hashtag #GrevePorDireitos, a 
equipe por trás do Twitter dos Jornalistas Livres pretendia criar uma linha narrativa 
em torno de um tema específico, aglutinando informações sobre as manifestações de 
30 de junho. 

Hashtags foram utilizadas, durante as postagens de 30 de junho, 281 vezes. 
#GrevePorDireitos foi utilizada em 208 das 222 postagens. Também foram usadas as 
hashtags #GreveGeral (sete vezes), #ForaTemer (seis vezes), #FORAAECIO, #Glo-
boGolpista, #Urgente, #usjbrasil e #DiretasJá (uma vez). Os Estados onde houve 
manifestações foram marcados com hashtags, ainda que isto não seja uma regra, uti-
lizada em todas as postagens. #PI foi utilizada três vezes; #PE, seis vezes; #PA e #RJ, 
quatro vezes; #DF, #GO, #SC. #SE e #CE, duas vezes; #PR, #BA e #MG, uma vez. 
A hashtag marcadora de Estado mais utilizada foi #SP, com 24 vezes. #ARACAJU, 
marcação de cidade, aparece uma vez. Outras cidades não tiveram marcação com 
hashtags. 

Todas as 222 postagens tiveram compartilhamentos, sendo 5.202 vezes no total, 
pelo uso do botão de Retweet (RT). A quarta publicação do dia, realizada a 0h45, foi 
16 As hashtags surgiram no Twitter, utilizando o símbolo da cerquinha (#) para marcar palavras-chave que 
identificam determinado conteúdo. Com a utilização pelo público, as hashtags passaram a ser utilizadas em 
outras mídias digitais. Seu uso categoriza os assuntos, contribuindo para o trabalho de pesquisa de assuntos 
específicos. 
17 Disponível em: <https://twitter.com/J_LIVRES/status/880630740794454017>. Acesso em: 13 nov. 2017.
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a que teve o maior número de RTs: 158. Seu texto diz “A luta contra Temer e as refor-
mas está estampada pelas ruas em todo o país. #GrevePorDireitos18”. 

Foram realizados 315 comentários no total. É importante ressaltar que os Jor-
nalistas Livres não respondem os comentários realizados nas postagens de 30 de 
junho. Há apenas um comentário dos Jornalistas Livres, na postagem das 12h5019, 
quando adicionam a informação do crédito da foto publicada nessa mesma posta-
gem. As reações, contabilizadas pelos clicks no “coração”, somam 7.354. 

A análise mostra que o Twitter oferece as quatro possibilidades de interati-
vidade listadas no quadro de análise: o público pode comentar e compartilhar as 
postagens. Nessas ações, pode incluir as hashtags e, assim, etiquetar as mensagens. O 
contato direto com a página dos Jornalistas Livres é feito pela ferramenta de Direct 
Message, ou DM. 

Na modalidade de Multimidialidade, observa-se que os Jornalistas Livres se 
utilizam de textos, vídeos e fotos em suas publicações no Twitter, dando preferência 
ao uso de textos (presentes em todas as 222 postagens) e de fotos (são 215 imagens 
publicadas durante o período analisado, sendo que há tweets com uma e até com 
cinco fotos). Os vídeos são utilizados em apenas 12 dos 222 tweets, sendo um vídeo 
por postagem. 

Há apenas seis links externos no Twitter dos Jornalistas livres em 30 de junho. 
Desses, somente dois levam ao site do grupo, para textos lá publicados. Ressaltamos 
que o Twitter não oferece possibilidades ao público de personalização das páginas 
seguidas ou visitadas. O administrador de uma página pode escolher um tweet para 
ficar fixado, sendo a primeira publicação a ser vista por quem visita sua timeline. 
Porém, essa funcionalidade não diz respeito à personalização para o público, que não 
pode escolher que tipo de conteúdo de cada página quer visualizar. 

Já no Facebook, foram analisadas as cinco postagens da fanpage dos Jornalis-
tas Livres no dia 30 de junho de 2017. Acreditava-se que haveria, aqui, um volume de 
publicações semelhante ao do Twitter, porém, conclui-se que a ferramenta não é uti-
lizada para as coberturas de eventos. Ainda assim, as cinco postagens dizem respeito 
à Greve Geral de 30 de junho. 

A análise de interatividade da fanpage dos Jornalistas Livres mostra que a Pos-
tagem 120 possui seis comentários; a Postagem 421, doze comentários; a Postagem 522, 

18 Disponível em: <https://twitter.com/J_LIVRES/status/880633257636892672>. Acesso em 13 Nov 2017. 
19 Disponível em: <https://twitter.com/J_LIVRES/status/880815796062216192>. Acesso em 13 Nov 2017.
20 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/posts/557848051005743>. Acesso em: 14 nov. 
2017.
21 Disponível em: <https://www.facebook.com/radioufg/videos/vb.370298049669058/1545698468795671/?type 
=2&theater>. Acesso em: 14 nov. 2017.
22 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/videos/558406807616534/>. Acesso em: 14 
nov. 2017.
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quarenta comentários. Nenhum desses 58 comentários teve retorno da página dos 
Jornalistas Livres. As postagens 223 e 324 não possuem comentários. É importante 
ressaltar que o público pode enviar E-mails ou mensagens para os administradores, a 
partir de botões de ação fixados no cabeçalho da página. 

As publicações dos Jornalistas Livres no Facebook em 30 de junho tiveram 
um número grande de compartilhamentos. Foram 149, no total. Apenas a Postagem 
4 não teve compartilhamentos, visto que é, ela própria, um compartilhamento da 
página Rádio Universitária 8710AM. A Postagem 1 possui 32 compartilhamentos; 30 
pessoas compartilharam a Postagem 2; a Postagem 3 possui 27 compartilhamentos; 
foram 60 os compartilhamentos da Postagem 5.

As Postagens 1 e 5 têm como única hashtag a #GrevePorDireitos. A Postagem 
2, além da #GrevePorDireitos, adiciona a #StrikeinBrazil. A Postagem 3 tem como 
hashtags #GrevePorDireitos #ForaTemer #DiretasJá. A Postagem 4 não utiliza hash-
tags. O Facebook possibilita seis formas de reações: curtir, amar, haha (risos), uau 
(espanto), triste, grrr (raiva). No dia 30 de junho, havia também a possibilidade de 
reagir com orgulho, cujo símbolo é o arco-íris da bandeira do Orgulho LGBTI. No 
total, foram 433 reações, sendo que, na Postagem 1 foram 89 curtir, 6 amar e 2 or-
gulhos, totalizando 151 reações; na Postagem 2, 78 curtir; na Postagem 3, 55 curtir 
e 3 amar, totalizando 58 reações; na Postagem 5, 89 curtir, 39 grrr, 9 uau, 8 triste e 1 
haha, totalizando 146 reações. A Postagem 4, por ser um compartilhamento, aponta 
as reações apenas ao conteúdo publicado na página de origem e, por isso, não está 
contabilizado aqui. 

Na categoria de Multimidialidade, observa-se que há textos nas postagens 1, 
2, 3 e 5. A postagem 4, por ser um compartilhamento direto, não conta com textos 
adicionados pelos Jornalistas Livres. São utilizadas três fotografias dos protestos em 
Natal/RN, para a Postagem 1 e para a Postagem 2. A Postagem 3 traz apenas uma fo-
tografia. As Postagens 4 e 5 não trazem fotografias. Não há vídeos nas Postagens 1, 2, 
3. A Postagem 4 é um vídeo compartilhado da página Rádio Universitária 8710AM. 
O vídeo da Postagem 5 é originado da Mídia Ninja, mas não é compartilhado dessa 
página.

Não há possibilidade de personalização da fanpage para o usuário, apenas sele-
cionar a opção “ver primeiro”, que fixa a publicação na tela inicial do internauta ao 
acessar o Facebook pela primeira vez após o conteúdo ter sido postado. 

O canal Instagram dos Jornalistas Livres teve 48 publicações durante o dia 30 
de junho. Em volume, foi o segundo canal mais usado pelo grupo na data. Do to-
23 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/posts/557857194338162>. Acesso em: 14 nov. 
2017.
24 Disponível em: <https://www.facebook.com/jornalistaslivres/pho-
to/a.292153227575228.1073741829.292074710916413/557953937661821/?type=3&theater>. Acesso em: 14 
nov. 2017.
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tal, 34 postagens levaram a hashtag #GrevePorDireitos, sendo que uma delas25 rece-
beu a mesma hashtag duas vezes. A hashtag #ForaTemer foi utilizada quatro vezes, 
enquanto #GreveGeral e #DiretasJá apareceram três; #SP duas; #Macapá, #PE e 
#BrasolseFatoPR, uma. 

O Instagram não permite que o número de compartilhamentos de uma pos-
tagem seja conhecido. O programa não possui essa ferramenta, de maneira que só é 
possível saber o número de compartilhamentos com o uso de aplicativos destinados 
a essa ação. Também não é possível a publicação de links externos nas postagens do 
Instagram. Mesmo que o usuário publique uma “url”, ela não recebe links e, por isso, 
não leva o usuário para o site destinado. O único espaço possível de publicação de 
link externo no Instagram é na biografia do usuário. O perfil dos Jornalistas Livres 
tem link direto para a fanpage do grupo no Facebook, e não para o seu site. 

Das 48 publicações, seis são vídeos, opção de postagem permitida pelo Insta-
gram, com produções de até um minuto de duração. No total, os vídeos foram visu-
alizados 34.844 vezes. O mais visto, por 19.933 vezes26, mostra um pato, simulando 
o símbolo de campanha da Fiesp durante o impeachment de Dilma Rousseff, que 
pega fogo em meio à Av. Paulista, em São Paulo. Com os vídeos, o Instagram permite 
apenas o acesso ao número de visualizações – o número de curtidas só pode ser visto 
pelo administrador da conta. Assim, não é possível determinar quantas curtidas cada 
vídeo publicado pelos Jornalistas Livres recebeu. Já os comentários, que são públi-
cos, somam 152 para os vídeos. 

As 42 postagens restantes são fotos acompanhadas por textos. Para elas, foram 
destinadas, no total, 57.288 curtidas e 1.005 comentários. A última postagem do dia27 
obteve o maior número de curtidas: 3.952. 

O canal direto de contato com o público pelo Instagram é pela ferramenta Di-
rect. Porém, não é possível ter acesso à quantidade de interações por Direct reali-
zadas. É importante ressaltar que os Jornalistas Livres não responderam aos 1.157 
comentários deixados pelo público em seu canal do Instagram. 

Apesar da linguagem do vídeo ter sido uma das mais utilizadas nas Jornadas 
de Junho, com cobertura ao vivo das manifestações de então, o canal YouTube dos 
Jornalistas Livres não recebeu atualizações em 30 de junho de 2017. Não há relação 
entre a Greve Geral por Direitos com os cinco vídeos publicados no dia anterior, 29 
de junho. São eles: “PARÓDIA: Eu só quero é ser feliz – Adelita Monteiro28”, “Co-

25 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BV9sS8iB_uE/?taken-by=jornalistaslivres>. Acesso em 12 
Nov 2017. 
26 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BV-m53yBVWY/?taken-by=jornalistaslivres>. Acesso em: 
12 nov. 2017. 
27 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BV_MUbqBSOL/?taken-by=jornalistaslivres>. Acesso em: 
12 nov. 2017. 
28 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=X-k8gYrWgkA>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
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munidade do Moinho se revolta e clama por justiça29”, “Leandro morreu porque é 
pobre e porque estava numa favela30”, “Quem é que vai ver a ROTA e não vai correr, 
em SP?31” e “Nem todos se calam diante de Gilmar Mendes32”. 

O próximo vídeo é postado no dia 3 de julho: “Mães da Luta UNE33”. Só em 5 
de julho há um vídeo sobre as manifestações de 30 de junho: “Por que é que vc tem 
que pagar o pato?34”, que tem como descrição “Manifestantes ateiam fogo ao pato 
golpista, em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na avenida 
Paulista, durante as mobilizações do dia 30 de junho.”. O mesmo vídeo, com o pato 
pegando fogo na Avenida Paulista, foi publicado no Instagram dos Jornalistas Livres, 
no dia 30 de junho. É importante ressaltar que não foi feita coleta e edição de vídeos 
de cobertura das manifestações de 30 de junho, para publicação posterior, no canal 
YouTube dos Jornalistas Livres.

4 Estudo de caso comparado

Como segunda etapa metodológica, baseamo-nos em Yin (2010) para realizar 
um estudo de caso comparado, pois essa ferramenta nos permite identificar perspec-
tivas e tendências referentes ao corpus selecionado. Organizamos os dados coletados 
referentes às redes sociais em uma tabela, apresentando os números totais encontra-
dos em comparação com a média por postagem:

Tabela 1 – Estudo de caso comparado das redes sociais

Fonte: Elaborada pelas autoras.

29 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CmOWy2CRSdM&t=2s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
30 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OFXQ9y5RbhE&t=1s>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1h9Qj0KE6MM&t=2s>. Acesso em: 11 nov. 2017. 
32 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Lm2UPZwvPYw&t=7s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
33 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G5bHcuHtt6U&t=7s>. Acesso em: 11 nov. 2017.
34 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cpbQ3jkLkdw>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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Com base nos resultados, o Twitter é a rede social que mais apresenta as su-
bunidades apontadas pela ficha de análise em números absolutos, no entanto, por 
média, o Instagram é a que utiliza esses itens em mais postagens. Proporcionalmente, 
o Facebook é a plataforma que possui mais engajamento dos usuários em relação à 
interação: possui maior média de comentários (11,6 por postagem) e de comparti-
lhamentos (229,8 por postagem). Já as reações se mostram mais ativas no Instagram 
(1397, 27 por postagem).

Há, entretanto, que se relativizar esses dados, pois a página do Facebook possui 
quase quatro vezes mais o número de seguidores (862.468) do que o Twitter (apro-
ximadamente 227 mil). Tal ressalva nos faz questionar por que, então, o Facebook é 
subaproveitando nas postagens mobilizadoras em comparação ao Twitter. Em rela-
ção à etiquetagem de conteúdo, o Instagram é o que mais utiliza hashtags, com uma 
média de 1,83 por postagem, enquanto Twitter e Facebook usam 1,27 e 1,4 respecti-
vamente.

Em relação à multimidialidade, texto e fotografia são usados em quase todas as 
postagens nas três redes sociais, em oposição ao vídeo, pouco utilizado nessa análise. 
Esse formato poderia ter sido veiculado mais vezes, principalmente em transmissões 
ao vivo das manifestações. Já a hipertextualidade aparece apenas no Twitter em 3% 
dos tweets.

Diante dos dados apresentados, inúmeras observações podem ser feitas, no en-
tanto, sintetizamos aqui com ênfase na interação, por acreditarmos que esta se trata 
de uma estratégia fundamental para a propagabilidade de conteúdos relacionados ao 
midiativismo.

Considerações finais

A Internet e, consequentemente, as redes sociais digitais potencializam a cons-
trução coletiva, a circulação de conteúdo e variedade de audiência, contribuindo 
para a consolidação de um cenário que possui produções midiáticas voltadas para 
o ativismo, engajadas por um público heterogêneo. Em nossa análise, optamos por 
observar ferramentas presentes nas produções que contribuem para o fortalecimento 
do midiativismo.

A interatividade é um quesito essencial para a construção coletiva, permitindo, 
entre outros fatores, a ligação e a aproximação de pessoas com os mesmos ideais. 
Especificamente a ferramenta “compartilhamento” proporciona visibilidade às pro-
duções midiáticas resultadas de ativismos (políticos, sociais, entre outros), driblando 
a hegemonia das grandes mídias. Encontramos alto número de compartilhamento 
tanto no Twitter (5.202 para 222 tweets) quanto no Facebook (149 para cinco posta-
gens).
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Chama nossa atenção o fato dos perfis Jornalistas Livres, seja no Facebook, no 
Twitter, ou no Instagram, não conversarem (seja respondendo ou interagindo de ou-
tra forma) com os internautas. Todas essas redes sociais digitais possuem uma forma 
direta de contato, elemento que não foi encontrado no site oficial.

A multimidialidade pode contribuir para uma diversificação da audiência, ao 
utilizar diferentes formatos na composição da narrativa ativista. No entanto, as pro-
duções analisadas do site poderiam explorar mais esses recursos, lançando mão de 
áudio, infográficos interativos e ilustrações, por exemplo. As redes sociais utilizam 
pouco o vídeo, formato popular nessas plataformas para lives. O Twitter é a rede 
escolhida para as coberturas ao vivo, no entanto faz isso utilizando o texto. Já o Fa-
cebook, como visto na análise, não é utilizado para a cobertura de eventos.

Para guiar nossa pesquisa, desde o início partimos do pressuposto que os conte-
údos veiculados pelas plataformas digitais possuem grande engajamento do público 
por se tratarem de espaços desprovidos da hegemonia das grandes mídias, e, de fato, 
encontramos grande número de interatividade, como observado nos comentários, 
compartilhamentos e reações. Entretanto, alguns recursos simples poderiam ampliar 
o alcance dessas produções: contato disponível no site e diversificação de formatos 
utilizados nas narrativas; conversa com internautas nos comentários; coberturas nas 
redes sociais digitais utilizando vídeos, por exemplo. Acreditamos que o coletivo de 
jornalistas ainda subutiliza alguns desses recursos interativos que poderiam engajar 
ainda mais o público ao qual se direcionam.
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