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RESUMO

Os meios de comunicação fornecem, a cada dia mais, uma grande quantidade de 
informações à sociedade, que procura saber sobre os acontecimentos diários, pelo 
intermédio da mídia. Os jornais sempre fizeram esse papel de mediar a relação entre 
os sujeitos sociais e os acontecimentos, embora a principal questão se centralize e no 
fato de que a expressão das grandes mídias, durante sua trajetória, esteve orientada 
por um discurso unilateral, o que exigia das demais classes publicações que as in-
cluíssem como protagonistas, isto é, o chamado discurso contra-hegemônico. Como 
as práticas sociais são diretamente influenciadas pelas mudanças sociais, a Internet 
apresenta-se como uma dessas vias de transformação nos modos de informar. Por 
isso, busca-se compreender, por meio de uma revisão de literatura, a trajetória do 
discurso midiático, especialmente em relação à mídia alternativa, na perspectiva de 
entender qual o seu papel diante da mídia tradicional na atualidade. Para mobilizar a 
pesquisa, são fundamentais as contribuições de Downing (2002), Sodré (1999), Braga 
(1991), Marconi (1980), Abramo (1988), Chinem (1995); a respeito das minorias, mo-
vimentos sociais e a militância política na mídia, utilizamos Gohn (2000; 20052007; 
2013), Sodré (2005), Schwarcz e Starling (2015) e Mittmann (2011); e Peruzzo (2009a; 
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2009b), Longo (2015) e Castells (1999a; 1999b) para as compreensões das mídias na 
Sociedade em Rede. A partir desses encaminhamentos, percebe-se que as alterações 
no discurso no discurso midiático e jornalístico abriram margens para que se colo-
cassem em evidência sujeitos antes à margem nos quesitos protagonismo e represen-
tatividade no discurso das grandes mídias.
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Mídia Alternativa: 
um trajeto sobre o conceito e seus deslocamentos

Considerações iniciais

A concentração dos meios de comunicação no Brasil é objeto de debates aca-
lorados e de disputa social. Nesse embate, há, de um lado, a grande mídia, intima-
mente ligada aos “donos” do poder e, de outro, a mídia alternativa, ligada às classes 
populares. A primeira atua como legitimadora do pensamento único, e a última age 
no enfrentamento à primeira, dando visibilidade às agendas dos movimentos sociais. 
Desse modo, as mídias alternativas servem como apoio ao que Sodré (2005) chama 
de estratégias discursivas, que somam-se às ações demonstrativas, como passeatas, 
invasões episódicas, gestos simbólicos e manifestos que também circulam pelos meios 
de comunicação.

Nesse sentido, a mídia alternativa mobiliza-se no combate ao pensamento úni-
co, que consiste em contrapor-se à hegemonia exercida pela grande mídia, que tanto 
agenda o fato com caráter de notícia, quanto apresenta uma única versão acerca dele. 
Esse pensamento impede uma reflexão “livre” e à margem do que foi estabelecido pe-
las grandes instituições econômicas, que impõem seus preceitos. Assim, intelectuais, 
políticos, jornalistas e publicitários inserem e difundem nos meios de comunicação 
ideais, ideologias, opiniões, hábitos de comportamento e modos de vida (ECHANIZ; 
PAGOLA, 2007) como normas. 

Com efeito, a legitimação do pensamento único está condicionada a dois fato-
res: à influência das grandes agências de notícias e ao processo global de uniformiza-
ção dos meios de comunicação. A consequência é a perda do pluralismo informativo 
e a conversão dos meios em “bíblias” (ECHANIZ; PAGOLA, 2007, p. 25). Esse efeito 
vai de encontro ao que preconiza a Constituição Federal brasileira, no artigo 5º – o 
direito à verdade como um direito fundamental (BRASIL, 1988). Essa prerrogativa é 
sustentada, por sua vez, pelo direito de informar concedido à imprensa no inciso IX, 
bem como o direito de buscar informação, no inciso XIV (WEICHERT, 2005). 

Nesse sentido os meios são instrumentos de comunicação social, isto é, de-
vem difundir os assuntos de interesse público (ECHANIZ; PAGOLA, 2007). Como 
a função dos meios de comunicação não se realiza, sobretudo, quanto à representa-
tividade da diversidade de interesses intrínseca à sociedade, os grupos minoritários 
organizam-se e atuam no modelo da contra-informação. Esse modelo “[...] significa 
ao mesmo tempo práticas de comunicação e militância política que resistem à ordem 
hegemônica e lutam pela instalação de uma nova hegemonia” (FADUL, 1982, p. 36). 
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Sua função é desobstruir o acesso à opinião pública por diferentes grupos sociais, 
políticos, étnico-raciais, religiosos, de gênero e de orientação sexual.

Enfim, o modelo de contra-informação é a base da maioria das manifestações 
de comunicação identificadas como alternativa. Sob essa temática, neste estudo, te-
mos por objetivo fazer uma revisão de literatura acerca do tema mídia alternativa 
desenvolvida ao longo do século XX como espaço de circulação do discurso contra-
-hegemônico e de inclusão social. 

Para realizar este estudo de caráter bibliográfico, erigimos três eixos de discus-
são: conceito de mídia alternativa com Downing (2002), Sodré (1999), Braga (1991), 
Marconi (1980), Abramo (1988), Chinem (1995); para discutir minorias, movimen-
tos sociais e a militância política na mídia, utilizamos Gohn (2005), Sodré (2005), 
Schwarcz e Starling (2015), Gohn (2007; 2000) e Mittmann (2011); e finalmente, abor-
damos os conceitos das mídias na Sociedade em Rede utilizados por Peruzzo (2009a; 
2009b), Longo (2015) e Castells (1999a; 2009b).

Nosso trajeto foi organizado do seguinte modo: num primeiro momento pas-
samos pelos primórdios da mídia alternativa, estabelecendo as condições históricas 
que possibilitaram sua emergência, atribuindo diferentes sentidos e funções. Depois, 
focalizaremos na relação entre a mídia alternativa e os movimentos sociais, pois es-
tes direcionam um processo de comunicação alternativa conferindo visibilidades às 
minorias sociais e culturais. Por último, fazemos um contraponto entre os papéis de-
sempenhados pela mídia tradicional e pela mídia alternativa na Sociedade em Rede.

1 Condições de emergência e sentidos da mídia alternativa

A comunicação para as massas passou a existir na modernidade com o jornal 
impresso. Contudo, historiadores defendem que essa mídia não é recente. Chineses 
e egípcios já produziam gazetas na Antiguidade (COSTELLA, 2002). A paternidade 
do jornal poderia ser concedida aos romanos, pois usaram a comunicação mural para 
tornar público assuntos de caráter político-religioso, atualizados periodicamente e 
com variedade de matéria. 

Ao assumir o Consulado Romano, Júlio César estabeleceu dois periódicos mu-
rais: Acta Senatus, que trazia o resumo dos debates e deliberação do Senado Roma-
no, e Acta Diurna Populi Romani, atualizado diariamente por ordens e informações 
oficiais. Aos poucos o último foi incorporando assuntos variados e atuais, com pe-
riodicidade, características do jornal, circulando no muro, em diversas cópias feitas 
por copistas para leitura e enviadas pelos correios em forma de cartas. Esse foi o 
verdadeiro jornal, só que mural (COSTELLA, 2002).

A queda de Roma em 476 fez desaparecer o polo centralizador da vida política 
e da vida comercial. O homem passou a trancafiar-se em feudos. O desaparecimento 
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do papiro e o preço elevado do pergaminho, a inexistência do papel confinado ao ter-
ritório chinês e depois árabe são acontecimentos que impossibilitaram o surgimento 
do jornal naquele momento (COSTELLA, 2002). O jornal impresso apareceu por 
volta de 1600, isto é, 150 anos após a invenção da prensa, que inicialmente se limitava 
à impressão de livros. 

No Brasil, antes da vinda da família real portuguesa, as atividades de impren-
sa eram proibidas. A fundação da Impressão Régia ocorreu 1808, por D. João VI, 
hoje conhecida como “Imprensa Nacional”. Como a Impressão Régia foi instituída e 
controlada pelo rei, seu esforço propagandístico foi importante no período imperial 
para unificação do país. No mesmo ano surgiram os dois primeiros jornais: o Correio 
Braziliense e a Gazeta do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, a esfera pública passou a se constituir com a ajuda do jornal, 
que desde o princípio foi um gênero utilizado para comunicação do Estado com os 
cidadãos e para fins comerciais. Decretos, leis, publicidade passam a ser publicados, 
ou seja, tornados públicos. Com a ascensão dos intelectuais no país, o jornal passou a 
ser suporte para os discursos da elite e a se confrontar com os movimentos populares. 

A partir da metade do século XIX, aparece o primeiro periódico operário bra-
sileiro, o Jornal dos Tipógrafos, e até 1930 foram cerca de 500 publicações operárias 
(GIANNOTTI, 2007). Até meados do século XX, a mídia alternativa foi vinculada 
aos ambientes operários, primeiro aos anarquistas e depois aos comunistas. Trata-se 
da imprensa panfletária, dos pasquins e da imprensa anarquista, na função social de 
criação de um espaço público reflexo. A intenção é ser um canal de expressão e de 
conteúdos em relação à grande mídia comercial e à mídia pública de tendência con-
servadora.

O golpe de 1964 alterou as correlações políticas e, por consequência, a mídia contra- 
-hegemônica ganhou novos contornos. Jornais como O Pasquim, Opinião, Bondinho 
e EX passaram a representar a imprensa alternativa à grande imprensa, pois esta cola-
borou com o Golpe. Durante os anos de chumbo (1968-1974), a imprensa alternativa 
trabalhava clandestinamente, devido ao controle estatal e à censura.

O termo “imprensa alternativa” é registrado pela primeira vez em 1978, num 
texto do Centro de Informações do Exército (CIEX), elaborado pelo governo ditato-
rial com o intuito de “[...] elaborar uma estratégia para esmagá-la” (BERGER, 1995, 
p. 10). Em 1979, a Associação Brasileira de Imprensa listou 448 veículos do setor no 
Catálogo da Imprensa Alternativa e Episódica do Brasil. No mesmo ano, o termo 
aparece num texto acadêmico, de Sérgio Caparelli (BERGER, 1995). É relevante citar 
o desdobramento no campo acadêmico que a expressão ganhou na obra clássica de 
Bernardo Kucinski (1991). Nas palavras de José Luiz Braga (1991), o jornalista Alber-
to Dines afirma ter lançado a expressão em sua coluna, Jornais dos jornais, publicada 
na Folha de S. Paulo. Desse modo,



PARTE I: Do conceito...

67

[...] o radical de alternativa contém quatro dos significados essenciais dessa impren-
sa: o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre 
duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação difícil 
e finalmente, o desejo das gerações dos anos 60 e 70, de protagonizar (KUCINSKI, 
1991, p. XIII).

Portanto, esses jornais mantinham condições especiais de independência. 
Como características básicas podem-se elencar a tiragem e a repercussão reduzidas, 
a falta de esquema empresarial com trabalho semiartesanal na maioria dos órgãos e 
ausência de anúncios publicitários (MARCONI, 1980). Rivaldo Chinem (1995) utili-
za-se da mesma definição de mídia alternativa de Kucinski (1991). 

Outra expressão utilizada é “imprensa nanica”, usada remetendo tanto ao for-
mato tabloide dos jornais alternativos, quanto ao fato de serem produzidos por em-
presas jornalísticas de pequeno porte. Essa expressão foi disseminada principalmente 
por publicitários. 

Foram mais de 300 periódicos alternativos entre 1964 a 1980. A curta vida des-
sas publicações fez com que Abramo (1998) não as reconheça como alternativa à 
imprensa burguesa. Aproximando-se de Kucinski (1991), atribui sua existência mais 
como um contraponto que substituição. Isso porque a mídia alternativa é pautada 
pela grande mídia, conferindo novo enfoque à notícia, a partir de técnicas específicas, 
como “[...] os informantes ouvidos em off, a orientação oposicionista da análise e da 
interpretação, e o posicionamento ideológico e político diante do assunto tratado” 
(ABRAMO, 1988, p. 2). Funciona no movimento “contra-hegemônico” e precisa da 
grande mídia para existir.

Esse movimento da imprensa alternativa nos anos da ditadura acompanhou a 
reorganização da esquerda e o crescimento dos movimentos populares. Ela reinven-
tou-se com o nascimento dos jornais de bases populares. Na década de 1990, a mí-
dia comunitária assumiu centralidade no cenário alternativo, com veículos abrindo 
espaços para programas locais. A partir dos anos 2000, multiplicaram-se blogues de 
centro-esquerda, com a ascensão de blogueiros vinculados ao Partido dos Trabalha-
dores, consolidando-se como blogueiros progressistas.

Com efeito, na contemporaneidade, a imprensa alternativa não se restringe 
mais a veículos impressos veículos surgidos no período militar. É preciso alargar o 
termo. Fontcuberta (1983) aponta “alternativo” para as mais diversas possibilidades 
de comunicação. Neste sentido, a comunicação é mais ou menos alternativa à medida 
que subverta a sociedade. Portanto, para abranger os múltiplos objetos alternativos, 
utiliza-se o termo “mídia” alternativa. O adjetivo “alternativo” passa a ser entendido 
como um processo aberto e plural. 

Downing (2002) compreende a variedade de manifestações da comunicação de 
linha contra-hegemônica ao erigir o conceito de “mídia radical alternativa. Entre as 
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possibilidades, considera-se como mídia radical alternativa arte performática, dan-
ças, teatro de rua, HQs, murais, músicas, romances, vídeos, pôsteres, jornais impres-
sos, Internet, rádios comunitárias, grafites, etc. Entendida nessa forma, 

[...] a mídia radical tem a missão não apenas de fornecer ao público os fatos que lhe 
são negados, mas também pesquisar novas formas de desenvolver uma perspectiva 
de questionamento do processo hegemônico e fortalecer o sentimento de confiança 
do público em seu poder de engendrar mudanças construtivas. (DOWNING, 2002, 
p. 50).

Nesse ponto, as mídias alternativas não se diferenciam mais apenas pelo mo-
delo de negócio. O que as diferenciam são os conteúdos, pois se constituem, acima 
de tudo, como aparato discursivo das classes dominadas e espaços de circulação da 
ideologia de esquerda (FIORUCCI, 2011). Em outras palavras, a mídia alternativa 
não substitui nem se restringe a contrapor-se ao discurso dominante veiculada pela 
grande mídia. Trata-se de uma articuladora dos anseios e pautas originárias dos mo-
vimentos populares, que se constroem numa audiência ativa num espaço horizontal e 
aberto, utilizando os meios como mobilização em si (DOWNING, 2002).

Peruzzo (2009a) vai ao encontro da mesma compreensão ao enfatizar que para 
um meio de comunicação ser caracterizado como alternativo ele deve ser gestado 
pelos grupos sociais subalternos e ser transformador. 

Os elementos principais que caracterizam a comunicação como popular, comuni-
tária e/ou alternativa estão no processo, nas práticas sociais, nas relações que se 
estabelecem, e não no tipo de veículo utilizado, nem em outra característica qual-
quer (linguagem, propriedade, formato) tomada isoladamente. O que importa é o 
conjunto da práxis e o significado que tem para a comunidade. (PERUZZO, 2009a, 
p. 140).

Em suma, as mídias alternativas são veículos, plataformas, perfis e formatos 
que atuam no sentido da comunicação contra-hegemônica, a fim de possibilitar uma 
participação plural, horizontal, efetiva e democrática. Representam uma opção como 
fonte de informação porque apresentam temas negligenciados pela grande mídia com 
uma abordagem crítica. Além dos veículos independentes, orgânicos ou não aos mo-
vimentos sociais, também podem se referir a publicações alternativas elaboradas por 
segmentos da pequena burguesia e vendidas em bancas, a comunicação popular e co-
munitária, ou ainda aquela produzida por segmentos sindicais (PERUZZO, 2009a). 
Estão, sobretudo, vinculadas às práticas dos movimentos sociais que podem utilizá-la 
para fins de emancipação e articulação social, constituindo-se em “[...] um grito an-
tes sufocado de denúncia e reivindicação por transformações” (PERUZZO, 2009b, p. 
29). Essa temática será ampliada na seção a seguir.
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2 Comunicação popular, alternativa e comunitária

Como discutimos, a mídia alternativa tem origem na ação dos movimentos 
populares, tanto aqueles surgidos nas primeiras décadas do século XX, a serviço dos 
trabalhadores, quanto os que emergiram das manifestações dos anos 1970, em rea-
ção aos ditames da ditadura militar. “São experiências comumente denominadas de 
comunicação participativa, dialógica, educativa, horizontal, comunitária ou radical” 
(PERUZZO, 2009a, p. 133). Todas essas denominações congregam o sentido político, 
uma forma de expressão das classes subalternas em processo de mobilização visando 
suprir suas necessidades de sobrevivência e de participação política com vistas a esta-
belecer a justiça social. Cabe nesta seção refinar melhor as definições de comunicação 
popular, comunitária e alternativa.

Peruzzo (2009b) faz uma distinção fundamental para compreender as inúmeras 
publicações existentes: “comunicação popular”, “alternativa e comunitária” e “im-
prensa alternativa”. A primeira corrente é a comunicação de segmentos populacio-
nais subalternos, cujos produtos de comunicação são elaborados tanto dentro dos 
movimentos sociais, quanto fora, com o objetivo de contribuir para o processo de 
conscientização e ação (PERUZZO, 2009a). A segunda corresponde à imprensa ma-
nifestada durante a ditadura militar, porque engloba o jornalismo alternativo com-
prometido com as causas sociais e com publicações de porte mais bem elaborado e 
com tiragens maiores.

A comunicação popular, alternativa e comunitária é dividida em:

a) “comunicação popular e comunitária”: processos de comunicação consti-
tuídos no interior de movimentos sociais e que se submetem a suas demandas. 
Não possui fins lucrativos e tem caráter educativo, cultural e mobilizatório. 
Conta com a participação ativa horizontal do cidadão, tornando-se um canal 
de comunicação pertencente à comunidade ou ao movimento social (PERUZ-
ZO, 2009a);
b) “comunicação popular alternativa”: processos de comunicação constituídos 
por iniciativas de segmentos populares, mas que não correspondem a toda co-
munidade. São projetos articulados por ONGs, fundações, universidades, ór-
gãos públicos, igrejas, etc. (PERUZZO, 2009a).

A imprensa alternativa engloba a imprensa político-partidária, a imprensa sin-
dical combativa e o jornal alternativo propriamente dito com informação geral, como 
os diários, semanários ou mensários. Trata-se de uma publicação independente e não 
alinhada a governos e à lógica do mercado.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

70

Os canais alternativos de maior porte constituem-se em alternativa como fon-
tes de informações. Pelas características específicas de alguns de seus segmentos, po-
dem ser agrupados em (PERUZZO, 2009a):

a) “jornalismo popular alternativo”: corresponde às características menciona-
das na primeira parte do texto. Efetiva-se de modo participativo, configura-se e 
circula no mesmo universo da comunicação popular e comunitária;
b) “jornalismo alternativo colaborativo” (de informação geral ou especializa-
da): ocupa-se em assumir uma posição e crítica dos acontecimentos já tratados 
pela grande mídia, bem como dá visibilidade a temas negligenciados. É de ca-
ráter colaborativo pelo senso de ajuda e pela colaboração de voluntários que 
adotam uma linha editorial diferenciada. Sofreu forte perseguição durante a 
ditadura militar;
c) “jornalismo alternativo autônomo”: imprensa produzida por indivíduos iso-
ladamente ou até por microempresários. Pode ser de informação geral, literá-
rio, político etc.;
d) “jornalismo político-partidário”: imprensa dirigida por partidos políticos, 
candidatos ou ocupantes de cargos de representação pública em exercício;
e) “jornalismo sindical”: imprensa produzida nos sindicatos de trabalhadores e 
de diversas categorias profissionais (metalúrgicos, professores, etc.).

Em resumo, parte da imprensa alternativa diferencia-se da comunicação po-
pular e comunitária à medida que mantém certo distanciamento dos movimentos 
sociais, ainda que haja vínculos ideológicos ou políticos. E mais, nem toda mídia 
independente ou autônoma é alternativa. Há meios que oferecem conteúdos para 
ampliação dos direitos à cidadania e há outros que representam interesses individuais 
e que podem ser até mesmo conservadores ou privado-mercantis. 

Isso posto, essas formas de comunicação e jornalismo ganham novos contornos 
com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Estão incorporando novos 
formatos e canais de difusão: “[...] pequenos jornais, fanzines, alto-falantes, jornal 
mural, webradio, bicicleta de som, carro de som, grupos de teatro, vídeos, rádios co-
munitárias, canais comunitários de televisão, blogs, fotologs, websites, e-zines etc.” 
(PERUZZO, 2009a, p. 134). Aumentou-se o número de Observatórios de Mídia e de 
Comunicação, cuja finalidade é o monitoramento a mídia, bem como surgem Coleti-
vos de Comunicação, como o Centro de Mídia Independente (CMI).

Esses suportes medeiam comunicações ligadas a movimentos sociais, associa-
ções comunitárias e organizações não governamentais, segmentos comunitários au-
tônomos, projetos de universidades, rádio-escola, entre outras, na promoção da Edu-
comunicação comunitária, uma modalidade de comunicação educativa que privilegia 



PARTE I: Do conceito...

71

as necessidades concretas de segmentos populacionais e que está voltada à mudança 
social (PERUZZO, 2009a). 

Várias iniciativas contemporâneas foram catalogadas por Peruzzo (2009a) e a 
maioria é oriunda da Internet, pervertendo a lógica de emissão centralizada, de um 
emissor para muitos para a forma distribuída, na qual todos podem ser receptores e 
se tornarem emissores em diversas linguagens. Todos podem participar do chamado 
“jornalismo cidadão” e de fontes abertas (open sources), derrubando o “senhor” que 
selecionava o que ia para o meio de comunicação, o gatekeeper. Os suportes digitais 
permitem interação em tempo real, articulações comunitárias, expressão coletiva e 
apropriação do espaço pelos movimentos sociais (CASTELLS, 2003).

3 Mídia alternativa, movimentos sociais e minorias na sociedade em rede

Mariani (1999), quando fala sobre as instituições, mostra que o jornal assim 
se identifica devido à tradição que o levou a esse lugar legitimado e de autoridade. 
Alguns dos grandes jornais, de ampla repercussão, circulam no país desde há tempos, 
visto que “[...] a necessidade social da informação produziu a necessidade do Jorna-
lismo que assumiu, a partir de então, papel de divulgador de conhecimento” (LIMA, 
2012, p. 335).

Essa tarefa de divulgar informação apresenta-se como um desafio constante ao 
Jornalismo, que precisa se adequar à sociedade em constante transformação. Estabe-
lecemos dois pontos principais em relação às alterações do/no discurso jornalístico. 
O primeiro deles está, de maneira fundamental, orientado pela forma e estrutura do 
jornal: se verificarmos publicações de algumas décadas, é possível identificar várias 
alterações, desde a diagramação até a seleção de temas e conteúdo. Os acontecimen-
tos, as leis, as problematizações passam a determinar o que pode e o que não pode ser 
oferecido ao público como informação.

Outro ponto determinante a ser destacado é a influência e a presença dos sujei-
tos na mídia, mais especificamente, no discurso jornalístico. De forma muito genera-
lizante, acredita-se, no senso comum, que o jornalismo tem a necessidade de atingir 
variadas classes de pessoas e ter grande repercussão no meio social. É provável que 
essa ilusão seja sustentada na premissa de que: i) só há jornalismo se há público lei-
tor; e ii) o jornal precisa do capital oriundo de sua repercussão para se sustentar, pois: 

Todo órgão de informação é antes de tudo uma empresa que tem necessidade de 
recursos financeiros para viver que decorrem das vendas dos exemplares, no caso 
dos jornais, e da publicidade, no caso da imprensa, do rádio e da televisão, sen-
do o preço dos espaços publicitários diretamente proporcional à audiência obtida. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 283).
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É preciso considerar, pois, que todo jornal e/ou todo discurso jornalístico, im-
presso, na televisão, no rádio apresenta públicos determinados, não apenas em ter-
mos de conteúdo e de formas de comunicação, mas também em relação à seleção 
de temas e quanto ao modo de se falar sobre algo/alguém, isto é, o jogo ideológico 
próprio do dizer, fundamental para as possibilidades de significação e interpretação.

Logo, as variadas classes e sujeitos sociais sentem a necessidade de se fazer um 
jornalismo que esteja ao alcance das mais diferentes formas de se pensar a sociedade 
e os temas de interesse social. As práticas discursivas, as influências tecnológicas e as 
novas demandas de comunicação são fatores fundamentais para se interpretar esse 
sujeito e a sua inserção nesse cenário de informação e busca por novos protagonis-
mos.

A Rede, certamente, é um dos grandes influenciadores na/da transformação 
das práticas sociais e discursivas. Em suas obras, Castells (1999a; 2003) nos mostrou 
como a Rede tem mudado as formas como lidamos com as práticas sociais e com os 
sujeitos sociais. De acordo com o autor, vivemos em uma sociedade que se comunica 
fundamentalmente em/pela Rede. Isso porque a Internet estabelece a mediação entre 
sujeitos, é capaz de apresentar ao interlocutor diferentes perspectivas a respeito de um 
fato, servir como suporte que permite a alternância de vozes, privilegiados e desprivi-
legiados, sujeitos das classes dominantes e sujeitos das classes subordinadas. 

É, preciso, pois, saber que:

[...] a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia e, em 
especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período 
histórico, traça seu destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a 
evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou a sua falta) incorpora 
a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as socieda-
des, sempre em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico. 
(CASTELLS, 1999a, p. 44-45).

Um exemplo claro de influência da tecnologia e transformação sociais são as 
manifestações políticas e sociais na atualidade. No contexto de manifestação, o es-
paço virtual tem se apresentando como importante aliado na expressão de sentidos e 
vozes sobre participação política e social, porque “[...] os recursos tecnológicos são as 
grandes armas estratégicas utilizadas na organização e mobilização do movimento. 
A internet tem sido o principal instrumento de comunicação na elaboração de suas 
agendas” (GOHN, 2007, p. 37, grifo nosso).

Já há algum tempo, mobilizações sociais e políticas têm sido organizadas pelas 
redes sociais na Internet. Como marco principal, temos, no fim da primeira déca-
da dos anos 2000, a Revolução Verde, no Irã. Em momentos posteriores ocorreram 
mobilizações como Indignados Europeus, os Occupy praças e ruas iniciado em Wall 
Street, e a Primavera Árabe (GOHN, 2013) e as Jornadas de Junho, em 2013. 
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Para Mittmann (2011, p. 121),

Com o advento da Web 2.0 e a possibilidade de intervenção pelos cidadãos comuns, 
os sujeitos que lutam pela democratização midiática e por transformações sociais 
veem suas iniciativas avançarem em número de internautas envolvidos, além da ex-
pansão gradativa dos grupos e o entrecruzamento com outras redes grupais dentro 
da grande inter-rede. Por vezes, alcançam certos públicos leitores que se dividem 
entre os acessos às mídias dominantes e às mídias alternativas. 

As mobilizações atuais, portanto, permitiram não só uma reflexão a respeito 
das formas de se manifestar, mas também deram visibilidade às novas formas de co-
municação e protagonismo em relação às mídias tradicionais. Tomando as Jornadas 
de Junho, temos como exemplo de transmissão de informações as publicações vei-
culadas pelo grupo Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação (Mídia Ninja). A 
proposta surgiu no ano de 2013 e ganhou visibilidade nas manifestações ocorridas no 
mesmo ano. Os integrantes da Mídia Ninja iam para as ruas, com seus smartphones 
a fim de fim de transmitir vídeos em streaming, a partir de plataformas que possibi-
litavam o serviço. De dentro das manifestações, os Ninjas reapresentavam, com um 
viés jornalístico, novos sujeitos e interfaces dos movimentos, à sua maneira, pelas 
principais mídias impressas, digitais, televisivas, etc. 

De acordo com os integrantes do grupo, o objetivo foi, e é ainda, trazer como 
contraponto uma perspectiva que problematize os fatos não contemplados pelas 
grandes mídias tradicionais ou os mostrem a partir de outros referenciais. Ao fazer 
isso, tais mídias colocam em evidência, de forma eminente, sujeitos (e suas vozes) 
marginalizados pelas grandes mídias. 

Como pautas desses dois jornais, há a presença de sujeitos constituintes, em 
suma, das minorias. Nesse sentido, compreendemos que “[...] as minorias e as maio-
rias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma 
maioria. O que define a maioria é um modelo ao qual é preciso estar conforme” 
(DELEUZE, 1992, p. 214). Por isso, as publicações tendem a dar visibilidade, por 
exemplo, aos movimentos políticos e sociais, a luta pela igualdade de gênero, a causa 
indígena, etc. 

É de suma importância entender o efeito e as rupturas causadas por essas novas 
formas de comunicar. Para Althusser (1992), a mídia funciona como um Aparelho 
Ideológico do Estado (AIE) da informação, e a partir de então pode assumir uma 
posição favorável ou desfavorável ao falar sobre um fato/acontecimento/evento a de-
pender da posição do lugar de qual se enuncia em dadas condições de produção, e de 
uma dada interpelação ideológica. 

Pensando dessa forma, tais rupturas são imensamente significativas para cons-
tituição e representatividade. De acordo com Mittmann (2011, p. 119), o espaço da 
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Rede permitiu o estabelecimento, funcionamento e significação de “[...] lugares à 
margem daqueles das grandes corporações”. Por isso, as mídias alternativas, princi-
palmente em Rede, mostram as minorias em processo de visibilidade, porque tentam 
criar para si modelos, a fim de se tornar majoritária (DELEUZE, 1992) ou apresentar 
as mesmas possibilidades que as outras classes e sujeitos já têm no espaço do discurso 
jornalístico.

 
Considerações finais 

Ao longo da trajetória proposta neste trabalho foi possível perceber a existên-
cia de uma pluralidade de vozes constituintes do espaço social e integrantes da dispu-
ta por visibilidade e representatividade no âmbito da informação. Isso porque, como 
afirma Oliveira (2005, p. 3), “[...] por ser uma reconstrução da realidade, o jornalismo 
não é e nem nunca poderá ser uma atividade neutra ou imparcial”.

Por representar e ser representada pelos sujeitos com espaços e lugares de enun-
ciação em evidência, a mídia alternativa surge no contexto de ruptura da ordem esta-
belecida, haja vista que agora não é – e nunca foi – suficiente à heterogeneidade que 
compõe a sociedade apenas noticiar, pelo contrário, é preciso “[...] subsídios para 
conhecer a realidade em que vive e sentir-se parte dela” (LIMA, 2012, p. 337).

De maneira incontestável, a realidade social afeta diretamente o discurso jor-
nalístico, demonstrando as necessidades de cada período sócio-histórico. Por isso, 
percebemos ao longo desta proposta que as publicações vindas das classes marginali-
zadas podem ser consideradas um ato de resistência ao discurso excludente e unilate-
ral das grandes mídias, pois, ao funcionarem como instituição, sustentam “[...] uma 
forte carga do controle social: elas servem para modelar as práticas sociais existentes 
[...]” (MARIANI, 1999, p. 48). 

Como foi possível observar, o discurso jornalístico permite às classes formas 
de manifestação na comunicação popular, alternativa e comunitária. A Internet tem 
se colocado como uma grande facilitadora e articuladora do discurso informativo/
jornalístico na própria Rede e, por isso, demonstra possibilidades de protagonismos 
de variadas classes e sujeitos sociais. 
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