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Em um cenário midiático marcado pelo avanço constante das novas tecnologias e pela 
concentração de propriedade dos meios de comunicação, as redes sociais tornaram-se um 
espaço propício para a atuação e consolidação de algumas mídias alternativas digitais no 
Brasil. Muitas dessas mídias consideram-se um contraponto aos meios mainstream e têm 
entre seus compromissos a defesa dos direitos à informação e à comunicação, que são 
fundamentais para o processo de democratização das comunicações. Para compreender o 
papel das mídias alternativas diante deste processo, inicialmente, é apresentado um perfil 
desse tipo de comunicação no País, elaborado por meio de dados obtidos junto ao Mapa 
Interativo do Jornalismo Independente, disponibilizado pela Agência Pública.  Em 
seguida, faz-se uma discussão das informações coletadas a partir de categorias criadas 
por meio da Análise de Conteúdo, levando-se em consideração conceitos e características 
da democratização das comunicações.  A pesquisa aponta avanços e desafios na relação 
entre mídias alternativas e a democratização das comunicações, entre eles: a diversidade 
de atores e agendas; ausência de políticas públicas; a invisibilidade provocada pelas redes 
sociais.  
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INTRODUÇÃO 

As redes sociais podem ser consideradas um novo marco na história das mídias 

alternativas no Brasil, que encontraram não somente espaço mais acessível para 

divulgação de suas ideias, como também um caminho mais potente de ampliação de 
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público e, consequentemente, de mais visibilidade. Apesar de Facebook, Youtube, Twitter 

e Instagram serem empresas, é nelas que cada vez mais diversos projetos de mídias 

alternativas se desenvolvem, se expandem e vão se constituindo como mais um ator no 

processo de democratização das comunicações no Brasil.  

Não se trata, necessariamente, de um novo ator, pois os objetivos dessas mídias 

alternativas digitais não são todos novos, pelo contrário, muitos remontam à época da 

ditadura militar no Brasil ou à implementação e consolidação dos meios comunitários de 

comunicação. Mas, na Era da Informação, os meios alternativos de comunicação 

adquiriram novos e diversificados formatos, assim como outras formas inovadoras de 

atuação.  

 Na contemporaneidade, são incontáveis as mídias alternativas que atuam no 

ambiente digital, mas muitas delas apresentam um compromisso em comum: ser parte do 

processo da democratização das comunicações, diante de um contexto marcado pelo 

avanço das novas tecnologias e pela concentração de propriedade dos meios de 

comunicação.  

 A expressão mídia alternativa foi adotada neste estudo devido à sua própria 

bagagem histórica e para se referir aos meios digitais que atuam, como muitos afirmam, 

na contramão da mídia tradicional. Kidd (2014) explica que a denominação “alternativa” 

é escolhida porque os comunicadores alternativos são frequentemente assim 

caracterizados.  Entretanto, convém ressaltar que os conceitos que envolvem este tipo de 

comunicação são historicamente vastos e complexos, e suas configurações são 

igualmente labirínticas e multifacetadas, sobretudo a partir do surgimento das redes 

sociais.    

No âmbito da democratização das comunicações, as mídias alternativas digitais 

estão se constituindo como um elemento concreto e essencial, tornando-se uma 

alternativa de comunicação à mídia tradicional. Elas ressurgem num cenário marcado pela 

concentração de propriedade dos meios de comunicação, sendo que muitas delas erguem 

a bandeira do direito à informação e, num sentido mais amplo, à comunicação, essencial 

para o conhecimento e o exercício da cidadania. De acordo com Gentilli (2005), o direito 

à informação é uma premissa básica para o exercício da cidadania. Os obstáculos que 

impedem o acesso a este direito implicam não apenas na ausência de conhecimento dos 
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direitos e obrigações como também na prática da cidadania, mas sobretudo interferem no 

desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e emancipada.  Para o autor, o 

direito à informação também vai além do conhecimento dos direitos civis, sociais e 

políticos e do exercício da cidadania. Ao ferir o direito à informação, o monopólio ou 

oligopólio dos meios de comunicação causa sérios prejuízos sociais, impedindo o 

indivíduo de se tornar conhecedor e, consequentemente, mais consciente e crítico a 

respeito da realidade na qual está inserido e do que acontece no mundo. 

A concentração de propriedade dos meios de comunicação também impacta, num 

sentido mais amplo, o direito à comunicação. Trata-se de um direito que transpõe a 

obtenção de informação. É o direito de se comunicar, de participar dos debates da esfera 

pública, neste caso específico, representada pela mídia. “O que necessitamos é uma 

garantia de que todas as vozes se expressem no debate público, que haja mais 

participação, mais pluralidade, mais diversidade, isto é, mais – e não menos – liberdade” 

(GUARESCHI, 2013, p. 179). De acordo com Vannuchi (2018, p. 169), o direito à 

comunicação, termo cunhado em meados da década de 1970, procede ao direito à 

informação e à liberdade de expressão, ao mesmo tempo que os tangencia.  

Desse modo, entende-se que a democratização das comunicações resultaria numa 

sociedade mais crítica, consciente de si e dos outros, mais exigente de seus direitos e 

reconhecedora de suas obrigações. Ao observar o conteúdo de algumas mídias 

alternativas, nota-se a atuação diante dessas questões.  

O propósito deste artigo é, portanto, entender como essas mídias alternativas 

digitais têm colaborado para o processo da democratização das comunicações no Brasil. 

Por meio de um levantamento de dados, disponibilizados pelo Mapa Interativo do 

Jornalismo Independente criado pela Agência Pública1, buscou-se, primeiramente, traçar 

um perfil das mídias alternativas digitais para, em seguida, dialogar as informações 

obtidas com categorias, criadas por meio da Análise de Conteúdo, considerando-se 

conceitos e características da Democratização das Comunicações. A ideia foi 

compreender como esses dois conceitos, mídias alternativas e democratização das 

comunicações, estão relacionados, apontando avanços e desafios, dentre eles: a 

 
1 Disponível em: https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/ Acessado em: 24 de novembro de 2020.  

https://apublica.org/mapa-do-jornalismo/
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diversidade de atores e agendas; ausência de políticas públicas; invisibilidade provocada 

pelas redes sociais.  

DEMOCRATIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES EM DEBATE 

 Por envolver poucos, mas poderosos grupos donos de mídia, a democratização 

dos meios de comunicação no Brasil possui muito mais desafios do que avanços. O tema, 

bastante explorado em debates e pesquisas, parece ainda ter um longo caminho a percorrer 

para se concretizar, sobretudo quando se fala da regulação dos meios de comunicação.  

A concentração dos meios de comunicação é proibida pela Constituição Federal 

do Brasil de 1988. “Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, 

ser objeto de monopólio ou oligopólio” (BRASIL, 1988, artigo 220).  Porém, a prática é 

comum e não há fiscalizações, o que dá ainda mais poder aos grupos donos de mídia.  

Segundo Lima (2011), há anos, a concentração de propriedade dos meios segue, sem 

muitas mudanças, nas mãos de algumas famílias e grupos empresariais.  

As consequências desses monopólios e oligopólios de mídia são graves, pois 

implica no acesso a um direito fundamental da sociedade: o direito à informação, definido 

por Gentilli (2005, p. 128) como um “direito que fomenta o exercício da cidadania e 

permite ao cidadão o acesso e a crítica aos instrumentos necessários ao exercício pleno 

de conjunto dos direitos de cidadania”.  

Os meios, dessa forma e pelo poder que eles têm, acabam sendo usados como 

instrumento de manipulação do pensamento, retirando do sujeito qualquer capacidade 

crítica de reflexão. “Quando há apenas alguns que falam e podem dizer sua palavra, com 

o consequente silenciamento da maioria da população, corremos o risco de acabarmos 

tendo uma massificação generalizada da sociedade” (GUARESCHI, 2013, p. 81).   

A ausência de um debate mais plural sobre as ideias, a superficialidade com a 

qual informações importantes são tratadas e a falta de representatividade das minorias 

revelam que não há diversidade na mídia tradicional. “Diversidade que não deve ser 

confundida com diferença ou segmentação mercadológica, mas diversidade na 

representação de distintos interesses da sociedade” (LIMA, 2011, p. 223).  

Diante deste contexto, o debate sobre a democratização da comunicação no 

Brasil faz-se necessário, embora seja de extrema complexidade. Quando se fala em 

democratizar a comunicação, o que se quer exatamente? As leituras sobre o tema mostram 
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que não há um consenso, mas diferentes caminhos. Uma das possibilidades seria a 

regulação da propriedade cruzada dos meios de comunicação, que é a “propriedade, pelo 

mesmo grupo, de diferentes tipos de mídia do setor de comunicações” (LIMA, 2001, p. 

101). Ou seja, um mesmo grupo pode ser dono de diferentes meios, como no exemplo 

abaixo:   
Atuando apenas em dois mercados regionais, o Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, o Grupo RBS reúne 6 jornais, 24 emissoras de rádio AM e FM, 21 
canais de TV, um portal de internet, uma empresa de marketing e um projeto 
na área rural, além de ser sócio da operadora de TV a cabo NET (Zero Hora, 
31/8/2002). Ademais, a RBS foi um dos grupos contemplados com a vasta 
liberação de RTVs que ocorreu nos últimos dias do governo de Fernando 
Henrique Cardoso: recebeu 14 novas retransmissoras (MATTOS, Folha de 
S.Paulo, 27/12/2002 In. LIMA, 2001, p. 102)   
 

Lima mostra que em alguns países desenvolvidos não somente existe regulação 

como também fiscalização e punição para quem descumpre a lei. “É também uma 

situação que não seria possível, legalmente, em vários países, dentre eles a França, a Itália 

e o Reino Unido” (LIMA, 2001, p. 105), pois confere muito poder a um grupo ou família 

detentora dos meios.    

Entretanto, no Brasil, quando se discute sobre a regulação da mídia, o foco recai 

sobre a questão da censura, uma preocupação válida, porém, muitas vezes desvirtuada, 

sobretudo quando atende a interesses dos próprios donos de mídia.  Lima (2011) 

considera um equívoco esperar que a democratização da comunicação comece a partir da 

regulação da concentração de propriedade dos meios.  

Para mim, a democratização acontecerá se tiver uma alternativa à grande mídia 
que possibilite a pluralidade, a diversidade, o exercício do direito à 
comunicação pela maior parte da população. Isso significa políticas públicas 
em nível de Estado que incentivem mídias alternativas à grande mídia, que 
democratizem a legislação de rádios comunitárias, que incentivem a criação de 
jornais, rádios e TVs comunitárias. É um outro sistema de mídia que vai 
democratizar, não esse que está aí. (LIMA, 2011, p. 233)  

 
A alternativa dos meios comunitários de comunicação (rádios e tvs), embora tão 

importante quanto outras ideias relacionadas à democratização das comunicações, tem 

avançado a passos lentos, assim como a própria proposta de regulação da mídia 

tradicional.  

Por outro lado, até de modo inesperado, as mídias alternativas estão se 

constituindo como um elemento concreto e essencial na democratização das 

comunicações, tornando-se uma alternativa de comunicação à mídia tradicional, 
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combatendo “o velho mecanismo segmentário da produção, da circulação e do consumo” 

(GENTILLI, 2005, p. 156); dando visibilidade aos ‘invisíveis’ da sociedade e espaço à 

polifonia de vozes; promovendo o debate sobre os mais diversos assuntos, inclusive, 

tendo papel significativo na desconstrução e reconstrução de valores morais e culturais, 

que vão desde a intolerância religiosa à luta feminista; do preconceito às minorias a 

questões políticas e econômicas.  

RESSURGIMENTO DOS MEIOS ALTERNATIVOS  

De acordo com Kucinski (1991), durante a ditadura militar no Brasil nasceram e 

morreram muitos jornais alternativos. Isto porque esses meios tinham como finalidade 

principal ser oposição ao regime. “(...) Esses jornais faziam parte da lógica da ditadura. 

Sua única razão de existir era a resistência. Não tinham porque sobreviver ao regime 

militar” (KUCINSKI, 1991, p. 25). Logo, surge a pergunta: qual a razão do ressurgimento 

desse tipo de comunicação nos tempos atuais?  

Como no passado, elas se apresentam como defensora da democracia e dos 

direitos humanos e atuam contra o poder ideológico vigente.  Assim também como nos 

anos de chumbo, há diferentes configurações das mídias alternativas nas redes sociais 

digitais. Algumas são coletivos, como Jornalistas Livres e Mídia Ninja; outras têm por 

trás jornalistas com experiência de mercado, como Catraca Livre (Gilberto Dimenstein2, 

ex-CBN e Folha de S. Paulo) e Socialista Morena (Cynara Menezes, ex-Folha de S. Paulo, 

Veja e Carta Capital). São inúmeros os formatos - nas redes sociais, embora as agendas 

sejam quase sempre as mesmas: ser contraponto à mídia tradicional, defender a 

democracia e os direitos humanos, dar voz aos excluídos, entre outros. Essas pautas 

também foram da imprensa nanica.  
A imprensa alternativa fazia oposição sistemática ao regime militar, 
denunciava a tortura e a violação dos direitos humanos e criticava o modelo 
econômico (....) Circularam publicações que defendiam temas que iam da 
ecologia ao direito de fazer poesia marginal. (CHINEM, 1995, p. 8)  

 

Outro aspecto do passado muito presente nos meios alternativos de hoje é o 

humor, a sátira, por meio de charges e caricaturas.  Nas mídias sociais, esse tipo de 

formato opinativo do jornalismo, que se utiliza da imagem, repercute muito rapidamente 

 
2 In memorian 
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nas mais diferentes redes.  Kucinski (1991) recorda que na ditadura, nenhuma outra 

categoria desempenhou papel tão importante de resistência como escritores satíricos e 

cartunistas.  “Com a arma poderosa da ironia o humorista penetrava nas contradições 

entre palavra e ato enfatizando o grotesco das situações (KUCISNKI, 1991, p. 15). 

Há muitas semelhanças quando se compara o perfil e atuação das mídias 

alternativas à imprensa nanica da época da ditatura, mas também há muitas diferenças. 

Uma delas é o fato desse tipo de comunicação não ocorrer mais no formato de um jornal, 

tabloide, como antes era feito. Até porque, na atualidade, os impressos (jornais e revistas) 

estão em crise. Pode-se dizer que até mesmo a televisão vive situação semelhante hoje 

em dia. Para Castells3, “nos encontramos no meio de uma revolução digital”. É no meio 

desta revolução que reaparece, com novas configurações, a forma alternativa de se fazer 

comunicação. Neste meio, é possível compartilhar textos, fotos, charges, vídeos, fazer 

transmissões ao vivo. Ele contempla, no mesmo espaço, as características dos meios 

impressos e eletrônicos.  

Outra diferença, e que é o eixo norteador deste artigo, é que muitas das mídias 

alternativas se enxergam dentro de um processo de democratização da comunicação. A 

imprensa nanica da época da ditadura, assim como a mídia alternativa de hoje, 

considerava-se um contraponto à mídia tradicional. Ser um contraponto significa mostrar 

outra visão de mundo, que por interesses diversos, a mídia tradicional não oferece 

visibilidade. Significa dar voz aos marginalizados da sociedade que não estão 

representados nos jornais, sites, rádios e TVs brasileiras.  

   Mas o processo de democratização da comunicação não implica apenas no dar 

visibilidade aos excluídos. Afinal, qual seria o sentido? Algumas mídias alternativas 

demonstram ter consciência de que este processo acarreta também numa transformação. 

Talvez, essa seja a maior das expectativas. Mas como alcançar tudo isso, se não pela 

emancipação do sujeito?  

 Para Freire (1983, p. 49), os meios não estão comprometidos com o “processo 

educativo-libertador”, mas apenas em manipular as massas. Esse processo deve libertar o 

 
3Entrevista concedida ao Instituto Humanitas Unisinos sobre “As redes sociais ajudam a democracia”.  
Disponível em: www.ihu.unisinos.br. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
 

http://www.ihu.unisinos.br/
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oprimido da situação de opressão, e para isso faz-se necessária uma comunicação 

dialógica de compreensão mútua e transformadora da realidade a partir da mensagem 

transmitida.  Essa comunicação, de acordo com Freire, deve se basear no aspecto 

humanista. 
É um humanismo que, pretendendo verdadeiramente a humanização dos 
homens, rejeita toda forma de manipulação, na medida em que esta contradiz 
sua libertação. Humanismo, que vendo os homens no mundo, no tempo, 
“mergulhados” na realidade, só é verdadeiro enquanto se dá na ação 
transformadora das estruturas em que eles se encontram “coisificados”, ou 
quase “coisificados”. Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o 
otimismo ingênuo, é, por isto, esperançosamente crítico. E sua esperança 
crítica repousa numa crença também crítica: a crença em que os homens podem 
fazer e refazer as coisas; podem transformar o mundo. Crença em que, fazendo 
e refazendo as coisas e transformando o mundo, os homens podem superar a 
situação em que estão sendo um quase não ser e passar a ser um estar sendo 
em busca do ser mais. (FREIRE, p. 1983, p. 50) 

 

Para que haja transformação, portanto, é preciso que o sujeito se torne crítico e 

supere as situações de opressão às quais está submetido. Mas qual o papel da mídia nesse 

processo de transformação? Há uma relação muito estreita entre comunicação e educação. 

Tanto é possível pensar a comunicação dentro da educação, por exemplo: quando 

professores deixam de ser meros transmissores de conteúdo, tornando os estudantes 

sujeitos autônomos, capazes de produzir seu próprio conhecimento; como é possível 

também falar da educação dentro da comunicação. Vale lembrar, também como exemplo, 

que o rádio, quando surgiu em meados dos anos 1920, embora fosse destinado à elite, 

tinha caráter educativo e cultural (ORTRIWANO, 1985). Tempos depois, quando o rádio 

já se encontrava em decadência em termos de audiência devido ao aparecimento da 

televisão, a Igreja Católica percebeu que era possível promover a educação, através deste 

meio, em lugares onde as escolas não existiam ou eram escassas. Sob influência da 

pedagogia de Paulo Freire, o Movimento de Educação de Base e o Estado assinaram um 

convênio por meio do qual foi permitida a instalação de 75 mil escolas radiofônicas, nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil (MAINWARING, 1989).  

Além das diversas possibilidades de se trabalhar a educação pelos meios de 

comunicação, ressalta-se que a Constituição Federal também discorre sobre esta questão. 

Entre os princípios estabelecidos pela Carta Magna que devem atender a produção e 

programação das emissoras de rádio e televisão tem-se:  dar “preferência a finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas” (BRASIL, 1988, art. 221). Na prática, 
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entretanto, nota-se a ausência desta preocupação da mídia com a educação e, 

consequentemente, com a emancipação do sujeito. Os discursos dos donos de mídia, 

muitas vezes, recaem sobre a questão da audiência.  

A mídia tem poder suficiente para colaborar com a emancipação do sujeito ou 

reforçar a sua condição na sociedade. Podem ser tomadas como exemplo algumas novelas 

que decidem tratar de algum tema social em seus roteiros. Isto tem sérios impactos na 

sociedade, como ocorreu com “O Outro lado do Paraíso”, que abordou o tema do abuso 

sexual de crianças; ou com “Salve Jorge”, que trouxe a temática do tráfico de pessoas.  
De janeiro a março, foram registrados 11 casos com 85 vítimas atendidas pelo 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, contra nove casos com 59 
vítimas nos três primeiros meses do ano passado (...) Segundo a secretaria, o 
aumento de denúncias pode ser reflexo de um maior conhecimento do 
problema, graças à ampla abordagem do tema pela novela "Salve Jorge", da 
TV Globo, "o que acaba despertando a população para a ação das máfias que 
comercializam pessoas. (BERGAMO, Folha de S. Paulo, 12/04/2013)  

 

Percebe-se que quando há interesse da mídia em desenvolver determinados temas, 

há debate. Para Guareschi (2013), os comunicadores também têm responsabilidade nesse 

processo de educar a sociedade. Segundo o autor, “a comunicação é fundamentalmente 

educação” (GUARESCHI, 2013, p. 143). Ao resgatar o pensamento de Freire, Guareschi 

lembra que “a humanização dos homens não se pode realizar apenas através do 

palavrório, mas que é necessário um engajamento com a realidade” (GUARESCHI, 2013, 

p. 159). Essa responsabilidade e engajamento pode se dar tanto no âmbito da mídia 

tradicional como da mídia alternativa. Contudo, como esta última não possui vínculos 

com o mercado e o seu foco, intencionalmente ou não, é a democratização da 

comunicação, esses valores tornam-se compromissos essenciais. 

PERFIL DAS MÍDIAS ALTERNATIVAS DIGITAIS 

A primeira etapa da análise das mídias alternativas consistiu em um 

aprofundamento de informações dessas mídias já mapeadas pela Agência Pública4, que é 

uma “agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil”. No site, constam 

três tipos de seleção: uma realizada pela própria Agência Pública; outra que é feita pelos 

 
4 De acordo com informações do site https://apublica.org/, a Agência Pública surgiu em 2011. Foi uma 
iniciativa de jornalistas mulheres e trabalha com reportagens que têm como base o interesse público e “a 
defesa intransigente dos direitos humanos”. 



 
 

10 
 

leitores; e uma terceira, que compreende as duas anteriores. Para este estudo, foi escolhida 

a versão mais ampla dos registros, ou seja, aquela que abrange os dados coletados pela 

Agência Pública e as sugestões de leitores. No total, há um registro de 210 mídias, sendo 

que 82 dessas mídias foram catalogadas pelo site, enquanto 128 pelos leitores.  

No site da Pública é possível observar os seguintes dados de cada mídia: nome da 

organização; link do site ou principal plataforma usada; definição da organização; 

apresentação da organização; de onde é a iniciativa e a área de cobertura; como a 

organização se mantém; logotipo; endereços das redes sociais nas quais a mídia está 

presente (só disponível: twitter e facebook); responsável pelo envio das informações e e-

mail. A Agência Pública também estabelece os seguintes critérios para o registro no mapa 

das mídias: “que a organização tenha nascido na rede; ser fruto de projetos coletivos e 

não ligados a grandes grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas; não ser 

blog”. De acordo com o site, o mapa não contempla os blogs por eles serem “iniciativas 

individuais, com tom pessoal, não necessariamente jornalístico, e sem a pretensão de se 

tornarem veículos autossustentáveis, uma das marcas desta geração que está surgindo no 

jornalismo nacional”. 

A iniciativa da Agência Pública, como consta no site, é uma “ideia ambiciosa”, já 

que o universo do jornalismo independente é extenso e complexo. Nem todas as 

iniciativas foram apresentadas, e muitos das que constam nos registros não seguem os 

critérios estabelecidos. A própria Agência Pública não é parte dos registros, por exemplo. 

Além disso, há muitas organizações que não são jornalísticas; que não nasceram nas 

redes, mas migraram em um determinado momento de sua história; que são frutos de 

projetos individuais; e que estão ligadas a grupos de mídia. Observa-se que, geralmente, 

os critérios estabelecidos pela Agência não são seguidos quando são os leitores que fazem 

a seleção. Muito embora, até mesmo algumas mídias selecionadas pela própria Agência 

Pública também não cumpram todas as especificações, a exemplo da Agência Lupa, de 

fact-checking, que está ligada ao grupo Folha.  

A proposta foi aprofundar as informações apresentadas pela Agência Pública, indo 

além, inclusive, daquelas que constam na página. Buscou-se observar: o período de 

atuação; se ainda está ativa; as áreas de atuação (política, esporte, cultura, sociedade, 



 
 

11 
 

tecnologia etc.); a abrangência (local, nacional, internacional); se possui site; em quais 

redes sociais estão presentes (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc); os números de 

seguidores e inscritos em cada rede.  

Apesar da ausência de seguimento dos critérios estabelecidos pela Agência 

Pública, optou-se por analisar todos os registros do site, incluindo aqueles feitos pelos 

leitores, por dois motivos: 1) para enxergar com olhos dos leitores o que eles 

compreendem como jornalismo independente; 2) por entender que somente a seleção da 

Agência Pública pode não ser completa.  

 Das 210 mídias registradas neste estudo, 156 mantêm as páginas atualizadas; 49 

ou deixaram de atualizar as redes e sites ou encerraram as atividades; 5 possuem páginas 

fora do ar, não sendo possível identificar surgimento e nem atualização. Dentre as páginas 

que deixaram de atualizar seus canais de comunicação tem-se, por exemplo, a Afreaka, 

com 97.992 seguidores no Facebook. A última publicação foi em 15 de abril de 2018. 

Vértices Inconfidentes foi outro projeto de mídia alternativa que encerrou as atividades. 

Os responsáveis deixaram uma mensagem no site, que ainda se encontra no ar, 

informando sobre o fim do projeto, ainda em 2017.  

Com relação ao critério da abrangência foi bastante difícil categorizar, dado que 

algumas mídias podem apresentar-se especificamente como local ou nacional e outras 

possuem atuação que abrangem as diferentes esferas. Das mídias analisadas, 62 têm 

atuação especificamente local. Isto significa que elas são voltadas para o público de uma 

determinada cidade ou comunidade, como o Coletivo Papo Reto, que busca dar 

visibilidade às ações da comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ou o 

Apartamento 702, que apresenta jornalismo cultural focado na cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte.  Outras 15 mídias, apesar de terem como o foco o local, abordam 

conteúdos de âmbito nacional e/ou internacional, ou ainda, possuem uma estrutura em 

que há a mídia nacional e as regionais. O Portal Giro, por exemplo, tem como foco 

notícias do Rio de Janeiro e São Paulo, mas também apresenta informações de interesse 

nacional.  

Ainda, do total das páginas analisadas, 108 possuem abrangência apenas nacional, 

e 33, internacional. Entende-se a classificação internacional a partir: a) da declaração das 
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próprias mídias; b) da apresentação em seus sites da opção de outros idiomas; c) das redes 

de apoio, especialmente aquelas que possuem sede no exterior, mas têm atuação no Brasil. 

Um modelo de mídia alternativa, cadastrada na Agência Pública, de abordagem 

internacional é a página Por dentro da África:  

Por dentro da África é um site dedicado ao continente africano com notícias, 
pesquisas, teses e coberturas exclusivas desenvolvido pela jornalista Natalia da 
Luz.  O projeto, nascido em 2013, não recebe patrocínio de empresas, governo, 
tampouco de financiamento coletivo. Ele é absolutamente custeado pela 
realizadora que concilia o trabalho com outras atividades profissionais. Ao seu 
lado, estão colaboradores de mais de 20 países e parceiros que, há anos, 
estudam o continente africano. O Por dentro da África compartilha 
informações para que possamos aprender juntos!5 

A maioria dos meios registrados apresenta seus conteúdos por meio de textos, 

fotos e vídeos, o que mostra a abordagem multimídia das informações. Chama a atenção 

a utilização de podcasts por 35 dessas mídias, sendo que 5 delas estão presentes no 

Spotify, como Bichos Geeks, mídia alternativa sobre jogos eletrônicos; e Jota, mídia 

independente que tem como foco informações sobre o Poder Judiciário.  

Das mídias, 19 não possuem site ou estão com o site fora do ar, o que se tornou 

um obstáculo para obter informações mais precisas. Dessas, 5 não produzem conteúdos 

próprios limitando-se a compartilhar conteúdos de outros sites em suas redes sociais; e de 

4 não foi possível identificar que tipo de conteúdo produzem ou divulgam devido aos 

sites não estarem disponíveis.  

De acordo com os dados, 6 das 210 mídias registradas não estão presentes em 

nenhuma rede social. Uma delas está presente apenas no Twitter; 209 no Facebook; 150 

no Instagram; 153 no Twitter; 122 no Youtube. Há algumas poucas mídias presentes em 

outras redes como Pinterest (2), LinkedIn (5), Twitch (2), Spotify (5), Whatsapp (1) e 

Telegram (1).  

Dessas mídias, apenas 3 ultrapassam um milhão de seguidores e curtidas no 

Facebook, sendo Mídia Ninja, com 2.296.334 seguidores e 2.174.479 curtidas; Jornalistas 

Livres, com 1.366.117 e 1.225.772 curtidas; e Doentes por Futebol, com 1.287.953 

seguidores e 1.222.716 curtidas. Elas são seguidas por mais 3 mídias que se enquadram 

 
5 Disponível em: http://www.pordentrodaafrica.com/quem-somos. Acessado em: 20 de julho de 2021 

http://www.pordentrodaafrica.com/quem-somos
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entre 500.000 a 1.000.000 de seguidores no Facebook, sendo o Antagonista, que foi uma 

sugestão dos leitores, com 961.956 seguidores; Geledés, com 638.739; Por dentro da 

África, com 519.571. Numa ordem crescente de número de seguidores no Facebook, 72 

mídias possuem menos de 10.000 seguidores; 63 possuem entre 10.000 a 50.000; 16 

possuem entre 50.000 a 100.000; e 32 entre 100.000 a 500.000.  A rede social Facebook 

foi escolhida como referência, pois é onde a maioria das mídias está presente. Porém, isso 

não significa que seja o canal principal de comunicação. Por exemplo, há mídias que têm 

como foco a fotografia, logo terá um número maior de seguidores no Instagram. Aquelas 

que trabalham com produção de vídeos, terão mais engajamento no Youtube.  

Dentre os assuntos mais abordados pelas mídias estão: Política (73 mídias); 

Cultura (75), sendo que 6 delas tratam exclusivamente de música; Educação (29); 

Questões sociais diversas (29); Gênero (19); Meio Ambiente (14); Esporte (12), sendo 

que 6 tratam especificamente de futebol; Espaço Urbano (6); Games (4). Algumas dessas 

mídias apresentam diferentes editorias, como Política, Economia, Cidades etc. Tratam de 

informações de um modo geral.  

CONQUISTAS E DESAFIOS DOS MEIOS ALTERNATIVOS DIGITAIS 

Embora, os dados coletados a partir do Mapa Interativo do Jornalismo 

Independente, disponibilizado pela Agência Pública, possam ser aprofundados ainda mais 

com a finalidade de construir o perfil das mídias alternativas no Brasil na Era da 

Informação, eles já permitem apontar algumas considerações significativas para o campo 

da Democratização das Comunicações no País. Para a compreensão dos dados a partir do 

arcabouço teórico da Democratização das Comunicações, utilizou-se categorias criadas por meio 

da Análise de Conteúdo, definida por Bardin (1977, p. 38) como “um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”, com a finalidade de fazer deduções quantitativas e/ou qualitativas dos 

dados coletados. Dentre as categorias, é possível apontar: 

- Pluralidade de vozes: as redes sociais possibilitaram o aparecimento de uma 

grande diversidade de mídias alternativas, frutos de projetos individuais ou coletivos, com 

as mais diferentes abordagens. É possível encontrar mídias, por exemplo, que têm como 

foco jogos eletrônicos; outras, o futebol; cultura e arte; educação; tecnologias; meio 
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ambiente; questões de gêneros. Grande parte delas não são temáticas, são mais noticiosas, 

podendo apresentar assuntos de interesses locais, nacionais e até internacionais. O que há 

em comum entre essas mídias alternativas é justamente o fato de uma avalanche dessas 

iniciativas dar voz a pessoas que dificilmente teriam espaço na mídia mainstream e/ou 

não se sentem representadas por esses meios tradicionais. Do ponto de vista da 

pluralidade, há uma riqueza de projetos de mídias alternativas nas redes. Entretanto, 

pluralidade não significa visibilidade.  

- Baixa visibilidade: como visto, poucas mídias alternativas destacam-se em 

termo de alcance. Mídia Ninja, que trata de questões de interesse público, possui cerca de 

dois milhões e trezentos mil seguidores no Facebook. Entretanto, mídias tradicionais 

apresentam números bem maiores que esses. Folha de S. Paulo e O Globo, por exemplo, 

têm mais de cinco milhões de seguidores na mesma rede social. Quebrando o tabu é um 

canal alternativo com grandes números (10 milhões de seguidores), entretanto, não consta 

seu registro no Mapa Interativo de Mídia Independente da Agência Pública. Dentre as 

mídias alternativas com maior número de seguidores registradas no Mapa estão: Mídia 

Ninja (2.296.334), Jornalistas Livres (1.366.117) e Doentes por Futebol (1.287.953). 

Apenas 3 mídias têm entre quinhentos mil a um milhão de seguidores: O Antagonista, 

Geledés e Por Dentro da África. Das 210 mídias catalogadas, um terço tem menos do que 

10.000 mil seguidores. Os baixos números somados aos bloqueios estabelecidos pela 

lógica empresarial da web, por meio dos algoritmos, podem resultar numa comunicação 

limitada devido à pouca visibilidade. Esta questão permanece, portanto, sendo um desafio 

para os meios alternativos diante dos oligopólios de mídia, que também compreendem a 

internet.  

- Diversidade de temas: os dados levantados mostram que as mídias alternativas 

são muito ricas em termos de temáticas, de assuntos abordados. Muitas delas apresentam 

um viés mais informativo, contemplando acontecimentos importantes do cotidiano da 

população. Porém, outras são mais específicas. Há aquelas que o foco recai em questões 

de gêneros, como Papo de Homem, Think Olga, Gênero e Número – Narrativas; meio 

ambiente, como O Eco, Conexão Planeta, Infoamazônia;  esportes, como Verminosos 

por futebol, Futebol de campo, Revista Série Z; games, como Portallos, Overloadr, 

Bichos Geeks; música, como Azoofa, Move that Jokebox, Invasões Bárbaras, dentre 
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outras.  Como dito anteriormente, muitos desses projetos resultam de uma iniciativa 

coletiva, no entanto, outros são frutos de hobbies, de gostos pessoais. 

- Formas de sustento: uma das características que perpassa muitos meios 

alternativos é a independência financeira e editorial do mercado e do Estado. Mas mesmo 

para sobreviver num espaço relativamente mais acessível, como a internet, essas mídias 

dependem de recursos para se manter. Das 210 mídias estudadas, 17 relataram que o 

sustento provém, exclusivamente, de recursos próprios. A maioria, entretanto, apresenta 

captação de recursos de diferentes modos: doações, crowdfunding, financiamentos 

nacionais e internacionais, prestação de serviços. Apesar dos discursos de independência, 

60 das mídias registradas mantêm-se por meio da publicidade.  

CONSIDERAÇÕES 

As mídias alternativas digitais podem ser consideradas um passo importante no 

processo de democratização das comunicações. Na Era da Informação, a internet, 

sobretudo a partir do surgimento das redes sociais, tem dado espaço para iniciativas 

independentes de comunicação. Como foi possível observar, há uma pluralidade de vozes, 

de atores, que apresentam, consequentemente, uma diversidade de temas por meio de suas 

mídias. Isso implica na existência e garantia do direito à comunicação, ou seja, do direito 

de comunicar, de participar de debates da esfera pública. Implica, ainda, no direito à 

informação, visto que os meios alternativos são, muitas vezes, um contraponto à mídia 

tradicional, abordando acontecimentos às vezes silenciados pelos meios mainstream ou 

enquadrados de modo questionável.   

Entretanto, há ainda muito desafios a serem enfrentados pelas mídias alternativas 

digitais, como os oligopólios de mídia, que além de se fazerem presentes nos meios 

eletrônicos, migraram para a internet, reforçando uma situação de invisibilidade dos 

meios alternativos digitais. Além disso, é preciso pensar em políticas públicas que 

permitam não só o surgimento de mais meios alternativos digitais, como a manutenção 

desses meios, garantindo as condições mínimas necessárias para que esses meios também 

se consolidem.   
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