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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo identificar a presença de conteúdos contra-

hegemônicos nos artigos produzidos pelos leitores da coluna “Opinião” do sítio “Jornalista 

292”. Para isso, foi feita análise de conteúdo, tendo como recorte temporal a primeira 

quinzena de junho/2012. Nesse período, foram publicados cinco artigos com temáticas 

contra-hegemônicas. A apropriação desses locais de discussão contribuem para a formação 

de um espaço público mais democrático e plural. Os principais aportes teóricos trabalhados 

contemplam os estudos Ramos (2005; 2007), Haje (2007), Habermas (2003), Britos e 

Bolaño (2004; 2006), Maigret (2010) e Sodré (2005).    
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Introdução  

 

Como forma de conseguirem espaços nas lutas das causas de interesses sociais, 

alguns grupos começaram a se formar e ganhar destaque como Sociedade Civil Organizada. 

Nesse contexto, surgem os Movimentos Sociais onde os embates contra o poder constituído 

o tornam-se estratégias para conseguirem notoriedade e legitimarem suas vozes.  Dentre 

esses grupos de lutas encontram-se os denominados minorias: mulheres, negros, 

homossexuais que lutam contra os sistemas hegemônicos. Esses grupos com consciência 

ético-política e aspiração de mudanças sociais buscam firmar seus discursos e criar um 

espaço público de discussão.  

 Os avanços tecnológicos, em especial o surgimento das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC’s) e com o advento da Internet, a construção de um espaço de 

                                                
1
 Trabalho apresentado no GP DT 8 – Estudos Interdisciplinares, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2
 Especialista em Jornalismo Digital pela UNINTER; graduada em Comunicação Social: Hab. Em Jornalismo e Relações 

Públicas – UESPI/Picos; professora substituta do Curso de Comunicação Social: Hab. Em Jornalismo e Relações Públicas 
– UESPI/Picos. 

 
3
 Graduada em Comunicação Social: Hab. Em Jornalismo e Relações Públicas – UESPI/Picos. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

discussão por parte dos minoritários tornou-se mais viável devido às possibilidades de 

participação e facilidade que esse meio oferece.  Assim, os grupos de luta contra-

hegemônicos encontram respaldo na internet para ecoarem suas ideias e construírem um 

espaço público de discussão com pluralidade de vozes, uma vez que na mídia convencional 

não há essa abertura para debates das minorias.  

 Com base nessas possibilidades ofertadas pela internet e nas lutas dos grupos 

minoritários contra a hegemonia, o presente trabalho faz uma análise do conteúdo dos 

artigos publicados na coluna Opinião, produzida pelos leitores e publicada no sítio noticioso 

jornalista 292. A análise compreende os artigos publicados na primeira quizena do mês de 

junho de 2012, e visa identificar a presença de temáticas voltadas para a contra-hegemonia 

e apropriação desse espaço público de debate. 

 

A democracia digital 

 

Considerado um otimista da cibercultura, Lévy (1999, p. 11) não via a Internet como 

a solução para os problemas da sociedade, mas enxergava na ferramenta “um novo espaço 

de comunicação” repleto de possibilidades. A história mostra que o entusiasta estava 

correto: a Internet e todo o aparato que compõe as Tecnologias da Informação e 

Comunicações (TICs) revolucionaram a economia, a política, a organização social (novo 

conceito de comunidade), a comunicação. Como previsto por Castells (1999), está-se diante 

de uma nova ordem: a da sociedade em Rede e todas as vantagens e desvantagens que isso 

representa.  

Para Recuero (2000) a nova tecnologia da informação é a terceira grande revolução 

da comunicação, que sucede o desenvolvimento da linguagem e a invenção da escrita. 

Maigret (2010) é mais comedido com relação ao novo espaço de comunicação e mostra que 

mesmo com todas as possibilidades da convergência midiática, a Internet não conseguiu, 

por exemplo, superar a televisão na preferência do público. Some-se a preferência, as 

limitações técnicas e intelectuais: nem todos dispõem de computador com Internet e 

habilidades para utilizar as TICs. 

Em um aspecto os autores concordam: o meio é o que se apresenta como o mais 

democrático criado até agora. Para Castells (1999) e Maigret (2010) a explicação pode estar 

no caráter multimídia, que agrega som, texto e imagem, levando para a rede as 

características do rádio, jornal, revista e televisão. Há também o rompimento com a 
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lineariedade do texto, a hipertextualidade permite que o leitor determine como será a leitura 

do conteúdo ofertado (FERRARI, 2009). 

No entanto, a maior revolução no tocante à democracia da comunicação é a 

possibilidade dos receptores também serem produtores de conteúdo. A Rede oferece 

ferramentas para as mais variadas participações do público, seja através de comentários em 

sítios ou na manutenção de blogues, que apresentam a versão de seus autores para os fatos 

abordados: 

 

A internet, por permitir ao mesmo tempo encontrar o que 

apreciamos e tornar públicas nossas criações, seria a mída-mor e a 

mídia livre, libertando-nos, por um lado, da ditadura do pensamento 

analítico estreitamente escolar e, pelo outro, das tiranias dos meios 

de comunicação de massa, da passividade (MAIGRET, 2010, p. 

406). 

 

A Internet favorece o aparecimento do que Targino (2009, p. 59) classifica como 

“voz da pluralidade”, as mensagens e fontes têm origens diversas e oferece a “oportunidade 

de reversão dos jogos de poder tradicionais no processo de comunicação” (CASTELLS, 

1999), p. 446). Os meios tradicionais compartilham com os conteúdos oriundos da Rede 

versões de um mesmo fato, nem sempre compatíveis. O cidadão comum tem a possibilidade 

de contestar as versões oficiais através de conteúdos postados em blogues, comentários nos 

sítios e, mais recentemente, nas redes sociais. 

A “comunicação entre muitos e para muitos” (RECUERO, 2000, p. 03) confere à 

Internet o status de veículo de comunicação mais democrático e fértil para o fortalecimento 

do jornalismo cidadão, onde, segundo Targino (2009), é possível qualquer pessoa 

manifestar opinião sobre qualquer tema. Grupos minoritários, excluídos da cobertura 

midiática tradicional, usam a Rede para suprir a “carência de comunicação e autoexpressão” 

e mobilizar públicos em torno de interesses comuns (CASTELLS, 1999, p. 443).  

Para Brittos e Bolaño (2006, p. 11-12) a Internet representa o surgimento de um 

espaço público midiático diferente do que se vê nas redes de televisão abertas, esse “é um 

novo espaço dialógico, restrito e crítico” e que permite “uma extensa interatividade”. No 

entanto, os autores reconhecem que a Rede sofre um “controle social”, como a exclusão 

digital, por exemplo.  

No tocante ao espaço de discussão, a mídia é atualmente o “palco deste novo debate 

público contemporâneo” e assume o papel que na Antiguidade fora das Praças e Ágoras, 
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onde cidadãos reuniam-se para tratar dos temas de interesse das coletividades (DOURADO, 

2010, p. 163). Para fomentar o debate público é necessário que o tema tenha cobertura 

midiática e, nesse sentido, a mídia figura como a principal mediadora das trocas de opinião 

entre os públicos (BRITTOS, 2004).  

As teorias da agenda setting e da espiral do silêncio procuram ilustrar como os 

veículos de comunicação são capazes de interferir na rotina dos públicos e nos temas 

debatidos por eles, primeiro definindo o que merece entrar para “agenda” e depois sobre o 

que é necessário silenciar, sob pena de ser excluído do grupo por possuir opinião divergente 

do que é divulgado (MAIGRET, 2010). Além disso, são também responsáveis em repassar 

conteúdos e informações que de outra maneira a população não teria acesso e, 

consequentemente, geram repercussão em torno de um determinado assunto (HASEN, 2007 

apud DOURADO, 2010). 

 

Espaço Público: formas de participação 

 

 Com a necessidade de debates dos assuntos sociais, o espaço público nasceu como 

ambiente de encontros no qual os homens com ideais em comum deixavam seus espaços 

privados e discutiam temas considerados relevantes. Habermas (2003) destaca os jornais, 

salões mundanos, clubes e cafés como locais que resultaram nesse espaço. 

 No seu surgimento, a esfera pública burguesa contava com a participação de pessoas 

apenas de uma classe social que nos debates reivindicavam do Estado lugar nas discussões 

para tomadas de decisões pertinentes a ela. Nesse contexto, Habermas (2003, p. 42) 

assegura: 

    

A Esfera Pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a 

esfera das pessoas privadas reunidas em um público; elas 

reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas 

diretamente contra a própria autoridade a fim de discutir com ela as 

leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas 

publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do 

trabalho social. 

 

 Assim, essa arena de debates era excludente para a maioria das pessoas de classes 

inferiores. Os seres não esclarecidos estavam eliminados desses debates que defendiam 

interesses privados junto ao Estado. Os membros desse grupo restringiam-se aos burgueses 

que possuíam, segundo Habermas (2003, p.107) “as qualificações de um homem privado 
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com acesso à esfera pública: propriedade e formação educacional” e, consequentemente, 

com interesses em comum: a necessidade de manter a propriedade privada.  

 Diante disso, a esfera pública se torna legitimadora dos anseios entre a classe 

burguesa e o Estado, no entanto a ideia de ser acessível a todos não se consolidava. 

Situação essa que persiste até os dias atuais, mas que tende a mudar com as diferentes 

formas de comunicação e, consequentemente com as multiplicidades desses espaços. Para 

Maigret (2010, p. 335-336): 

 

O espaço público não está mais reservado só aos autores 

institucionais esclarecidos, mas se compreende doravante a partir da 

sociedade civil e dos meios de comunicação de massa, onde se 

distinguem as associações e os movimentos sociais, considerados 

como principais contribuidores de uma arena que é preciso 

permanentemente alimentar.  

 

 O rádio, a televisão e a internet contribuíram para a mudança do espaço público 

onde praças, clubes, ruas e cafés eram locais de discussões. Com os meios de comunicação, 

as mensagens são mais abrangentes e se cruzam criando discussões em espaços plurais, 

possibilitando a participação de um maior número de pessoas até então excluídas desses 

debates.       

 Segundo Maigret (2010, 343-344) “O acesso das populações tradicionalmente 

excluídas do espaço público (...) se efetua pelo testemunho, pelo relato anedótico, que longe 

de empobrecer os debates, reforça-lhes as complexidades”. Essas discussões em uma esfera 

pública moderna ainda permitem um debate sem temores por não colocar os participantes 

frente a frente. Sendo assim, Maigret (2010, p. 342) afirma: 

 

A comunicação à distância generaliza as relações entre as pessoas e 

as descontextualiza, dando-lhes acesso aos bastidores dos outros; 

também produz uma implicação distanciada, protetora, permitindo 

que os vínculos não se rompam, contribuindo amplamente para a 

expressão ritualizada dos conflitos, inclusive, os da intimidade. 

 

Portanto, os meios de comunicação tornaram-se intermediadores das discussões 

entre Estado e sociedade, o que contribui para uma multiplicidade de opiniões de grupos 

não inseridos em organizações. Esses disseminam suas ideias e consentem, ou não, com as 

difundidas por segmentos organizados da sociedade. Porém, ainda há uma dominação do 
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espaço público por parte dos meios de comunicação de massa que buscam validar as 

opiniões neles abordadas. 

Espera-se que o espaço público, como o nome sugere, não limite a participação dos 

públicos, mas seja democrático favorecendo a prática da cidadania e consentindo as mais 

distintas manifestações de opiniões. “A demarcação do espaço público midiático demanda a 

aceitação da premissa, segundo a qual, liberdade de opinião e liberdade de expressão são 

requisitos fundamentais para a democracia e, consequentemente, para a cidadania” 

(DOURADO, 2010, p. 53). 

 

Mídia e contra-hegemonia  

 

Durante a ditadura militar no Brasil, grupos contrários ao regime passaram a se 

organizar e foram identificados como Sociedade Civil, ou seja, de oposição ao sistema 

político e sofreram na época perseguição e repressão (Ramos, 2007). Nesse cenário estão 

inseridos os movimentos sociais, ainda incipientes na forma como são conhecidos na 

atualidade, e os veículos de comunicação, ora censurados, ora coniventes com o sistema 

vigente. 

 Na definição de Gonh (1995, p.44) movimentos sociais definem-se como lugar onde 

acontecem as demonstrações de um grupo contra o poder constituinte que o oprime:  

[…] são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 

sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam 

suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade 
civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas 

e problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 

desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 
identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta 

identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a 

partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados 
pelo grupo. 

 

Nesse contexto de lutas, alguns grupos considerados minorias, se organizam em 

busca de se tornarem novos atores sociais e, assim, conseguirem ecoar sua voz contrária ao 

dos grupos dominantes. Vale ressaltar, que na ficha informativa dos Direitos Humanos 

(2008, p.3) as Nações Unidas definem como características dos grupos de minorias aqueles 

que possuem “uma identidade étnica, linguística ou religiosa própria e diferente da 

identidade da maioria da população”. 
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Ampliando esse conceito num contexto contemporâneo Sodré (2005, p.01) classifica 

como minoritários aqueles que “têm possibilidades de terem voz ativa ou intervirem nas 

instâncias decisórias do Poder aqueles setores sociais ou frações de classe comprometidos 

com as diversas modalidades de luta assumidas pela questão social.” Nesse contexto, 

incluem-se os negros, as mulheres, os homossexuais, os ambientalistas, os índios.  

Sendo assim, esses grupos organizados, com consciência ético-política e aspiração 

de mudanças sociais lutam contra o poder hegemônico para conseguirem manifestar sua 

voz num espaço dominado pelo poder constituído. Nessa óptica, Sodré (2005, p.13) 

determina como características básicas de uma minoria:  

 

Vulnerabilidade jurídico-social (não institucionalizado); identidade 

in satu nascendi (vive do eterno recomeço); luta contra hegemônica 

(busca a redução do poder hegemônico) e estratégias discursivas 

(reconhecimento do discurso e de ações como recursos de lutas). 

  

Dessa forma, as minorias travam um embate entre igualdade e liberdade para 

conseguirem um equilíbrio entre esses dois pontos e, assim, abrirem espaços de discussões 

e práticas para combaterem as expressões hegemônicas. As ações de sociabilidade, dentre 

elas amizade, solidariedade e generosidade são defendidas por Paiva (2005) como dever de 

enfoque central dos grupos minoritários, que segundo a autora parecem não ter mais tanto 

sentido na atualidade. Isso mostra as diversas possibilidades que as minorias têm de atuar 

na conjuntura social como forças contra-hegemônicas, não agir apenas nas falhas das 

instituições.  

A democratização dos veículos de comunicação é tema de debates no país desde a 

ditadura, para Haje  (2007, p. 133) a comunicação democrática passa pela formação da 

esfera pública de discussão e os movimentos sociais organizados tem mais legitimidade 

nesse espaço:  

 

Se os parlamentares, sindicatos e partidos perderam, em grande 

parte, legitimidade na contemporaneidade, o papel essencial nessas 

esferas públicas foi assumido por movimentos sociais, na forma de 

organizações e associações livres, não estatais e não-econômicas.  

   

 Na sua origem o espaço público era excludente e demarcava as lutas da sociedade 

burguesa em defesa de seus direitos e contra o Estado (HABERMAS, 2001). Haje (2007) 

propõe uma nova esfera pública como sendo local de descoberta e resolução de problemas 

ao invés de somente cobranças do Estado, e a participação dos movimentos sociais colabora 
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para essa reestruturação. A proposta é de construção de um espaço plural, onde as questões 

sociais são debatidas na perspectiva de informar e formar os públicos envolvidos, nesse 

sentido “[...] surge uma esfera pluralista de organizações, de sujeitos coletivos, em luta ou 

em aliança entre si” (RAMOS, 2005, p. 62). 

 O Estado aparece num primeiro momento como o “inimigo” a ser vencido, porque 

emanariam dele o poder, a dominação e a hegemonia e numa analogia ao regime vivenciado 

no Brasil, representaria os militares e a ditadura contrários à sociedade civil e seu projeto de 

democratização. Essa relação é questionada por Foucalt  (1979) apud Haje (2007, p. 137) 

para quem o poder está além da estrutura organizada do Estado, permeia toda a sociedade e 

está orientado para relações de poder que funcionam como “[...] uma rede de dispositivos 

ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou 

fronteiras”. Para o autor supracitado, a destruição ou controle do Estado não transformariam 

as relações de poder, as mudanças passariam pelas práticas e relações sociais, onde o poder 

de fato é exercido. 

 Para a formação da esfera pública plural seria necessária a superação de questões 

pessoais, e o debate racional passaria pela “[...] presunção da imparcialidade e a expectativa 

de que os participantes questionem e transcendam suas preferências e concepções iniciais. 

Além disso, que ultrapassem os interesses próprios para tentar atingir o bem comum” 

(HAJE, 2007, p. 132). Sendo os movimentos sociais organizados em torno de ideias e 

objetivos compartilhados estariam habilitados para trazer ao debate nos espaços públicos os 

temas restritos as esferas privadas, fazendo repercutir as demandas dos grupos.  

 Desde sua formação, o papel da sociedade civil, onde estão inseridos os movimentos 

sociais, é contrário ao sistema de dominação vigente. Na concepção de Gramsci (19??) 

apud Ramos (2007) o desenvolvimento histórico passa pela ação e positivismo da sociedade 

civil, para isso é preciso organização e mobilização. “Se houver mobilização, as estruturas 

sobre as quais se apóiam a autoridade de um público que toma posição podem começar a 

vibrar. E as relações de força entre a sociedade civil e o sistema político podem sofrer 

transformações” (HAJE, 2007, p. 135). 

Nas últimas décadas as manifestações públicas ganharam relevância no contexto 

sociopolítico e econômico e os movimentos sociais passaram a utilizar os recursos 

midiáticos para difundir seus propósitos e até mesmo como forma de sobrevivência, para 

isso, valeram-se dos meios alternativos, já que nem sempre dispõem de espaço na mídia 

convencional (BENEVENUTO, 2005). Os veículos de comunicação no país estão 
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concentrados nas mãos de poucos grupos empresariais, além da formação de oligopólios 

midiáticos, proibidos de acordo com a Constituição Federal (1988), a produção dos 

conteúdos veiculados também é concentrada em determinadas regiões, definindo os temas 

de interesse público. 

 

[...] se consideramos que os conglomerados das redes de TV, tal 

como as organizações Globo, incluem revistas, jornais, companhias 

cinematográficas, indústria fonográfica, emissoras de rádio e TV, 

televisão a cabo e Internet, é fácil concluir que o interesse público 

do brasileiro, seus gostos, crenças, cultura e valores, estão sob 

controle de corporações, as quais estão criando uma estrutura de 

dependência a fim de reforçar e impor seus valores e produtos à 

sociedade (MATTOS, 2002, P. 47). 

 

Dentre os aparelhos privados de hegemonia apresentados por Gramsci, a empresa e 

a mídia aparecem respectivamente como primeiro e segundo lugares na hierarquia do poder 

no âmbito da sociedade civil, sendo a mídia “[...] uma forma muito mais poderosa 

justamente pela sua singularidade: a de produtora e disseminadora de conteúdos [...]” 

(RAMOS, 2007, p. 39). Na sociedade atual é marcante o poder de agendamento das 

coberturas midiáticas e interferência nos temas que serão prioridades nas discussões dos 

públicos.   

Gramsci acreditava que os instrumentos midiáticos e os demais aparelhos privados 

de hegemonia poderiam produzir consensos “emancipatórios”, para isso os públicos 

precisavam estar educados e informados, conscientes do seu papel para a transformação da 

sociedade, porém os veículos de comunicação rapidamente tornaram-se massivos, 

alinhando-se a lógica de mercado e perdendo seu viés educativo e formativo (RAMOS, 

2007, p. 37). Para atender as demandas desse mercado, os veículos de comunicação 

privilegiam os interesses dos grupos hegemônicos e os movimentos sociais com suas 

demandas e projetos, por exemplo, são excluídos das coberturas midiáticas.         

 

Esse é o dilema contemporâneo mais agudo para quem se coloca 

criticamente diante dos poderes da Empresa e da Mídia, que, por 

mirarem substantivamente na defesa substantiva de seus interesses, 

tornam-se obstáculo decisivo à expansão da participação e controles 

democráticos, até mesmo pelos pobres: como construir hoje projetos 

sociais alternativos ao projeto capitalista hegemônico (RAMOS, 

2005, p. 74).  
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 Os grupos contra-hegemônicos que pretendem difundir suas ideias, projetos e ações 

não encontram espaço na mídia convencional, que por interesses econômicos barram a 

participação desses grupos nas coberturas. Sendo assim, é necessário criar outras formas de 

participação, e são nos meios alternativos que os movimentos sociais encontram amparo. A 

Internet é propícia para a apropriação dos grupos sociais na construção de uma esfera 

pública múltipla capaz de “[...] garantir que os grupos minoritários tenham voz pública” 

(HAJE, 2007, p. 145). 

 

Contra-hegemonia na Coluna Opinião 

 

O diretor geral do sítio noticioso “Jornalista 292”, da cidade de Picos/PI, Wallysson 

Bernardes
4
, declarou que a coluna “Opinião” “surgiu da necessidade de divulgar e 

incentivar a produção de artigos seguindo a regra democrática”. A coluna publica artigos 

assinados pelos leitores e versam sobre os mais distintos assuntos: desde temas pessoais à 

crítica da mídia. 

A primeira publicação foi em 21 de maio de 2010, as atualizações ocorrem 

geralmente a cada dois dias. Bernardes (2012) declarou que recebe pelo menos quatro 

artigos por semana e eles chegam através do e-mail disponibilizado no sítio, que não é 

exclusivo da coluna, mas destinado ao espaço “fale conosco”. Para publicação dos artigos 

ele revela que existem alguns critérios, como “ser pertinente, que não contenha ofensas 

pessoais, raciais, religiosas, pornografia, pedofilia e nada relacionado ao que não seja 

regido pelas leis da Constituição da República Federativa do Brasil”. Os artigos que mais 

recebem comentários, segundo o diretor, são relativos a polêmicas envolvendo políticos, 

saúde, educação e religião. 

  Para chegar aos objetivos propostos neste trabalho, foi realizada análise de 

conteúdo, tendo como objeto de estudo a Coluna Opinião do sítio Jornalista 292. Entre o 

material disponível na página eletrônica 

http://www.jornalista292.com.br/coluna_todas.php?coluna=10, recorreu-se à amostra de 

cinco artigos, publicados entre os dias 03 e 14 de junho/2012. A pesquisa privilegiou a 

análise dos significados, buscando compreender as condições de produção no tocante ao 

contexto sociocultural dos produtores (BARDIN, 1977).  

                                                
4 As citações dispostas neste trabalho referentes ao diretor geral do sítio noticioso de Picos/PI Jornalista 292, Wallysson 

Bernardes foram coletas e/ou cedidas através de entrevista oral em profundidade às autoras do presente artigo Graciele 
Barroso e Maria de Sousa Santana em 15 de abril de 2012. 

http://www.jornalista292.com.br/coluna_todas.php?coluna=10
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 Os artigos analisados são os seguintes: Reflexões acerca das “sonsas” de Camila 

Pier; Picos: um povo que trabalha, escrito por Douglas Nunes; Cidadania rasurada de Zé da 

Cruz; Os avanços da mulher na magistratura, Dinavan Fernandes Araújo; e Ricos X pobres: 

preconceito e luta de classe do PT, assinado por Socorrinha do PT.  

 No primeiro artigo (Reflexão acerca das “sonsas”) é feita uma crítica às mulheres 

submissas aos reclames da sociedade que quando estão na presença dos companheiros 

adotam um comportamento de inferioridade e investem nos padrões de beleza 

estereotipados. O discurso contra-hegemônico aparece na rejeição ao sistema capitalista que 

incentiva o consumo exacerbado de roupas de grifes: “[...] e as roupas de marca que 

mostram o quanto não fixam na vida de ninguém”. 

 No artigo “Picos: um povo que trabalha” o autor apresenta um “desabafo” de um 

trabalhador que contribui para o crescimento da cidade de Picos e não tem esse esforço 

reconhecido por parte dos governantes. A crítica é dirigida aos poderes instituídos dos 

governos estadual e municipal que não propiciam a ambiência para o desenvolvimento do 

município e desrespeitam a “sua gente laboriosa, gente que produz e se lança ao desafio e à 

ambição de criar, de fazer valer seus direitos, de crescer e se desenvolver”. 

 “Cidadania rasurada” também apresenta oposição aos governos estadual e municipal 

(agora de Teresina), e segue a postura crítica em relação aos serviços prestados, dessa vez a 

saúde pública e falta de cursos profissionalizantes para os jovens das comunidades 

periféricas. 

  Numa sociedade ainda marcada pelo machismo, o artigo “Os avanços da mulher na 

magistratura” ressalta as primeiras conquistas femininas em cargos jurídicos 

representativos, destacando que mesmo diante das garantias constitucionais as mulheres não 

tem o mesmo espaço que os homens na ocupação de altos cargos. “Mas acreditamos que a 

força feminina está ocupando o seu espaço sem grandes entraves com os homens, graças ao 

envolvimento, comprometimento e boa vontade das mulheres deste país”. 

 “Ricos x pobres: preconceito e luta de classe dentro do PT” destaca a disputa entre 

grupos dentro do Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí. A militante identificada 

como contrária à postura adotada pelo partido depois que chegou ao poder, faz uma 

retrospectiva histórica de sua constituição. O relato salienta que os partidários em cargos 

eletivos consideram-se os representantes dos demais e desprezam a orientação da maioria 

dos filiados. “O PT nasceu pra ser diferente, é por isso, que ao contrário, dos que muitos 

imaginam o PT não tem dono, nem lideranças que estejam acima do partido [...]”. 
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 Os artigos trazem temáticas que fazem oposição aos sistemas vigentes na sociedade, 

como o machismo, o consumo incitado pelo capitalismo e os poderes constituídos dos 

partidos políticos, governos estadual e municipal. São conteúdos contra-hegemônicos que 

denunciam o contexto sociocultural dos autores: contrários aos sistemas hegemônicos e na 

reivindicação de mudanças estruturais. As temáticas abordadas contribuem para a formação 

de um espaço público plural, aberto as demandas dos grupo contra-hegemônicos, excluídos 

da cobertura midiática dos veículos tradicionais.  

 

Considerações 

 

 A legitimação de grupos contra-hegemônicos no país corresponde a seu histórico de 

luta: oposição aos grupos dominantes em momentos críticos como a ditadura. Pelo respaldo 

e representação, eles têm mais credibilidade nos debates propostos no espaço público 

midiático. O desafio é conseguir espaço nas coberturas dos veículos tradicionais, 

atualmente integrantes de oligopólios midiáticos e a serviço de estruturas hegemônicas 

como o capitalismo e o liberalismo. 

 Para garantir participação nos espaços públicos de discussão, os grupos precisam 

“ecoar sua voz”, fazendo uso de meios alternativos de comunicação e de estratégias de 

mobilização para tentar despertar o interesse da mídia convencional pelas demandas 

defendidas. A Internet é por excelência o local da pluralidade, e é nesse espaço que os 

grupos ganham maior vazão.  

  Essa máxima é verificada na Coluna Opinião do sítio Jornalista 292. No período 

analisado, as cinco publicações trazem conteúdos contra-hegemônicos, comprovando a 

apropriação dos grupos na difusão das ideologias e demandas. Com a reconfiguração do 

espaço geográfico modificado pelo virtual, a ideia de grupo apresentada nesse trabalho para 

se referir à coluna contempla pessoas que defendem ideologias e projetos comuns.  

 Como a democratização dos meios de comunicação almejada pelos grupos 

organizados durante a ditadura militar ainda parece distante, é necessário que as 

organizações busquem formas de participarem do debate público, ecoando suas opiniões e 

demandas e contribuindo para a construção de um espaço de fato plural, reflexivo e crítico 

quanto aos sistemas hegemônicos.  
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