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RESUMO 

Com a popularização da internet, o debate acerca da democratização da informação dos 
meios de comunicação de massa ganhou uma nova perspectiva, fazendo com que 
teóricos viessem a discorrer sobre o potencial que o ambiente online teria para 
modificar esse quadro. Neste artigo, apresentamos um estudo bibliográfico sobre como 
o poder simbólico dos meios de comunicação de massa se relaciona com o poder 
político, e de que forma a internet tem se constituído como um meio que oferece visões 
alternativas de conteúdo veiculado pela mídia tradicional.  
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1. INTRODUÇÃO 

Sempre que se propõe discorrer sobre o poder da mídia, faz-se necessário tratar sobre a 

importância que os meios de comunicação de massa adquiriram ao longo da história das 

civilizações. O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa fez com que hoje 

eles sejam os principais responsáveis pela produção e transmissão de conteúdo 

simbólico, contribuindo para reforçar conceitos que já se encontram intricados na 

sociedade. 

A transmissão de conteúdo simbólico não esteve sempre atrelada aos meios de 

comunicação. Thompson (1995) relembra que, em épocas remotas, conteúdos 

simbólicos eram produzidos e circulavam através de uma comunicação não mediada, 

face a face, desempenhada também por instituições como igrejas, escolas, família – que 

ainda hoje figuram como importantes atores de difusão de conteúdo para os membros 

que delas fazem parte.  

1 Trabalho apresentado no Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente 
do XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. 
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No entanto, com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação de massa e 

sua gradual inserção em nosso cotidiano, a mídia adquiriu papel fundamental em nossa 

sociedade, tanto pela sua produção de conteúdo em larga escala quanto pelo seu alcance 

espaço-temporal. Essa atividade de produção e transmissão de formas simbólicas 

caracteriza seu poder simbólico, que implica numa “capacidade de intervir no curso dos 

acontecimentos, de influenciar as ações dos outros e produzir eventos por meio da 

produção e da transmissão de formas simbólicas” (Thompson, 1995:24)  

Ao reconhecer o poder simbólico que as instituições midiáticas detêm, preocupa-nos os 

efeitos que as informações produzidas e repassadas podem causar no imaginário social, 

onde o conteúdo transmitido implica em relações imagéticas que atuam como memória 

afetiva de uma cultura.  

É através do imaginário social que uma coletividade esboça sua identidade e objetivos, 

estabelece a distribuição das posições sociais, detecta inimigos e organiza passado, 

presente e futuro. “Trata-se de uma dimensão da consciência humana em que se 

explicitam interesses, conflitos e controles da vida coletiva. (...) É por meio do 

imaginário que se podem atingir as aspirações, os medos e as esperanças de um povo” 

(Moraes, 2009: 30).  

Os imaginários sociais constituem (...) pontos de referência no vasto 
sistema simbólico que qualquer coletividade produz e através do qual 
(...) ela se percebe, divide e elabora os seus próprios objetivos. (...) 
Através dos seus imaginários sociais, uma coletividade designa a sua 
identidade, elabora uma certa representação de si, estabelece a 
distribuição dos papéis e das posições sociais, exprime e impõe crenças 
comuns, constrói uma espécie de código de bom comportamento, 
designadamente através da instalação de modelos formadores (Baczko, 
1985, apud Lima, 2004:179) 

As considerações colocadas por Baczko (1984, 1985) e analisadas por Moraes (2009) 

nos alerta para o potencial que as instituições responsáveis pela produção e transmissão 

de conteúdo simbólico têm de penetrar no imaginário social. Torna-se necessário 

reconhecer que a comunicação mediada envolve escolhas de signos, de combinações e 

intenções, de forma que o conteúdo transmitido está imbuído de símbolos que 

caracterizam a fonte que o produziu.  

2. O PODER SIMBÓLICO E A DIMENSÃO POLÍTICA DA 

COMUNICAÇÃO MEDIADA 



3 
 

Ao propor uma distinção entre quatro tipos fundamentais de poder – político, coercitivo, 

econômico e simbólico -, Thompson (1995:22) analisa que eles não são isolados; ao 

contrário, dialogam entre si. E nos dá uma dimensão de que forma o poder político 

dialoga com o simbólico: “A autoridade do Estado pode também se apoiar na difusão de 

formas simbólicas que procuram cultivar e sustentar a crença na legitimidade do poder 

político.” 

Nesse contexto, como afirma Baczko, as instituições midiáticas, na medida em que 

influenciam e ajudam a construir os imaginários sociais, dispõem de um instrumento 

eficaz de controle da vida coletiva e do exercício da autoridade e do poder: “os mass 

media fabricam e emitem (...) as representações globais da vida social, dos seus agentes, 

instâncias e autoridades” (1985, apud Lima, 2004:179).  

Segundo Chaui (1982, apud Moraes, 2009:45), o discurso midiático assume uma função 

ideológica que consiste em compor “um imaginário e uma lógica da identificação social 

com a função precisa de escamotear o conflito, dissimular a dominação e ocultar a 

presença do particular (...) dando-lhe a aparência do universal”. 

Existe un sistema político que privilegia y controla la información a 
favor de reducidos sectores sociales. Este control desde el gobierno 
sobre los MdC hace de éstos un mecanismo estratégico para el control 
político, por lo cual, por una parte se privilegian y promueven los 
monopolios informativos y comunicativos que responden a ciertos 
intereses, esencialmente cercanos a los del grupo gobernante y por otra 
parte una práctica de represión sistemática como una forma permanente 
de relación. Es impresionante detectar que unas cuantas empresas 
poseen el absoluto control de las estaciones de radio y televisión. 
(Longoria, 2010, on line) 

Ao omitir representações, identidades e anseios de parte da sociedade, pode-se inferir 

que as instituições midiáticas desejam impedir que determinadas expressões 

contradigam o discurso que se quer oficializar. Em geral, o que prevalece é um único 

discurso hegemônico, cujo conteúdo segue uma linha editorial que serve a interesses de 

uma parcela da população.  

No entanto, sabemos que os meios de comunicação possuem um papel social que 

envolve, dentre outros fatores, a transmissão de conteúdos de interesse publico - e não 

privado -, incluindo informações de caráter diverso, informativo, artístico, cultural etc. 

Diante do descumprimento de muitos desses itens e da necessidade de dar vazão a 

discursos que não eram veiculados pelas instituições midiáticas, ao longo da história 
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foram surgindo iniciativas de comunicação alternativa, que tinham como intuito 

transmitir uma visão diferenciada e crítica dos acontecimentos veiculados pela mídia 

tradicional.    

(A comunicação alternativa) pretende ser uma opção como canal de 
expressão e de conteúdos infocomunicativos em comparação à grande 
mídia comercial e à mídia pública de tendência conservadora. (...) Suas 
diferenças são percebidas na direção político-ideológica, na proposta 
editorial – tanto pelo enfoque dado aos conteúdos quanto pelos assuntos 
tratados e pela abordagem critica -, nos modos de organização (de base 
popular, coletiva, no quintal de militantes) e nas estratégias de 
produção/ação, entre outros aspectos. (Peruzzo, 2009:132) 

Por muito tempo, os meios de comunicação alternativa, partindo de iniciativas pessoais, 

enfrentaram dificuldades financeiras para se manter, o que acarretava em um 

conseqüente déficit em seu escopo. Entretanto, nas últimas décadas temos visto um 

fenômeno de crescimento acelerado da imprensa alternativa, que vem se renovando 

graças à popularização da internet. Agora, os produtores de informação que querem 

transmitir seu conteúdo encontram na web um meio que potencialmente apresenta 

alcance global, além de possibilitar canais gratuitos de expressão aos seus usuários.   

3. A INTERNET E AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA A IMPRENSA 

ALTERNATIVA  

Ao contrário de meios tradicionais de comunicação, a internet se caracteriza pela sua 

natureza descentralizada. Enquanto antes a difusão de conteúdo ocorria principalmente 

no seio dos grandes veículos de comunicação coletiva (a imprensa, o rádio, a televisão, 

o cinema etc.), com a internet, esse fenômeno se dá de forma bastante diferenciada.   

A estrutura de comunicação propiciada pela rede de computadores permitiu que 

qualquer usuário fosse ao mesmo tempo consumidor, criador e distribuidor de 

informação, fosse ele iniciado ou não no fazer jornalístico. A lógica de produção 

centrada num emissor e dirigida a muitos (um/todos) foi modificada para uma em que 

todos podem se tornar emissores e serem vistos/ouvidos por todos (todos/todos). “A 

nova mídia, portanto, altera algumas das características centrais dos antigos meios: a 

unidirecionalidade e a massificação.” (Lima, 2009: 27) 

A internet quebrou paradigmas e trouxe inúmeras contribuições no que diz respeito ao 

fenômeno da comunicação. E sua utilização cresce cada vez mais: estudos 
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desenvolvidos nos EUA concluíram que a busca de informação na Internet chegou a 

suplantar a televisão (Cole, 2005). É nesse contexto – tendo seu conteúdo disponível em 

um mesmo meio para uma grande pluralidade de destinatários - que a imprensa 

alternativa encontrou estrutura para se recriar.  

3.1 O que é Imprensa Alternativa? 

Segundo classificação proposta por Peruzzo (2009), e dentro da perspectiva das novas 

mídias, pode-se caracterizar a imprensa alternativa como um tipo de jornalismo não 

alinhado a governos, e sem a necessidade de gerar lucros, e possuir alinhamento 

estratégico aos interesses ideológicos e políticos das classes dominantes.  

A imprensa alternativa pode ser gerida por um grupo ou por indivíduos, dispõe da figura 

de um gatekeeper e a uma preocupação maior com a veracidade do que é publicado.  

Alvo de acusações de uma provável “censura”, a triagem de editores 
profissionais sobre o material submetido pelo público se torna 
necessária na medida em que tais espaços se propõem “jornalísticos”. 
Para tanto, o compromisso com a realidade ainda se sustenta. Realidade 
esta que se torna mais viável após processos de checagem de fatos, 
eventual correção de dados e adequação a uma linguagem de fácil 
compreensão (Brambila 2009, apud Junior, 2009 : 96) 

 

A imprensa alternativa é apontada como uma atividade de natureza jornalística que se 

diferencia pela veiculação de conteúdo dissociado de interesses econômicos e que, 

embora transmita informação de cunho político, não segue uma linha editorial 

institucionalizada que define de antemão as informações que não devem ser veiculadas.  

Nesses veículos, jornalistas e/ou comunicadores demonstram uma clara tendência a 

democratizar a palavra da informação, sendo seus meios independentes do governo, do 

Estado e das corporações, relacionando-se especificamente a um projeto de 

transformação social. 

Embora reproduzam algumas vezes as pautas das redações convencionais, podemos 

considerar que a imprensa alternativa online se configura como uma fonte de 

informação alternativa que distingue-se principalmente pela linha de abordagem dada 

pelo emissor da mensagem.   

3.2 Contribuições da Internet 
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O acesso a discursos que diferem do conteúdo veiculado pela mídia tradicional foi 

facilitado com a popularização da internet. Não é raro encontrarmos sites gerenciados 

por jornalistas que apresentam conteúdo diferenciado e adquiriram popularidade e 

público cativo. Há vários casos de veículos que chegaram a pautar ou entraram em 

dissonância com o discurso apresentado pelos meios tradicionais. Essas iniciativas 

funcionam como fonte para os curiosos que procuram exercer uma visão mais crítica 

dos fatos que lhes são apresentados.   

As maiores contribuições que a Internet apresenta para que a Imprensa Alternativa se 

desenvolva nesse meio estão basicamente relacionadas aos baixos custos de produção, à 

distribuição e à potencialidade de alcance. A informação está disponível a todos, desde 

que saibam que caminho percorrer até encontrá-la. No entanto, se o público não domina 

a linguagem digital, essa potencialidade é desperdiçada, de forma que torna-se 

necessário readequar o meio.   

Outro ponto interessante está relacionado à interatividade. Mielniczuk (1999) explica 

que a internet é constituída por canais bidirecionais de fluxo de informação, tornando 

possível emitir e receber informações através do mesmo meio e, praticamente, 

simultaneamente. Ou seja, a troca de informações com interlocutores e parceiros ocorre 

no seio do próprio canal, existindo como intermediário apenas o aparato tecnológico.  

Essa facilidade de contato colabora para fomentar a discussão dos temas tratados, 

principalmente quando o produtor da informação abre espaço para dialogar com o 

público. Não é raro encontrarmos nesse feedback desdobramentos não contemplados na 

informação original, propiciados pelo diálogo com interlocutores (que assumem-se 

como emissores). 

Em virtude de suas características, acreditamos que a internet colabora para o processo 

de democratização da comunicação na medida em que abre portas para o processo 

comunicativo e oferece ferramentas para seus usuários. E, nessa perspectiva, os veículos 

alternativos atuantes nesse meio, mesmo com raio de abrangência inferior comparado 

aos meios tradicionais, se tornam importantes aliados para difusão de conteúdo 

diversificado.  

3.3 Desafios da Imprensa Alternativa Online 
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No meio online, as notícias transformaram-se num bem social, sejam elas produzidas ou 

não por profissionais de jornalismo. No entanto, para que essa realidade se torne cada 

vez mais acessível, Mattos & Santos alertam para a necessidade de políticas públicas 

destinadas à questão da inclusão digital.  

Certamente, os recursos tecnológicos facilitam a comunicação [...] Mas 
isso não significa que as mais novas TICs tenham logrado promover 
mudanças sociais profundas e alterações relevantes nas estruturas de 
poder [...] É importante que a inclusão digital seja transformada em 
política pública, desde que o acesso às tecnologias seja necessariamente 
associado aos fatores cognitivos e qualitativos que possam promover 
mudanças importantes nas estruturas sociais. (2009:129) 

Segundo Moraes, a baixa penetração da internet em zonas populacionais carentes é 

apenas um dos fatores que ocasionam a reduzida ressonância dos veículos online no 

conjunto da sociedade. Indo além da questão do acesso, o autor aponta dois outros 

possíveis motivos: inadequação de linguagens/formatos e políticas de comunicação 

eletrônica inconsistentes, sem deixar de reconhecer a importância de que hajam espaços 

dedicados à transmissão de conteúdo contra-hegemônico na web: 

Cabe, sim, agregar aos meios tradicionais as ferramentas digitais (...) A 
apropriação de redes virtuais tende a inserir-se no rol de iniciativas que visam 
construir uma cultura de solidariedade social baseada numa ética de 
reciprocidades entre os sujeitos comunicantes e de socialização da informação 
veraz e do conhecimento de interesse coletivo. (Moraes, 2009: 260-261) 

Após essas considerações, podemos perceber que, embora a internet se configure como 

um importante veículo para a imprensa alternativa, há algumas barreiras a serem 

transpostas e repensadas. Para que o veículo se consolide como fonte de informação 

alternativa, torna-se necessário manter diálogo com seus interlocutores, além de 

considerarmos interessante uma aproximação e troca de experiências com parceiros que 

despontam na web.  Além disso, procurar formas de alcançar cada vez mais público 

devem ser preocupações freqüentes para seus gerenciadores.     

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos as tradicionais instituições midiáticas, cada uma com suas respectivas linhas 

editoriais, muitas vezes não promovem o debate de questões pertinentes à esfera 

pública. Essa questão torna-se ainda mais preocupante ao se tratar de informações de 

cunho político, pois as decisões - tomadas a partir das significações despertadas pelo 

imaginário social - implicam em mudanças para toda a coletividade.   
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Por isso, o surgimento de veículos alternativos online nos põe diante de novas 

perspectivas para as formas de produção e transmissão de conteúdo. Embora não se trate 

de ver a internet como a solução para os problemas de democratização da informação, 

essa crescente interação por ela proporcionada pode culminar em consideráveis ganhos 

para a população na medida em que facilita o acesso à informação.  

Veículos alternativos no meio online colaboram para a democratização da comunicação 

e se tornam importantes aliados dessa luta ao passo que repõem, mesmo que com raio 

de abrangência muito inferior comparado aos tradicionais meios massivos, a circulação 

social de conteúdos contra-hegemônicos. E cabe aqui refletirmos que, embora a 

tecnologia não seja fator determinante das transformações sociais, é inegável que pode 

se transformar em um de seus pilares.   
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