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1- RESUMO 

 

Diante do atual cenário de crise política nacional, percebemos o crescimento 

de meios de comunicação independentes, que buscam fugir do cenário de dominação 

oligopolista da mídia brasileira. 

Este trabalho, de vertente qualitativa, visa apontar, por meio de pesquisa 

bibliográfica e estatística, a importância deste crescimento para a democratização de 

mídia, para a visibilidade dos mais variados grupos sociais, e seus benefícios na 

formação de uma sociedade mais politizada, pensante e globalizada. 

Palavras-chave: Mídia independente, democratização de mídia, crise política, 

visibilidade midiática. 

 

2- INTRODUÇÃO 

 

O oligopólio midiático apresentado no Brasil expandiu-se ao longo dos anos 

para todos os setores da comunicação de massa. Atravessou o jornal, chegou aos 

rádios, mostrou suas cores na televisão, e conquistou velocidade de divulgação na 

internet. Os impérios midiáticos, começaram a enfrentar, por volta de 2013, um 

questionamento por parte da população, que já não mais aceitava um noticiário repleto 

de parcialidade. Junto com a insatisfação política, veio à tona a necessidade de grupos 

minoritários se fazerem ouvir. Encontrou-se, então, na internet, uma plataforma 

“gratuita”, de fácil acesso e de ampla divulgação, um aliado para mostrar o outro lado 

da história.  

O embate entre meios de comunicação tradicional e a mídia independente, vem 

tornando-se cada vez mais claro, com ataques diretos e tentativas de desmoralização 

de ambos os lados. Junto com isso, cresce a rede de pessoas que alimenta esse 

segmento alternativo, criando uma polarização de políticas, de ideologias e de público. 

 

3- OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa é mostrar a importância deste movimento de 

imprensa independente, que surge como uma possibilidade de resistência e 

contestação a mídia tradicional, levando a uma democratização do sistema de 



disseminação de informação, resultando em uma maior representação de grupos 

recônditos da mídia tradicional e uma politização de diferentes camadas sociais. 

 

4-  METODOLOGIA 

 

Uma vez que esta pesquisa busca analisar possíveis relações culturais com a 

história política do nosso país, é essencial a utilização de materiais bibliográficos e 

documentais. 

Os materiais bibliográficos correspondem à fundamentação teórica deste 

trabalho. Quanto à pesquisa documental, considerando que os dados ainda estão em 

constante alteração, a utilização de revistas, jornais, blogs e sites de ONG’s 

especializadas é, além de inevitável, de suma importância. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

 

Desde sua fundação, há 91 anos, o Grupo Globo iniciou uma caminhada para 

tornar-se a maior central de produção e distribuição de conteúdo cultural, jornalístico, 

e político do país, e atualmente atinge cerca de 150 milhões de consumidores diários 

(no Brasil e no mundo). Com um grupo que se ramifica para diversos meios de 

disseminação de conteúdo, o conglomerado domina, ou figura entre os mais 

dominantes o setor de comunicação de massas. 

Essa máquina da informação funcionou por muito tempo como um dos únicos 

formadores de opiniões e conceitos, além do norteador ideológico de um número 

enorme de brasileiros, que não necessariamente sabem a série de interesses que as 

gigantes oligopolistas apresentam em determinados temas. 

Em contrapartida, os movimentos, predominantemente jovens, passaram a se 

envolver cada vez mais com a política e os direitos sociais. Ao buscarem aparato 

midiático que oferecesse espaço para suas reivindicações, perceberam que o 

conglomerado da imprensa tradicional, não atendia a suas necessidades. Foi então, 

que passaram a utilizar as redes sociais como uma central de divulgação de 

demandas mais populares e de caráter social. Em tempos de conectividade, alguns 

canais de internet passaram a figurar como fonte de consulta jornalista para estes 

grupos, antes não representados. 



Cerca de 28 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, nenhuma 

norma ou lei complementar foi regulamentada para evitar a concentração dos 

oligopólios de mídia no Brasil. (SORJ, 2006). A internet trouxe a possibilidade de fuga 

desta centralização de informação e em um momento de grande instabilidade política 

no país, tornou-se a principal fonte de criação de conteúdo e troca de informação para 

e entre grupos que buscavam manifestar-se diante da tradicional estrutura política 

brasileira. 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O crescimento do acesso à internet trouxe a sociedade, principalmente aos 

jovens, um acesso imediato a uma infinidade de conteúdo. Isso possibilitou uma 

aproximação mais direta a temas políticos, históricos e culturais. Com essa nova 

ferramenta, os jovens e alguns grupos minoritários da sociedade, passaram a formar 

e divulgar seus próprios centros de notícias, apresentando novas vertentes para 

velhos temas, e conquistando cada vez mais adeptos da imprensa alternativa, além 

de uma juventude mais politizada e consciente da sua importância nas decisões 

políticas atuais. 
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