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Jornalismo popular em defesa das causas democráticas:  

o caso do jornal Brasil Popular  1 

Rozinaldo Antonio Miani  2 

 
RESUMO: O jornal Brasil Popular foi lançado em dezembro de 2015 com o propósito de 
defender os valores democráticos na ordem da sociedade brasileira. Neste artigo, realizaremos 
uma análise de conteúdo do jornal Brasil Popular considerado uma importante experiência no 
campo da Comunicação Popular e Comunitária. Com um projeto editorial de perspectiva 
contra-hegemônica, o referido jornal oferece uma análise crítica dos fatos da realidade 
brasileira contrapondo-se ao que é publicado na “mídia burguesa”. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o propósito de ser portador da defesa das causas democráticas na sociedade brasileira, 

em meio a um contexto pré-golpe, o jornal Brasil Popular foi lançado em dezembro de 2015 

na cidade de Brasília/DF para auxiliar o leitor a compreender a realidade sociopolítica 

brasileira e seus desdobramentos, bem como oferecer argumentos para sustentar uma opinião 

crítica diante da cobertura midiática da conjuntura nacional. 

O projeto editorial inicial se constituía de um jornal quinzenal em formato tablóide, com oito 

páginas, colorido e distribuição gratuita de 20 mil exemplares, além de disponibilização de 

versão digital para acesso via internet. Até o final do ano de 2020, foram produzidas 111 

edições do jornal Brasil Popular, mantendo predominantemente a periodicidade quinzenal. 

Quanto à tiragem, o jornal teve circulação de 20 mil exemplares até a edição número 80 de 

setembro de 2019; a partir de então, passou a ter tiragem de 10 mil exemplares até a edição 

número 95 de maio de 2020, quando teve sua versão impressa suspensa em razão da 

pandemia provocada pelo novo coronavírus e das recomendações das autoridades sanitárias 

para manter distanciamento social, ficando mantida apenas a versão digital. 

Para apresentar e explicar aos leitores a “missão do jornal Brasil Popular”, Beto Almeida - 

um dos integrantes do conselho editorial - escreveu o editorial para uma edição especial 
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produzida para o Fórum Social Mundial de 2016 e afirmou que o jornal teria a missão de 

“circular informação importante para defender a legalidade democrática do governo eleito 

pelo voto popular e mostrar as conquistas dos últimos 13 anos, sonegadas, distorcidas, 

manipuladas e até negadas pela mídia capitalista [...]” (ALMEIDA, 2016, p.2). Afirmando 

tratar-se de um “jornal de massas, popular e democrático”, Almeida amplia sua argumentação 

sobre a missão do jornal Brasil Popular: 

Por que nascemos? O Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU e isso não virou 
manchete! O Brasil incluiu milhões de brasileiros no consumo civilizatório 
de eletricidade, alimento e equipamentos, e isso não virou manchete! O 
Brasil reduziu radicalmente a mortalidade infantil, construiu 400 novas 
Escolas Técnicas Públicas e Gratuitas, e mais 59 novas universidades, 
também públicas e gratuitas e isso não foi noticiado como se deve! O apoio à 
Agricultura Familiar aumentou decididamente; em várias cidades do Piauí, o 
programa Mais Médicos zerou a mortalidade infantil e milhares de cisternas 
foram construídas no semi-árido nordestino, mas isso não foi informado 
adequadamente ao nosso povo. O Jornal Brasil Popular se propõe a prestar 
esta informação, é nossa missão! [...]. O Jornal Brasil Popular nasce para 
fazer a narrativa de como o Brasil mudou, como muitas reivindicações do 
Fórum de Porto Alegre viraram políticas públicas no Brasil e em outros 
países [...]. Nós temos a missão de fazer com que o Jornal Brasil Popular 
defenda as mudanças já feitas e os interesses do povo brasileiro contra as 
manobra de golpistas, internos e estrangeiros (ALMEIDA, 2016, p.2). 

Nesse sentido, como desdobramento de um processo de pesquisa que visa conhecer e analisar 

as experiências comunicativas de imprensa popular alternativa no âmbito da Comunicação 

Popular e Comunitária, definimos como objetivo para este artigo realizar um primeiro esboço 

de análise de conteúdo do jornal Brasil Popular, identificando e comentando as principais 

temáticas tratadas pelo periódico - especificamente, apresentadas nas capas de suas edições - 

partindo do pressuposto de que se trata de uma seleção e abordagem dos fatos da realidade 

brasileira por uma perspectiva contra-hegemônica. 

 

“MÍDIA POPULAR” EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

Os processos de disputa de hegemonias no âmbito da sociedade brasileira passam, 

inexoravelmente, pela batalha de ideias no campo da Comunicação. A “mídia burguesa”, 

como um “aparelho privado de hegemonia” (GRAMSCI, 1995) procura se apresentar, 

persuasivamente, como um representante imparcial da sociedade brasileira; porém, ao 
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contrário disso, reconhecemos que esta mídia “organiza e amalgama os interesses das várias 

frações de classe da burguesia” (BORGES, 2010, p.4).  

Por sua, vez, em relação à “imprensa popular alternativa” consideramos tratar-se de “uma 

comunicação notadamente político-ideológica, vinculada aos interesses das classes 

subalternas, no contexto da luta de classes [...] (MIANI, 2010, p.298-299), inserida no campo 

da Comunicação Popular e Comunitária. 

É justamente nesse embate político-ideológico que se insere a emergência do jornal Brasil 

Popular, como uma experiência de imprensa popular alternativa, voltada para a conformação 

de “uma outra comunicação” (MORAES, 2003), compreendida a partir dos referenciais 

teóricos da Comunicação Popular e Comunitária (MIANI, 2011) e na perspectiva da 

Comunicação dos Trabalhadores (GIANNOTTI, 2014). 

Em diversas ocasiões, o jornal Brasil Popular apresentou autodeclaração de sua natureza 

enquanto produto jornalístico e produção comunicativa no contexto da sociedade brasileira; 

“mídia popular” e “imprensa independente” foram as caracterizações mais presentes. 

Destacamos, ainda, a utilização de slogans reveladores da perspectiva político-ideológica 

assumida pelo jornal, como por exemplo, “fique bem informado lendo, ouvindo e vendo a 

mídia que verdadeiramente está ao lado do povo” e “sem jornalismo de verdade não existe 

democracia - apóie o jornal Brasil Popular”. 

O caráter contra-hegemônico - e, mais do que isso, militante - do jornal Brasil Popular 

também foi manifestado no texto que acompanhou o convite para o evento comemorativo de 

um ano da existência do jornal. Na ocasião, os editores afirmaram: 

O Jornal Brasil Popular tem cumprido seu objetivo de proporcionar às 
camadas populares o acesso a fatos e acontecimentos da conjuntura 
brasileira, sem a maquiagem da grande mídia. Já na sua estreia, em 
dezembro de 2015, denunciou que o Brasil corria risco de sofrer um golpe de 
Estado, o que de fato veio a acontecer. E o trabalho de mostrar o Brasil real 
continua e não pode parar (BRASIL POPULAR, 2017, p.2). 

Diante de nossas percepções, e também da própria autodeclaração dos responsáveis pelo 

jornal, reafirmamos a compreensão de que, em relação ao jornal Brasil Popular, trata-se de 

uma experiência de imprensa popular alternativa. Como imprensa popular, sua perspectiva 

contra-hegemônica se manifesta tanto pelo fato de explicitar suas posições políticas - em 

oposição à postura dos veículos da mídia burguesa que fazem o discurso da imparcialidade - 
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quanto por assumir o compromisso de pautar temas que são omitidos ou distorcidos pela 

grande mídia e abordá-los sob a ótica das chamadas “camadas populares”. 

No que se refere à sua condição de imprensa alternativa, o jornal Brasil Popular, além de 

apresentar um projeto gráfico-editorial que se apropria das principais características que 

marcaram a experiência histórica da imprensa alternativa no Brasil (KUCINSKI, 1990) - 

inclusive, em um contexto sócio-histórico permeado por processos antidemocráticos -, ele se 

constitui como uma experiência legítima de afirmação da necessidade de construção de um 

campo midiático como espaço público de exercício de cidadania, por meio de um “discurso 

transformador”. A esse respeito, Alexandre Haubrich (2017, p.68) afirma que “quando 

falamos em discurso transformador que emerge da mídia alternativa, esse é o ponto: essa 

transformação passa por mais cidadania, por mais direitos, por mais consciência, por mais 

capacidade de intervenção”. E segue o referido autor: 

Para além do discurso, as formas de organização da mídia alternativa devem 
ser democráticas, vinculadas às lutas populares. Esse é mais um elemento 
que reforça sua capacidade de construir cidadania. A partir da ação coletiva, 
do enraizamento ou ao menos do diálogo constante com os movimentos 
populares, com os setores marginalizados e oprimidos, a mídia alternativa 
torna-se capaz de, juntamente com esses movimentos e grupos sociais, 
ampliar as práticas cidadãs de “fora” da mídia e de dentro dela 
(HAUBRICH, 2017, p.68). 

Por isso, por sua conexão com as lutas populares e os movimentos sociais organizados e 

mobilizados em torno da formulação ou da disseminação das denúncias contra as manobras 

políticas que resultaram na articulação e na consumação do “golpe de Estado” (LÖWY, 2016; 

DEMIER, 2017) desferido contra a democracia brasileira, bem como por ser, em si mesma, 

uma ação estratégica autônoma em defesa das causas democráticas, o jornal Brasil Popular 

cravou seu lugar como mídia popular em defesa da democracia. 

Mas do que tratou o jornal Brasil Popular em suas páginas? Que temas mereceram destaque 

no periódico, em especial, em suas capas? A seguir, apresentaremos um esboço de análise de 

conteúdo do jornal Brasil Popular para podermos inferir sobre o Brasil que mais interessa às 

classes subalternas. 

 

BREVE ANÁLISE DAS CAPAS DO JORNAL BRASIL POPULAR 
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Em dezembro de 2020 o jornal Brasil Popular atingiu sua 111º edição. Considerando o 

grande volume de edições já publicadas optamos, para esta ocasião, realizar [um esboço de] 

uma análise de conteúdo (BARDIN, 2004; FONSECA JÚNIOR, 2005). Partimos do 

pressuposto de que “a análise de conteúdo já não é considerada exclusivamente com um 

alcance descritivo” (BARDIN, 2004, p.19), portanto, trata-se de uma metodologia pertinente 

para a realização combinada com uma análise crítica e de natureza qualitativa. 

Apesar de considerar a metodologia da análise de conteúdo bastante apropriada para lidar com 

volumes mais amplos de documentos, definimos como corpus específico para esta primeira 

imersão analítica do Brasil Popular, as capas do referido jornal. Nesse sentido, o 

procedimento metodológico se iniciou por uma “leitura flutuante”, que procurou apreender de 

forma não estruturada a organização gráfico-editorial do periódico e os principais fatos e 

temas abordados em suas manchetes, seguindo pela organização e categorização dos temas até 

atingir as condições necessárias para a realização de inferências e interpretação crítica dos 

dados registrados. 

Numa observação geral em relação ao projeto gráfico, vimos um jornal que organiza a 

diagramação a partir de um tema principal com manchetes concisas e impactantes - não 

necessariamente seguindo a regra jornalística para os títulos -, como por exemplo, “Golpe, 

nunca mais!”, “Em defesa da democracia”, “Lula é inocente”, “Em defesa da CLT”, “Golpe 

avança”, “O povo decide”, “Ditadura nunca mais”, “Um país desgovernado”, “Vergonha 

mundial”, “Queremos vacina!”. Esses elementos verbais são combinados com a utilização dos 

mais diversos recursos visuais, principalmente, charges e fotografias. 

Além disso, em cada capa são apresentadas algumas chamadas com um resumo de matérias 

tratadas no interior da respectiva edição, algumas delas também acompanhadas de imagens. A 

esse respeito, inclusive, merece destaque a criação da tira “Fantástico mundo do golpe”, de 

autoria do chargista Oscar (que também é um dos diretores de arte do jornal), que apareceu 

pela primeira vez na capa da edição número 47 de fevereiro de 2018 e que se manteve 

ininterrupta até a última edição publicada. 

Com relação ao conteúdo, vale destacar que, apesar de se propor a apresentar e a aprofundar 

assuntos que não necessariamente são abordados pela mídia burguesa, ou a tratá-los de 

maneira crítica sob a perspectiva das classes subalternas, os temas presentes nas capas do 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

121 

jornal Brasil Popular expressam os debates e os conflitos próprios da conjuntura de cada 

época específica. 

Durante o primeiro ano de circulação do jornal, o principal tema foi, evidentemente, as 

movimentações políticas que envolveram a articulação e a consumação do golpe que resultou 

no impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Porém, ao invés de tratá-lo apenas como um 

acontecimento noticioso, o jornal fazia a denuncia daquela violação democrática, ao mesmo 

tempo em que oferecia informações e opiniões para que o leitor pudesse compreender os 

jogos de poder e de interesses implicados em cada situação envolvida no contexto do golpe. 

Os percalços e os embates políticos enfrentados pelo governo Temer, principalmente, por se 

tratar de um “governo ilegítimo”, associado ao fato de o referido governo impulsionar um 

conjunto de projetos e ações que produziram impactos desastrosos na vida dos trabalhadores - 

como, por exemplo, a aprovação da “PEC 241: a desgraça econômica do século” ou a 

apresentação de projetos para intensificar a privatização e também para realizar a reforma da 

Previdência - foram abordados sob a ótica de um desdobramento do golpe e do 

restabelecimento da política neoliberal, nocivos à classe trabalhadora, que podem ser bem 

sintetizados na manchete da edição número 31 de maio de 2017: “Temer declara guerra aos 

pobres”. 

Por sua vez, o governo Bolsonaro também não passaria ileso nas denúncias do jornal Brasil 

Popular, tanto pelo caráter autoritário de seu governo, quanto por sua postura insensata diante 

da pandemia que assolou a sociedade mundial, com reflexos gravíssimos na realidade 

cotidiana do povo brasileiro. Dando eco nas manchetes do jornal a algumas expressões 

pronunciadas por Bolsonaro - como, por exemplo, “E daí? Lamento! quer que eu faça o que?” 

- ou contestando tais afirmações - “Não era gripezinha” - o Brasil Popular conclamava o povo 

à resistência e a se organizar e se mobilizar pelo impeachment de Bolsonaro - “É 

impeachment ou renúncia”; “Impeachment! O Brasil pede socorro” -, tanto por suas atitudes 

diante da pandemia quanto pelas políticas governamentais nas áreas sociais e na economia, 

resultando na conformação de “Um país desgovernado”. 

As lutas sociais cotidianas e as grandes mobilizações impulsionadas pelos movimentos sociais 

também foram contempladas na cobertura do jornal Brasil Popular, que se tornou um porta-

voz de divulgação da greve geral, da greve de professores e de caminhoneiros, da Marcha das 

Margaridas e das diversas ocasiões em que se conclamou o povo para ir às ruas em defesa de 
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seus interesses e de seus direitos, como expressão da defesa democrática do direito à 

organização e à manifestação política. Sem contar que, por vezes, o jornal Brasil Popular 

também denunciou e explicitou a regressão da realidade social brasileira - “Brasil pode voltar 

ao mapa da fome”; “A miséria está de volta” -, oferecendo uma análise de conjuntura para 

subsidiar as forças populares no exercício de sua práxis política. 

Por fim, longe de pretender camuflar suas posições em relação ao debate político - inclusive, 

partidário - no contexto da conjuntura nacional, o jornal Brasil Popular manifestou reiteradas 

vezes seu apoio ao projeto político implantado pelos governos Lula e Dilma, valorizando e 

defendendo suas conquistas. Além disso, denunciou o golpe impulsionado pelos 

representantes das elites dominantes, bem como seus desdobramentos consolidados com os 

governos Temer e Bolsonaro e, principalmente, os encaminhamentos da Operação Lava Jato 

que condenou à prisão o ex-presidente Lula. Durante todo este processo, o jornal Brasil 

Popular denunciou o que considerava uma “Injustiça”, defendendo a inocência de Lula e 

assumindo a campanha “#LulaLivre”; por outro lado, considerava um “Escândalo!” a atitude 

parcial do juiz Sérgio Moro que teria atropelado a lei para condenar Lula e que, inclusive, foi 

qualificado como “O farsante” pelo jornal. Consequentemente, à época da soltura de Lula, a 

manchete do jornal Brasil Popular só poderia ser “Lula volta para o povo”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto de um dos períodos mais controversos da história brasileira recente, marcado por 

um “golpe de Estado”, pela gestão do ilegítimo governo Temer e pela ascensão de um 

governo com tendências protofascistas (FONTES, 2019), o jornal Brasil Popular tem 

contribuído de maneira importante para pautar e problematizar os temas da conjuntura 

sociopolítica brasileira ao longo dos últimos cinco anos, por meio de qualificada produção 

jornalística de natureza informativa e opinativa. Para tanto, se vale de um projeto gráfico-

editorial marcado pelo uso de uma linguagem popular e pela recorrente utilização de recursos 

visuais, que favorece a apreensão das ideias e dos fatos apresentados e debatidos. 

Nascido para ser uma voz de resistência contra o então prenunciado golpe contra a 

democracia no Brasil, bem como para ser um espaço voltado para dar visibilidade aos temas 

da conjuntura nacional - negligenciados ou deturpados pela mídia burguesa - sob o ponto de 
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vista dos interesses dos diversos setores das classes subalternas, o jornal Brasil Popular se 

tornou uma das mais representativas experiências de imprensa popular alternativa no âmbito 

da Comunicação Popular e Comunitária. 

As considerações analíticas aqui apresentadas representam apenas a superfície de um 

“iceberg” que revelam a robustez de uma experiência comunicativa contra-hegemônica em 

tempos de golpismo e de autoritarismo. A aplicação plena de uma análise de conteúdo está no 

horizonte de nossas demandas a ser assumida com a máxima brevidade. 
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