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Jornal Voz das Comunidades:  

potencial de transformação social e pensamento crítico  

postos em xeque no cotidiano local?1 

Cinthya Pires Oliveira2 

 
RESUMO: A atuação do jornal Voz das Comunidades nas redes sociodigitais é o tema 
central deste artigo, cujo objetivo é apresentar reflexões sobre os mecanismos utilizados para 
atrair interesse da sociedade. Partindo da hipótese de que iniciativas comunitárias de 
comunicação podem cooperar com a transformação social, abordaremos os impactos da 
midiatização, enquanto dinâmica para estimular o pensamento crítico no cotidiano local, sob o 
referencial da Economia Política da Comunicação. 
Palavras-chave: comunicação comunitária; voz das comunidades; midiatização; pensamento 
crítico. 
 

INTRODUÇÃO 

Os impactos das tecnologias digitais na relação entre sociedade, cultura e mídia são inegáveis. 

Dadas as possibilidades de conectividade e mobilidade, o tempo comprimido e os múltiplos 

espaços dilatados se revelam. Embora, talvez mais rápido do que possamos observar a partir 

de uma análise despretensiosa do avanço das tecnologias digitais, as colisões de forças 

socioculturais e econômicas parecem se intensificar a cada década.  

E a busca por despertar o interesse dos homens por meio da comunicação sempre foi alvo de 

disputas ao longo da evolução da humanidade. Gradualmente, à comunicação oral foram 

somados recursos, técnicas e dispositivos que marcaram a história dos meios de comunicação. 

Em paralelo, esses mesmos procedimentos aprimoravam não somente a emissão das 

mensagens como também promoviam mudanças no modo como a percepção do indivíduo 

estava sendo direcionada.  

Assim, ao longo da evolução dos meios, os processos de interação com a mídia foram se 

tornando mais individualizados, ampliando gradativamente as vias para construção simbólica 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGMC/UFF. E-mail: cinthyaoliveira@id.uff.br  
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na esfera privada dos lares (SODRÉ, 2002; HABERMAS, 2003). A partir da segunda metade 

do século XX, a mudança da esfera pública proporcionada pelas tecnologias nos revela 

nuances a respeito do (re)direcionamento da atenção e das configurações de processos sociais 

mediados que impactam nas mobilizações sociais e na atuação de iniciativas de comunicação 

comunitária. 

Se até então os aspectos técnicos e uso de suportes para produção de vídeos estavam 

majoritariamente concentrados na mídia televisiva, no século XXI as facilidades na edição, 

captura e distribuição de imagens desafiam a ordem imposta no passado. A consequente 

diversificação de agentes envolvidos na produção de conteúdos audiovisuais disseminados 

pela internet traz uma série de questões teórico-práticas sobre as disputas e consensos 

estabelecidos, assim como sobre a legitimidade de iniciativas populares que se apropriam dos 

mecanismos hegemônicos – como é o caso do veículo “Voz das Comunidades”.  

Portanto, no contexto mediado em que vivemos e diante das múltiplas relações cotidianas nas 

quais estamos inseridos, é essencial considerar as duas faces das tecnologias digitais, bem 

como seus impactos: 

Se, por um lado, os avanços tecnológicos criaram novas possibilidades para 
o livre fluxo de informações, o uso de redes sociais e o ativismo global, por 
outro lado, há também o potencial que as empresas e governos exercem de 
ampliar seu controle sobre os meios de comunicação, restringir o fluxo de 
comunicação e apropriar-se dessas novas ferramentas para o seu próprio 
lucro e controle, à custa da livre expressão e da democracia (KELLNER; 
SHARE, 2008, p.688).  

De fato, devemos ser cautelosos ao estimar que estamos diante do apogeu da democracia 

participativa e que o direcionamento de atenção aos diversos agentes passa a ser igualitário, 

diante das possibilidades trazidas pela internet e tecnologias digitais. A partir das relações 

cotidianas tecidas nas contradições e disputas, o cenário midiático pode ser compreendido 

como espaço dinâmico a ser desbravado pelas iniciativas comunitárias, sobretudo com 

expansão da acessibilidade e ampliação do número de dispositivos móveis3. 

Assim, a competição por gerar interesse e proporcionar reações nos sujeitos sociais frente aos 

conteúdos distribuídos nos diferentes canais e plataformas de comunicação adquire novas 

                                                 
3 O Brasil terminou o mês de dezembro de 2020 com 234,1 milhões de celulares e densidade de 110,07 cel/100 
hab. Fonte: Anatel. Em junho de 2020, foi publicado resultado de estudo que aponta a média de 09 computadores 
para cada 10 habitantes no país. Fonte: https://link.estadao.com.br/noticias/gadget,brasil-tem-media-de-nove-
computadores-para-cada-dez-pessoas-diz-estudo-da-fgv,70003324697   

https://link.estadao.com.br/noticias/gadget,brasil-tem-media-de-nove-computadores-para-cada-dez-pessoas-diz-estudo-da-fgv,70003324697
https://link.estadao.com.br/noticias/gadget,brasil-tem-media-de-nove-computadores-para-cada-dez-pessoas-diz-estudo-da-fgv,70003324697
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nuances com o fortalecimento das tecnologias digitais. Em grande parte, essa corrida pelo 

interesse do público está relacionada ao modo como se constituiu a internet em praças de 

mercado. Sob gestão de proprietários das plataformas, essas praças do mercado digital se 

organizam por meio de espaços de trocas de informação e interação entre sujeitos sociais que 

“podem ser compradores e vendedores, anunciantes publicitários, desenvolvedores de 

softwares, membros de redes sociodigitais, etc.” (DANTAS, 2017). 

Em paralelo, a visão otimista sobre o uso da tecnologia tem como principal fator a redução de 

distâncias espaciais e temporais proporcionadas pela midiatização. Ao participar dessa 

vivência e frequentar esse novo “espaço público”, somos levados a simplificar a equação a 

respeito da disponibilidade de informação para todos, por todos e de modo praticamente 

simultâneo em diferentes localidades.  

Destarte, o processo de midiatização revela novos tensionamentos que se acumulam enquanto 

tecnologias digitais catalisam a atuação do poder político e econômico na indústria midiática. 

Se por um lado a tecnologia é reverenciada como recurso endossador da democracia 

participativa, evidenciando positivismo embasado em argumentos míopes e utópicos, por 

outro, não podemos negar o seu suporte em mobilizações dos sujeitos sociais e na 

diversificação de vozes a serem constituídas com a distribuição de conteúdo.  

Embora a suposta celebração em prol da diversidade de vozes possa ser suplantada pela 

valorização do capital e seus mecanismos de reprodução de poder, há fluxos de comunicação 

a serem estabelecidos para gerar compreensões e perspectivas diferenciadas. Diante desse 

panorama e a partir de uma leitura atualizada que esboça o novo paradigma da mudança 

estrutural da esfera pública (HABERMAS, 2003), esse artigo tem como objetivo apresentar 

reflexões iniciais a respeito dos mecanismos de inserção do veículo comunitário “Voz das 

Comunidades” no contexto midiático brasileiro, tendo como referencial teórico abordagens 

sobre o bios midiático (SODRÉ, 2002) e a Teoria das Mediações (BARBERO, 1997),  em 

articulação com estudos vinculados à Economia Política da Comunicação. 

Nosso ponto de partida é a repercussão e reconhecimento adquiridos pelo veículo comunitário 

“Voz das Comunidades” junto à sociedade e aos demais veículos de comunicação, tendo como 

pressuposto que a sua legitimidade quanto ao lugar de fala ocorreu a partir do direcionamento 

de atenção para as publicações a partir dos processos socioculturais midiáticos viabilizados 

pelas tecnologias digitais.  
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O artigo contará com abordagens sobre a Teoria das Mediações (Barbero, 1997) e o 

desenvolvimento de pensamento crítico por meio da mídia (Kellner), em articulação com 

estudos vinculados à Economia Política da Comunicação. 

 

DO LOCAL ÀS REDES SOCIODIGITAIS 

A partir da mudança estrutural da esfera pública, com a difusão da imprensa comercial e, 

principalmente, com o desenvolvimento das mídias tradicionais rádio e televisão, a produção 

mediada de sentidos se estabeleceu no âmbito familiar.  A lógica econômica não somente 

acompanhou como catapultou esse movimento, dada a ênfase das mensagens publicitárias e o 

esforço em atrair atenção do público. 

As contribuições de Habermas (2003) sobre a esfera pública burguesa e sua mudança são 

relevantes para a reflexão sobre as relações sociais diante da evolução histórica da mídia. 

Contudo, necessitam ser adaptadas para o atual momento com aceleração tecnológica e 

globalização. Deste modo, ainda que a interação não ocorra presencialmente, mas mediada 

por dispositivos que possibilitem o retorno imediato e sem filtros ou restrições no envio das 

mensagens, entendemos que as tecnologias digitais viabilizam a constituição de um processo 

relacional diferenciado. Isso porque, no contexto da midiatização: 

Muda, por exemplo, a natureza do espaço público, tradicionalmente animado 
pela política e pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de 
representação da realidade e novíssimas (o virtual, o espaço simulativo ou 
telerreal da hipermídia) interagem, expandindo a dimensão tecnocultural, 
onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais (SODRÉ, 2002, 
p. 19). 

Assim, os fluxos de produção de sentidos se multiplicam. Da alfândega para o comércio de 

rua, e deste para os lares. Produtos, sentidos e afetos expandem e transcendem limites até 

então invioláveis. No exercício de ampliar a compreensão da mudança estrutural da esfera 

pública (HABERMAS, 2003), presenciamos a reconfiguração da esfera privada e o 

estabelecimento de novos espaços cotidianos de convivência midiatizada. 

Um exemplo contemporâneo dessa realidade descrevemos a seguir. Após cerca de 16 anos de 

atuação do “Voz das Comunidades”, a equipe cresceu e os produtos midiáticos se 
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multiplicaram. Além da equipe de 12 pessoas4, o “Voz das Comunidades” conta com o apoio 

de colaboradores e correspondentes atuantes em cada em cada uma das comunidades. Os 

planos do fundador Rene Silva é expandir para todas as demais favelas e constituir uma rede 

atuante em todo o país.  

Com essa visão, o veículo possui atuação ambiciosa, que o desloca das relações mediadas 

para imergir na midiatização. O “Voz das Comunidades” tem entre seus produtos o jornal 

impresso lançado em 2005, um site atualizado diariamente (embora não todas as editorias), 

presença massiva nas redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube e WhatsApp) com 

volume de publicações muito maior que no site e também um aplicativo lançado em maio de 

2020 para combater a desinformação sobre a Covid-19.  

Ponderamos que a configuração do espaço público não necessariamente depende das 

tecnologias e das mídias, embora estas possam ser mediadoras. É neste aspecto que nos 

atemos a compreender em que medida o novo paradigma de mudança na esfera pública 

proporcionado pela midiatização pode ter reacomodado forças dissonantes nas relações 

socioculturais estabelecidas no contexto midiático brasileiro e, consequentemente, catapultou 

a evolução do “Voz das Comunidades”. 

Embora não centre sua abordagem na lógica produtiva da economia e da tecnologia 

estruturante dos meios, Barbero (1997) não a despreza enquanto mediação proporcionadora 

de novas relações socioculturais. Tal perspectiva evidencia a preponderância da economia 

também na constituição do arcabouço de projetos comunitários de comunicação, os quais, 

diante da ausência de políticas públicas de fomento e de regulamentação, ficam sujeitos ao 

encadeamento de ações junto às iniciativas privadas e/ou às tratativas isoladas junto ao poder 

público para financiamento de suas atividades.  

 

METODOLOGIA 

Como parte da tese de doutorado, neste artigo nos propomos a expor informações 

preliminares a respeito da atuação do “Voz das Comunidades” nas redes sociodigitais. Como 

                                                 
4 MEIO & MENSAGEM. No Rio, Voz das Comunidades expande atuação. Disponível em: 
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/03/03/no-rio-voz-das-comunidades-expande-
atuacao.html. Acesso em: 13 jul. 2020. 
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recorte, propomos análise das publicações realizadas no Youtube, plataforma que registrou 

aumento de 91% do tempo dedicado pelos brasileiros durante a pandemia em 20205.  

A pesquisa empírica proposta envolve vídeos postados pelo “Voz das Comunidades” no mês 

de março de 2020, quando a mídia hegemônica noticiava há semanas a disseminação do vírus 

no Brasil e no mundo, sendo também período marcado pelo início das mobilizações na 

sociedade em prol de medidas de isolamento e distanciamento social em virtude da Covid-19.  

O “Voz das Comunidades” desenvolve atividades sociais nas comunidades e se posiciona 

como veículo para “prestar serviço de utilidade pública”. A chefe de redação Maria Carolina 

Morganti expõe que “o jornal faz a ponte entre as comunidades e os órgãos públicos – o 

veículo serve para cobrar e fiscalizar melhorias e serviços, de acordo com a demanda da 

população” 6. Inclusive, algumas das atividades desenvolvidas ao longo de 2020 em virtude 

da pandemia, corroboram com a percepção do papel social desempenhado pela instituição7. 

Na própria dinâmica de produção dos conteúdos, a Maria Carolina Morganti, chefe de redação 

do Voz das Comunidades ressalta a dependência da conectividade, expondo que utiliza muito 

o dispositivo celular e suas diversas funções: “Usamos muito o celular. O tempo todo. É nosso 

canal de comunicação com a equipe e com os moradores. Eu uso para gravar, fotografar e 

também fazemos muitas transmissões ao vivo através do Facebook” 8. 

 

                                                 
5 Fonte: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/pandemia-aumenta-em-91-tempo-de-usuario-
brasileiro-no-youtube.htm 
6 VEJA RIO. Voz das Comunidades: da favela para o mundo. 06 de nov. de 2017. Cidades, Abril Branded 
Content. Disponível em: https://vejario.abril.com.br/cidade/voz-das-comunidades-da-favela-para-o-mundo/. 
Acesso em: 13 jul. 2020.  
7 Durante a crise provocada pela pandemia com disseminação do coronavírus, Voz das Comunidades não 
somente atuou na distribuição de cestas e produtos de limpeza, conforme publicações nas redes sociais, como 
lançou um aplicativo sob o apoio do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, com o objetivo de 
“combater a desinformação como uma forma de minimizar os impactos da pandemia nas comunidades em maior 
vulnerabilidade social”. Fonte: https://www.diariodeceilandia.com.br/brasil/consulado-dos-eua-no-rio-e-voz-
das-comunidades-lancam-aplicativo-para-combater-a-desinformacao-sobre-a-covid-19/ Acesso em: 13 jul. 2020.  
8 VEJA RIO. Voz das Comunidades: da favela para o mundo. . 06 de nov. de 2017. Cidades, Abril Branded 
Content. Disponível em: https://vejario.abril.com.br/cidade/voz-das-comunidades-da-favela-para-o-mundo/. 
Acesso em: 13 jul. 2020.  

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/pandemia-aumenta-em-91-tempo-de-usuario-brasileiro-no-youtube.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/09/pandemia-aumenta-em-91-tempo-de-usuario-brasileiro-no-youtube.htm
https://vejario.abril.com.br/cidade/voz-das-comunidades-da-favela-para-o-mundo/
https://www.diariodeceilandia.com.br/brasil/consulado-dos-eua-no-rio-e-voz-das-comunidades-lancam-aplicativo-para-combater-a-desinformacao-sobre-a-covid-19/
https://www.diariodeceilandia.com.br/brasil/consulado-dos-eua-no-rio-e-voz-das-comunidades-lancam-aplicativo-para-combater-a-desinformacao-sobre-a-covid-19/
https://vejario.abril.com.br/cidade/voz-das-comunidades-da-favela-para-o-mundo/


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

131 

RESULTADOS PARCIAIS 

A partir dos estudos realizados até o momento9, compreendemos que a história da 

comunicação comunitária no Brasil é marcada por avanços e retrocessos em virtude de 

aspectos estruturantes que acarretam a descontinuidade de veículos comunitários. Por outro 

lado, no cenário de convergência midiática e suposta multiplicação de vozes, a comunicação 

comunitária pode se posicionar como instrumento de transformação social ao proporcionar, a 

partir da cotidianidade, reflexão sobre o senso comum e sistematização do pensamento 

crítico10.  

Diante do atual cenário de midiatização, em que a partir das tecnologias digitais observa-se 

intensa troca de mensagens e significações, as plataformas de redes sociais exercem papel 

relevante na mediação das relações estabelecidas pelo “Voz das Comunidades”.  Há, 

sobretudo, acomodações de forças e consensos entre o “Voz das Comunidades” e os grandes 

conglomerados de mídia.  

No entanto, com relação às publicações realizadas pelo veículo ao longo do mês de março de 

2020 no Youtube, as análises preliminares indicam que o “Voz das Comunidades” não 

realizou postagens de vídeos relacionados à Covid-19. Boletins e programas específicos11. 

começaram a ser disseminados posteriormente, inclusive com aparições do seu fundador Rene 

Silva em ações sociais para distribuição de alimentos e itens de higiene pessoal para os 

moradores das favelas.  

Esse “descolamento” da atuação da mídia local comunitária em relação aos grandes 

conglomerados de comunicação é fator importante para estudos posteriores12. Dada a 

necessidade de outros enquadramentos e visibilidade para problemáticas específicas, tendo em 

vista os critérios de noticiabilidade para o jornalismo local, esse resultado pode, num primeiro 

momento, ser compreendido como resultado natural do posicionamento do “Voz das 

                                                 
9 OLIVEIRA, C. Iniciativas Comunitárias de TV e Perspectivas de Envolvimento da Sociedade na Construção 
de Esfera Pública. Dissertação de Mestrado. UFF, Niterói, 2016. 
10 OLIVEIRA, C. Reflexões sobre o papel do jornalismo comunitário na cotidianidade para constituição de 
pensamento crítico. In: IV Seminário Internacional de Pesquisas em Midiatização e Processos Sociais. 
11 Como os 09 vídeos do “Programa Covid-19 nas Favelas” publicados nos meses de junho e julho de 2020.   
12 O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado em 26/02/2020 e a mídia hegemônica demonstrou a 
evolução da disseminação ao longo de 25 dias, com 1.000 casos confirmados no país. Os casos de espalhamento 
do vírus na Europa e na América do Norte ganharam manchetes no final de janeiro de 2020. As medidas mais 
drásticas de isolamento e os cuidados para prevenção começaram a ser divulgados na segunda semana de março. 
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Comunidades”. Porém, a partir da compreensão de que perspectivas macro influenciam no 

micro, a observação da totalidade pode se revelar como perspectiva essencial para o 

desenvolvimento de pensamento crítico local. E o caso da disseminação da Covid-19 parece 

tornar esse entendimento mais latente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que se procure exaltar suposta independência dos veículos comunitários, essa realidade 

não parece plausível, sobretudo no contexto de midiatização em que as plataformas de redes 

sociais são utilizadas para estabelecer vínculos com as audiências e amplificar as publicações. 

Esse é caso do veículo “Voz das Comunidades”, o qual surgiu como jornal impresso para 

estabelecer vínculo com a comunidade local, mas, a partir do deslocamento de comunicação 

para plataformas de redes sociais, adquiriu abrangência e passou a se relacionar com redes 

comunitárias sociodigitais. 

Observamos que a ausência de vídeos referentes à Covid-19 dentre as postagens de março de 

2020 no canal “Voz das Comunidades” no Youtube, assim como posterior criação de boletins, 

programas específicos e envolvimento em atividades sociais nas favelas, demonstram alguns 

descompassos até mesmo em relação aos agendamentos da mídia hegemônica. 

No entanto, apesar do “Voz das Comunidades” demonstrar morosidade para evidenciar a 

iminente crise que impactaria o cotidiano dos moradores das favelas, em aspecto mais 

abrangente, os resultados preliminares do estudo demonstram que o veículo possui argúcia e 

atuação ambiciosa, que o desloca das relações mediadas para imergir na midiatização. Como 

não esgotamos aqui os estudos, perscrutaremos possíveis fissuras comunicacionais que 

possibilitem o desenvolvimento de pensamento crítico na comunidade local, mesmo diante de 

circunstâncias de predomínio da financeirização e da manutenção de discursos hegemônicos 

na internet. 
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