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RESUMO 

 

Quando surge algum tema relevante de política ou religião nos grandes meios de 

comunicação, chamados de mídia de massa, uma leitura ingênua ignora os jogos de 

interesse e manipulação que atuam por trás no modo como a informação é transmitida.  

Seguindo a base teórica de Noam Chomsky, alerta-se para os perigos dessa leitura 

ingênua, ilustrando as deficiências da grande mídia, influenciada pelos poderes 

hegemônicos. Em contraposição, mostra-se um indicativo de solução através das mídias 

alternativas, potencializadas com o auxílio recente do advento da Internet e da grande 

difusão do uso de celulares. A posição de Chomsky é corroborada por exemplos reais de 

desvios na transmissão de informação por meio da mídia de massa, bem como da 

convergência de pensamento com outros autores que trabalham o mesmo tema. Esse 

trabalho visa à conscientização da população por meio de uma leitura crítica dos 

acontecimentos, ajudando a discernir quais as fontes utilizadas e incentivando a busca 

de fontes mais confiáveis, colaborando assim para a formação de um debate de 

qualidade em assuntos de política e religião. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mídia alternativa; mídia de massa; Noam Chomsky. 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

Conforme a humanidade progride nos meios tecnológicos de comunicação, cada vez 

mais informação circula com maior facilidade entre os mais diversos grupos humanos. 

Antes desse progresso tecnológico, um grande problema da comunicação humana 

estava ligado à falta de informação ou à grande dificuldade de acesso a ela. Atualmente, 

um novo problema surgiu ligado ao modo de absorver cada informação recebida, visto 

que a quantidade de informação produzida e recebida a cada momento é de tal modo 

grande que é impossível absorver tudo, sendo necessário fazer escolhas e aplicar filtros 

nas fontes em que se busca uma dada informação. Nesse sentido, para a maioria das 

pessoas, a fonte de informação mais conhecida e utilizada para ter conhecimento dos 

últimos acontecimentos é o que se costuma chamar de mídia de massa (mass media). 

Em contraste, sobretudo com o advento da rede mundial de computadores (Internet), 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São 

Paulo, SP, de 04 a 06 de Outubro de 2016. 
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outras formas de mídia menores também podem ser usadas como fontes de informação 

alternativas à mídia de massa predominante. 

O diretor do Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, Rosental Calmon Alves, ao 

comentar as mudanças provocadas no jornalismo pela revolução digital, em entrevista 

ao jornal O Globo, elabora a metáfora do deserto e da floresta para explicar esse novo 

contexto: 

 

Basicamente, na era industrial o ambiente de mídia era baseado na escassez... 

Escassez de canais, escassez de informação, escassez de métodos de administrar 

informação. Era um deserto. Hoje é o oposto. O que a internet fez foi 

transformar o mundo de tal maneira que todos se tornaram um meio de 

comunicação. A gente passou de uma comunicação dominada por meios de 

massa para uma comunicação dominada por uma massa de meios, onde cada um 

de nós pode expor suas ideias nas redes sociais ou onde quer que seja. 

(MATSUURA, 2016) 

 

Apesar do jogo de palavras utilizado por Rosental, a dominação da mídia de massa 

permanece como a fonte mais usada pela maioria das pessoas para obter alguma 

informação sobre a atualidade. 

Neste trabalho será visto primeiro os usos, limites e perigos da grande mídia para, em 

seguida, analisar a importância da pequena mídia em contraposição à mídia de massa, 

no que concerne à qualidade da informação, sobretudo nos campos da política e da 

religião, segundo a base teórica de Avram Noam Chomsky, descrita em seu livro 

Manufacturing Consent (Manufaturando Consentimento), escrito em conjunto com 

Edward Herman em 1988 e atualizado em 2002 devido ao desenvolvimento das mídias 

nas últimas décadas, sobretudo com o advento da Internet que eliminou diversos 

obstáculos antes existentes para a propagação e uso de mídias alternativas. 

 

1. A mídia de massa 

 

Para fins didáticos será considerada aqui como mídia de massa, ou grande mídia, os 

meios de comunicação mais conhecidos e de maior circulação entre as pessoas. Alguns 

exemplos ilustrativos seriam: TV Globo, grandes jornais como Folha de São Paulo e O 

Estado de São Paulo, Reuters, BBC, The New York Times, CNN, dentre outros de 

grande porte nacionais e internacionais. A mídia de massa é às vezes denominada 

simplesmente por mídia por alguns autores conforme nota Guazina: 
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O uso generalizado da palavra mídia é recente nas pesquisas em Comunicação 

no Brasil. A partir da década de 90 é que começou a ser amplamente 

empregada. Em muitas das publicações especializadas, porém, mídia é utilizada 

no mesmo sentido de imprensa, grande imprensa, jornalismo, meio de 

comunicação, veículo. (GUAZINA, 2007, p.49) 

 

A influência da mídia de massa numa sociedade cada vez mais comunicativa tem um 

considerável impacto nas decisões políticas feitas pelos indivíduos, bem como na 

abordagem de temas mais complexos como os relativos à questão religiosa. Isso se dá 

principalmente porque o uso dos meios de comunicação não se limita apenas a 

transmitir uma informação, mas muitas vezes chega a construir significados e criar um 

modo próprio de ver a realidade. Conforme Guazina deduz das pesquisas feitas nos 

Estados Unidos na segunda metade do século XX sobre a interface entre mídia e 

política: 

 

Os meios de comunicação deixaram de ser entendidos como canais e passaram a 

ser vistos como potenciais construtores de conhecimento, responsáveis pelo 

agendamento de temas públicos e formadores de compreensão sobre o mundo e 

a política. (GUAZINA, 2007, p.53) 

 

No quadro da história recente brasileira, por exemplo, a influência da mídia de massa é 

notória no modo como uma parcela da população brasileira se posicionou diante dos 

desdobramentos políticos da Operação Lava Jato da Polícia Federal do Brasil segundo o 

que essa mídia mostra ou omite em seus noticiários. Após feita a pressão popular, por 

incentivo da grande mídia, conseguiu-se, em maio de 2016, a aprovação do processo de 

impeachment da presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, e seu consequente 

afastamento temporário do cargo. Pouco tempo depois, essa mesma mídia coloca em 

destaque o tema das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, deixando o desenrolar do 

processo de impeachment de lado ou em segundo plano, pois conforme diz Chomsky
3
: 

“o entretenimento é o equivalente contemporâneo do „jogo de circo‟ romano que 

diverge o público da política e gera uma apatia política que é útil para a preservação do 

status quo” (CHOMSKY & HERMAN, 2002, p.xviii, tradução nossa). Chomsky defende 

também que a grande mídia é influenciada por grandes corporações e interesses 

                                                 
3 Doutor em linguística, escritor também de várias obras sobre política, guerra e mídia de massa (sobretudo nos 

Estados Unidos), professor emérito do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e ativista político. 
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econômicos, moldando as notícias transmitidas aos interesses de seus anunciantes. 

Fabrica-se um modelo de pensamento ideal, voltada ao consumo, que a massa deve 

adotar e seguir. Não é de interesse dos anunciantes um ambiente de controvérsias 

políticas, desfavorável aos negócios, por isso, nos dizeres de Chomsky, eles formam: 

 

um mundo de comunidades virtuais construído pelos anunciantes e baseado em 

demografias e diferenças de gostos dos consumidores. Tais aglomerados 

baseados em estilos e formas de consumo estão em contraposição às 

comunidades físicas que compartilham uma vida social e preocupações comuns 

e que participam numa ordem democrática” (CHOMSKY & HERMAN, 2002, 

p.xviii, tradução nossa). 

  

Mas não é apenas em torno da questão política que a grande mídia se move segundo 

interesses e ideologias hegemônicas, também quando o assunto é religião é difícil obter 

uma informação acurada e de qualidade. 

Rosental Alvez, ao tratar do jornalismo contemporâneo, alerta que “um dos grandes 

fenômenos que temos hoje é a epidemia de notícias falsas” (MATSUURA, 2016), bem 

como do perigo de uma cacofonia gerada pelos múltiplos atores de informação onde 

todo mundo tem voz e fala ao mesmo tempo, cuja solução exigiria a presença de um 

jornalismo de qualidade. 

Para não ficar apenas na teoria, mas passar para a realidade, seguem alguns casos 

ocorridos no passado para ilustrar como algumas notícias da mídia de massa podem 

induzir o leitor ao erro.  

A agência internacional de notícias Reuters, ao tratar de um discurso feito pelo papa 

Bento XVI no dia 22 de dezembro de 2008, utiliza a seguinte manchete “Para papa, 

salvar gay é tão importante quanto salvar florestas” (REUTERS, 2008), que é replicada 

pelo jornal O Estado de São Paulo na mesma data, dando a entender que o papa teria 

tratado nesse dia especificamente da questão gay ou dos homossexuais, termos que não 

constam de modo algum no discurso original presente no site do Vaticano, cuja citação 

exata em que cita as florestas diz apenas: “As florestas tropicais merecem, sim, a nossa 

proteção, mas não a merece menos o homem como criatura” (BENTO XVI, 2008). 

O jornal The New York Times também distorceu um discurso do dia 26 de novembro de 

2014 feito pelo papa Francisco numa audiência geral no Vaticano ao colocar como 

manchete de um artigo: “Dogs in Heaven? Pope Francis Leaves Pearly Gates Open” 
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(“Cães no Céu? O Papa Francisco deixa as Portas do Céu abertas”
4
). Após a notícia ter 

sido vastamente difundida, colocando na boca do papa Francisco palavras que não disse, 

cinco dias mais tarde acrescentou-se ao artigo como Nota do Editor a declaração do erro 

cometido e o fato de não terem verificado a citação do papa junto ao Vaticano 

(GLADSTONE, 2014). 

Além desses exemplos, há a denúncia feita pelo papa Bento XVI da distorção feita pela 

grande mídia de um Concílio da Igreja Católica: 

 

Agora quero acrescentar ainda um terceiro ponto: havia o Concílio dos Padres – 

o verdadeiro Concílio – mas havia também o Concílio dos meios de 

comunicação, que era quase um Concílio à parte. E o mundo captou o Concílio 

através deles, através dos mass-media [mídia de massa]. Portanto o Concílio, 

que chegou de forma imediata e eficiente ao povo, foi o dos meios de 

comunicação, não o dos Padres. (BENTO XVI, 2013) 

 

No tema da política, há o caso emblemático ocorrido em 1964, no momento em que 

ocorria o golpe militar no Brasil, diversos jornais de grande circulação influenciaram a 

população brasileira a aceitar a ditadura como os exemplos sintomáticos dos jornais O 

Globo do dia 2 de abril de 1964 cujo editorial teve por título “Ressurge a Democracia!” 

e o jornal O Estado de São Paulo, de mesma data, com a manchete “Vitorioso o 

movimento democrático”, ambos enaltecendo o golpe militar. 

Tais exemplos servem para alertar contra a credulidade de leitores mais desprevenidos 

quanto às manipulações ou erros que podem ocorrer ao se transmitir uma informação. 

Em um discurso feito no dia 22 de março de 2014 pelo papa Francisco sobre os meios 

de comunicação, enfatizou-se a importância da mídia em buscar a verdade, a bondade e 

a beleza e como nesses três caminhos percorridos juntos é possível encontrar erros e 

mesmo armadilhas. Em seguida o papa alertou: 

 

Mas existem também os pecados da mídia! Permito-me falar um pouco sobre 

isto. Para mim, os pecados da mídia, os maiores, são aqueles que seguem pelo 

caminho da mentira e são três: a desinformação, a calúnia e a difamação. Estes 

dois últimos são graves, mas não tão perigosos como o primeiro. (...) a 

desinformação é dizer a metade das coisas, aquilo que para mim é mais 

conveniente e não dizer a outra metade. E assim, aquilo que vejo na TV ou 

aquilo que escuto na rádio não posso fazer um juízo perfeito, pois não tenho os 

                                                 
4 Tradução nossa. 
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elementos e não nos dão estes elementos. Destes três pecados, por favor, fujam! 

Desinformação, calúnia e difamação. (FRANCISCO, 2014) 

 

Tais pecados da mídia não são exclusivos da mídia de massa, embora as consequências 

deles nesse tipo de mídia sejam de maiores proporções. 

A doutora em Comunicação pela UFRJ, Rejane Moreira, afirma que, atualmente, “o 

jornal já não é mais o mantenedor da realidade, pois a realidade é produzida, 

condicionada por uma série de vetores” (MOREIRA & KERBEL, 2008, p.9). Essa visão 

é corroborada pela análise feita pelo filósofo francês Deleuze que relata que: 

 

Os jornais, as notícias, procedem por redundância, pelo fato de nos dizerem o 

que é "necessário" pensar, reter, esperar, etc. A linguagem não é informativa 

nem comunicativa, não é comunicação de informação, mas - o que é bastante 

diferente - transmissão de palavras de ordem, seja de um enunciado a um outro, 

seja no interior de cada enunciado. (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p.16-17) 

 

Segundo Florence Aubenas e Miguel Benasayag, o jornalista de uma mídia de massa, ao 

publicar uma notícia, em geral, não está preocupado tanto em retratar a realidade, mas 

em procurar personagens para uma realidade por ele pré-concebida: 

 

Raramente o jornalista “descobre”. No melhor dos casos encontra e, no pior, 

encontra aquilo que buscou. Existe um nome para isso: Ideologia. “A ideologia 

existe quando as respostas precedem as perguntas”, escreveu o filósofo Luís 

Althusser. (...) um jornalista busca alguém que simbolize uma situação. (...) Por 

exemplo, diante de um eleitor da Frente Nacional [partido político francês], um 

jornalista se esforçará em fazer sair dele uma única frase, a menos 

surpreendente de todas, a que aparece em todos os folhetos da Frente Nacional 

ao longo de sua campanha. Uma variação mais ou menos ácida em torno de: 

“Há imigrantes demais”. Aí está, uma frase negligente. Muito obrigado senhor, 

vemos que tínhamos razão de pensar o que pensávamos, até mais. (AUBENAS 

& BENASAYAG, 2001, p.21-22. tradução nossa) 

 

Dentro dessa ótica, é possível então compreender como a ideologia das grandes mídias 

influencia na escolha de quais acontecimentos serão relatados e colocados em destaque 

e quais serão completamente omitidos. Por exemplo, um evento que mudará o cotidiano 

de muitas pessoas, como a designação de um padre para atuar como pároco de uma 

região paroquial, passa despercebido pelo leitor da grande mídia, ao passo que eventos 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 7 

secundários, como pequenos acontecimentos prosaicos na vida de uma celebridade 

(artista) aparecem em capas de jornais e revistas
5
. 

 

2. A pequena mídia 

 

De modo complementar, pode-se considerar como mídia alternativa, ou pequena mídia, 

a mídia que não se enquadra na definição de mídia de massa. Seria o caso, por exemplo, 

de pequenos blogs na Internet ou outros meios de comunicação de menor influência ou 

impacto na grande parte da população de um país.  

Chomsky relata que a mídia alternativa encontra geralmente obstáculos diante da 

escassez de recursos que possui, assim como o alto preço associado à posse de uma 

mídia televisiva ou impressa, o que não a impede de fazer um trabalho de qualidade 

consultando fontes ignoradas pela grande mídia. Ele exemplifica a utilidade da mídia 

alternativa ao falar da cobertura que foi feita dos acontecimentos da guerra dos Estados 

Unidos no Laos e no Camboja na década de 1960: “Quanto às guerras no Laos e no 

Camboja, Elterman comenta, após revisar a cobertura feita pela grande mídia, que 

excetuando-se a „imprensa alternativa‟ elas foram virtualmente „invisíveis‟ na imprensa 

de 1969.” (CHOMSKY & HERMAN, 2002, p. 272, tradução nossa). 

Dadas as limitações ligadas à grande mídia, sobretudo em temas de grande relevância 

como é o caso da política e da religião, visto geralmente o pequeno espaço físico ou de 

tempo que geralmente reservam para tratar de temas complexos, forçando-os a fazer 

simplificações ou distorções, Chomsky propõe soluções por meio de alternativas à 

grande mídia como através do que ele chama de Centro de Mídia Independente (CMI), 

que seria uma resposta também ao crescente descontentamento gerado com o aumento 

da concentração da mídia global, a exclusão virtual de setores da população mundial, a 

diluição do conteúdo transmitido e a marginalização de questões de interesse crítico 

para muitas pessoas. Chomsky alega que: 

 

Cada vez mais as pessoas procuram a CMI para ajudar a entender o mundo na 

qual elas vivem e para enfrentar as importantes questões que as preocupam 

profundamente e que lhe parecem - com toda razão - ser tratadas pelos sistemas 

de mídia dominantes de forma a refletir os interesses do poder concentrado, ao 

invés de seu próprio interesse. O CMI já demonstrou quanto pode ser 

                                                 
5 Como exemplo, tem-se a capa da Revista Veja de 27 mar. 2002 que retrata a artista Xuxa e como ela se tornou rica. 
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conseguido com recursos muito limitados. O potencial é grande, a necessidade 

imensurável. (CRUZ, 2004) 

 

Nas últimas décadas, porém, a difusão do uso da Internet para emitir e receber notícias e 

seu baixo custo inicial permitiram que a pequena mídia pudesse crescer em importância, 

embora o predomínio da grande mídia ainda permaneça. Conforme Chomsky coloca: “é 

verdade e importante [saber] que a Internet aumentou a eficiência e a abrangência das 

redes de indivíduos e grupos. Isso permitiu que pessoas escapassem das limitações da 

grande mídia em muitos e diversos casos.” (CHOMSKY & HERMAN, 2002, p.xv, 

tradução nossa). 

O sociólogo Giovanni Alves, em seus ensaios sobre a sociologia do trabalho, ressalta a 

Internet como sendo um novo meio de comunicação e extensão do espaço social: 

 

o surgimento das novas tecnologias telemáticas e de informação em rede 

constituiu um novo espaço de sociabilidade virtual: o ciberespaço, isto é, um 

campo de integração difusa e flexível dos fluxos de informações e de 

comunicação entre máquinas computadorizadas, um complexo mediador entre 

os homens baseado totalmente em dispositivos técnicos, um novo espaço de 

interação (e de controle) sócio-humano criado pelas novas máquinas e seus 

protocolos de comunicação e que tende a ser a extensão virtual do espaço social 

propriamente dito. (ALVES, 2007, p.62) 

 

A Internet permite a busca de outras fontes de informação fora do controle e filtros 

usados na grande mídia.  Dênis de Moraes, doutor em Comunicação, destaca o uso da 

Internet para fins sociais e políticos ao citar Neuri Rossetto, membro do MST: 

 

O fato de as forças progressistas terem seus próprios canais de comunicação 

possibilita-nos uma maior credibilidade, uma vez que as notícias neles 

veiculadas estão sob a ótica das próprias forças progressistas, sem filtragem, 

censura ou deturpação dos fatos. Uma coisa é ler uma notícia sobre a política de 

privatizações em um meio de difusão controlado ou influenciado pelo governo, 

que tem todo o interesse em promovê-las. Outra é ler essa mesma notícia sob a 

ótica de quem se opõe a tal política. Nesse sentido, uma homepage feita pelas 

forças progressistas possibilita, e muito, a divulgação de seus pontos de vista. 

Os meios de comunicação massiva funcionam como uma espécie de filtro entre 

o que deve ser noticiado, destacado ou deturpado e ocultado. A Internet rompe 

com essa intermediação. Por isso, pode facilitar que os agentes das notícias 

também sejam os agentes que fazem esse acontecimento chegar até o 

conhecimento da sociedade. (MORAES, 2000, p.145-146) 

 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 9 

Essa nova ponte criada pela Internet entre o evento e o receptor permite outras formas 

de verificação da qualidade de uma informação recebida, por exemplo, pela grande 

mídia. Com a Internet é relativamente fácil verificar os erros da grande mídia como nos 

exemplos citados anteriormente. 

Em entrevista ao jornal independente Byline, Chomsky relata a influência dos 

patrocinadores dos grandes jornais no rumo das notícias expostas ao público: “A 

dependência de um jornal com seus anunciantes molda, controla e determina substancialmente o 

que é apresentado ao público. (...) Se você olhar para trás, a própria ideia de uma dependência 

de anunciante radicalmente distorce o conceito de mídia livre.” (LEE, 2015, tradução nossa). O 

próprio jornal Byline busca escapar dessa dependência dos anunciantes se proclamando um 

jornal financiado diretamente pelos seus leitores para poder continuar sendo independente da 

agenda comercial e ideológica daqueles que o patrocinariam. 

A importância de uma alternativa à atual mídia de massa também repercute numa política 

verdadeiramente democrática, conforme Chomsky descreve em seu livro Manufacturing 

consent: the political economy of the mass media [Manufaturando consentimento: a economia 

política da mídia de massa]: 

 

Permanece uma verdade central que uma política democrática exige uma 

democratização das fontes de informação e uma mídia mais democrática. Além 

de tentar conter e reverter a crescente centralização da grande mídia, 

movimentos populares e grupos intermediários que representam um grande 

número de cidadãos comuns deveriam investir mais energia e dinheiro em criar 

e apoiar sua própria mídia como fizeram no caso dos Centros de Mídia 

Independente (...) Esses [centros] e outras redes e estações de difusão sem fins 

lucrativos baseadas na comunidade, bem como um melhor uso dos canais de 

acesso público, a Internet, e a mídia impressa independente, serão essenciais 

para a conquista de grandes sucessos democráticos sociais e políticos. 

(CHOMSKY & HERMAN, 2002, p.xlix, tradução nossa) 

 

Também no Brasil a mesma insatisfação e busca por mídias alternativas se reflete em textos 

acadêmicos como o de Henrique Mazetti: 

 

As práticas de mídia alternativa são, costumeiramente, entendidas como ações 

que visam pluralizar as vozes do debate público, ao oferecer temas, ângulos e 

até mesmo fatos que são obscurecidos, silenciados quando não distorcidos pelos 

veículos de comunicação hegemônicos, orientados pelo interesse comercial. 

Assim, as práticas de mídia alternativa são majoritariamente articuladas ao 

modelo da contra-informação, que tem como função desobstruir o acesso à 

opinião pública para os mais diferentes grupos sociais. (MAZETTI, 2007, p.1) 
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O uso disseminado de smartphones
6
 nos dias atuais acrescenta ainda um novo fator 

importante para o crescimento da mídia alternativa. Com relativamente pouco 

investimento financeiro e conhecimento tecnológico, pode-se transmitir informação 

para um número indeterminado de pessoas, até mesmo ao vivo, através do aplicativo do 

Facebook, por exemplo
7
. Como coloca o publicitário Xavier Dordor, “a web [Internet] 

atrai intelectualmente muita gente” (DORDOR, 2007, p.111), e dessas pessoas, algumas 

se aproximam de modo entusiástico e outras a contragosto, mas o número de adeptos 

não para de crescer. A tendência é que tais recursos se tornem cada vez mais baratos e 

fáceis de utilizar, o que pode favorecer, se bem usado, a uma mais ampla cobertura dos 

acontecimentos, assim como uma maior abrangência do debate público, principalmente 

de pontos de vista que tendem a não aparecer na grande mídia. 

 

3. Conclusão 

 

Com essa visão geral da importância e usos atribuídos à grande e pequena mídia, 

espera-se obter um olhar menos passivo e mais crítico da informação recebida, 

sobretudo quando se trata de assuntos mais sensíveis ligados à política ou religião. Se a 

grande mídia ainda pode ser útil para obter uma informação mais urgente ou global 

sobre um acontecimento, por outro lado, pode-se esperar a ocorrência de um tratamento 

superficial e manipulado em assuntos mais polêmicos. A pequena mídia, por sua vez, 

possui um grande potencial ainda a ser explorado tanto pelos que a usam para transmitir 

informação (que muitas vezes é omitida pela mídia de massa), como por aqueles que a 

recebem, buscando se informar melhor sobre um acontecimento em outras fontes (o que 

implica em sair do frequente e fácil uso da grande mídia). 

Colocado de outro modo, a mídia de massa, dependente de forças políticas e 

econômicas hegemônicas que as controlam, manipulam as informações transmitidas ao 

grande público. Em contraposição, para obter um conhecimento mais completo e de 

qualidade sobre um determinado assunto, é preciso frequentemente recorrer a uma 

mídia alternativa, principalmente por meio da Internet. 

                                                 
6 Entendido aqui como celulares que podem funcionar como computadores com recursos de transmissão e recepção 

de texto, som e imagem, bem como acesso à Internet. 
7
 Basta verificar os diversos tutoriais de uso existentes na Internet, como por exemplo em: 

<https://optclean.com.br/como-videos-ao-vivo-android-ios-facebook/>. Acesso em: 9 ago. 2016. 
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A análise de Chomsky parte principalmente do que ele conhece melhor da realidade 

norte-americana, mas pode ser muito bem aplicada a outras realidades semelhantes, 

como na América Latina, visto que a estreita ligação que há entre a mídia de massa e 

interesses políticos e econômicos de pequenos grupos de elite não é algo exclusivo dos 

Estados Unidos. 

Não é, todavia, o propósito deste trabalho se aprofundar em conhecer quais seriam os 

pressupostos ideológicos que guiam as escolhas feitas pela grande mídia, sua visão de 

mundo e de como e para onde a sociedade deve caminhar no futuro, mas apenas 

constatar a parcialidade e manipulação na transmissão de informação, sobretudo de 

cunho político ou religioso, movida por interesses de determinados grupos no poder, 

conforme coloca Chomsky e demais autores citados. 

Longe de sugerir uma apatia política àqueles que se sentem paralisados pelo grande 

poder concentrado na grande mídia, Chomsky busca defender uma maior difusão do uso 

de mídias alternativas, bem como a formação de grupos nas comunidades e ambientes 

de trabalho, com sua rede de relacionamentos, em vista de um ativismo concreto para 

obter mudanças sociais.  
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