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Local, regional, popular
a mídia além do mainstream
Em tempos de convergência midiática, costuma-se falar em espaços alternativos
para a publicação de produções comunicacionais. Os estudos sobre a comunicação
local, regional e popular indicam que esse fenômeno é mais antigo e independe de
tecnologias avançadas. Do livreto de cordel, passando por fanzines e rádios comunitárias, como as comunidades vêm cumprindo a difícil tarefa de estabelecer veículos
de comunicação que integrem e fortaleçam os seus laços?
Esta edição da Vozes e Diálogo traz, em seu Dossiê, artigos e relatos de pesquisa
que versam justamente sobre essa temática: comunicação local, regional e popular.
Os 11 artigos publicados no dossiê abordam a temática em diversas nuances, trazendo a discussões especialmente sobre jornalismo, fanzine e cinema. Entre os temas
abordados estão a análise do jornalismo em região de fronteira, a atuação e importância dos jornais locais no interior do RS, a perspectiva do jornal laboratório como
uma mídia contra hegemônica, a relação entre fanzines e cena punk, a Amazônia
vista pelo cinema amazonense. Contempla, ainda, discussões sobre masculinidade,
radiodifusão pública, produção cultural em veículos do Maranhão e a relação entre
memória e literatura de cordel na Paraíba. O dossiê tensiona, portanto, as dimensões
da comunicação popular em diversos âmbitos e plataformas midiáticas a partir de
múltiplas perspectivas teórico metodológicas.
Além do dossiê, esta edição traz cinco artigos na sessão Relatos que discutem
temáticas e objetos diversos da comunicação, como os processos de interação com
telejornal, celebridades e feminismo e memória no jornalismo online.
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