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RESUMO

O Jornalismo, como porta-voz dos fatos da forma mais imparcial possível, a fim de se manter em sua missão, deve possuir compromisso com a 
verdade em nosso meio. Quando essa estrutura falha, dá-se a origem da Imprensa Alternativa, cujo papel político e social reside na resistência 
dos meios de comunicação hegemônicos. Pesquisar sobre a atuação feminina na imprensa alternativa se prova como uma discussão profícua por 
mostrar à sociedade a diversificação da imprensa desde a época da ditadura até os dias de hoje, bem como a seriedade deste trabalho no viés 
mais libertário, como por exemplo na internet. Nesse sentido, é de suma importância analisar os locais onde mulheres ocupam espaço e 
constroem carreira e, por isso, nasceu a seguinte indagação: por que as mulheres estão ocupando a mídia underground em vez de permanecerem 
na mídia mainstream já existente? Assim, o objetivo geral deste trabalho é pesquisar as motivações que levam as mulheres a ocuparem os 
espaços independentes amapaenses, sejam eles virtuais ou físicos, registrar as percepções sobre a vivência do underground, bem como seus 
desafios e limitações. Como objetivos específicos, é possível citar: a) analisar a inserção do gênero feminino na mídia amapaense nos dias atuais, 
especialmente no âmbito da imprensa alternativa; e b) discutir a questão da (des)igualdade de gênero dentro da área jornalística no âmbito local. 
No tangente à metodologia, o trabalho, de caráter qualitativo, será baseado em uma pesquisa bibliográfica e de campo. Três municípios do 
Estado do Amapá comporão o locus do estudo, a saber: Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Os sujeitos envolvidos serão mulheres engajadas na 
IA, como blogueiras, fotojornalistas, midialivristas, youtubers, que trabalham na Comunicação Comunitária, entre outras ocupações. O 
instrumento para coleta de dados será composto pelo gênero entrevista semiestruturada e não dirigida, com perguntas abertas. Com isso, vai ser 
possível dar cientificidade à pesquisa e alcançar os resultados pensados, tais como dar voz e espaço às mulheres que buscaram as Ciências Sociais 
Aplicadas como área de atuação.
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