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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade, resgatar o papel social do jornalista junto com o 
jornalismo comunitário com meios de comunicação sendo porta voz, expondo 
interesses e opiniões da comunidade, mostrando e proporcionando a serem ativos, 
não sendo apenas mais um, como objeto de comunicação. O jornalismo comunitário 
busca envolver a todos para quebrar paradigmas e estereótipos formados pela 
grande mídia, sendo que alguns veículos de comunicação manipulam as pessoas 
com conteúdos defasados. A verdadeira comunicação realmente acontece nas 
comunidades por parte da cooperação entre os indivíduos que não visam o lucro 
atendendo as demandas da cidadania como um instrumento de mobilização social. 
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INTRODUÇÃO  

 

Por muito tempo a mídia vem dando importância a assuntos de âmbito 

mundial e nacional, não envolvendo a comunidade local. Com a evolução da 

tecnologia e seus novos meios de acesso, a informação ficou mais acessível a 

todos, mas a comunidade não tinha um espaço para divulgar as notícias voltadas a 

ela. Pode-se dizer, que existe um estereótipo formado pela grande mídia, criando um 

senso comum de comunidade, que por muito tempo vem sendo oprimida e excluída 

da sociedade. Determinados assuntos realmente são retratados pelos meios de 

comunicação, porém não com o mesmo viés comunitário. O jornalismo comunitário 

vem para desmistificar, informar e diversificar, mostrando a realidade das 

comunidades.  

O jornalismo pode contribuir com a sociedade, sendo que hoje ele procura 

pelo que é factual e resgatar a sua verdadeira função de dar voz a quem não tem, 

que todo jornalista tem como dever com a sociedade. O Jornalismo Comunitário é 

uma vertente que possibilita que a população exponha seus interesses, sendo um 

mediador entre ela e a grande mídia. A comunicação pode unir diferentes culturas, 

com projetos que podem levar a comunidade a sair do senso comum, interligados a 

escolas, ONGs e outras instituições, sendo um mediador comunitário dos meios de 

comunicação de massa, com a classe social mais vulnerável, identificando o ruído 

entre a comunidade e os meios de comunicação, explorando-a como intermédio da 

diversidade cultural das comunidades, apresentando soluções para que a 

comunidade tenha acesso aos grandes meios de comunicação. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

1.1. Identificar o ruído entre a comunidade e os meios de comunicação 

O jornalismo está presente no mundo da comunicação, transmitindo uma 

mensagem especifica para um vasto número de receptores. O profissional de 

jornalismo pode trabalhar em diversas áreas da comunicação como jornais, revistas, 

televisão, rádio, sites, blogs, em assessorias de imprensa e outras mais. 

                                  É a vida em todas as suas dimensões, como uma enciclopédia. Uma breve 
passagem pelos jornais diários vê a vida dividida em secções que vão da 
sociedade, a economia, a ciência e o meio ambiente, à educação, à cultura, 
à arte, aos livros, aos media, à televisão e cobre o planeta com a divisão do 
mundo me local, regional, nacional (onde está essencialmente a política do 
país) e internacional (Traquina, 2005, p.19) 

Dentre as especialidades, o jornalismo comunitário é a que mais proporciona 

desafios. Inserir a comunidade e enfatizar seu papel dentro das grandes mídias vem 

sendo difícil para os jornalista Algumas empresas de comunicação não abrem 

espaço para instituições divulgarem seu trabalho e suas culturas, abrem apenas 

para os acontecimentos factuais da comunidade. Podemos dizer, que está 

acontecendo um verdadeiro apagão de informações, que por muitas vezes mostra 

apenas o lado negativo da comunidade. São os meios de comunicação que 

atualizam e interligam as pessoas veiculando informações de todo o mundo, 

realizando a sua finalidade na qual se propõe. Sendo assim o jornalismo comunitário 

não pode seguir o formato das empresas de comunicação vendo a informação como 

um produto independentemente de seu conteúdo. 

A maior preocupação é de que o senso comum está tomando conta, e o 

senso crítico está se perdendo com informações massivas e desnecessárias, e a 

comunidade, por não ter voz, aceita essa posição e assim se tornando um produto 

descartável na mídia. Realizando uma pequena análise, atualmente o maior 

consumidor de informações dos meios de comunicação de massa, é a classe social 

de mais vulnerabilidade, que consome informações sobre informações massificados 

da grande mídia da Elite, ao analisar ainda, a grande mídia se sobrepõe a 

comunidade, tendo um poder de influência muito forte sobre ela, assim aplicando a 
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teoria da organização do jornalismo, a ideia principal da mesma é que a noticia é 

apresentada como um produto de venda, assim a noticia é adequada conforme a 

organização jornalística, muitas vezes se sobressaindo sobre os princípios éticos do 

jornalismo.  

Nesse contexto, o jornalista adapta-se à política editorial da organização por 
meio de uma lógica sutil e nem sempre explícita de recompensas e punições. 
As normas editoriais passam a ser mais importantes do que as crenças 
individuais. (CASTRO, 2012, p.06)  

Existe uma luta contínua em busca de um espaço para o jornalismo 

comunitário, para que ele exerça seu real papel, mostrando suas diversas utilidades 

para a sociedade, para tirar o estereótipo imposto pela grande mídia da comunidade. 

É necessário que tenha um grande interesse, tanto da parte de profissionais 

jornalistas e da comunidade em conjunto, para engajar toda a população na luta 

comunitária para transformar o local que se está atuando. 

A proximidade entre os jornalistas e seus leitores, resulta na identificação de 
posições, onde cada matéria é escrita com uma “saudável” cumplicidade de 
interesses e opiniões convergentes com a ideia dos vizinhos. Muitos 
periódicos dão espaço em suas publicações às oportunidades de trabalho o 
entretenimento cultural, como poesias, contos enviados pelos próprios 
leitores, reforçando, também, a interatividade com os moradores. 
(DORNELES, 2012, p.248) 
 

É de extrema importância diferenciar o jornalismo comunitário das outras 

vertentes do jornalismo, pois os mesmos são voltados para fins lucrativos, e muitas 

vezes omitindo fatos em prol das empresas de comunicação ou pessoas da alta 

sociedade, já o comunitário busca abrir os olhos da comunidade e inclui-la entre as 

mídias, lacuna essa deixada peles grandes mídias.  
 

A comunicação comunitária está diretamente ligada aos movimentos de 
base, que lutam por melhores condições de vida, lutas do cotidiano como por 
uma creche no bairro, asfalto, hospital com bom atendimento. Sendo assim, 
está diretamente ligado às classes populares que quase nunca têm espaço 
na grande imprensa e quando têm, na maioria dos casos é mostrada de 
forma pejorativa e com estereotipo, portanto, mostra-se nesses veículos 
apenas o lado negativo daquela região (FREITAS, 2006, p. 48) 

Existe um grande ruído entra a comunidade e os meios de comunicação, 

pode-se caracterizar o ruído, como a falta de patrocínio para projetos na comunidade 

que interliguem jovens, adultos e crianças na comunicação, sendo que a mesma tem 
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suma importância no processo de crescimento, tanto da comunidade no geral 

quanto da sociedade e os meios de comunicação, pois os mesmos podem agir em 

conjunto, veiculando informações paralelas entre as duas vertentes de jornalismo 

para a população como um todo, e não separando-a como categorias de classes 

sociais. Para quebrar o estereótipo formado pelas grandes mídias, o jornalismo 

comunitário agrega valores culturais para abranger as comunidades. Podendo então 

passar para toda a sociedade a importância da diversidade cultural que está 

presente dentro do país. A cultura é um intermédio entre as pessoas, independente 

da sua classe social, sendo que se o jornalismo comunitário pode interligar um ao 

outro, unindo todos em prol de um objetivo único. 

 

1.2. Explorar o jornalismo comunitário como mediador da comunidade. 

A diversidade cultural é muito abrangente, e possui vários métodos para que 

seja trabalhado, com os profissionais de jornalismo trabalhando para que seja 

inserido dentro de escolas, ONG’s o principio o da cultura. Cada comunidade tem 

uma cultura diferente então é importante elas serem compartilhadas assim será fácil 

preparar crianças e jovens para aprender sobre as diversidades sócio econômicas e 

culturais. Para o jornalista trabalhar com o jornalismo comunitário é preciso estar 

com a comunidade para identificar os problemas a serem questionados e as 

informações boas que dever ser compartilhas com o resto do mundo. 

                      O jornalista de um veículo comunitário deve enxergar com os olhos da 
comunidade. Mesmo que já pertença a ela, deve fazer um esforço no 
sentido de verificar uma real apropriação dos processos de mediação pelo 
grupo. Isso quer dizer substituir modelos padronizados e estereotipados de 
apreensão da realidade por estratégias simbólico-discursivas que ressaltem 
suas identidades e valores (PENA, 2010, p.187). 

Com os avanços tecnológicos, a todo o momento é visível que a comunicação 

tenha ficado mais rápida.  Mas ainda há comunidades que sofrem com a falta de 

itens básicos de comunicação como rádios, TV, jornais e principalmente a internet 

que atualmente é o maior armazenamento de informações sobre qualquer assunto. 

Entretanto, as comunidades que possuem os itens básicos não estão 

necessariamente preparadas para lidar com a mídia sem que seja influencia por ela.  
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Algumas pessoas estão em seu estado de conforto, onde são apenas absorvidas 

informações que são cabíveis ao seu espaço/tempo deixando de lado o resto do 

mundo como se houvesse uma rejeição do novo. 

O popular massivo, é quando a comunicação se volta para o povo, mas não 
com o intuito de mostrar sua cultura e valoriza-la, mas sim quando veículos 
da grande imprensa se apropriam da linguagem popular transformando-a 
em um produto para ser vendido ao povo [...] ( FREITAS, apud ERUZZO, 
1998). 
 

É visível o conceito popular massivo, pois ele é monopolizado para apenas  

os grandes meios de comunicação obterem lucro, assim desvalorizando a cultura da 

região, por não terem um espaço para a divulgação. O jornalismo comunitário pode 

trabalhar métodos para que seja feita uma divulgação interna com pequenos 

projetos que envolvam a comunicação e a cultura do dia a dia, para desmistificar 

esse senso comum que é imposto. Sabemos que esse fator é exposto para toda a 

população como forma de alienação dos meios por uma forte influência do 

capitalismo que vivemos e do governo organizacional que restringem as instituições 

públicas para não criarem uma mente pensante, para não irem contra o governo da 

atualidade. Para isso foram criados movimentos sociais que buscam ter um alicerce 

nas políticas educacionais da comunidade. 

Ao reconhecer a sua atuação nas contradições da lógica capitalista, a 
comunidade se afirma como um espaço político concreto, de resistência, 
que possibilita o despertar crítico dos seus membros, num processo que 
poderíamos chamar de “desalienação”, fazendo frente aos mecanismos de 
anulação individual promovido pelo metabolismo do capitalismo. (MIAME, 
2006, p. 07) 

Isso é retratado pela Teoria Instrumentalista, onde as noticias são voltados 

para determinados interesses políticos Esse teoria parte de um paradigma 

fundamentado em estudos sobre a parcialidade que  busca a existência  ou não de 

distorções em textos noticiosos, em alguns veículos de comunicação, principalmente 

em rádio e TV’s, é visível a percepção do individualismo, competição e liberalismo. 

Entretanto há duas interpretações diferentes para a mesma teoria. Na versão da 

“esquerda”, as notícias da esquerda são vistas como instrumentos para manter o 

status quo capitalista. Na versão da “direita”, elas são usadas para questionar o 

mesmo sistema, conforme aponta Pena ( 2010, p.146).Nesta Teoria Instrumentalista 
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esquerda a imprensa está submissa a interesses políticos da elite, já da direita 

acredita  que os jornalistas distorcem as notícias para veiculas ideias anticapitalistas. 

“Tal é a postura que responde pela sua criação, inserida na compreensão de que a 

produção midiática, ainda que de qualidade técnica infinitamente superior, não é 

representativa  de  todos os segmentos sociais” (SODRÉ, 2002, p.05). Mesmo que o 

veículo procure ser imparcial e abrir espaços para todos, ele não consegue 

representar tudo e a todos, pois cada veículo tem a sua especialidade e irá voltar ao 

que irá trazer lucro a sua empresa. 

 

1.3. Apresentar soluções para que a comunidade tenha acesso aos grandes 

meios de comunicação. 

Para isso, o jornalista comunitário vem apresentando soluções entre a 

comunidade e os veículos de comunicação, sendo um mediador entre eles, para que 

a mesma tenha um espaço na mídia, abrindo os olhos para que as pessoas, cujas 

quais não tem um senso crítico, possam diferenciar as informações massificadas e 

também a inserindo em contexto de democracia comunicacional, dando-lhes o 

direito de se defender perante os grandes meios de comunicação. 

A comunicação comunitária, que aparece neste contexto como uma 
possibilidade de construção de uma nova sociabilidade, através de práticas 
comunicativas, que se viu ainda mais corrompida pelos mecanismos de 
desumanização produzidos pela lógica do capitalismo [...]”. (MIAME, 2006, 
p.229) 

Podemos concluir que o jornalismo comunitário é fundamental, através dele é 

feito uma nova socialização na comunicação das comunidades, para que os 

mesmos não saiam prejudicados e tenham seu espaço nos grandes veículos de 

comunicação, para mostrar os acontecimentos factuais e culturais, assim mostrando 

a importância da comunidade na sociedade. Os projetos comunitários voltados para 

a comunicação da grande mídia, elaborados pelos profissionais da comunicação, é 

uma forma de solucionar o espaço vago que os veículos de comunicação deixam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa propôs estudar o jornalismo comunitário que é tão pouco 

reconhecido, e buscou analisar o estereótipo de comunidade imposto pela grande 

mídia, e apresentou soluções para que a comunidade seja inserida no processo da 

comunicação das mídias, e para que profissionais que queiram trabalhar com esse 

ramo cumpram o seu papel social. Foram apontadas as algumas questões como a 

desvalorização, informações sobre acontecimentos da comunidade, a 

desmistificação do senso comum de comunidade. Foi utilizada a Teoria 

Instrumentalista para um  analise comparativa sobre noticias que são compartilhas 

apenas para fins lucrativos, políticos ou voltados apenas para a elite. É essencial 

que o jornalista comunitário tenha etica com a sua profissão e com a comunidade.  
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