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RESUMO 

 

A presente dissertação investiga o que se modifica quando a comunicação popular ganha 

sentido a partir de mediações que compõem o jornal Vila Notícia. Esse questionamento se 

tornou o objetivo central da pesquisa científica que apresento. As categorias Comunicação 

Popular, Comunidades Eclesiais de Base e Empreendedorismo são apontadas na dissertação 

para refletir sobre a experiência de comunicação vivenciada no bairro Vila Velha, localizado 

na zona oeste de Fortaleza. O bairro é tradicionalmente marcado pela carência nas áreas da 

educação, da saúde, da segurança e de políticas públicas de inclusão social. É também intuito 

desta pesquisa situar o nascimento do jornal Vila Notícia, analisar o processo de produção, os 

conteúdos e relacionar a trajetória de vida dos comunicadores que fazem o jornal, ressaltando 

também, a vivência que eles têm no bairro. Neste estudo, portanto, teoria e metodologia 

caminham juntas e vinculadas.  Desse modo,  o trabalho discute como as reflexões sobre 

etnografia, entrevista antropológica, observação participante e relatos de vida foram 

fundamentais para esta pesquisa. É dentro desse contexto que  a pesquisa  desenvolve uma 

proposta teórico-metodológica para abordagem qualitativa das relações sociais que perpassam 

o jornal Vila Notícia. 

  

 

 

Palavras-chave: Comunicação Popular. Empreendedorismo. Mediações. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation investigates what is modified when the popular communication acquires 

sense from mediations that are part of the Vila Noticia newspaper. This question became the 

central goal of the scientific research that I present. The categories Popular Communication, 

Basic Ecclesial Communities and Entrepreneurship are pointed in the dissertation to reflect on 

the experience of communication lived in Vila Velha neighborhood, located in the west of 

Fortaleza. This neighborhood is traditionally marked by shortages in the areas of education, 

health, security and social inclusion policies. It is also a purpose of this research to set the 

birth place of the newspaper Vila Noticia, analyzing the production process, the content and 

to relate the trajectory of life of communicators who are part of the newspaper, also 

highlighting the experience that they have in the neighborhood. In this study, therefore, theory 

and methodology walk together and linked. Thus, this paper discusses how the reflections 

about ethnographic, anthropological interviews, participant observation and life stories were 

instrumental in this research. It is within this context that the proposed research develops a 

theoretical-methodological approach to qualitative social relations that underlie the newspaper 

Vila Notícia. 

 

 

Keywords: Popular Communication. Entrepreneurship. Mediations.. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A minha aproximação com o bairro Vila Velha começou no final de 2009, cursando o 

último semestre de jornalismo, quando recebi uma edição do jornal Vila Notícia no campus da 

Universidade, durante um evento com os cursos de jornalismo e publicidade. Ao ler pela 

primeira vez uma edição do jornal me chamou muito atenção a qualidade gráfica do impresso. 

No primeiro momento, pensei que era algo produzido pelo laboratório de jornalismo da 

Universidade. Mas ao saber que o Vila Notícia era realizado por um grupo de moradores, do 

bairro Vila Velha, que não tinham formação em jornalismo fiquei curiosa em conhecer mais 

sobre o jornal e sua equipe.  

 Em 2010, fui ao bairro Vila Velha pela primeira vez para realizar entrevistas com os 

produtores do jornal e posteriormente fazer uso dessas entrevistas no pré- projeto de seleção 

para ingressar no mestrado. Nessa primeira visita não circulei pelo bairro, fui direto à casa do 

Antônio Marcus, atual redação do Vila Notícia, onde todos os membros do jornal estavam 

presentes. Acompanhei uma reunião de pauta, realizei entrevistas com alguns membros do 

jornal e voltei para casa. O conhecimento que eu tinha sobre o bairro era a partir daquelas 

entrevistas e do que era veiculado na mídia.  

O Vila Velha é o quinto bairro mais populoso da capital, são mais de 61 mil 

moradores e em extensão é o oitavo maior da capital, segundo os dados de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De uma forma geral a área atual do bairro Vila 

Velha foi construída, ao longo dos anos, entre conjuntos habitacionais construídos em regime 

de mutirão como os conjuntos Vila Velha I, II, III e VI (construídos a partir da década de 

1990), e loteamentos que atualmente dão lugar aos conjuntos habitacionais, Planalto da Barra, 

Bancários, Nova Assunção e Beira Rio (erguidos durante as décadas de 1970-1980). Esses 

conjuntos pertenciam a um bairro mais antigo chamado de Barra do Ceará.  

O bairro foi denominado à medida de sua ocupação ao longo dos anos, tendo sido 

construído, grande parte, em regime de mutirão. Alguns moradores se orgulham da história do 

Vila Velha, dizem que cada pedaço foi construído pelas mãos de quem escolheu viver aqui. 

Adones Taveira Sousa (2010), guarda na lembrança os registros do mutirão, memória que ele 

narra cheio de orgulho, destacando que a vizinhança toda, viveu essa história. No comércio de 

Joaci Viana, um morador famoso por saber da história do bairro, explica a razão do nome: “O 

coronel Carvalho era dono de quase todas essas propriedades. Então, ele fez a Vila para os 

funcionários dele. Aí ele faleceu, ficou a vila, que foi ficando velha, aí apelidaram de Vila 
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Velha”. Entretanto, outros moradores da região fazem questão de manter a identificação com 

o nome antigo do bairro, Barra do Ceará (JOACI VIANA, 2010).  

  A partir desse primeiro contado com o bairro e com a produção do jornal adicionei 

todos os membros do Vila Notícia nas redes sociais e passei a manter contato com eles e 

acompanhar algumas novidades sobre o jornal. Ainda em 2010, elaborei o pré-projeto de 

mestrado que abordava as categorias de comunicação comunitária, cidadania e juventude. O 

meu objetivo era analisar a atuação social dos jovens, moradores da periferia de Fortaleza, na 

produção e divulgação do jornal do Vila Notícia.  

 Retornei ao bairro Vila Velha em 2011, início do primeiro semestre do mestrado, 

interessada, inicialmente, em entender como se organizava o Vila Notícia e tomando por base 

o processo de produção do jornal. De início, as seguintes questões nortearam esta pesquisa: 

Como os jovens do Vila Notícia observam e representam o bairro nessas práticas 

comunicativas? Qual a motivação que mobiliza esses jovens, que via de regra, não tem sua 

cidadania respeitada, para a criação de um jornal com o objetivo de mostrar o bairro, com 

suas carências e com o seu lado “virtuoso”?   

Ao entrar no mestrado, as poucas informações que eu tinha, inclusive, a nível teórico, 

me levaram a pensar que o Vila Notícia era um jornal comunitário. O próprio olhar mais 

atento para a comunicação realizada no bairro Vila Velha começa a modificar a minha visão 

sobre o jornal.  

No decorrer da pesquisa, no entanto, fui me deparando com dados que pareciam 

contradizer à imagem formulada a respeito dos comunicadores que fazem o Vila Notícia. 

Observei que a maior parte dos produtores do jornal já não se enquadrava na categoria de 

juventude. Sendo assim, retirei a categoria da pesquisa e passei a chamá-los de comunicadores 

ou comunicadores populares, visto que fazem um jornal que se aproxima das práticas de 

comunicação popular.  

À medida que fui aprofundando os estudos no mestrado, seja a nível teórico ou 

metodológico, com a entrada em campo, ao apresentar meu projeto de pesquisa em 

congressos, nas disciplinas do mestrado e no grupo de pesquisa, além das discussões com a 

orientadora fui percebendo que, algumas vezes, o jornal tinha mais espaço para propagandas 

do que para as notícias e informações sobre o bairro. Observei também, que a maioria das 

matérias não dava muito espaço à voz dos moradores do Vila Velha, por isso, comecei a 

reunir esses dados às questões das quais fui encontrando em campo.  
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Diante dessas e outras questões surgidas no decorrer da pesquisa de campo, precisei, 

ao longo do tempo, desconstruir alguns dados que tomava inicialmente como “objetivos”. A 

pesquisa passa a girar em torno de outras categorias, perguntas e objetivos. 

A minha opção em discutir a comunicação feita pelo Vila Notícia é uma tentativa de 

contribuir com o lugar da pesquisa em comunicação popular, tornando-o mais evidente. É 

ouvir os produtores para compreender o perfil e a proposta do jornal Vila Notícia. Esta 

pesquisa se propõe a analisar uma experiência de produção midiática na periferia de 

Fortaleza, o que possibilitará uma reflexão conceitual a partir do estudo da categoria de 

comunicação popular quando esta é pensada no contexto dos movimentos sociais urbanos e 

das Comunidades Eclesiais de Base. 

Nesta pesquisa, apresento um pouco da trajetória vivenciada em campo. Daí, a opção 

por elaborar esse texto na primeira pessoa do singular, pois considero que a pesquisa 

científica, mesmo sendo uma atividade que não se realiza sozinha, consiste em um processo 

individual e repleto de singularidades inerentes ao pesquisador. 

Identifiquei, durante a presente investigação que o Vila Notícia está ligado à categoria 

de empreendedorismo. Este dado surgiu durante a pesquisa de campo quando apareceu nos 

discursos e nos perfis das redes socais dos comunicadores populares que elaboram o jornal. 

Entretanto, entendo que esta última categoria se destaca de forma macro dentro da reflexão 

sobre desenvolvimento. Acredito que a discussão sobre empreendedorismo não pode ser feita 

sem a proposta história e teórica da categoria desenvolvimento. 

Nesse sentido, o conceito de empreendedorismo é apresentado na elaboração da 

pesquisa e relaciono que, de alguma forma, ele entra como mediação na configuração da 

comunicação do Vila Notícia. Desse modo, as categorias Comunicação Popular, 

Comunidades Eclesiais de Base e Empreendedorismo são apontadas na pesquisa para refletir 

sobre a experiência de comunicação vivenciada no bairro Vila Velha. O meu interesse é 

entender o que se modifica quando a comunicação popular ganha sentido a partir de 

mediações que compõem esta experiência do Vila Notícia? Responder esse questionamento se 

tornou o objetivo central da investigação científica que apresento. 

É também intuito desta pesquisa situar o nascimento do jornal Vila Notícia, analisar o 

processo de produção, os conteúdos, as relações do jornal com o bairro e relacionar a 

trajetória de vida dos comunicadores que fazem o Vila Notícia, ressaltando também, a 

vivência que eles tem no bairro. 
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Para dar conta dos objetivos traçados estruturei a dissertação em três capítulos. Nestes 

procurei articular o teórico e o empírico e trazer sempre à tona o objeto de estudo. No 

primeiro capítulo, utilizo o conceito de mediações para compreender a prática comunicacional 

do jornal Vila Notícia. Nesse sentido, creio que é importante deixar claro que dimensões 

teóricas fundamentam a concepção utilizada. Faço a opção em discutir mediações a partir de 

Orozco Gómez (1996), Bruno Ollivier (2008) e Jesus Martín-Barbero (2009). É importante 

pensar mediações como estruturas que atravessam as práticas sociais, políticas e culturais na 

sociedade ligando estas aos sujeitos. Em seguida, problematizo as mediações que permeiam o 

jornal Vila Notícia. São elas: comunicação popular, CEBs e empreendedorismo.  

No segundo capítulo, dedico ao percurso metodológico da pesquisa. Procurei 

descrever os caminhos percorridos na pesquisa de campo, apresentar o bairro Vila Velha, 

assim como, explicitar o método utilizado para analisar o jornal. Neste estudo, portanto, teoria 

e metodologia caminham juntas e vinculadas.  Desse modo, discutirei como as reflexões sobre 

etnografia, entrevista antropológica, observação participante e relatos de vida foram 

fundamentais para a minha pesquisa de campo. É dentro desse contexto que busquei 

desenvolver uma proposta teórico-metodológica para abordagem qualitativa das relações 

sociais que perpassam o jornal Vila Notícia.  

No terceiro e último capítulo é o resultado do caminho percorrido durante a pesquisa. 

Procurarei situar o nascimento do jornal Vila Notícia, analisar o processo de produção, os 

conteúdos, as relações do jornal com o bairro e relacionar a trajetória de vida dos 

comunicadores que fazem o Vila Notícia, ressaltando também, a vivência que eles têm no 

bairro. Para analisar as seis edições do jornal, destaquei os temas mais recorrentes em cada 

edição e reuni todos em uma tabela. Pretendo com esta classificação mostrar, de maneira 

geral, os assuntos mais abordados no Vila Notícia e problematizar algumas questões que vão 

para além do texto. 

 O intuito é compreender os desafios e conquistas desse processo, pois é a partir desse 

cenário que poderei perceber as aproximações do jornal Vila Notícia com as CEBs, com a 

comunicação popular e com o empreendedorismo. Assim, continuaram a fazer parte desta 

análise, as discussões em torno das mediações que permeiam a comunicação realizada no 

bairro Vila Velha. A teoria discutida nos capítulos anteriores será, agora, base para as 

reflexões que surgiram na pesquisa de campo. Farei uso dos relatos de vida dos 

comunicadores e da minha observação em campo para realizar a análise temática do jornal. 
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 A seguir apresento minimamente o Vila Notícia e os comunicadores que fazem parte 

da equipe de produção do jornal. Mostro o perfil desses comunicadores aqui na introdução 

porque já no primeiro capítulo menciono seus nomes e seus relatos de vida.  

A primeira edição do Jornal Vila Notícia foi distribuída em fevereiro de 2008, a 

segunda em março de 2008, a terceira e a quarta foram impressas em janeiro e julho de 2009, 

as subsequentes em junho de 2010 e abril de 2011. Ao todo são seis edições, cada edição tem 

a tiragem de 5000 exemplares, mas a periodicidade do jornal é prejudicada pela falta de 

recursos. A primeira e segunda edição contou com o apoio financeiro de um mercantil local e 

o grupo angariou recursos pelos anúncios vendidos “a partir de R$ 5,00”, o que seguramente 

não contempla as despesas referentes ao processo de produção e distribuição. Os anunciantes 

são lojas, padarias, salões de beleza, farmácias e outros pontos comerciais do próprio bairro. 

O Vila Notícia existe desde o final de 2007 e segundo os/as produtores que fazem o 

Vila, este trabalha com o objetivo de promover o nome do Bairro Vila Velha. Em 2011, a 

equipe do jornal parou de produzir as edições impressas e continuou a alimentar 

essencialmente o site e as redes sociais. Agora em 2013, três desses comunicadores estão 

retomando a produção da sétima edição do jornal. O Vila Notícia tem um enfoque plural: 

cultura, educação, moradia, saúde, segurança, esporte, lazer, denúncias e reivindicações. 

Os entrevistados dos quais vou apresentar este retrato escrito são os membros da 

equipe que produziu as seis edições impressas do jornal que serão analisadas no terceiro 

capítulo. Como cada participante está ligado a experiências políticas e profissionais distintas, 

as contribuições para as matérias abordadas no Vila Notícia se ligavam a essas 

particularidades. Foi isso que observei durante o processo de estadia em campo, quando 

participei de diversas reuniões com a equipe do jornal. Estes atores sociais estão, de alguma 

forma, ligados a experiências de comunicação, de empreendedorismo e também a 

experiências anteriores gestadas no bairro, como os movimentos da Igreja. 

Além dos dados demográficos, procurei trazer informações sobre a vida desses 

comunicadores que considero relevantes para as discussões que empreendo, como por 

exemplo, a relação deles com as formações profissionais. Saliento que esta relação será 

analisada no terceiro capítulo. Optei por apresentar os membros da equipe de produção do 

jornal Vila Notícia em ordem alfabética. 
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Antônio Marcus Lima 

Idade: 32 anos 

 

Figura 2- Foto do Antônio Marcus 

 

Nível de Escolarização: graduação em andamento 

Estado Civil: solteiro 

Profissão: Design gráfico e ilustrador 

 

“Sou o Antônio Marcus Lima, aqui na comunidade a galera me conhece mais 

como Antônio, fora da comunidade sou conhecido por Misterkin. Moro no 

Vila Velha desde a sua construção. A minha mãe ganhou um terreno e 

construímos nossa casa em regime de mutirão. Aqui em casa somos mamãe, 

meu irmão, minha irmã e eu. Estudei no Liceu do Vila Velha. Fiz curso de 

informática básica na associação aqui do bairro O “eureca” para minha 

entrada na área de Design se deu em janeiro de 1999, aos 19 

anos. Trabalhando na Universidade de Fortaleza como jardineiro e paisagista, 

me deparei com um belo cartaz de um curso de Design Gráfico para alunos 

da universidade que dizia “Aprenda Design Gráfico e melhore o visual do 

Mundo”. A frase me despertou o desejo de fazer parte daquela turma de 

jovens criativos. E procurei saber como participar.” 

 

“Curso de seis meses concluído, logo me surge o convite de estágio numa 

agência pelo destaque que tive nas artes manuais (desenho, pintura, ilustração 

e criação de embalagens). Na Agência Euroway, aprendo a utilizar softwares. 

Inicio com Corel, Photoshop e Pagemaker. Mais tarde, Fllash e Dreamweaver 

para web. 2004 é ano que estudo dois semestres no Curso de Design 

da FANOR. Atualmente, como empreendedor social, dedico metade do meu 

tempo ao Jornal Vila Notícia que ajudei a desenvolver para a comunidade do 

bairro Vila Velha em Fortaleza e para o MAC( Movimento de Adolescentes e 

Crianças). Mantenho ainda serviços de design gráfico, web design e 

ilustração para empresas e agências” (ANTÔNIO MARCUS, JUNHO, 2012).  

 

 

http://www.fanor.com.br/
http://www.vilanoticia.com.br/
http://www.mac.org.br/
http://www.mac.org.br/
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Evaldo Paulino 

Idade: 27 anos 

 

Figura 2- Foto do Evaldo Paulino 

 

Nível de Escolarização: graduação em andamento 

Estado Civil: solteiro 

Profissão: auditor de qualidade 

“Sou Evaldo paulino, tenho uma filha de um ano, moro aqui no bairro a mais 

de 15 anos. Sou estudante de administração de empresas e o jornal na minha 

vida foi bastante significativo, profissionalmente falando, aumentei a minha 

rede de contatos, conheci outros profissionais que não são da minha área, 

inclusive empreendedores daqui do bairro e de fora do bairro”. 

 

“Estudei no Liceu do Vila Velha, fiz vários cursos profissionalizantes dentro 

e fora do bairro. Atualmente faço Administração de Empresas, trabalho há 6 

anos na Fundação Edson Queiroz (Universidade de Fortaleza), no escopo 

Técnico Administrativo, onde também atuo como Auditor Interno da 

Qualidade e Coordeno o Programa 9S. Na qualidade de Empreendedor 

Social, Coordeno o Jornal Vila Notícia. Nesses empreendimentos, atuo como 

Coordenador de Organização e Controle da Qualidade e Editor.”  

 

“Nas horas destinadas ao lazer, costumo ler, ir ao cinema, ouvir música e sair 

com os amigos. Sou ousado e gosto de correr risco, mas sem correr perigo. 

Busco sempre ser o melhor no que faço, costumo agir com ética e respeito ao 

próximo e aos meus princípios. Essa atitude tenho tanto na vida profissional, 

quanto na pessoal. Vivo em uma busca incessante pela felicidade e grandes 

realizações, assim como Theodore Roosevelt disse uma vez, acredito que É 

muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo 

expondo-se a derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem 

gozam muito nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que 

não conhece vitória nem derrota." 
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“Quando a gente começou até imaginaria que o jornal teria uma repercussão 

mais interessante, mas não a repercussão que teve. Hoje em dia, ficamos 

admirados com tudo que conseguimos alcançar, em tão pouco tempo, como 

artigos, monografias e até uma dissertação de mestrado, pessoas de outros 

bairros vindo nos visitar, a gente passa pela comunidade e a comunidade 

pergunta pelo jornal, pergunta como pode participar e isso é interessante” 

(EVALDO PAULINO, JUNHO, 2012). 

 

Francisco Tarciano Albano 

Idade: 34 anos 

 

Figura 3- Foto do Tarciano Albano 

 

Nível de Escolarização: graduado 

Estado Civil: casado 

Profissão: Consultor de vendas 

 
“O meu engajamento no bairro se deu na Igreja. Participei por mais de dez 

anos da comunidade do São Francisco que era localizada aqui na rua da sede 

do Vila Notícia. Tocava no Louvor, fui catequista da crisma e coordenei a 

pastoral da juventude. Conheço muita gente aqui e sempre tive vontade de 

melhorar a qualidade de vida dos meus vizinhos” 

 

“Participei do grupo de homens em defesa da mulher, que foi um grupo 

montado aqui no bairro. Participei do programa de erradicação do trabalho 

infantil (PETI), o nosso trabalho era cadastrar os pais em um programa da 

prefeitura de assistência básica, conscientizar os pais que os filhos deveriam 

estudar. Também conversava com as crianças e adolescentes que ficavam nos 

sinais de trânsito. Também dou aulas de violão.” 

 “Sou compositor, instrumentista e adoro levar alegria por meio da minha 

arte. Trabalhei com marketing na Viabily Consultoria. Hoje trabalho como 

consultor de vendas de motos. Sou formado em marketing pela Universidade 

do Vale do Acaraú. Sou casado e tenho uma filha de dois anos. Fui 

seminarista durante um ano, fiz curso de teatro de rua.” 
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“Eu não uso o título de empreendedor social, mas me identifico com a ideia. 

Montei a empresa Viabily consultoria com um amigo, mas por dificuldades 

financeiras tive que passar a vender motos. Tive um programa católico em 

uma rádio pirata aqui do bairro. Tenho facilidade para compor, escrever, 

gosto muito de pensar e ajudar as pessoas a pensarem. Acho que todos os 

meninos do jornal tem essa característica questionadora” (TARCIANO 

ALBANO, MAIO, 2013). 

 

 

Hélio Castro Lima Júnior                                         

Idade: 29 anos 

 

Figura 4- Foto do Hélio Castro 

 

Nível de Escolarização: graduado 

Estado Civil: casado 

Profissão: agente comunitário 

 

“Terminei o meu Ensino Médio no Liceu do Vila Velha. No primeiro ano do 

governo Lula participei de um programa chamado Consórcio Social da 

Juventude, onde fiz alguns cursos profissionalizantes. Trabalhei como 

monitor de classe em uma escola aqui do Vila Velha.Fui estagiário da Coelce 

no setor de desenvolvimento humano e estagiário do Sesi da Barra do Ceará. 

Em 2006 ganhei uma bolsa do Programa Universidade para todos para 

graduação em Informática na Educação na FATENE.” 

 

“Atualmente faço dois cursos de especialização, um em administração e outro 

em recursos humanos. A minha relação com o Vila Velha vem antes de 

morar aqui no bairro. Ajudei a construir o Vila Velha. Quando o bairro estava 

sendo formado a minha tia ganhou um terreno aqui  para construir uma casa 

em regime de mutirão. Ela precisava de pessoas para ajudar a levantar as 

paredes da casa e eu sempre ajudava na construção. Alguns anos depois a 

situação financeira na minha casa ficou complicada e eu vim com a minha 

família morar na casa dessa minha tia aqui no bairro.” 
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 “Acabei vindo morar no Vila Velha, passei para a seleção de agente 

comunitário do meu bairro e hoje a minha realidade é aqui. A maioria das 

coisas que eu faço é pensando na melhoria do bairro, mesmo que o bairro não 

saiba disso. Participei da comunidade do São Francisco, onde tive a 

oportunidade de conhecer mais as pessoas aqui do bairro.Quando o Marcos 

me chamou para participar do Vila Notícia eu vi uma oportunidade de unir as 

pessoas que moram aqui” (HÉLIO CASTRO, JUNHO, 2012). 

 

 

Lorena Cíntia Soares de Matos 

Idade: 26 anos 

 

Figura 5- Foto da Lorena Cíntia 

 

Nível de Escolarização: graduação em andamento 

Estado Civil: casada 

Profissão: planejamento administrativo de projetos audiovisuais 

 

Sou estudante de administração na Faculdade Christus, onde tenho uma bolsa 

do Prouni (Programa Universidade para todos). Participei de um programa 

chamado Consórcio Social da Juventude, onde fiz alguns cursos 

profissionalizantes. Hoje trabalho elaborando projetos de audiovisual para 

receber incentivos do governo. Foi no Vila Notícia que aprendi a elaborar 

projetos. Também sou cineasta e produtora de filmes, inclusive um dos meus 

filmes estão em cartaz no Cine Ceará deste ano. Comecei a estudar 

comunicação em cursos de curta duração no Vila das Artes”. 

 

“Eu sou o único membro do jornal que morava em outro bairro quando o Vila 

Notícia começou. Morava no Jardim Iracema quando comecei a participar do 

jornal. Em 2006 fiz um curo de jovem aprendiz, onde conheci meu marido 

Hélio, e passei a frequentar o Vila Velha porque ele morava aqui. Depois que 

me casei passei a morar aqui no bairro. A minha função no jornal era mais a 

parte administrativa, burocrática e a parte cultural também. Sempre escrevia  



25 

 

sobre os eventos da cidade no jornal. (LORENA CÍNTIA, junho, 2012). 

Olga Branco 

Idade: 25 anos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Foto da Olga Branco 

 

Nível de Escolarização: graduação em andamento 

Estado Civil: casada 

Profissão: Pedagoga 

“Eu sou o único membro do jornal que não participou dos movimentos da 

Igreja. Aqui em casa não somos ligados à religião, os meus pais são pagãos. 

Conheci um dos meninos do Vila Notícia no Colégio e ele me mostrou a 

ideia inicial do jornal. Sempre tive vontade de fazer algo pelo bairro e o 

jornal veio a ser essa oportunidade. O meu engajamento no bairro se deu 

quando fui fazer o ensino médio no Colégio Liceu do Vila Velha e me 

engajei no movimento estudantil. Lá eu conheci o Evaldo e comecei a pensar 

mais no social”. 

 

“As primeiras reuniões do Vila Notícia coincidiram com a minha entrada na 

faculdade de jornalismo. Aproveitei muito do que via na faculdade no jornal. 

Faltando um semestre para terminar o curso resolvi fazer pedagogia e hoje 

sou professora. Durante o tempo em que estudei jornalismo participei do 

grêmio estudantil e conheci muitos militantes nesse espaço. Moro aqui no 

Vila Velha desde criança e tenho muito orgulho desse bairro” (OLGA 

BRANCO, MAIO, 2013). 
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Sérgio Barros Onofre 

Idade: 34 anos 

 

Figura 7- Foto do Sérgio Onofre 

 

Nível de Escolarização: graduado 

Estado Civil: casado 

Profissão: Professor e advogado 

 

“Sou educador, acompanhante do Movimento de Adolescentes e Crianças - 

MAC e Trabalho no ProJovem dando aulas de Informática. Sou estudante de 

história e graduado em direito. Fiz curso de informática na antiga Escola 

Técnica do Ceará. Faço parte do Partido dos Trabalhadores, tenho duas filhas 

lindas e moro no bairro Vila velha a mais de vinte anos.” 

 

“O Jornal Vila Notícia veio como consequência de um trabalho pastoral que 

eu iniciei no ano de 98 no Bairro Vila Velha, anteriormente em 97 foi o ano 

do meu maior engajamento na comunidade onde eu fazia parte do grupo de 

leitores e também fazia parte da equipe de manutenção que limpava a Igreja, 

consertava os bancos e parte do estudo bíblico e logo eu me engajei na crisma 

e depois no grupo de jovens. Depois devido a essa minha caminhada de 98 

até 2004 de jovens da Pastoral da Juventude e em 2002e 2003 estando 

coordenando a Pastoral da Juventude da Região Metropolitana II que eu 

avancei um pouco mais, conheci um grupo de jovens onde eu acompanhei na 

Paróquia São Gonçalo do Amarante na área Pastoral do Pecém, na Área 

Pastoral de Caucaia, que hoje é Paróquia Santo Antônio de Tabapuá, na 

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres do centro de Caucaia e na Área 

Pastoral de Caucaia e isso foi muito interessante, conhecer o município de 

Caucaia, o município de São Gonçalo do Amarante, conhecer os grupos de 

jovens, aprender que existem outros jovens fazendo bons trabalhos além de 

Fortaleza. O Ceará e muito rico que às vezes a gente só consegue enxergar o 

nosso bairro e às vezes nem o nosso bairro” (SÉRGIO ONOFRE, JUNHO, 

2012). 

 

Assim se estrutura o trabalho que ora apresento e que tem o intuito de contribuir para 

as discussões em torno da comunicação popular e dos jornais de bairro. 
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1 MEDIAÇÕES QUE PERMEIAM A COMUNICAÇÃO POPULAR NO VILA 

NOTÍCIA 

 

“E a história humana não se desenrola apenas 

nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. 

Ela se desenrola também nos quintais, entre 

plantas e galinhas, nas ruas de subúrbio, 

nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, 

nos namoros de esquinas. Disso eu quis fazer a 

minha poesia. Dessa matéria humilde e 

humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, 

porque o canto não pode ser a traição da vida, e 

só é justo cantar se o nosso canto arrasta 

consigo as pessoas e as coisas que 

não têm voz”. 

 

Ferreira Gullar, poeta, escritor e teatrólogo. 

 

 

A epígrafe que inicia este capítulo vai ao encontro à maneira como busquei 

desenvolver esta pesquisa. Construindo um olhar para o jornal Vila Notícia a partir de 

situações do cotidiano do bairro Vila Velha e da história de vida dos comunicadores populares 

que participam da produção do jornal. 

Segundo José Marques de Melo (1980, p.11), no livro “Comunicação e classes 

subalternas”, os estudos sobre comunicação no Brasil assumem, predominantemente, o caráter 

de análises e descrições sobre os modos de comunicação das classes dominantes a partir da 

década 1960. De certa maneira, esse fenômeno reflete o engajamento da maioria dos 

pesquisadores da comunicação na tarefa de melhor compreender os instrumentos que a 

sociedade utiliza para expressar e reproduzir a visão de mundo hegemônico. Posteriormente, a 

partir do final da década de 80 emerge as pesquisas sobre comunicação popular, que ampliam 

o olhar dos meios de comunicação de massa e da perspectiva de denúncia e crítica a estes para 

as investigações que procuram compreender o caráter educativo e transformador das práticas 

de comunicação popular (MELO, 1980, P.11).  

Isso não quer dizer que todos os estudos se alinhem nessa última perspectiva. A minha 

opção em discutir a comunicação feita pelo Vila Notícia é uma tentativa de contribuir com o 

lugar da pesquisa em comunicação popular, tornando-o mais evidente, ouvir os produtores 

para compreender o perfil e a proposta do jornal Vila Notícia e para melhor entender o papel 

deste meio de comunicação. Questiono em que medida a prática comunicacional do Vila 

Notícia está ligada a proposta de comunicação popular e de comunicação alternativa 
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vivenciada entre os nos 70 e 80? Ou quando este jornal se afasta dos processos de 

comunicação comunitária e popular? 

Esta pesquisa se propõe a analisar uma experiência de produção midiática na periferia 

de Fortaleza, o que possibilitará uma reflexão conceitual a partir do estudo da categoria de 

comunicação popular quando esta é pensada no contexto dos movimentos sociais urbanos e 

das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), verificando em que medida a experiência do Vila 

Notícia  se liga a estas mediações que  foram fundantes para o conceito de comunicação 

popular.  Identifiquei, durante a pesquisa que o Vila Notícia está ligado a categoria de 

empreendedorismo. Este dado surgiu durante a pesquisa de campo quando apareceu nos 

discursos e nos perfis das redes socais em que estão os comunicadores populares que 

elaboram o jornal. Entretanto, entendo que esta última categoria se destaca de forma macro 

dentro da reflexão sobre desenvolvimento. Acredito que a discussão sobre empreendedorismo 

não pode ser feita sem a proposta história e teórica da categoria desenvolvimento. 

No depoimento a seguir, demonstro como a teia do empreendedorismo surgiu a partir 

da pesquisa de campo não sendo uma categoria imposta pela pesquisadora: 

 

“Neste "emprego" exerço a função de Empreendedor Social. O Jornal Vila Notícia é 

um projeto onde sou coordenador. O projeto tem como objetivo trabalhar com 

incentivo a leitura e a escrita por meio da produção e distribuição gratuita de um 

jornal impresso em colorido, feito com papel reciclado e produzido por uma equipe de 

estudantes universitários e secundaristas, empreendedores sociais e educadores. O 

Jornal está sempre disponível para quem tiver interesse em contribuir. Já participamos 

de vários eventos municipais, regionais e até nacionais voltados para comunicação, 

especificamente para mídia alternativa. Acesse www.vilanoticia.com.br e saiba mais 

sobre essa iniciativa que está dando a cada dia um novo olhar sobre o Jornalismo 

Comunitário. Mostrando que a comunidade pode produzir muito mais do que se pode 

imaginar e que ousadia e criatividade é necessário para quem não se conforma em ser 

espectador da vida” (perfil do facebook, Evaldo, acesso em 20 de abril de 2012, 

http://www.facebook.com/EvaldoPaulino/info).    

“Eu sou um empreendedor nato. Gosto de trabalhar! Gosto de produzir! Eu tenho um 

processo criativo muito grande dentro de mim. Às vezes eu não consigo nem dormir 

do tanto que eu penso no que eu posso fazer” (ANTÔNIO MARCUS, JUNHO, 2012). 

 

 

Nesse sentido, o conceito de empreendedorismo é apresentado na elaboração da 

pesquisa e relaciono que de alguma forma ele entra como mediação na configuração da 

comunicação do Vila Notícia. Desse modo, as categorias comunicação popular, CEBs e 

empreendedorismo são apontadas na pesquisa para refletir sobre a experiência de 

comunicação vivenciada no bairro Vila Velha. O meu interesse é entender o que se modifica 

quando a comunicação popular ganha sentido a partir de mediações que compõem esta 

http://www.vilanoticia.com.br/
http://www.facebook.com/EvaldoPaulino/info
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experiência de jornal do bairro de modo distinto e com intensidades diferentes do que 

aconteceu nos anos 70 e 80.  

 Entendo que há mudanças no cenário sociopolítico em que os jornais de bairro 

florescem e que o conceito de comunicação popular precisa ser retomado para entender em 

que medida a experiência do Vila Notícia se distância deste contexto de comunicação popular, 

construído a partir de práticas comunicacionais vivenciadas nos anos em que as CEBs e os 

movimentos sociais urbanos no Brasil tinham outras características. Acredito que atualmente 

essas práticas se aproximam de outras mediações que podem modificá-las.  

Minha ideia é que o conceito de comunicação popular pensado para as experiências de 

comunicação vivenciadas pelos movimentos sociais populares e o cenário das CEBs, 

contavam com as mediações tanto dos movimentos sociais urbanos e de bairro da década de 

80, quanto da vertente libertadora da Igreja Católica como principais mediações. Neste 

sentido, o significado vivenciado pelas práticas comunicacionais tinha uma identificação com 

aquele conceito fundamentado, principalmente por Peruzzo (1998; 2008).  O jornal Vila 

Notícia recebe a mediação das CEBs, conforme apresentarei ao longo deste trabalho, mas 

além de não trazer a vivência dos movimentos populares de forma enfática em sua 

experiência, de trazer as CEBs apenas em sua origem e depois perdê-la de suas mediações 

mais efetivas,  ainda apresenta outras mediações como o processo de empreendedorismo na 

constituição de sua práxis.  

Tentarei definir a seguir o conceito de mediações, que estou utilizando, para em 

seguida apresentar o conceito de comunicação popular e a trajetória das Comunidades 

Eclesiais de Base para melhor fundamentar as reflexões desta investigação. Em seguida, 

tratarei da nova mediação que atravessa a experiência do Vila Notícia em Fortaleza, o 

empreendedorismo.  
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1.1Conceito de mediações: entrada para reflexões 

 

Estarei utilizando o conceito de mediações para compreender a prática comunicacional 

do jornal Vila Notícia. Nesse sentido, creio que é importante deixar claro que dimensões 

teóricas fundamentam a concepção utilizada. Faço a opção em discutir mediações a partir de 

Orozco Gómez (1996), Bruno Ollivier (2008) e Jesús Martín-Barbero (2009). 

Conceito fundamental em Martín-Barbero (2009), mediação deve ser entendido como 

um conjunto de influências que estrutura, organiza e reorganiza a percepção da realidade em 

que está inserido o receptor, tendo poder também para valorizar implícita ou explicitamente 

esta realidade. É importante pensar mediações como estruturas que atravessam as práticas 

sociais, políticas e culturais na sociedade ligando estas aos sujeitos. 

A proposta de passar dos Meios às Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2009) se funda 

na ideia de que a vida social dá sentido às modalidades de comunicação com novas relações e 

novos usos, tendo em vista que as tecnologias materializam mudanças no cotidiano das 

pessoas e que elas são produtoras de sentidos. 

A comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de meios, questão 

de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, mas de reconhecimentos. Um 

reconhecimento que foi de início, operação de deslocamento metodológico para rever 

o processo inteiro da comunicação a partir do seu outro lado, o da recepção, o das 

resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a partir de seus usos. (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 28). 

 

O conceito de mediação é especialmente importante no contexto da pesquisa em 

comunicação na América Latina. Tendo na Obra de Jesús Martín-Barbero (2009) seu mais 

importante aporte teórico, o conceito remete a um programa de pesquisa em produção e 

recepção fora do diagrama da teoria informacional (BASTOS, 2012, P.63). 

 A natureza culturalista do conceito de Marín-Barbero (2004) remete a cadeias 

envolvendo produtores, produtos e receptores e aos deslocamentos de significado entre essas 

diferentes estâncias. A ênfase muda do lugar centrado na produção e inclui também a 

recepção, além do programa epistemológico condicionar cultura e comunicação como 

processos simultâneos e codependentes reunidos sob a égide da mediação (MARTÍN-

BARBERO, 2009). 

 Com isso a mediação compreende uma vasta gama de intersecções entre cultura, 

política e comunicação e equaciona as diferentes apropriações, recodificações e 

ressignificações que ocorrem na produção e recepção dos produtos comunicacionais. Outro 
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fator relevante é que a produção, recepção, meio e mensagem só podem ser pensados como 

um processo contínuo, as mediações, posição onde é possível compreender a interação social 

entre produção e recepção. Em minha pesquisa de mestrado, parti de um tempo limitado, 

estando trabalhando essencialmente com a produção do Vila Notícia. Entendo que a recepção 

é fundamental para completar a visão do processo comunicacional como um todo. 

 Segundo Bastos (2012, p.65), as mediações não dependem do conceito de mídia ou de 

comunicação, pois seu objeto é a circulação social dos signos na cultura. Guindani e Morigi 

(2012, p.196), afirmam que mediação é algo capaz de afetar a forma como representamos o 

mundo. Na perspectiva apontada por Guindani e Morigi (2012, p. 197 apud D’Avila 2001) a 

mediação é o momento da construção de significados que se realiza a partir das interações 

sociais que se estabelecem no interior do contexto sócio histórico e cultural. Este serve de 

pano de fundo para o estabelecimento das tramas multifacetadas entre cultura e comunicação. 

 Para Marcondes Filho (1997, p.266), toda relação do homem com seu mundo se dá por 

mediação. Como lembra D’Avila (2001, p.45), mediar não significa tão somente efetuar uma 

passagem, mas intervir no outro polo, transformando o sentido da intervenção sob inúmeras 

formas.  

Mediações como instituições religiosas, movimentos sociais e família vão exercer uma 

forte influência sobre seus membros, emitindo-lhes sentidos e atribuindo-lhes códigos 

socioculturais que são incorporados, espontaneamente ou não, às suas atividades cotidianas. 

As experiências vividas por cada sujeito, no entanto, vão interferir nas representações 

construídas por cada um deles. “As representações não apenas variam dentro das diferentes 

épocas e culturas, mas também espelham vivências específicas dentro de determinadas 

sociedade” (FRANÇA, 2004, p.16). As mediações às quais esses sujeitos estão imersos são, 

portanto, fontes de informação ou informações em si, que colaboram para essa construção da 

identidade social e pessoal. 

Orozco (1993) interpreta que vivemos em uma sociedade que mais do que nunca vive 

de mediações múltiplas, seja pela produção e recepção de informações, seja social, cultural ou 

identitário. As mediações podem se manifestar através de ações e discursos, como aponta a 

seguir: 

[...] distingo, en primer lugar, las mediaciones como procesos de estructuración 

derivados de acciones concretas o intervenciones em el proceso de recepción 

televisiva, y, en según lugar, diferencio las mediaciones de las (fuentes de mediación) 

o lugar en que se originan estos processos estructurantes. De acuerdo con esa 

conceptualización, la mediación se manifiesta por medio de acciones y del discurso, 

pero ninguna acción singular o significado particular constituye una mediación 

propiamente (OROZCO, 1993, p. 34). 
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Para o autor, são fontes de mediação a cultura, a política, a economia, a classe social, o 

gênero, a idade, a etnia, os meios, as condições situacionais e contextuais, as instituições e os 

movimentos sociais. Orozco (1996) classifica as mediações em quatro tipos: individual, 

situacional, institucional e vídeo-tecnologia. Entretanto, o autor esclarece que não se trata de 

um isolamento dessas mediações, até porque todas estão interligadas, ou “impregnadas”, 

como prefere o autor, pela cultura. 

A mediação individual pode ser cognoscitiva: um conjunto de fatores que influem na 

percepção, processamento e apropriação de elementos/ acontecimentos que estão diretamente 

relacionados com a aquisição de conhecimento como informações, valores, crenças e 

emoções. Ou pode ser mediação individual estrutural: constituída pela idade, sexo, religião, 

escolaridade, estrato socioeconômico, etnia etc. São elementos identitários que servem de 

referência ao receptor, conformando sua maneira de pensar e agir, ou seja, são fatores que 

também entram no processo de construção do conhecimento e de produção de sentido 

(OROZCO, 1996). 

Atua no momento da recepção, ainda, a mediação situacional, cujo estudo pode 

demonstrar a forma e o sentido deste ato. Ela pode identificar como a emissão televisiva 

encontra o receptor: sozinho ou acompanhado, com atenção exclusiva ou disperso, trocando 

considerações com outros telespectadores ou não, no espaço social ou íntimo da casa 

(OROZCO, 1996). 

Por ser muito mais que um telespectador, as instituições a que pertencem o receptor, 

escola, empresa, igreja, partidos, família, entre outras, são fundamentais para o processo de 

recepção. As mediações institucionais são constituintes da relação do sujeito com o discurso 

televisivo, pois com elas o sujeito interatua, intercambia, produz e reproduz sentidos e 

significados. 

 Finalmente Orosco (1996) destaca a mediação videotecnológica, parte intrínseca do 

processo de recepção televisiva, se refere às características específicas da televisão, que como 

já foi dito também é uma mediação institucional. A televisão como meio eletrônico produz 

uma série de mecanismos que configuram seu discurso: alto grau de representatividade e de 

verossimilhança (que permite naturalizar seu discurso “ante os olhos da audiência”), a 

programação, os gêneros, a publicidade etc. 

Por último, Orozco (1996) considera fundamental, como Martín-Barbero (2009), a 

mediação cultural, por ser onde as demais se localizam e se configuram, pois aí todas as 



33 

 

informações se originam, o consumo se efetiva, o sentido é produzido, a identidade se 

constrói. Aí também se elabora o processo cognoscitivo, cujo mecanismo não funciona 

independente do contexto cultural, que em boa medida o condiciona.  

Para ressaltar a importância da mediação como categoria para estas reflexões, destaco 

que “a mediação implica uma tradução” (OLLIVIER, 2008). Isso significa que as mediações 

colaboram no processo de construção de sentidos dos sujeitos diante de produtos consumidos 

e produzidos por estes receptores. Considerando que os consumidores possuem mediações 

plurais, em virtude de suas circunstâncias e cenários de vida, justifica-se as múltiplas 

interações que os sujeitos demonstram estabelecer com o gênero musical, experiências que 

apresento a seguir.   

No caso da pesquisa sobre o Vila Notícia, os comunicadores populares que colaboram 

na elaboração do jornal vão além de produtores de um meio de comunicação. Eles também 

consomem mídia nas suas diversas formas e esse consumo interfere diretamente na produção 

do Vila Notícia.   

 No caso da pesquisa sobre o jornal do bairro Vila Velha os comunicadores que 

colaboram na elaboração do informativo são além de consumidores, produtores de um meio 

de comunicação. Segundo Downing (2004), produtores e receptores costumam ser os mesmos 

sujeitos sociais. Por essa razão, o autor substitui os conceitos de público, espectador e leitor 

pela ideia de audiência ativa, partindo do pressuposto que as formas alternativas de mídia dão 

expressão às tendências mais avançadas da cultura popular, portanto, um público que elabora, 

ele próprio, os seus produtos, em lugar de apenas absorver passivamente mensagens 

disseminadas pela grande mídia (DOWNING, 2004, P.38). 

Esse novo comportamento participativo na produção de conteúdo no meio de 

comunicação transforma os consumidores passivos em produtores ativos, tornando-os em 

prosumidores, ou seja, misto de produtores com consumidores. Segundo Bruno Fuser (2011), 

na era do conhecimento, não existe mais produtor e consumidor, “somos todos prosumidores, 

ou seja, a tecnologia de produção está disponível para todos, e todos nós também consumimos 

a nossa produção”. 

No livro “A Terceira Onda”, lançado em 1980, Alvin Toffler já afirmava que os 

consumidores passariam, cada vez mais, a exercer controle sobre a criação dos produtos que 

usam. Tornar-se-iam, segundo ele, prosumidores. Com base em conceitos desenvolvidos por 

Alvin Toffler (1980), pensamentos como o expresso acima têm se difundido, inclusive na 

academia, de maneira ampla, como se uma situação sociocultural específica a determinados 
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países e pessoas fosse universal. Para ser uma perspectiva de fato, e não apenas uma 

possibilidade, tal transformação exige mudanças radicais no acesso às tecnologias digitais, o 

que permitiria, em tese, um maior grau de cidadania no campo da comunicação.  

Na produção artesanal, o artesão era dono das suas ferramentas de produção, depois 

com a revolução industrial o profissional só era dono de sua mão de obra, ele não tinha mais 

as ferramentas para produzir, eram do capitalista. Na era do conhecimento (terceira onda), não 

existe mais produtor e consumidor, somos todos “prosumidores”, ou seja, a tecnologia de 

produção está disponível para todos, e todos nós também consumimos a nossa produção 

(TOFLER, 1980).  

Neste mesmo conceito, Anderson (2008) afirma que  a produção de artigos de 

consumo digital não precisa mais de um profissional, usando as ferramentas, um usuário pode 

produzir seus próprios vídeos, áudios, livros, artigos digitais, e quando o que se pretende 

produzir é físico, o conhecimento para fazê-lo pode facilmente ser obtido usando a tecnologia 

da informação. Inclusive no cenário dos movimentos sociais que passaram a uma prática de 

comunicação que se expressa por meio de mídia. 

No Vila Notícia as mediações que contornam as vivências desses prosumidores ou 

produtores/receptores é de suma importância para entender o que é o jornal do bairro Vila 

Velha. Por esse motivo, o termo mediações no sentido em que os autores associam é usado na 

investigação. 

Não era objetivo deste texto, por sua natureza, entrar no mérito de cada perspectiva, 

tampouco fazer uma crítica mais consistente sobre teoria ou epistemologia das mediações. Por 

isso, considera-se que a simples apresentação dos pressupostos com suas características e 

limites já indiquem elementos suficientes para pensar as mediações que permeiam o processo 

comunicativo do Vila Notícia. A seguir, apresento as principais mediações que interferem nas 

práticas de comunicação do jornal. 

Após refletir sobre a categoria de mediações e de compreender que esta é fundamental 

para a compreensão das construções de sentidos dos sujeitos. Trabalharei aquelas que são as 

principais mediações encontradas nas trajetórias dos sujeitos que participam da produção do 

jornal Vila Notícia e que, de certa forma, influenciam esta experiência de comunicação. 
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1.2  Conceito de Comunicação Popular  

 

 Apresento em primeiro lugar o conceito de comunicação popular, por entender que 

este foi pensado no contexto em que as mediações mais relevantes das práticas de 

comunicação eram os movimentos sociais urbanos, emergentes na segunda metade dos anos 

70 (OLIVEIRA, 1994). Esse contexto é um diferencial para a problematização que as autoras 

(COGO, 1998; PERUZZO, 1998; OLIVEIRA, 1994) fizeram para esta categoria.  

  Comunicação popular, comunitária, alternativa, das classes subalternas, 

emancipadora, participativa, dialógica, radical, horizontal, mobilizadora e de resistência são 

diversas maneiras de nomear a comunicação que não se forja através das mídias massivas. 

Não pretendo, aqui, explicar ou classificar as características de cada uma dessas definições.  

Faço uso do termo comunicação popular na escrita da dissertação para dialogar com essas 

práticas de comunicação gestadas nos movimentos sociais. 

O meu objetivo é fazer uma discursão sobre as transformações que essa comunicação 

voltada para cidadania sofre. Segundo Catarina Oliveira (1994, p.7) “o importante não é 

simplesmente tipologizar essa comunicação, mas procurar entendê-la no conjunto de suas 

relações, desvendando qual seu significado e suas estratégias, na dinâmica das lutas urbanas e 

dos agentes diretamente envolvidos nessas práticas”.  

Muitas foram às mediações que intervieram no percurso da comunicação popular. 

Dentre elas, estão as Comunidades Eclesiais de bases, da Igreja Católica, os movimentos 

sociais urbanos (BARREIRA, 1987), os movimentos sindicais, as assessorias de comunicação 

vinculadas a determinados partidos políticos, centros e institutos de comunicação popular 

alternativa, dentre outros. 

Ao investigar os antecedentes da comunicação popular Berger (1989) aponta a Igreja 

Católica, especialmente as CEBs como uma das principais articuladoras dos movimentos 

sociais nos anos 60. Desse modo, toda comunicação que envolve a CEBs serve para reafirmar 

a estreita relação entre comunicação e movimentos sociais ou populares (COGO, 1998, p.38). 

Regina Festa (1986, p.30) identifica o surgimento da comunicação popular no Brasil 

nos movimentos sociais, especificamente na emergência do movimento operário e sindical 

urbano e rural. Nas décadas de 1970 e 1980, os regimes autoritários e totalitários controlam os 

meios de comunicação de massa utilizando-os em favor de seus interesses e projetos políticos. 

Segundo Peruzzo (1998), no Brasil, paradoxalmente, é no contexto da ditadura militar 

que se intensifica as práticas de comunicação comunitária, mas precisamente na década de 70 
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e 80. Antes tivemos a trajetória da imprensa alternativa, mas vivenciada por militantes de 

esquerda, porém fundamental para o contexto de mobilização social e redemocratização do 

Brasil (KUCINSK, 2001). No caso brasileiro, experiências desse tipo estiveram relacionadas 

à resistência à ditadura militar, imposta deste 1964, quando jornais transformaram-se em 

espaços de denúncia do regime autoritário ou mesmo de ruptura com a forma tradicional de 

produção do jornalismo (KUCINSK,  1991). 

Falar de comunicação popular envolve falar de América Latina, marginalizados e 

transformação social. Essa temática se destacou nas décadas de 70 e 80 devido ao contexto 

político, econômico e social está longe de ser esgotada. Segundo Peruzzo (2006), a 

comunicação popular não se caracteriza como um tipo qualquer de mídia, mas como um 

processo de comunicação que emerge da ação dos grupos populares.  Essa ação tem caráter 

mobilizador coletivo na figura dos movimentos e organizações populares, que perpassa e é 

perpassada por canais próprios de comunicação. Nesse caso, essa primeira construção teórica, 

que apresenta uma trajetória significativa do campo da comunicação popular, em que os 

movimentos sociais populares passaram a vivenciar práticas de comunicação popular e, 

descobriram como elaborar suas próprias mídias em si. 

 Sobre este período já posso falar de uma comunicação mais vinculada aos contextos 

dos bairros e das associações de moradores, nos quais os atores sociais eram entre outros: 

homens e mulheres, donas de casa, com uma participação ainda mínima da juventude que 

atuavam nos movimentos de bairros da periferia.  

Durante o período de organização dos movimentos populares, na década de 80, na 

qual jornais comunitários, foram produzidos intensamente (FESTA, 1986). Mesmo antes 

disso, a relação da comunicação popular com processos de denúncia e resistência de 

problemáticas sociais pode ser percebida, por exemplo, ao recordarmos os pasquins existentes 

durante o período republicano e a expressiva produção de jornais, por parte do movimento 

operário, no período da Primeira República (1989-1930). Isso porque, conforme considera 

Berger (2001, p. 264): 

 

Formas populares de expressão, de resistência e de contestação existiram desde 

sempre, assim como alternativas à cultura dominante. Mas é ao final dos anos 70, 

início dos 80, que estas formas são transformadas em objetos de estudo. Todavia, 

isso não aconteceu gratuitamente nem como mero fenômeno de moda, mas como 

resultado do contexto social. As lutas populares estavam sendo redimensionadas 

pelos grupos políticos e a atividade do receptor revista pelos estudiosos da 

comunicação (BERGER, 2001, p.264). 
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Naquele contexto, emergiram estudos sobre a dependência e democratização 

política, aliadas à democratização da informação; por outro lado, os pesquisadores 

encontram-se com as experiências de comunicação popular e alternativa (BERGER, 

2001, P.262-263), o que propiciou, inclusive, uma tímida mudança no referencial teórico 

predominante nas análises, bem como das metodologias de pesquisa empregadas. Assim, 

“a pesquisa-denúncia dos anos 70 foi aos poucos sendo substituída pela pesquisa-ação, 

nos anos 80, uma perspectiva não só comprometida como também militante para o 

trabalho acadêmico” (BERGER, 2001).  

É importante relacionar que a comunicação popular não é um fenômeno recente, 

mas só nos anos 70 e 80 é que ela aparece de forma mais significativa na produção 

científica do campo da comunicação. Alguns autores chegam a ver nos estudos de 

comunicação popular uma contribuição para a teoria da comunicação. Diz Christa Berger 

(1989): “o estudo da comunicação popular redefiniu os marcos de problemática da 

comunicação”. Durante muito tempo, falar de comunicação significou falar de meios, 

canais, mensagens. Agora falar de comunicação popular implica falar de relação. 

 

As investigações sobre comunicação popular implicam a necessidade da teoria abarcar 

os processos no contexto mais amplo em que se realizam, ou seja, devem ir além do 

estudo do meio comunicativo em si mesmo, de um jornal, por exemplo, pois a 

dinâmica social na qual este se insere é que vai lhe dar significados (PERUZZO, 1998, 

p.114). 

 

A observação de Peruzzo (1998) se refere à visão que se passou a ter nos estudos 

de comunicação popular, incluindo-se a consideração da comunicação grupal, na época 

vivenciada pelas Comunidades Eclesiais de Base, como parte das práticas de 

comunicação popular que também surgiam neste período. Mais contemporaneamente, 

John D.H. Downing, em seu livro Mídia Radical (2004), propõe investigar a 

comunicação popular para além das práticas que envolvem meios tecnológicos. A 

trajetória da comunicação popular que tem sido tratada mais comumente a partir de 

práticas comunicativas midiáticas como rádio, vídeo e internet pode se compreender 

também a partir de atos, expressões e outros modos de ser. 

Segundo Oliveira e Mendes (2010, p.274) a partir dessa perspectiva para além dos 

meios, tecnológicos, a comunicação popular segue uma linha de encontro com as 

expressões das manifestações da cultura popular no cotidiano. 
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Para França (2001, p.41 apud OLIVEIRA E MENDES, 2010, P.275), a 

comunicação deve ser associada a processos sociais de compartilhamento de sentido por 

meio de formas simbólicas. Nesse sentido, sempre existiu, independentemente das 

tecnologias/meios de comunicação.   

Historicamente, o adjetivo popular denotou tratar-se de “comunicação do povo”, 

feita por ele e para ele, por meio de suas organizações e movimentos emancipatórios, 

visando à transformação das estruturas opressivas e condições desumanas de 

sobrevivência. Desta maneira, entendo por povo “o conjunto das classes subalternas e 

instrumentalizadas submetidas à dominação econômica e política das classes 

hegemônicas dentro de uma determinada sociedade” Gilberto Gimenez (1978, P.98). 

Para ser comunicação popular é necessário, ao menos, tendencialmente, a quebra da 

lógica da dominação e se realiza a partir do próprio povo, compartilhando, o quanto 

possível, seus próprios códigos. 

 

Se esta é a comunicação entendida num contexto de América Latina, ela tem uma 

incidência enorme no campo popular e justifica que seja pensada a partir de um 

adjetivo qualitativo: popular. Daí a comunicação popular. Para Washington Uranga 

(1986), na comunicação popular, o grupo produz suas próprias mensagens, 

adaptadas à sua realidade, respondendo as suas próprias necessidades de 

comunicação. O homem, o grupo, a comunidade, colocados no centro do processo 

de comunicação, recuperam, assim, o sentido da produção simbólica, como uma 

arma legítima de expressão de sua necessidade. Isto implica recuperar também um 

instrumento para participação ativa em todo o desenvolvimento cultural (GOMES, 

1990, P.241). 

 

A comunicação popular pode ser entendida como algo mais amplo que uma 

contraposição à comunicação elitista. Ela insere-se profundamente na vida das classes 

populares, assumindo suas lutas e seus projetos. Ela nunca é contra, mas sempre a favor, por 

isso, é sua característica não haver dicotomia entre “sujeito/emissor” e “objeto/receptor”; há, 

sim, sujeitos que se intercomunicam. Muito embora haja um grupo que opere o meio de 

comunicação, existe um grupo, formado por emissores e receptores, possuidor de um mesmo 

projeto que deve ser realizado. Todo o grupo chamado a elaborar a mensagem (GOMES, 

1990, P.242). 

Por outro lado, ela é uma prática que tenta transformar-se em ação. Sua recepção 

entende-se como participação no processo de diálogo, discussão que eleva o nível de 

consciência do grupo. Neste processo os meios grupais são privilegiados. Por isso mesmo, 

não são os meios técnicos em sai que irão definir a comunicação popular, tampouco seu 
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conteúdo. O alternativo da comunicação popular está no processo de produção, circulação e 

uso das mensagens. Ela é conjunta, diálogo, construção de uma realidade distinta na qual o 

homem seja sujeito pleno (GOMES, 1989, P.242). 

Deste modo, Martinez Terrero (1982) vai sintetizar o que os latinos americanos 

entendem como comunicação popular. Ele diz que o que faz com que a comunicação seja 

popular é sua inserção num contexto alternativo, de forma a potencializá-la. Um contexto 

alternativo caracteriza-se por sua tendência a romper a ordem do capital, a integrar aquilo que 

o capital fragmenta. Este é o desafio que se apresenta à comunicação popular: conceber-se 

realmente de um processo mais amplo e criar, inventar as formas de inserir-se nele sem 

pretensões de gerá-lo.  

Porque surgiu da necessidade que as classes populares possuíam de se expressar-se, 

ela é a comunicação do povo oprimido, que grita seus direitos pisados, usando para isso os 

meios de comunicação que mais servem para seus objetivos.  Portanto, a comunicação 

popular é aquela que se insere num contexto alternativo que é a do enfrentamento com o 

projeto de dominação capitalista e nele se define como o agente de definição no projeto 

popular. 

Destaco que as pesquisas sobre comunicação popular no Brasil que refletiram sobre 

estas práticas comunicacionais foram fundamentais para a construção de reflexões mais 

concretas sobre este objeto. Dentre os principais autores latino-americanos destaco 

(KAPLÚN, 1985; PERUZZO, 1998; MARTÍN-BARBERO, 2009; COGO, 1998; 

OLIVEIRA, 2007; NUNES, 2011).  

O que se buscava com os estudos sobre a comunicação popular, segundo Fernando 

Reyes Matta (apud FESTA, 1995, p.131-132), era compreender esse novo fenômeno na vida 

dos latino-americanos e caminhar junto na busca comum das utopias libertárias. 

Essencialmente, essa comunicação a partir do social buscava transformar as condições sociais 

desiguais, reverter situações de opressão e submissão e transformar as condições de produção 

comunicacional hegemônica na América Latina. 

 

[...] uma comunicação vinculada à prática de movimentos coletivos, retratando 

momentos de um processo democrático inerente aos tipos, às formas e aos 

conteúdos dos veículos, diferentes daquelas da estrutura então dominante, da 

chamada 'grande imprensa'. Nesse patamar, a 'nova' comunicação representou um 

grito, antes sufocado, de denúncia e reivindicação por transformações, exteriorizado 

sobretudo em pequenos jornais, boletins, alto-falantes, teatro, folhetos, volantes 

vídeos, audiovisuais, faixas, cartazes, pôsteres, cartilhas etc. (PERUZZO, 1998, 

p.216) 
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Segundo Cicilia Peruzzo (2010, p.28-29), comunicação popular trata-se de uma 

vertente formada por iniciativas populares no contexto de bairro, comunidades, 

movimentos sociais e organizações civis sem fins lucrativos. Constroem uma outra 

comunicação que se diferencia da mídia comercial pelos conteúdos, formatos, produção e 

participação popular.  

Para Peruzzo (2010), a comunicação popular tem como elemento principal o 

processo, nas práticas sociais e nas relações que se estabelecem, e não somente nos 

veículos e meios utilizados. Esse tipo de comunicação também é estudado a partir de suas 

ambiguidades e contradições e não, apenas, com esse olhar mais utópico. 

A comunicação popular, uma das formas de exercitar o direito à comunicação, é 

uma das denominações para a comunicação participativa, horizontal ou alternativa, entre 

outras expressões, para se referir ao processo comunicativo levado a efeito por 

movimentos sociais populares e organizações sem fins lucrativos da sociedade civil.   

Segundo Peruzzo (2008), esse tipo de comunicação ocorre no bojo de uma práxis 

de atores coletivos que se articulam de modo a provocar a mobilização social e a realizar 

ações concretas com vistas à melhoria da consciência política e das condições de 

existência das populações empobrecidas. Portanto, entendo a comunicação popular como 

aquela desenvolvida de forma democrática por grupos subalternos em comunidades, 

bairros, espaços on-line, por exemplo, segundo seus interesses, necessidades e 

capacidades. É feita pela e para a comunidade (PERUZZO, 2008, p. 2).   No entanto, é 

importante questionar na pesquisa sobre o Vila Notícia se essas características se 

destacam nas matérias do jornal ou se aparecem apenas no discurso dos comunicadores 

populares quando se referem a ligação que tiveram com as CEBs, mas pouco enfatizam a 

participação ou relação com movimentos sociais populares, inclusive no bairro onde 

residem.  

A priori, a pesquisa de campo tem revelado nuances de uma participação centrada 

no grupo de comunicadores, que enfrenta dificuldades em se ampliar. Um grupo que de 

início contava com sete colaboradores, hoje tem dois membros da equipe inicial e mais 

um novo comunicador popular, morador do bairro Vila Velha, que passou a fazer parte 

do Vila Notícia em 2011. Discuto essas questões no próximo capítulo da dissertação. No 

entanto, esta última constatação da redução no número de produtores do jornal do bairro 

Vila Velha é a próxima reflexão sobre participação na comunicação popular.  
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1.2.1 Comunicação popular e participação 

 

Uma das características mais marcantes da comunicação popular, entre os anos 70 

e 80, em sua fase original, foi à participação. Evidente que esta participação era um ideal 

e nem todas as experiências comunicacionais conseguiam concretizar esse objetivo de 

participação.  Esta participação se concretizava por meio de uma comunicação realizada, 

principalmente dentro dos movimentos e organizações mobilizadas dos movimentos 

sociais urbanos.  Isso ocorria também fora onde se produziram importantes peças de 

comunicação, que ajudavam a cumprir as finalidades dos movimentos sociais. Essa busca 

por participação representava a existência de um outro tipo de comunicação, pois seus 

conteúdos vinham das bases excluídas da sociedade e destinavam-se a essas mesmas 

bases. 

A participação é uma das dimensões essenciais da comunicação popular. Segundo 

Peruzzo (2007, p.139), deve- se levar em conta a existência de três níveis de participação. 

No primeiro, considera- se o ato da recepção, a pessoa somente lê o jornal ou sintoniza a 

rádio e, eventualmente, até pede suas músicas favoritas. Além disso, há outro tipo de 

participação, que se concretiza no nível das mensagens, em que o expectador contribui 

com entrevistas, depoimentos, cartas. Porém a participação pode ocorrer em níveis mais 

elevados, quando o indivíduo atua como sujeito ativo, como protagonista da elaboração 

de mensagens, na produção de programas de rádio e televisão, na confecção de boletins e 

textos informativos, como também no planejamento e na gestão do meio de 

comunicação. Em suma a participação pode ocorrer no nível da mensagem, na produção 

das mensagens, materiais e programas; no nível do planejamento e no nível da gestão. 

Segundo Sousa (1991, p.81), a participação é o próprio processo de criação do 

homem ao pensar e agir sobre os desafios da natureza e sobre os desafios sociais, nos 

quais ele próprio está situado. Como tal, é um processo dinâmico e contraditório. O 

homem é criador por natureza, no entanto, enquanto ser social nasce já num contexto 

historicamente dado. Encontra em tal contexto um conjunto de relações que o fazem 

ocupar posições que independem de decisões próprias. 

Sendo assim, a participação não é uma questão do pobre, do miserável, ou do 

marginal. É questão a ser refletida e enfrentada por todos os grupos sociais. Longe de ser 

política de reprodução da ordem a participação é questão social (SOUSA, 1991, P.81). 
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A participação passa a ser questão social à medida que as próprias contradições 

sociais desafiam o homem como ser criador e este toma consciência da sua realidade 

social e assume posições de desafio e enfrentamento. Os grupos privilegiados criam 

mecanismos no sentido de que os seus interesses e preocupações sejam assumidas 

como interesses e preocupações de todos os seguimentos da sociedade. As 

contradições sociais, no entanto fazem que os grupos não privilegiados se 

descubram como explorados e, assim, passem a reagir (SOUSA, 1991, P.81). 

 

Para Pedro Demo (1986, p.18), participação é conquista, no sentido de ser um 

processo, que está sempre se fazendo, no constante vir a ser. Assim, a participação é em 

essência autopromoção e existe enquanto conquista processual. Não existe participação 

suficiente e acabada. A participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a 

regredir. 

De acordo com Demo (1986, p.19), para que haja participação é preciso 

“compromisso, envolvimento, presença em ações por vezes arriscadas e até temerárias. 

Partindo do pressuposto de que a participação é uma ação que está em construção, ou 

seja, processual, não pode estar delimitada e mais ainda controlada, pois desta forma 

deixaria de ser participativo e passaria a ser participação tutelada. Ainda de acordo com o 

autor é preciso atenção no que diz respeito à banalização do termo.  

No entanto, o autor salienta que é engano pensar que participação é utopia. 

Segundo Demo (1986, p.66), a participação é algo que pode ser realizado sim, “embora 

nunca seja obtida de maneira totalmente satisfatória, pois vive da utopia da igualdade, da 

liberdade e da fraternidade totais”. É a partir desta definição de Demo, que defini 

participação como um processo que está em constante busca, renovação, conquista. De 

acordo com Demo (1986) a participação “não é dada, é criada. Não é dádiva, é 

reivindicação. Não é concessão, é sobrevivência. Participação precisa ser construída, 

forçada, cultivada, refeita e recriada”. (DEMO, 1986, p. 68) 

Segundo Sousa (1991, p.79), uma realidade indiscutível é a de que a participação 

é processo existencial concreto, se produz na dinâmica da sociedade e se expressa na 

própria realidade cotidiana dos diversos seguimentos da população. A partir dessa noção, 

coloca-se que participação não pode ser entendida como uma dádiva, como uma 

concessão ou como algo já pré-existente. Quem acredita em participação, estabelece uma 

disputa com o poder.  
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Outra questão presente, e que requer ser compreendida historicamente, é que 

muitas práticas e discursos intitulados de participação não são mais do que processos de 

dominação, ou seja, processos de contraparticipação (SOUSA, 1991, P.79). 

Para Bordenave (1985), o uso cada vez mais frequente da palavra participação 

está relacionado à necessidade que as pessoas estão sentido, cada vez mais, de tomarem 

conta do seu próprio destino. As instâncias participativas surgem de vários espaços, 

desde a conversa em família para decidir como reduzir os custos até a participação 

envolvendo o projeto da escola ou do condomínio, a coleta seletiva, por exemplo. “As 

rádios convidam os ouvintes a ‘participarem’ de sua programação telefonando, 

escrevendo (...) os partidos políticos conclamam a população a participar (...) parece que 

estamos entrando na era da participação”. (BORDENAVE, 1985, p. 8). No entanto, esse 

interesse em “participar” não vem acompanhando a real compreensão do que seria este 

“participar”. Afinal, de que participação estamos falando? 

De acordo com Bordenave (1985), “participação é o caminho natural para o 

homem exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e 

domina a natureza e o mundo”. (BORDENAVE, 1985, p. 16). Não sendo somente um 

caminho para a solução de um problema, a participação torna-se “uma necessidade 

fundamental do ser humano. Em síntese, a participação é inerente à natureza social do 

homem, tendo acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã dos tempos primitivos até 

as associações, empresas e partidos políticos de hoje”. (BORDENAVE, 1985, p. 17). 

Para a autora Cicilia Peruzzo (1998), ao longo dos anos, a palavra participação 

tem se tornado um modismo, pois acaba sendo utilizada de diversas formas, em 

diferentes contextos e com significados distintos, segue desde o assistir a um espetáculo, 

por exemplo, até tomar parte ativamente da situação, realizando atividades. Nesta 

pesquisa tenho a intenção de conceituar a participação com base na análise do 

envolvimento dos produtores que fazem o jornal Vila Notícia com o bairro, seus 

moradores e como se dá a participação dos comunicadores na produção do Vila Notícia. 

Como se configura esse processo de participação na produção do jornal do bairro Vila 

Velha?  

Como se pode perceber, o conceito de comunicação popular tinha um lugar e um 

momento histórico que trazia suas perspectivas e constituía suas práticas, embora de 

forma tensa e conflituosa, mas estava relacionado à busca de uma comunicação 

participativa em meio a mobilizações por outras lutas urbanas. As Comunidades Eclesiais 
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de Base, que de alguma forma, influenciaram, O Vila Notícia, mesmo que em seu 

processo inicial. Entretanto, nos próximos capítulos, se notará como esses aspectos de 

participação passam ao longo do trajeto deste jornal e não serão o centro da trajetória do 

Vila Notícia.  

 

1.3 Comunidades Eclesiais de Base no jornal Vila Notícia 

 

Observei nas entrevistas que realizei com os produtores do jornal que as Comunidades 

Eclesiais de Base no bairro Vila Velha mediam a história dos comunicadores que fazem o 

Vila Notícia. A relação destes com o campo religioso é notada em suas histórias de vida, 

conforme referências abaixo encontradas nos depoimentos e na própria formação do bairro. 

Hélio (29 anos), Marcus (32 anos), Tarciano (34 anos), Evaldo, (27 anos) e Sérgio (34 

anos) se conheceram nesse contexto de uma Igreja atuante e voltada para o social. Segundo 

Evaldo Paulino (entrevista, 2012), o que o motivou a participar da paróquia do Vila Velha foi 

o exemplo dos Padres Franciscanos. Um deles era português e se chamava Álvaro o outro se 

chamava Tomás, era um defensor das CEBs. “Esses padres estimulavam o amor ao próximo e 

o sair de si e ir ao encontro do outro.” Nesse tempo os projetos sociais eram a grande força do 

catolicismo do bairro (EVALDO PAULINO, 2012).  

Para Tarciano Albano (34 anos), a paróquia foi o espaço onde ele desenvolveu a 

prática de se comunicar com muitas pessoas. “Eu era muito tímido antes de participar da 

crisma e do grupo de jovens. Foi no grupo que comecei a ter um olhar para a comunidade, foi 

no grupo que senti necessidade de fazer algo pelo lugar onde moro” (TARCIANO ALBANO, 

2012). 

  Hélio (29 anos) também lembra as muitas amizades e muitas conquistas do tempo em 

que participava da Igreja. “Na nossa comunidade São Francisco, fiz minha primeira eucaristia, 

crisma e me engajei na catequese. Fui durante cinco anos catequista da comunidade e 

participei do grupo de jovens” (HELIO CASTRO, 2012). 

Com o passar do tempo os padres franciscanos Álvaro e Tomás, foram transferidos 

para o bairro Serviluz. O novo padre que veio a coordenar a paróquia do bairro chegou com 

uma proposta de aprofundar a vida de oração e a espiritualidade. Sendo assim, os projetos de 

ação social foram perdendo seu espaço dentro da paróquia com a chegada do movimento da 

Renovação Carismática no Vila Velha. Na Renovação Carismática, as práticas de oração e 

estudo da palavra são priorizadas. Com essa mudança no contexto eclesial do bairro, os 
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produtores do Vila Notícia foram  se afastando dos movimentos ligados à Igreja, mas a 

vontade de dar continuidade aos projetos sociais no bairro permanece e eles se juntam para, 

posteriormente, em  2006  criarem o Jornal Vila Notícia. “Não tenho nada contra a renovação 

carismática. Não adianta só orar, só pedir. Eu tenho que rezar para me fortalecer e fazer. Essa 

é a dinâmica da vida. Só cantar, cantar e cantar e não agir para mim não vale” (HELIO 

CASTRO, 2012). 

Como se percebe a instituição católica e mais precisamente as CEBs fazem parte da 

formação dos comunicadores, mas são mencionadas como fazendo parte,  essencialmente, na 

fase inicial e como ponto de inspiração. As CEBs, não compõem o cenário do Vila Notícia 

como elemento constitutivo da experiência,  como  o foram  para as práticas  de comunicação 

dos anos 70 e 80.   Neste sentido, se faz necessário situar a mediação Igreja Católica 

historicamente para também entender como se deu esta na história do bairro Vila Velha e 

mais particularmente situar a reflexão sobre Comunidades Eclesiais de Base e sua relevância 

para pensar a comunicação popular no Brasil.  

 

1.3.1 Situando as CEBs historicamente   

 

A Igreja Católica, historicamente se configurou como sendo um aparelho ideológico 

do Estado. Antes das experiências de cunho renovador das CEBs, esta instituição, com raras 

exceções, sempre manteve uma história de alinhamento e subordinação ao poder. O 

pensamento gramsciano nos fornece uma rica teoria que esclarece o papel desempenhado pela 

Igreja na sociedade. Segundo Gramsci (apud PORTELLI, 1977), a religião tem um duplo 

papel: tanto pode desempenhar o papel de uma utopia que mantém as classes populares na 

acomodação e na ignorância e lhes retira toda possibilidade de adquirir consciência política e 

transformadora como pode ter igualmente um papel revolucionário. Assim sendo, “a crítica 

gramsciana da religião não é mais do que uma crítica da religião sob sua forma 

contemporânea a de uma ideologia inútil” (GRAMSCI apud PORTELLI, 1947, p.31), e não 

formula um juízo de valor sob a religião no seu sentido geral.  

No pensamento gramsciano uma ideologia é uma concepção de mundo que se 

manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as 

manifestações de vida individuais e coletivas. Para Gramsci (1981), a religião é como uma 

força ideológica com poder de mobilização das massas oprimidas, em especial os 

camponeses, para a luta prática, material. Assim ele define o fenômeno religioso: 
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A religião é a mais gigantesca utopia, isto é, a mais gigantesca “metafísica” que já 

apareceu na história, já que ela é a mais grandiosa tentativa de conciliar, em uma 

forma mitológica, as contradições reais da vida histórica: ela afirma, na verdade, que o 

homem tem a mesma “natureza’, que existe o homem em geral, enquanto criado por 

deus, filho de deus, sendo por isso irmão dos outros homens, igual aos outros homens, 

livre entre os outros e da mesma maneira que os outros; e ele pode se conceber desta 

forma espelhando-se em Deus, “autoconsciência” da humanidade; mas afirma também 

que nada disto pertence a este mundo e ocorrerá neste mundo, mas em outro (utópico). 

Desta maneira, as idéias de igualdade, liberdade e fraternidade fermentavam entre os 

homens; entre homens que não se vêem nem iguais, nem irmãos de outros homens, 

nem livres em face deles. Ocorreu assim que, em toda sublevação radical das 

multidões, de um modo ou de outro, sob formas e ideologias determinadas, foram 

colocadas estas reivindicações (GRAMSCI, 1981, p. 43). 

 

 

Para Gramsci o cristianismo primitivo é, de certa forma, digno de respeito aparecendo 

na sua origem como movimento de povos oprimidos aspirando pela liberdade e neste sentido, 

não é ainda, uma ideologia a serviço do poder dominante. Vale lembrar que o aspecto positivo 

do cristianismo como instância crítica da classe dominante desaparece ao tornar-se religião 

oficial do Império Romano, com a proclamação do Edito de Milão no ano 313. 

 

A consequência do Edito de Milão foi neutralizar as classes subalternas pela união da 

hierarquia eclesiástica com o Império, através de algumas vantagens corporativas e, 

sobretudo do reconhecimento do cristianismo como ideologia oficial e da Igreja como 

aparelho ideológico do Estado (GRAMSCI apud PORTELLI, 1947, p.53). 

 

 

Segundo Gramsci (apud PORTELLI, 1947, p.55), essa reviravolta acontecida no 

cristianismo apresenta modificações essencialmente práticas. Se o cristianismo oficial, até 

então, criticava radicalmente os cultos das outras religiões, de agora em diante passa a adotar 

a forma destes mesmos cultos com suas mesmas superstições e feitiçarias. Forma-se assim 

uma religião popular.     

 Faço uso do pensamento de Gramsci (1981) para construir um olhar sobre as 

Comunidades Eclesiais de Base para além das ideologias de igualdade, liberdade e 

fraternidade disseminadas pela Igreja Católica. Nas discussões a seguir ressalto as mudanças 

implementadas na Igreja com o objetivo de se aproximar das classes populares. Neste 

contexto, surgiram as CEBs na América Latina, recebendo apoio por parte da hierarquia da 

Igreja. Pretendo situar o nascimento e organização das CEBs no Brasil dentro do panorama 

descrito acima. 
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1.3.2 Comunidades Eclesiais de Base: um novo modo de ser da Igreja 

 

As CEBs expressam no Brasil um dos traços mais ricos e dinâmicos da vida da Igreja. 

Vou falar mais sobre a relação da Igreja Católica com o movimento popular, apesar de hoje a 

Igreja Protestante ter uma atuação importantíssima. 

 Nos anos 60, as CEBs surgiram como uma extensão do trabalho de Dom Agnello 

Rossi e de Dom Eugênio Sales. Estes bispos promovem a organização de pequenos grupos de 

leigos que complementam o trabalho de vigários: preparação para batismo, primeira 

comunhão, crisma, matrimônio, enfim, fazendo o trabalho que um padre sozinho, em uma 

vasta região, não teria como fazer. 

Acima de tudo as CEBs representam um novo modo de ser Igreja que faz a opção 

preferencial pelos pobres. Entretanto, não são todos os participantes que vivem em condições 

de pobreza, mas o direito dos pobres centraliza a sua espiritualidade e discussão. Não se 

restringem à animação da fé. Na linha do amor ao próximo, criam projetos alternativos para 

minorar o sofrimento do povo simples e partem decisivamente para sua organização, 

incentivando a luta pelos seus direitos. De suas bases surgiram importantes movimentos 

reivindicatórios. A partir das CEBs se geram possibilidades novas para o próprio movimento 

popular brasileiro (FLEURI,1985, p.11). 

As CEBs são grupos populares que, nas periferias das grandes cidades ou na zona 

rural, reúnem pessoas motivadas por sua fé cristã para um trabalho nos movimentos 

populares. Frei Betto (1981, p.17) afirma que são comunidades, porque reúnem pessoas que 

têm a mesma fé, pertencem à mesma Igreja e moram no mesmo local. São eclesiais, porque se 

reúnem na Igreja. São de base, porque são formadas por pessoas das classes populares. 

Segundo Duarte (1986, p.39), as primeiras CEBs surgiram do trabalho de renovação 

do Concílio do Vaticano II. Os Concílios são encontros do Papa com Bispos e algumas 

autoridades da Igreja com o objetivo de discutir as ações da Igreja no tempo atual. É um 

momento de atualização e renovação da Igreja no mundo. No caso do Concílio do Vaticano II, 

a orientação fundamental foi procurar um papel mais participativo para a fé católica na 

sociedade, com atenção para os problemas sociais e econômicos, daí a valorização do papel 

do leigo na Igreja. 

 Os conteúdos básicos do Concílio eram transmitidos às lideranças eclesiais, em 

treinamentos ou cursinhos, que se chamavam concilinhos. Tinham a duração de uma semana e 

contavam com a participação de leigos, além dos padres, religiosos e freiras. Um dos temas 
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mais debatidos nesses encontros era o serviço. Como está sendo o serviço da Igreja? Como 

deveria ser? Até que pondo a Igreja está a serviço do povo? 

Foram a partir dessas perguntas que algumas transformações começaram a ocorrer no 

dia a dia das paróquias. A Igreja Católica sempre esteve a serviço das classes poderosas, 

sempre se ocupou da educação da elites, por meio das instituições educacionais católicas, 

sempre abriu seus templos para celebrar com os ricos. A Igreja só se abria para os pobres nos 

serviços assistenciais, o que os mantinham sempre nas mesmas condições de pobres, de 

pedintes e de necessitados (DUARTE, 1986, p.39). 

Foi ainda o Concílio do Vaticano II que destacou o sentido de comum união que 

trouxe um questionamento não só para aqueles que participavam dos concilinhos, mas para os 

membros da paróquia de modo geral. 

 

O sentido de comunhão é reforçado por outra tônica dos documentos conciliares, ou 

seja, o valor do leigo na vida participativa da Igreja. A participação do leigo na Igreja 

já acontecia mesmo antes do Concílio, na prática da Ação Católica, onde o leigo já 

afirmava: nós somos Igreja (Dom Luis Fernandes apud Duarte, 1986, p.40). 

 

 

 A participação leiga nos movimentos da Igreja Católica teve início por meio de 

encíclicas, documentos e outros recursos. Porém estes movimentos eram organizados a nível 

de classe média como se constata ao ver a história da Ação Católica, da Juventude 

Universitária Católica e da Juventude Estudantil Católica que reunia estudantes de nível 

médio e superior.  

 A Igreja Católica, já na passagem dos anos 60, se engaja com diferentes orientações, 

diretamente no trabalho social. Ela cria o Movimento de Educação de Base, as frentes agrárias 

e as assessorias sindicais. Existia, inclusive, um movimento anterior, os círculos operários, 

que atuava no movimento sindical. A Igreja tinha uma atuação muito concreta dentro do 

movimento popular, tanto sindical, quanto extrassindical. Só que, em todos esses 

movimentos, com raras exceções, eram sempre setores da classe média que iam ao povo 

(FLEURI,1985, p.11). 

 A partir de 1964, com o golpe militar, as CEBs passaram a ter uma importância que 

até então elas não tinham. Isto porque, como quase todos os movimentos populares foram 

praticamente reprimidos pelo governo, o único espaço que sobrou para as camadas populares 

se organizarem foi o espaço das CEBs. 

 O poder militar no Brasil se sentiu no direito de interferir em todas as instituições do 

país, a ponto de nomear um oficial da Aeronáutica para ser reitor da Universidade de Brasília 



49 

 

ou um major para ser diretor de uma empresa. O que não dava para nomear era um general 

para ser bispo de São Paulo!Então, praticamente, a Igreja ficou com um único espaço onde as 

classes populares podiam se organizar à sombra de um trabalho pastoral. Isso provocou a 

explosão das CEBs no Brasil. 

Essas comunidades, por meio do trabalho de educação popular, começam a servir de 

sementeira para os movimentos populares. Das comunidades que se encontravam para rezar, 

nutrir e cultivar a sua fé surge movimentos populares, como movimentos que reivindicam 

creches, água, luz, defesa da terra, custo de vida, dentre outros, que vão se formar para além 

das fronteiras da Igreja. Aqui não participa só quem é cristão. Participa quem é povo 

interessado em suas reivindicações. 

 Temos em 1964 a explosão das CEBs e, em 1970, a explosão dos movimentos 

populares. E aquilo que parecia um movimento ingênuo e religioso é descoberto pelo regime 

como uma sementeira de movimentos populares. Começa a haver uma preocupação, 

principalmente porque era o momento em que o sistema respirava, tendo praticamente 

liquidado os movimentos de esquerda que tinham participado da guerrilha urbana e rural. 

Neste momento, eles percebem que nas classes populares surge algo de novo (FLEURI, 1985, 

p.28). 

Este trabalho de movimentos populares, aos poucos, vai adquirindo um caráter de 

classes, que aparece no movimento sindical com a primeira greve em 1978. Trata-se de um 

sindicalismo autêntico que está brotando das bases e todo esse processo é levado à última 

esfera da sociedade; em 1979 acontece a reformulação partidária e o aparecimento dos 

partidos (FLEURI, 1985, p.28).  

As CEBs representam um importante momento na vida da Igreja. Essas comunidades 

expressam uma “nova maneira de ser Igreja”, representando na prática uma tentativa de 

descentralização na arcaica estrutura dessa Instituição. A partir de sua organização em 

pequenos grupos comunitários, as CEBs articularam a relação Fé e Política, constituindo-se 

num importante movimento organizativo e reivindicatório das classes populares, com papel 

destacado nas lutas pela redemocratização da sociedade brasileira, no contexto da Ditadura 

Militar. 

As CEBs são uma experiência pastoral e movimento questionador das estruturas do 

catolicismo. Essas comunidades surgiram apresentando novas perspectivas de ação dentro da 

Igreja Católica e quando assumidas por importantes setores desta instituição, transformaram 

sua organização, renovando-a e colocando-a em contato com a realidade social e os 
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problemas da sociedade contemporânea. As CEBs abriram espaços de participação para que a 

Igreja cumpra o seu papel de estar concretamente ao lado dos injustiçados e da sociedade.  

Esse movimento vem recuperar, com bastante dinamismo, o discurso e a prática 

libertária do cristianismo primitivo, que permaneceram obscurecidos por séculos de 

alinhamento com o poder estabelecido. Ou seja, a partir das CEBs, os cristãos assumem sua 

parcela de responsabilidade como cidadãos do mundo e responsáveis também pela sua 

transformação. 

Caracterizadas como importante movimento de formação de lideranças para a 

sociedade civil, despontaram nas CEBs, líderes de expressão nacional, como Vicentinho, João 

Pedro Stédile, Luiza Erundina, José Rainha, Marina da Silva e Chico Mendes, que entre 

tantos outros, lutam por um país democrático.  

Outra grande contribuição das CEBs foi no período sombrio do regime militar, onde 

era praticamente o único movimento social de contestação a atuar na legalidade. Com a 

redemocratização do país, passaram a integrar o amplo leque dos movimentos populares e 

reivindicatórios.  

As CEBs que, apoiadas pela igreja católica, surgem aos milhares no campo e na 

cidade. São os pequenos núcleos nos quais as pessoas se reúnem animadas pela fé cristã, 

através da qual o trabalhador rural, a dona de casa, o jovem e o trabalhador descobrem os 

signos de morte e de injustiça, e, a partir do próprio evangelho, buscam identificar os signos 

de vida e de transformação da sociedade. 

 Segundo um estudo de Frei Beto (1981), no período de 68 a 78, vai surgir cerca de 80 

mil CEBs em todo o país, e em algumas regiões foi por meio dessas comunidades que 

surgiram os movimentos populares, na medida em que elas não faziam apenas reivindicações 

ligadas a Igreja, mas também de todo o povo da região. É importante ressaltar que a partir das 

CEBs a mulher começa a participar dos movimentos sociais. 

Outros movimentos também se formaram nos bairros como as associações de 

moradores, a rearticulação das sociedades Amigos do Bairro, o movimento das mulheres pela 

educação, o movimento negro, entre outros. No campo ressurgiram as roças comunitárias, o 

movimento por uma reforma agrária e pela posse da terra (FESTA P.14). 
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1.3.3 CEBs e a Comunicação Popular 

 

 
Para Teixeira (1987, p.119) as CEBs não constituem um movimento de leigos nas 

Igrejas, mas significam a Igreja toda em movimento de conversão aos pobres. É uma nova 

forma de ser Igreja elaborada coletivamente, onde leigos e pastores dão seu contributo 

particular. “É uma Igreja edificada a duas mãos, em comunhão e participação”. 

O potencial comunitário das CEBs aparece por meio da transformação das relações 

sociais cotidianas. Nelas, as pessoas se conhecem, se relacionam, falam, escutam e se 

reconhecem enquanto pessoas inseridas num universo social maior. Na prática dos encontros, 

reuniões e festas há o reconhecimento mútuo de uns com os outros (UCHOA, 1993, P. 43). 

 Os assuntos cotidianos eram analisados e discutidos aplicando-se o método ver-

julgar-agir. Segundo Frei Betto (1981, p.29), reunidos num barraco da vila, em uma casa 

modesta ou no salão paroquial os participantes levantam problemas domésticos, profissionais 

e do próprio bairro. A maneira de se colocar varia muito. Em certas comunidades, o monitor 

pergunta aos participantes como foi a semana em casa, no bairro e no trabalho. No relato 

saem os problemas e as dificuldades. A esta parte chama-se o “ver”. Em torno das questões 

principais é que a reunião prossegue. Passa-se ao “julgar”. Como Jesus agiria nessa situação? 

Como devemos agir? Essa segunda parte do método é sempre ligada ao evangelho. A terceira 

parte, o “agir”, é a forma de enfrentar o problema. 

 Segundo Francisco Sérgio, um dos comunicadores da equipe do Vila Notícia, as 

primeiras reuniões de pauta do jornal eram organizadas no modelo das reuniões da Igreja e 

pastorais. Todos colocavam suas ideias em comum e a partir daí a produção do jornal era feita 

(FRANCISCO SÉRGIO, MARÇO, 2010). Segundo Frei Betto (1981, p.30-31), esse sistema 

não é mecânico. Muitas vezes uma comunidade passa meses discutindo um problema. O ver, 

julgar e agir são inter-relacionados e dialogam entre si. 

Essa nova comunicação vai ser vivenciada nas reuniões, encontros, liturgias e em 

diversos outros momentos, mediante o emprego de diferentes dinâmicas e recursos 

pedagógicos ou simplesmente pela retomada da palavra, da simbologia e da partilha de 

experiências (COGO, 1998, p.37). 

Para este trabalho eram produzidos diversos materiais “didáticos” voltados para um 

público popular. É o ponto de partida para se pensar veículos de comunicação popular nas 

CEBs. No entanto, o que se verifica é que a participação do povo na elaboração destes 

materiais era limitada. 
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Para Marques de Melo (2005), as Comunidades Eclesiais de Base tem sido estudadas 

como meios de comunicação popular, desde a contextualização socioeconômica e eclesial até 

o papel na sociedade de hoje por tornar-se um novo jeito de ser Igreja, se comprometendo 

com a fé do povo.  Este autor considera que as CEBs avaliam criticamente sua comunicação, 

buscando novos meios, novas formas e abrigam novos conteúdos.  

 Segundo Marques de Melo (2005), a partir da prática dialogal das CEBs é possível 

perceber alguns sinais que indicam como esta tendência da Igreja vem trabalhando não apenas 

para dar voz aos que não têm voz nem vez, mas, sobretudo para que os sem voz e vez 

construam seus próprios meios de comunicação e através deles emitam sons que nasçam da 

sua própria vivência. O autor discute que estas práticas comunicativas no contexto das CEBs 

são modulados em função das suas perplexidades e esperanças, sem mediação hierárquica, 

sem intervenção dogmática, sem instrumentação ritualista, conforme afirma Marques de Melo 

(2005, p.29). 

 Denise Cogo (1998, p.37) pensa o processo de caminhada das CEBs, dentro de um 

espaço que procura privilegiar a fala, a relação interpessoal e a formação de seus 

participantes, requer uma nova forma de pensar o modelo clássico de comunicação humana 

fundamentado no emissor, mensagem e receptor. 

Festa (1986) discutindo as CEBs nos anos 80, afirma que as CEBs constituem uma 

verdadeira universidade popular. De fato, no seu interior produziu-se, já nos anos 70, uma rica 

interação entre educação, cultura e comunicação popular a partir do resgate das próprias 

experiências, da formação de seus participantes e dos instrumentos de comunicação utilizados 

para apoiar esse processo (Festa, 1986, p.19). 

 Para Festa (1986), as Comunidades Eclesiais de Base deram início na América Latina 

a um novo fazer popular, no final dos anos 60, discutindo os problemas que dizem respeito à 

vida da comunidade, de religiosos ou não, e ampliando a discussão para debates sociais e 

políticos. Assim, ocorreu o surgimento de uma nova palavra, formando uma rede de 

comunicação popular.   

Essa comunicação era produzida, considerando a realidade da comunidade. Na 

estrutura anterior aos anos 60, as classes populares eram vistas como uma grande massa sem 

voz nem forma. Na nova relação houve significativas mudanças na cultura comunicacional. 

Com base também nesta mediação das CEBS, hoje a comunicação popular é vista com suas 

singularidades e principalmente com potencial transformador.  
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A entrada do Jornal Vila Notícia veio também de companheiros que também 

militaram nas pastorais da crisma e com isso a gente sentiu a necessidade de fazer 

algo mais além da pastoral que seria modificar ou transformar a visão que o bairro 

Vila Velha tinha na mídia de Fortaleza. Muitas vezes a mídia de Fortaleza está ligada 

aos programas policiais e trata o bairro Vila Velha como um bairro violento, onde tem 

uma alta criminalidade e a gente queria mostrar no jornal impresso, também no site, 

que o bairro também tinha associação de moradores, tinha ONG e tinha uma igreja 

fazendo um trabalho positivo, tinham pessoas de bem, pessoas que trabalhavam, 

querendo construir uma outra realidade ( Francisco Sérgio, março 2010). 

 

Segundo Melo (1984, p.8), a comunicação popular nas CEBs era marcada por um 

cristianismo que buscava resgatar sua autenticidade evangélica, que procurava identificar as 

raízes do processo de transformação da Igreja católica e apontar desdobramentos no campo da 

comunicação. As principais características dessa comunicação são: o ecumenismo, a ação 

solidária com os pobres, diálogo com os que não são cristãos.  

Foi nesse contexto que os comunicadores do jornal Vila Notícia se conheceram e 

começaram a despertar um olhar para o bairro. No entanto, no período em que o Jornal Vila 

Notícia surge, as CEBs estão em seus momentos mais enfraquecidos, dentre as correntes que 

são mais hegemônicas na Igreja católica. Se as CEBs mediam a experiência do Vila Notícia é 

apenas em seu ponto inicial, não constituem a base desta experiência e certamente não 

influenciam diretamente com sua filosofia esta prática comunicacional.   

Outro elemento que me levará, ao longo da pesquisa, a repensar se o jornal Vila 

Notícia pode ser nomeado como comunicação popular será a ênfase que seus membros darão 

ao tema do empreendedorismo, mesmo que este seja mencionado como empreendedorismo 

social.  Nesse sentido, não será apenas a participação nas CEBs que compõem o universo e o 

repertório do grupo que elabora o jornal. Se o universo das CEBs pode influenciar uma ação 

mais preocupada com a participação, outras mediações poderão imprimir um tom mais 

competitivo e pessoal ao Vila Notícia.  Na prática comunicacional do informativo, vou 

apresentar a última mediação que percebi no processo de constituição desse jornal, trata-se da 

reflexão sobre empreendedorismo e desenvolvimento. As reflexões sobre 

desenvolvimento/empreendedorismo, que também fazem parte da produção do Vila Notícia e 

influenciaram essa experiência comunicacional em seu formato e objetivos, trarão maiores 

dados para se pensar uma nomeação para o jornal do bairro Vila Velha. 
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1.4 Os contornos do empreendedorismo na pesquisa: situando este conceito a nível 

macro 

 

É importante problematizar as bases do termo empreendedorismo. Acredito que o 

termo empreendedorismo não é um termo que se localiza sozinho, mas está diretamente 

relacionado à discursão de desenvolvimento. Tenho como ponto de partida o pressuposto que 

o empreendedorismo surge na discussão de desenvolvimento e ganha novas nomenclaturas 

como empreendedorismo social em suas diversas faces: desenvolvimento participativo, 

desenvolvimento local, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento sustentável, portanto, 

precisa ser situado dentro da reflexão sobre o desgastado conceito de desenvolvimento. 

As ideias de desenvolvimento estão presentes no cotidiano das pessoas, muitas vezes 

de forma implícita, outras explícitas, porém parece que há nos últimos anos uma busca 

desenfreada por esse desenvolvimento, principalmente por parte de países, regiões ou 

territórios. Além disso, agências promotoras do desenvolvimento também propagam essa 

necessidade de se desenvolver a qualquer custo. 

Rist (2002, p.30 a 36) interpreta o desenvolvimento como uma crença, uma religião 

moderna, portanto, incontestável e que determina comportamentos obrigatórios para reforçar 

a coesão social. Segundo Acosta (20012, p.198), desde meados do século XX, um fantasma 

percorre o mundo, este fantasma é o desenvolvimento e embora a maioria das pessoas, 

certamente, não acredite em fantasmas, pelo menos em algum momento acreditou no 

desenvolvimento, se deixou influenciar pelo desenvolvimento, perseguiu o desenvolvimento, 

trabalhou pelo desenvolvimento, viveu do desenvolvimento e é muito provável que siga 

fazendo isso ainda hoje. 

Ninguém pode estar contra o desenvolvimento. Quem seria capaz de desejar que uma 

criança, uma planta ou a sociedade em seu conjunto não se desenvolvesse, não melhorasse? 

Questões tão triviais como estas marcam a essência do discurso do desenvolvimento que, 

desta forma, pareceria um fim almejado por todos (GOMES, 2002). Sob esta ideia de 

desenvolvimento apresenta-se uma mensagem de melhora e de progresso. Mas, em que 

consiste esse desenvolvimento de que tanto se fala nos foros econômicos, sociais, políticos e 

nos meios de comunicação? Para quem é bom realmente o desenvolvimento? 

No livro “Pequena introdução ao desenvolvimento: enfoque interdisciplinar”, o autor, 

Celso Furtado (1980), afirma que a ideia de desenvolvimento está no centro da visão do 

mundo e que a base desse pensamento é o processo de invenção cultural. A partir dessa ideia 
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o homem é visto como um fator de transformação do mundo. “Tem-se como evidente que o 

homem não está em equilíbrio com o meio: necessita transformá-lo para realizar-se pessoal e 

coletivamente” (FURTADO, 1980). 

 

1.4.1 Desenvolvimento: pequena história crítica 

 

Como acontece com muitas das categorias e conceitos associados à ideologia do 

capital, a operacionalização do conceito de desenvolvimento, como estratégia de reprodução 

do capital, é recente. De acordo com Gomez (2002) apenas nos últimos cinquenta anos vem se 

trabalhando com a ideia de desenvolvimento. Não se trata, portanto, de uma categoria de 

profundo conteúdo histórico, tampouco de uma categoria ontologicamente atrelada ao devir 

da sociedade, como poderia deduzir-se da consideração e às vezes, veneração, com que esta 

ideia é apresentada e trabalhada. 

 Segundo Gomez (2002), o desenvolvimento esteve presente de forma implícita nos 

pensamentos dos economistas clássicos, mas só ganhará destaque na segunda metade do 

século XX. 

Se bem o tema do desenvolvimento teve certa importância nas preocupações dos 

economistas clássicos na forma de crescimento da produção, o auge das metrópoles 

industriais até o início do século XX fez considerar o crescimento da riqueza como 

algo substancial ao capitalismo, como um processo automático associado ao devir 

capitalista, portanto, o desenvolvimento foi ficando como uma questão secundária. 

Não era necessário pensar em programas que desencadearam esse desenvolvimento 

(GOMEZ, 2002). 

 

 

No dia 20 de janeiro de 1949, em seu discurso de posse como presidente dos Estados 

Unidos, Harry S. Truman inaugura um poderoso instrumento de dominação: o 

“desenvolvimento”. Truman estabelece os fundamentos de um instrumento que reforçará as 

estratégias de controle social existente e estabelecerá uma nova geografia política: a divisão 

do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a consolidação de um modelo de 

desenvolvimento à imagem e semelhança dos países desenvolvidos, que os subdesenvolvidos 

deveriam seguir, e, a direção de todo o processo nas mãos dos organismos internacionais de 

controle (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização das Nações Unidas, 

etc.), dominados pelos países desenvolvidos (com os Estados Unidos na frente) (GOMEZ, 

2005, p.54). 

Ainda no mesmo discurso como presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman 

utiliza pela primeira vez, o termo áreas subdesenvolvidas. Este fato pode se considerar como a 
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largada da corrida desenvolvimentista. Os Estados Unidos assumiram a tarefa de promover o 

progresso industrial em outros países, melhorando o padrão de vida de suas populações, na 

tentativa de promover o desenvolvimento como uma forma de assegurar a paz. Ao mesmo 

tempo, os Estados Unidos conseguiam assegurar-se, com esta estratégia, a iniciativa 

econômica e política na nova ordem internacional que ia se formando (GOMEZ, 2002). 

Para Diegues (1992, p.1), o conceito de progresso herdado do positivismo está na base 

dos enfoques tradicionais de desenvolvimento. A ideia implícita é de que as sociedades 

podem progredir indefinidamente para níveis cada vez mais elevados de riqueza material. A 

sociedade é concebida como unidades econômicas que seguem processos mecanicistas, cujas 

leis se podem conhecer cientificamente. A essa ideia se agrega a noção de evolução, como 

transformação gradual e constante, pela qual o progresso de uma nação ganha um caráter 

quase natural. O conceito de progresso, essencial para se entender os modelos clássicos de 

desenvolvimento, tem como base a crença na razão, no conhecimento técnico-científico como 

instrumento essencial para se conhecer a natureza e colocá-la a serviço do homem, na 

convicção de que a civilização ocidental é superior às demais, entre outras razões pelo 

domínio sobre a natureza, na aceitação do valor de crescimento econômico e no avanço 

tecnológico. 

Segundo os modelos clássicos, esse crescimento econômico tem como mola 

propulsora a industrialização. Nessa conceituação os países industrializados são países 

desenvolvidos, em oposição àqueles que têm sua economia baseada na agricultura. O 

processo de desenvolvimento teria por objetivo colocar estes últimos no mesmo patamar dos 

primeiros. Mais do que simplesmente conseguir os mesmos níveis de produção de bens e 

serviços, de bem-estar, os países não desenvolvidos deveriam desenvolver uma ética, um 

conjunto de valores compatíveis com o objetivo da acumulação de capital, além de contarem 

com classes sociais imbuídas da ideologia da industrialização (DIEGUES, 1992, p.2). 

A partir desse momento inicial as noções teóricas e práticas sobre desenvolvimento 

foram se construindo e começa a surgir instituições que dariam respaldo ao modelo 

desenvolvimentista que ia sendo imposto no contexto internacional (GOMEZ, 2002, p.2). 

Sunkel e Paz (1973) analisam este processo dividindo-o em três fases que vão se sucedendo à 

medida que os programas de desenvolvimento implementados vão fracassando. 

A primeira fase é quando o desenvolvimento se equipara a níveis de produção e 

consumo material medido por indicadores como Produto Interno Bruto (PIB), renda per capita 

e outras variáveis. A segunda fase é marcada pela industrialização e a terceira fase implica em 
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mudanças sociais, políticas e estruturais. Esse enfoque teve uma grande contribuição de 

sociólogos e economistas latino-americanos, que por sua vez criaram o modelo de análise 

centro-periférica (SUNKEL E PAZ, 1973). 

O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são faces da mesma moeda, e criados 

pelos mesmos processos que aumentam os níveis de produção e qualidade de vida nos países 

centrais e mantêm os demais atrasados. Nessa linha foi também proposta a teoria da 

dependência que aponta interesses opostos entre os países do centro e da periferia. Os países 

capitalistas periféricos teriam um tipo específico de capitalismo criado e recriado na relação 

com os países centrais (SUNKEL E PAZ, 1973). O que caracteriza a totalidade desses 

modelos é a crença na industrialização como motor do desenvolvimento para se atingir os 

níveis de bem-estar alcançados pelos países ricos. 

Segundo Peruzzo (2007, p.46), comumente desenvolvimento significa progresso, este 

visto com um alto grau de crescimento econômico, social, político e tecnológico alcançado 

por uma sociedade ou conjunto de nações. De 1945 até os dias atuais, as concepções de 

desenvolvimento vêm sendo revistas. Inicialmente, na década de 50 a ideia era estimular o 

desenvolvimento das nações pobres por meio da industrialização (PERUZZO, 2007, P.46). 

Diegues (1992, p.2) afirma que até meados da década de 60 os custos ambientais em 

termos de uso intensivo de recursos naturais, da degradação da natureza, eram considerados 

normais e necessários no processo de desenvolvimento. A natureza, em todos esses modelos, 

era considerada como um elemento imutável, fonte inesgotável de matéria-prima, e não como 

um sistema vivo com processos e funções próprias. 

Segundo Peruzzo (2007, p. 47), diante do fracasso desse tipo de proposta muitas 

críticas se inseriram no debate. Com as mudanças inerentes ao processo, a tendência mais 

aceitável para os países empobrecidos é a que pressupõe a participação ativa da população 

local, a sustentabilidade e o retorno dos benefícios dos envolvidos no processo. 

Sendo assim, o desenvolvimento deixa de ser uma questão econômica e passa a ser 

uma questão social. O aumento nos níveis de saúde e de educação/formação revela sua 

importância para o desenvolvimento econômico. Desta forma, o social e o econômico se 

imbricam nesta nova acepção do termo desenvolvimento, desatando-se a corrida pelo 

planejamento do potencial humano como caminho para desencadear o desenvolvimento. 

Estamos diante da estratégia das necessidades humanas básicas como saídas para os impasses 

com que o desenvolvimento estava se defrontando (GOMEZ, 2002, P.3).   
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1.4.2 Tipos de desenvolvimento 

 

  Segundo (Moreira, Crespo, 2012, p.27) não surpreende que a noção de 

desenvolvimento se tenha vindo a ampliar mediante a incorporação de novos componentes, 

sendo adicionados inúmeros adjetivos ao substantivo desenvolvimento. As novas abordagens 

do desenvolvimento, sendo a abordagem do desenvolvimento humano e do desenvolvimento 

sustentável as mais recorrentes, contribuem para a pesquisa de um conceito de 

desenvolvimento mais humanista, orientado para a natureza humana e o direito de todos a 

uma vida digna, saudável, esclarecida e justa. 

Em geral, procuram situá-lo no seio das comunidades, sublinhar a importância da 

participação das pessoas nas decisões que afetam suas vidas, dar prioridade à satisfação das 

necessidades básicas e alertar para os perigos do uso descontrolado dos recursos naturais e da 

ruptura com os principais equilíbrios ambientais (REIS, 2005). 

O desenvolvimento da indústria e o crescimento dos padrões de consumo têm levado o 

homem a refletir sobre a vida que leva. Isto é, pensar sobre os efeitos do processo de 

crescimento econômico no padrão de vida da sociedade. Essa consciência vem florescendo, 

principalmente, a partir da Segunda Guerra Mundial.  

A emergência de novos conceitos de desenvolvimento, de forma embrionária durante 

as décadas de 1950 e 1960 e especialmente a partir da década de 1970, decorre de um leque 

alargado de fatores. Entre esse conjunto de elementos podem destacar-se os seguintes: as 

frustações dos países do terceiro mundo face à evolução do seu desenvolvimento, os sinais 

crescentes de mal estar social nos países desenvolvidos, a tomada de consciência dos 

problemas ambientais provocados pelo desenvolvimento e as irregularidades do crescimento 

econômico (AMARO, 2003). 

Segundo Goulet (1992), estas novas abordagens não pressupõem a negação da 

importância do crescimento econômico para o desenvolvimento. Elas apenas salientam que, 

embora necessário, ele é insuficiente para assegurar o desenvolvimento. O processo de 

desenvolvimento deixa de ser definido apenas em função da dimensão econômica para passar 

a ser equacionado com base num conjunto de dimensões interatuantes, das quais se destacam 

a econômica, a social, a política, a cultural e a ambiental. 

 A nova concepção multidimensional do desenvolvimento resulta do cruzamento de 

várias visões sobre o conceito e pressupõe uma abordagem interdisciplinar, dada à diversidade 

de componentes inter-relacionadas que o constituem (BRITO, 2004). 
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De acordo com Moreira e Crespo (2012, p.39), inúmeras designações foram 

apresentadas ao longo do tempo na tentativa de renovação do conceito de desenvolvimento. 

Da mesma forma, diferentes propostas de agregação em torno do conceito de 

desenvolvimento foram surgindo na literatura. Ao mesmo tempo, o planejamento do 

desenvolvimento, que tinha começado em escala nacional nos anos 1950 vai se reduzindo à 

escala regional nos anos 1960 e 1970 e se centra na escala local nos anos de 1980. 

Os anos de 1980, também, vão ser marcados pelo planejamento ambiental para o 

desenvolvimento sustentável e as tentativas para incorporar mulheres ou comunidades de base 

no desenvolvimento (ESCOBAR, 2000). Que podemos dizer do processo seguido nos anos 

90? Para onde tem apontado os rumos e as estratégias de desenvolvimento? Quais são os 

elementos que vão se consolidando como essenciais no conceito do desenvolvimento e nas 

estratégias que buscam impulsioná-lo? 

Segundo Gómez (2002, p.3), estas questões centram-se nas características do enfoque 

local dentro do desenvolvimento, aquele que prioriza os recursos endógenos a iniciativa e a 

participação da comunidade local na decisão das iniciativas que garantam o desenvolvimento 

da mesma. 

A década de 1990 foi marcada por uma série de debates sobre o chamado 

desenvolvimento sustentável. Este conceito abrange a preocupação da sociedade com a oferta 

futura de bens e serviços indispensáveis à sobrevivência da humanidade. A ECO-92, no Rio 

de Janeiro, é um exemplo da preocupação do homem com seu planeta e com seu semelhante. 

As nações passam a preocupar-se finalmente com os impactos do processo de crescimento na 

qualidade de vida. No jornal e no site Vila Notícia é comum encontrar essas características de 

desenvolvimento sustentável. Começando com a logomarca que é um trevo de quatro folhas 

verde, passando pelo papel das edições impressas que é do tipo reciclado até o conteúdo de 

algumas matérias como a do mangue, a da coleta seletiva, a coleta das lâmpadas de 

iluminação pública, a reciclagem de resíduos sólidos, entre outros.  Todas as matérias citadas 

tem relação com a temática da ecologia que tem sido diretamente atribuída ao 

desenvolvimento sustentável.   

   Fragoso (2001) desenvolve uma reflexão que nos apresenta os diversos sentidos 

dados ao desenvolvimento histórico. O primeiro sentido discutido pelo autor é o de 

desenvolvimento comunitário. Para Fragoso (2001), desenvolvimento comunitário significa o 

desenvolvimento de todos os seus membros conjuntamente, unidos pela ajuda mútua e pela 

posse coletiva de certos meios essenciais de produção ou distribuição. Conforme a preferência 
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dos membros, muitos ou todos podem preservar a autonomia de produtores individuais ou 

familiares. Mas, os grandes meios de produção como armazéns, frotas de veículos, 

edificações e equipamentos para processamento industrial, redes de distribuição de energia 

têm de ser coletivos, pois se forem privados a comunidade se dividirá em classes sociais 

distintas e a classe proprietária explorará a não proprietária (SINGER, 2004). 

Segundo Fragoso (2005), o desenvolvimento comunitário: que surge em pleno período 

da modernização apontava direções para a integração social, mas principalmente para o 

desenvolvimento visto no seu reducionismo de crescimento econômico. O desenvolvimento 

comunitário surgiu como um processo de aprendizagem que estabelecia relações, formas de 

intervenção e valores que estavam na base da transição da comunidade para formas de direitos 

individuais e divisão do trabalho. Assim o desenvolvimento comunitário representou um 

instrumento normatizador, que aparentando uma união comunitária, promovia o seu oposto e 

participava na promoção dos grandes ideais de modernização. 

Outra vertente do desenvolvimento comunitário são os instrumentos de ação 

governamental na forma programas do governo. Geralmente são tentativas de canalizar 

desenvolvimento na sua forma técnica e científica. 

Fragoso (2005), afirma ainda que gradualmente vão surgindo outras variações de 

desenvolvimento comunitário centradas na perspectiva das pessoas como sujeitos sociais na 

sua integridade, reconhecendo o potencial dos modelos de baixo para cima e a melhoria das 

condições de vida das populações. Ainda assim, outras características foram enriquecendo o 

campo como o fato das populações reconhecerem os seus problemas para aspirar a formular 

suas necessidades e partir para a ação. O coletivo passa a ser a forma central da ação. 

Há ainda a noção de desenvolvimento solidário.  O desenvolvimento aqui almejado é o 

da comunidade como um todo, não de alguns de seus membros apenas. Por isso, ele não pode 

ser alcançado pela atração de algum investimento externo à comunidade. O investimento 

necessário ao desenvolvimento tem que ser feito pela e para a comunidade toda. De modo que 

todos possam ser donos da nova riqueza produzida e beneficiar-se dela (SINGER, 2004). 

Ao longo do processo desenvolvimentista começa surgir críticas a este formato mais 

economicista de desenvolvimento. Nesse momento, surgem as representações mais críticas 

sobre desenvolvimento que conhecemos hoje como desenvolvimento sustentável e 

desenvolvimento participativo. Em determinados contextos passou-se a falar em 

desenvolvimento local e não em desenvolvimento comunitário, ou assumir que um e outro são 

a mesma coisa (FRAGOSO, 2005). 
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O desenvolvimento local apresenta uma espécie de duplo caráter que o caracteriza: 

representa, por um lado, o lócus da vida social, o lugar onde os acontecimentos, fenômenos e 

práticas sociais adquirem visibilidade, mas, por outro lado, não pode escapar às formas de 

relação que lhe são externas. As estruturas localmente consolidadas em conjunto com as 

relações de poder externas aos sistemas locais estruturam, assim, o campo possível das ações 

(REIS, 1992). Neste sentido, o desenvolvimento local abre uma margem para a mediação 

processar dados de outras estruturas que, adaptados, são utilizados por agentes locais e, 

simultaneamente, influencia práticas de reconstruir muitas estruturas. 

Desta forma, um local caracteriza-se pela sua identidade sociocultural (ALBINO E 

LEÃO, 1997) e pela reconstrução dinâmica dessas identidades. Em síntese, o 

desenvolvimento local representa uma oportunidade excelente para empreender ações 

significativas de desenvolvimento, sem deixar de ser o lugar onde muitas das tendências 

macro-sociais se concretizam (FRAGOSO, 2005). 

Definir de forma séria o conceito de desenvolvimento local seria, por si só, assunto 

para uma outra pesquisa. Mas apenas superficialmente se trata da possibilidade das 

populações poderem expressar uma ideia de futuro num território visto de forma aberta e 

flexível, no qual esteja ausente a noção do espaço como fronteira, concretizando ações que 

possam ajudar à (re)construção desse futuro. Os seus objetivos mais óbvios seriam promover 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas, bem como aumentar os seus níveis de 

autoconfiança e organização. 

Como uma crítica ao próprio conceito de desenvolvimento sustentável surgiu o termo 

desenvolvimento participativo. O que ocorre com essa nova nomeação é uma revisão do 

caráter participativo e da compreensão da desigualdade em que se vivenciam os processos de 

sustentabilidade. 

 O desenvolvimento participativo elege a participação como um valor central. 

Participação que nasce das potencialidades da comunicação e da cooperação com o outro. 

Segundo Fragoso (2001), num processo participativo há um grande valor educacional, porque 

participação só se aprende participando e é nessa participação que os sujeitos vão entendendo 

que por meio das suas ações podem efetivamente modificar suas vidas e melhorá-las.   

Nos limites deste texto não é possível esgotar a literatura sobre a temática, pois 

interessa também abordar a questão da comunicação neste contexto, cuja proposta perpassa 

todo este contexto histórico que foi feito em torno da categoria desenvolvimento. 
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1.4.3 Comunicação para desenvolvimento 

 

 Segundo Peruzzo (2007, p.45), o tema comunicação para desenvolvimento é um tema 

que corre o mundo a mais de meio século, mas que em países da América Latina tem sido 

substituído por expressões como “comunicação e mudança social” ou “comunicação para 

cidadania”. Nos anos 1980 e 1990 houve uma forte rejeição a tudo que lembrasse as antigas 

propostas de desenvolvimento, identificadas como teoria da modernização e da dependência. 

 

Foi uma opção de fundo político, uma forma de marcar as discordâncias das antigas 

propostas de desenvolvimento relacionadas com as teorias da modernização e da 

dependência, que, sob o discurso de estender os benefícios do desenvolvimento às 

nações empobrecidas, mas servil para incrementar o interesse do capital transnacional, 

acirrar a exploração e aumentar a desigualdade nas relações entre o Norte e o Sul 

(PERUZZO, 2007, p.45). 

 

Diante de uma concepção de desenvolvimento que contempla a participação social, ao 

invés de ajustes econômicos e/ou administrativos, a comunicação ganha uma importância 

fundamental no planejamento das ações de cooperação visando à participação das 

comunidades envolvidas. Essas ações de comunicação implicam tanto na implementação de 

experiências de comunicação comunitária, como também na elaboração de políticas públicas 

que garantam o acesso, a posse, o controle e a produção nos meios existentes (CABRAL, 

2012). 

Durante seus primeiros 60 anos de comunicação e desenvolvimento não conseguiram 

gerar debates e perguntas profundas, enfrentando modelos de desenvolvimento dominante. 

Hoje, como nas últimas seis décadas, os modelos de desenvolvimento estão sendo desafiados 

e renovou-se a discussão de abordar as tensões entre os modelos de desenvolvimento de 

homogeneização e modelos endógenos. A comunicação continua a desempenhar um papel 

fundamental nesses processos e, portanto, deve ser objecto de análise e reflexão constante. 

 

Trata-se de um paradigma baseado no desenvolvimento sustentável (que parte das 

condições endógenas e do uso equilibrado dos recursos naturais) e integral (que induz 

ao crescimento da pessoa em todas as suas dimenções, da capacidade cognitiva à 

produtiva, e não apenas ao aumento da renda), que presupõe a participação ativa das 

pessoas, a co-responsabilidade do cidadão e de suas organizações, do mercado, das 

empresas e do Estado (PERUZZO, 2007, p.48). 

 

Este tour rápido da história e da evolução da comunicação e desenvolvimento, e 

eventual redefinição de comunicação para a mudança social deve ser assumida como parte de 
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um processo dinâmico. Pergunta-se sobre as relações entre os paradigmas de desenvolvimento 

e a comunicação que lhe é pertinente. 

 

1.4.4 Crítica ao conceito de desenvolvimento 

 

 O debate sobre desenvolvimento vem sendo travado há algumas décadas, mas 

recentemente se intensificou. Hoje, meio século depois, o discurso do desenvolvimento 

mantém sua capacidade para impor-se como descrição e desejo do “melhor mundo possível”, 

a fim de aglutinar os anseios de aumento da qualidade de vida, e a prática do desenvolvimento 

se mantém diretamente sob a hegemonia dos países centrais, ou mediante políticas de 

desenvolvimento implementadas pelos organismos internacionais de controle.  

No entanto, durante esse tempo, a mensagem de fé absoluta no capitalismo, que subjaz 

às estratégias de desenvolvimento e ao tipo de controle a que este se associa, precisou de 

contínuas reformulações em virtude dos fracassos e mudanças que foi acumulando no 

contexto socioeconômico. 

 Observo que a passagem das propostas de desenvolvimento econômico para 

desenvolvimento social é uma estratégia de mudança para que tudo continue da mesma forma. 

Os adjetivos como humano, participativo, comunitário, solidário ou sustentável, associados ao 

desenvolvimento local, são tentativas de harmonizar a lógica destrutiva do capital em relação 

ao gênero humano. Esses diversos tipos de desenvolvimento continuam com o pensamento do 

que é melhor para uns e não para todos.  

Segundo Gomez (2005, p.56), o desenvolvimento, fracassado como instrumento de 

melhora social consolida-se como instrumento de controle, num momento em que esse 

controle caracteriza-se por seu domínio de técnicas sutis, pela modulação de intensidades, 

pela economia de meios, pela construção de um discurso opaco, que utiliza uma ideia como a 

de desenvolvimento, relacionada com melhora e progresso, para promover a reprodução da 

ordem social capitalista, que restringe esses efeitos positivos para uma minoria. 

 Gomez (2002, p.8), ainda afirma que as práticas que verdadeiramente se implementam 

por trás dos discursos de renovação dos parâmetros do desenvolvimento econômico, 

continuam na mesma trilha: aumentar e/ou aprofundar os âmbitos onde os mecanismos de 

regulação do mercado são as diretrizes fundamentais. As correções que pontualmente 

conseguem se impor a esta dinâmica geral, não revelam uma capacidade de mudança radical, 

apenas soluções paliativas de curto prazo. Os níveis de pobreza, desemprego, desigualdade 
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social ou “perturbação social” em aumento, são os indícios de uma realidade teimosa que 

mostra a incapacidade para a transformação de propostas apenas reformadoras. 

O desenvolvimento seria mais uma das utopias nunca realizadas do capitalismo. Um 

espectro construído para orientar o desenvolvimento contraditório das forças produtivas no 

futuro (Alves, 2001). O autor Celso Furtado (1998), também nos remete a uma ideia de 

desenvolvimento como mito. Ele aborda o desenvolvimento como a estratégia utilizada para 

ocidentalizar o mundo. 

 

O estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma 

minoria. O custo em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é de 

tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco a sobrevivência da espécie humana 

(...) o desenvolvimento econômico - a idéia de que os povos pobres podem algum dia 

desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. 

Sabemos agora de forma irrefutável que as economias da periferia nunca serão 

desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam o atual centro do 

sistema capitalista. Mas, como desconhecer que esta ideia tem sido de grande utilidade 

para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para 

legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer 

compreender a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de 

dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, 

afirmar que a idéia de desenvolvimento econômico é um simples mito (FURTADO, 

1998, p. 88-89). 

 

Até aqui optei por situar o conceito de desenvolvimento em suas diversas 

compreensões para identificar como o termo empreendedorismo, citado na pesquisa de 

campo, se liga ao cenário maior de desenvolvimento ao qual concebo que o termo 

empreendedor se relaciona. 

 

1.4.5 Empreendedorismo, situando essa categoria 

  

Desenvolvo agora uma reflexão sobre o conceito de empreendedorismo com o 

objetivo de situar por que trabalho com essa categoria, como ela se relaciona com a 

experiência comunicacional do Jornal Vila Notícia e consequentemente como essa presença 

do sentido de empreendedor modifica as práticas que antes eram mais identificadas às 

experiências de comunicação comunitária no sentido em que Peruzzo (1998) tem tomado este 

termo. 

As características do termo empreendedorismo estão presentes no texto de 

apresentação do Vila Notícia explicitado no site www.vilanoticia.com.br: “Projeto de caráter 

http://www.vilanoticia.com.br/
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sócio-educativo-cultural que utiliza a criação literária (em forma de jornal impresso e site) 

como meio de incentivo à leitura, a busca de conhecimentos, a democratização da informação, 

ao desenvolvimento crítico da sociedade e a reflexões para motivar a organização social e 

popular do bairro, e assim, de Fortaleza”. Além de identificar as ideias de empreendedorismo 

presente no Vila notícia é necessário problematizar de onde são as bases do 

empreendedorismo. 

Segundo Cristiane Marques de Mello (2010, p.2), o interesse pelo tema 

empreendedorismo aumentou nos últimos anos, tendo como uma das justificativas a 

necessidade de encontrar alternativas para inclusão da força de trabalho, pois as condições de 

trabalho foram drasticamente alteradas nas últimas décadas. 

O empreendedorismo envolve não apenas o reconhecimento da oportunidade para 

criar algo novo, mas também reconhecer a oportunidade para o desenvolvimento de um novo 

mercado, a utilização de uma matéria-prima nova ou ainda o desenvolvimento de um novo 

meio de produção (SCHUMPETER, 1982; BARON; SHANE, 2007). 

Segundo Limeira (2008), a moderna concepção de empreendedorismo surgiu com os 

economistas, sendo SCHUMPETER (1982) um dos pioneiros na formulação teórica. Para este 

economista, o empreendedor é um agente de inovação e fator dinâmico na expansão da 

economia. Nessa perspectiva, o empreendedor é um agente capaz de realizar com eficiência 

novas combinações de recursos. Ele não é necessariamente o proprietário do capital, mas um 

agente capaz de mobilizá-lo. Da mesma forma, ele não é necessariamente alguém que 

conheça as novas combinações, mas consegue usá-las eficientemente no processo produtivo 

(BYGRAVE, 1989). 

No contexto atual muito se ouve falar em empreendedores.  Atualmente, o ser 

empreendedor é algo que vem sendo estimulado na comunicação em geral. “Todas as pessoas 

querem ser empreendedoras”. Propagandas publicitárias, protagonistas de novela, 

empresários, comunicadores e até partidos políticos fazem uso do termo empreendedor em 

seus discursos, este termo se refere a uma pessoa que começa um negócio; um novo 

empreendimento para ganhar lucro e renda. Mas a palavra “empreendedor” não se limita à 

área de negócios.  Veio da língua francesa e significa “alguém que se encarrega ou se 

compromete com um projeto ou atividade significante” 

(MANCINI, YONEMOTO, 2010, p.2). 

 

O termo empreendedorismo foi associado aos indivíduos que estimularam o 

crescimento econômico por encontrarem diferentes e melhores maneiras de fazer as coisas. O 
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empreendedorismo descreve uma postura, comportamento e conjunto de qualidades.  

Empreendedores enxergam possibilidades, e não problemas, para provocar mudanças na 

sociedade e não se limitam aos recursos que têm num momento. 

 A palavra Empreendedorismo é derivada da palavra francesa entrepreneur, que 

significa: “aquele que assume riscos e começa algo novo” (DORNELAS, 2001, p.26). Sua 

principal definição e arcabouço teórico tem origem nas teorias dos economistas Jean-Baptiste 

Say (1827) e de Joseph Schumpeter (1949). 

Dentro desta ideia, Timmons (1994 apud Dolabela, 2003, p.26) define: empreender é 

criar e construir algo de valor a partir de praticamente nada. Isto é, o processo de criar ou 

aproveitar uma oportunidade e persegui-la a despeito dos recursos limitados. O 

empreendedorismo envolve definição, criação e distribuição de valor e benefícios para 

indivíduos, grupos, organizações e para a sociedade. Raramente é uma proposta de 

enriquecimento rápido; consiste, antes, na construção de valor em longo prazo e de uma 

corrente durável de fluxo de caixa. 

Para Dolabela (p.24, 2003), o empreendedor [...] é um insatisfeito que transforma seu 

inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo e para os outros. É 

alguém que prefere seguir caminhos não percorridos, que define a partir do indefinido, 

acredita que seus atos podem gerar consequências. Em suma, alguém que acredita que pode 

alterar o mundo. É protagonista e autor de si mesmo e, principalmente, da comunidade em 

que vive. 

Na atualidade é entendido como empreendedor: “... aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados.” 

(DORNELAS, 2001, p.37); ou ainda: “empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma 

visão, mas não só. Deve saber persuadir terceiros, sócios, colaboradores, investidores, 

convencê-los de que sua visão poderá levar todos a uma situação confortável no futuro [...] é 

alguém que acredita que pode colocar a sorte a seu favor, por entender que ela é produto do 

trabalho duro [...] o empreendedor deve conduzir ao desenvolvimento econômico, gerando e 

distribuir riquezas e benefícios para a sociedade.” (DOLABELA, 1999, p.44-45). 

Percebe-se que as nomeações para o empreendedor são renovações no discurso 

capitalista para renovar a classificação de atuação dos sujeitos no contexto das competições 

técnicas e profissionais de produtividades deste sistema. Neste caso, as derivações que 

surgirão para o termo, como a de empreendedor social requerem cuidado na sua adoção e na 

influência que trazem desse discurso fundador da categoria.  
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1.4.6 Empreendedorismo social  

 

A figura empreendedora está fortemente ligada ao ambiente empresarial, todavia há 

inúmeras possibilidades de empreender, sendo que dentre essas a atuação do empreendedor 

social vem emergindo uma vez que a busca pelo desenvolvimento humano, social e 

sustentável, ou seja, a redução das desigualdades existentes na sociedade tem sido tema 

amplamente discutido pelos governos e cidadãos.  

 

Os empreendedores (sociais), por alguma profunda razão de sua personalidade, sabem 

desde pequenos que estão no mundo para promover mudanças fundamentais. Ao 

contrário dos artistas ou estudantes, eles não se satisfazem em expressar ideias. Ao 

contrário de gestores ou trabalhadores da área social, não se contentam em resolver 

problemas de um grupo de pessoas em particular. Para serem efetivos, permanecem 

abertos aos sinais do ambiente em que vivem e são obcecados com os detalhes da 

implantação de suas ideias. Desde muito cedo em sua vida, eles se engajam num 

processo autoconcebido de aprendizado, preparando-se para os desafios que virão. Os 

empreendedores (sociais) têm em comum uma profunda crença na sua capacidade de 

mudar a sociedade. São pessoas que sentem intensamente que podem fazer a 

diferença; pessoas que, diante de um problema, imediatamente pensam: “o que posso 

fazer, aqui e agora, para ajudar a resolver isso (DRAYTON APUD DOLABELA, 

2003, p.107)? 

 

Assim, o empreendedor social torna-se um agente de mudanças na sociedade, 

trabalhando em favor desta, uma vez que suas características pessoais o incitam a realizar 

ações com vistas a diminuir as diferenças existentes entre os cidadãos. Em que medida o 

empreendedor social é quase um renovador desse processo de eficiência do capitalismo? Ou 

será que dentro da ideologia capitalista a criação do termo empreendedor social é uma 

maneira de justificar a função de um determinado sujeito na hierarquia de trabalho. 

Para Dees (2002) apud Tavares (p.5, 2008) “o empreendedorismo social surge de uma 

falha governamental e filantrópica, sendo que o termo utilizado é novo, mas o fenômeno não”. 

Com base na revisão bibliográfica sobre as teorias do desenvolvimento verifico que o termo 

empreendedorismo social surge dentro da discussão de desenvolvimento social, participativo 

e sustentável. De acordo com Oliveira (p.200, 2003), o novo sentido significado que o 

empreendedorismo social vem alcançando decorre de quatro fatores conjunturais: 

 

1)desenvolvimento econômico globalizado, conjuntamente com o crescimento dos problemas 

sociais; 

2)crescimento das organizações sem fins lucrativos nas décadas de 60 e 70; 
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3)ineficiência da ação governamental, das organizações e da filantropia na resolução dos 

problemas sociais; 

4)crescimento do chamado setor sem fins lucrativos, ou Terceiro Setor a partir da década de 

1990 e, consequentemente, a redução de fontes e recursos de financiamento, o que conduz a 

busca de uma nova lógica de gestão para autossustentabilidade destas organizações e suas 

missões. 

Segundo Mamcini; Yonemoto (2010), os cidadãos devem ter em mente que o 

desenvolvimento sustentável da sociedade compete, ao Estado, e, também, aqueles que nela 

vivem. Assim, a promoção do bem-estar social deve ser resultado da cooperação e ação de 

cada um em resolver as questões que lhe afligem. Dentro deste contexto, surgirão os 

empreendedores sociais que objetivarão, além da resolução dos próprios problemas, também, 

a resolução dos que afetam o meio em que vive. Neste caso, pressupõe um compromisso com 

a comunidade.  

No empreendedorismo social, os empreendedores sociais transcendem o universo de 

seus interesses particulares e se defrontam com questões de interesse coletivo. Buscam 

informação, produzem e transmitem informações exercitando, assim, sua cidadania ao mesmo 

tempo em que contribuem para o desenvolvimento local. No Caso do Vila Notícia verifico 

que o comunicadores populares que fazem parte da produção do jornal e do site do bairro Vila 

Velha carregam algumas características do empreendedorismo voltado para o individual e 

características desse empreendedorismo voltado para o social. Nos capítulo posteriores me 

proponho a fazer análise do Vila Notícia identificando as noções de empreendedorismo 

presente nessa comunicação de bairro. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA: CONSTRUÇÃO DE REFLEXÃO SOBRE O 

OBJETO 

 

 

A última coisa que se encontra ao fazer uma Obra é o que 

se deve colocar em primeiro lugar, pois sendo então todas 

as coisas causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, 

mediata e imediatamente, e todas se relacionando por um 

vínculo natural e insensível que liga as mais afastadas e 

mais diferentes, creio ser tão impossível conhecer as partes 

sem conhecer o todo, sem conhecer particularmente as 

partes (PASCAL, 1972, Pensée, frases nº 19 e nº 73). 

 

 

 É dentro desse contexto tão bem expresso por Pascal (1972) e citado em epígrafe que 

busquei desenvolver o presente capítulo. A partir de uma proposta teórico- metodológica para 

abordagem qualitativa das relações sociais que perpassam o jornal Vila Notícia. Neste estudo, 

portanto, teoria e metodologia caminham juntas e vinculadas.  Desse modo, discutirei como as 

reflexões sobre etnografia, entrevista e relatos de vida foram fundamentais para a minha 

pesquisa de campo.  

Segundo Angrosino (2009, p.9), o método qualitativo se faz ancorado pela análise do 

fenômeno escolhido para ser estudado. Não há a necessidade nem a preocupação em registrar 

frequências relacionadas com o fenômeno e estabelecer hipóteses, o que se busca é um 

envolvimento ativo construtivo do pesquisador em todo o processo de pesquisa, desde a 

formulação da questão do estudo até as análises dos achados. 

 

A pesquisa qualitativa se abstém de estabelecer um conceito bem definido daquilo que 

se estuda e de formular hipóteses no início para depois testá-las. Em vez disso, os 

conceitos são desenvolvidos e refinados no processo de pesquisa (ANGROSINO, 

2009, p.9). 

 

Um estudo qualitativo é capaz de revelar uma riqueza de dados, bem como facilita 

uma exploração maior de eventuais contradições e paradoxos. Alguns dados só são coletados 

por meio de métodos qualitativos, por exemplo, as expressões corporais e/ou as diferenças 

entre o discurso e o comportamento, além de outras. A dimensão subjetiva do objeto de 

estudo só pode ser percebida mediante o uso de métodos qualitativos de pesquisa. Embora 

exista uma variedade de instrumentos de coleta de dados, nenhum deles consegue suprimir o 

contato entre pesquisador e pesquisado. A interação entre o cientista e o objeto é primordial 

na construção de uma teoria legitimamente fundamentada. Segundo Bogdan e Biklen (1994) 
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na pesquisa qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo-se o 

investigador no instrumento principal capaz de compreender e interpretar o contexto em 

estudo. 

Sendo assim, vou relatar meu percurso de pesquisa na dissertação partindo da 

observação do contexto em que se desenvolve a experiência de comunicação do Vila Notícia, 

das entrevistas etnográficas realizadas com alguns moradores do bairro Vila Velha, da 

observação participante, da análise temática e dos relatos de vida dos produtores do jornal. 

Participações, conversas, convívio, idas e vindas também se fazem nortes importantes. 

 

2.1 Reflexões sobre a metodologia em campo  

 

Uma questão que me veio depois dessas primeiras entradas em campo é se estava 

fazendo etnografia ou não.  Porque estou numa área que não tem experiência em etnografia. 

Em termos de fundamentação teórica, a Comunicação descobre a Etnografia por meio de duas 

áreas fundamentais: uma é a pesquisa de recepção, que vai ter como foco o olhar do receptor 

no seu cotidiano, e a outra é a pesquisa da comunicação popular no campo dos movimentos 

sociais.  

 Segundo Cogo (2009), os estudos de recepção midiática passam a se desenvolver em 

diferentes países da América Latina, se intensificando especialmente a partir do final dos anos 

80 e se centrando principalmente na relação entre televisão e audiência. Como premissa 

essencial dessa vertente, está a percepção de que, embora os processos midiáticos 

intervenham fundamentalmente na constituição e na conformação das interações, memórias e 

imaginários sociais, os indivíduos são sujeitos ativos em todo o processo de comunicação, 

conferindo usos específicos aos conteúdos (e sentidos) oferecidos pelas mídias. 

Ver, estar com e escrever são os três pilares de uma combinação que vai definir a 

etnografia como principal postura epistemológica e metodológica ligada pela antropologia aos 

estudos de recepção. Como sensibilidade que exige a imersão sistemática, a convivência 

prolongada e a observação detalhada no campo da pesquisa, a etnografia é adotada como 

método que possibilita captar, no espaço e tempo cotidianos dos sujeitos receptores, as suas 

interações com os meios de comunicação da mesma forma que elaborar uma descrição densa 

de caráter interpretativo e reflexivo.  

A definição do termo etnografia durante muito tempo era tida como exótica, ancorada 

num contexto colonialista passou por três revoluções: a primeira, chamada de antropologia, 
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acontece quando Malinowski parte para o trabalho de campo com o objetivo de captar a 

linguagem do indígena e compreender sua visão de mundo (MALINOWSKI, 1984, P.71), a 

segunda grande revolução etnográfica ocorre quando os antropólogos americanos passam a 

realizar pesquisas de campo nas microssociedades e a terceira revolução ganha destaque nos 

anos de 1950 quando os antropólogos vão se libertando das pesquisas restritas a grupo 

subordinados como pobres, índios e camponeses. 

Segundo Winkin (1998, p.132), a evolução da definição do termo etnografia a uma 

acepção que permite usar o termo em todos os lugares e em todas as circunstâncias, mas com 

pleno conhecimento teórico de causa. Winkin (1998, p.132), afirma que a etnografia consiste 

em saber ver, saber estar com e saber escrever. É o que Martín-Barbero (2009) concebe com 

um “ver com a gente” na perspectiva de capturar o momento da recepção para poder 

identificar e confrontar as diversas modalidades de usos e as competências culturais ativadas 

no cotidiano dos receptores (COGO, 2009). 

Via perspectiva etnográfica, os estudos de recepção vão se inscrever especialmente ao 

âmbito da pesquisa qualitativa em comunicação, conduzindo os investigadores a priorizarem a 

observação aliada às narrativas e relatos dos sujeitos receptores que permitam aprofundar a 

compreensão sobre as experiências individuais e coletivas de consumo e usos dos meios de 

comunicação. No marco da história oral, técnicas como a história de vida, a entrevista em 

profundidade o grupo de discussão ou grupo focal compõem os principais recursos 

empregados pelos pesquisadores da recepção (COGO, 2009). 

As reflexões centrais justificam a escolha da etnografia no campo da comunicação 

popular, bem como refletem sobre o significado da flexibilidade no trabalho etnográfico para 

possíveis redefinições de questões teórico-metodológicas de uma investigação dessa natureza.  

Como formas de demonstrar essa flexibilidade, cito como exemplo de questões e temas 

refeitos em campo sobre o jornal Vila Notícia. 

Segundo Danúbia Andrade (2010), a escolha pela proposta etnográfica representa uma 

ruptura com práticas empíricas de coleta de dados, introduzindo, no repertório teórico-

metodológico, estratégias subjetivas de análise das relações estabelecidas entre textos e 

audiências. Há neste pensamento a ideia da vida social como uma negociação de sentidos e as 

culturas como sistemas de significação em uma abordagem empírica baseada na etnografia 

composta por observação e entrevistas. Nesta pesquisa, pretendo apresentar a etnografia como 

método e indicar seus usos possíveis para a análise do jornal Vila Notícia, sem deixar de lado 

seus limites e principais riscos.  
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 Em termos históricos, a etnografia inicia-se com os relatos de viagem de missionários, 

comerciantes ou administradores que tinham contato com povos não ocidentais e 

espontaneamente produziam narrativas sobre eles. Mas, somente em fins do século XIX, a 

pesquisa etnográfica ganha características profissionais e passa a ser a atividade do 

antropólogo (WINKIN, 1998). 

No início do século XX, Malinowski diferencia a pesquisa etnográfica daquelas 

desenvolvidas no âmbito das ciências naturais, nas quais predominava a observação 

distanciada e com objetivos documentais, por aquilo que se denomina “observação 

participante”. Este tipo de observação consiste em participar na vida cotidiana da sociedade 

que se quer analisar. Almeja-se uma observação mais objetiva, metódica e científica, por meio 

de uma abordagem descritiva na qual o pesquisador é introduzido no contexto a ser estudado.  

 

É a observação participante, com Malinowski, que vai marcar a pesquisa etnográfica 

não só como tarefa científica, dissociando-a do trabalho missionário e do funcionário 

colonial, mas também como o aspecto definidor do empreendimento antropológico 

(CAIAFA, 2007, p. 136). 

 

Um dos pontos interessantes ressaltados na herança de Malinowski para a pesquisa 

etnográfica é a problematização do sujeito no interior da pesquisa. De fato, a participação do 

etnógrafo naquilo que investiga produz conhecimento, e ignorar os limites e interferências 

desta questão compromete os resultados conquistados. O observador é parte integrante do 

objeto de estudo e, conforme Laplantine (1994, p. 169), “nunca somos (os etnógrafos) 

testemunhas objetivas observando objetos, e sim sujeitos observando outros sujeitos”. 

Retomando o pensamento de Caiafa (2007, p. 139), “o etnógrafo, na situação de observação 

participante, também produz, ele mesmo, matéria de pesquisa, o que constitui mais uma faceta 

do material irregular desse método-pensamento”. 

A irregularidade do empreendimento etnográfico configura primordialmente este 

método qualitativo de pesquisa, incluindo nos resultados a presença subjetiva do etnógrafo 

como parte do objeto científico a ser construído. Para Laplantine (1994, p. 151), a prática 

etnográfica comporta algumas tendências que a diferenciam do historiador ou do sociólogo, 

na medida em que, por razões metodológicas e afetivas, o pesquisador deseja colocar-se o 

mais perto possível de seu objeto de estudo, arriscando perder em algum momento sua 

identidade e a não voltar totalmente ileso dessa experiência. 

Além disso, ao contrário do que encontramos na Sociologia clássica, o etnógrafo evita 

estabelecer uma programação estrita de sua pesquisa, bem como recusa protocolos rígidos, 
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uma vez que estes não se ajustam à constituição errante do modo de conhecimento que ele 

objetiva. 

Devido ao seu método irregular e por obter fundamentalmente resultados embasados 

em um grupo de análise microscópico que, portanto, não serve a qualquer generalização, a 

pesquisa etnográfica encontra diversas resistências em muitas áreas do conhecimento. No 

entanto, incorporada por teóricos dos Estudos Culturais como uma metodologia possível para 

a análise de recepção, a Etnografia passa a funcionar como instrumento importante no 

desvendamento do circuito que conecta os sujeitos em seus cotidianos domésticos e os usos e 

sentidos que dotam aos textos televisivos. 

Caiafa (2007, p. 142) nomeia Geertz como “etnógrafo-decifrador”, justamente por seu 

caráter investigativo, como alguém com a dura missão de tornar clara e inteligível uma 

natureza ou realidade incompreensível ao primeiro olhar. Nas palavras de Geertz (1989, p. 7), 

fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito 

estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 

tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios 

de comportamento modelado. 

 Tudo isso para dizer que fiquei tentada a fazer uma pesquisa etnografia, embora saiba 

que há problemas por ter realizado uma etnografia não com a profundidade que se faz na 

antropologia, mas uma tentativa de fazer um estudo de inspiração etnográfica. 

 

2.2 A escolha da etnografia 

 

 A presente pesquisa busca problematizar a aproximação que fiz com a etnografia para 

a compreensão do jornal Vila Notícia no bairro Vila Velha em Fortaleza. As reflexões centrais 

da metodologia discutem a opção pela etnografia no campo da comunicação, bem como 

refletem sobre o significado da flexibilidade no trabalho etnográfico para possíveis 

redefinições de questões teórico-metodológicas de uma investigação dessa natureza.  

Segundo Catarina Oliveira (2012), no Brasil, a partir do final dos anos 70, a pesquisa 

sobre comunicação popular e alternativa, fundamentada tanto pelas pesquisas em sociologia 

sobre movimentos sociais populares quanto pelos estudos culturais latino-americanos, 

trouxeram à tona, gradativamente, a partir dos anos 80 e 90, o uso da observação participante 

e da etnografia nas investigações que compreendem a comunicação como processo. 
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A questão é que não há ainda muitas reflexões sobre o uso da etnografia por 

pesquisadores que investigam a comunicação popular, embora já existam pesquisas 

que utilizem esse método ou nele se inspiram (Cogo, 1998; Oliveira, 2007; Fasano, 

2011). Percebo que, nas pesquisas sobre recepção, a referência à etnografia é mais 

constante (Leal, 1986; Jacks, 1999; Lopes, Borelli e Resende, 1998; Ronsini, 2007) e, 

mesmo que não seja de uma forma contínua e profunda, essa temática é mais 

problematizada (OLIVEIRA, 2012, P.2). 

    

 Ainda conforme afirma Oliveira (2012):  

 

A reflexão central desenvolvida nesta pesquisa se guia pela indagação de que a 

etnografia é uma tradição da Antropologia, mas que os pesquisadores da área de 

Comunicação, provocados pela natureza do objeto, não mais se identificam apenas 

com as análises das mídias para compreender a comunicação e, diante dessa 

mudança, necessitam do método etnográfico ou a ele recorrem como inspiração para 

procedimentos em campo. 

 

Oliveira (2012, p 3), ainda ressalta que: “É importante considerar que a mudança não está 

exatamente nos objetos, mas na compreensão que os pesquisadores passam a ter da 

comunicação como processo e das questões que lançam aos objetos investigados”.  A Autora 

continua suas reflexões sobre a etnografia na pesquisa qualitativa:  

As análises da comunicação em suas relações com a cultura e as mediações 

solicitaram procedimentos, no mínimo, de caráter interpretativo e, se quiser ser mais 

enfática, esse posicionamento teórico provoca a opção por procedimentos 

etnográficos para compreender as trajetórias de nossos objetos. (Oliveira, 2012, p.3)   

 

Um dos pontos que me fizeram optar pela etnografia de forma precisa na investigação sobre o 

jornal Vila Notícia foi entender, conforme destaca (Oliveira, 2012, p.4)  

 

Que essa escolha marca mais detidamente a importância da presença do pesquisador 

em campo. Não coloca apenas a necessidade de ir a campo, mas como proceder neste, 

como se aproximar e como se relacionar com os sujeitos pesquisados, como proceder 

com flexibilidade e criatividade diante de diálogos entre metodologias e teorias no 

trabalho de campo.  

 

Em particular, desejava perceber o Vila Notícia de dentro e de perto como denomina 

Magnani (2003, p.11), não apenas a partir dos produtores do jornal, mas acompanhar o 

cotidiano de um bairro e as ações do Vila Notícia. As expressões “de dentro” e “de fora” 

foram cunhadas por Magnani (2003, p. 89-90) para identificar os grupos juvenis que usam os 

espaços de uso coletivo das cidades como lugares nos quais se adquire visibilidade a partir de 

uma particular modalidade de comunicação e cultura. O que o autor denomina de “pedaço”. 
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Para Magnani (2003), o pedaço não é o espaço onde propriamente as pessoas se conhecem, 

mas se reconhecem devido os usos semelhantes, as posturas corporais, as gestualidades e as 

linguagens. 

Nas leituras que realizei sobre etnografia e, principalmente, fundamentada em Oliveira 

(2012), ficou mais claro por que é necessário refletir sobre etnografia e não confundir o uso de 

técnicas isoladas, como a observação participante, mas entender esta dentro do processo 

etnográfico. Com base nesta reflexão e no decorrer da elaboração da pesquisa no bairro Vila 

Velha, entendi por que não optei pela observação participante, como forma de justificar minha 

entrada qualitativa em campo “e por que não a cruzei com outras estratégias, fazendo opção 

por uma abordagem multimetodológica, mas insisti em refletir a observação participante 

dentro da etnografia como processo”.  

 A observação participante, que, segundo Lakatos e Marconi (1999), é a técnica pela 

qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. Também 

fiz uso da observação sistemática que requer uma postura reflexiva perante o observado, 

tomando notas, registrando e recolhendo dados.  

 

o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode usar ou 

servir-se de várias, conforme as circunstâncias de cada pesquisa; ele é antes um modo 

de acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos. Ademais, não é a 

obsessão pelos detalhes que caracteriza a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em 

algum momento, os fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para 

um novo entendimento (MAGNANI, 2003, P.17). 

 

Nesse mesmo sentido, Oliveira (2012, p.4) destaca:  

Afirmo que a observação participante faz parte da pesquisa em todo o momento, 

mas não utilizo essa estratégia como opção metodológica central, e sim a etnografia. 

Entendo que a observação participante é parte da prática etnográfica, mas não inclui 

a multiplicidade de aspectos e opções metodológicas que a etnografia solicita, 

quando tratada de forma separada desse processo.  

 

 

Angrosino (2009) afirma, inclusive, que a observação faz parte das principais técnicas 

que englobam os procedimentos etnográficos.  Há casos em que a observação participante é 

utilizada como técnica de procedimento central em campo, sendo usada separada dos 

procedimentos etnográficos tradicionais, como a utilização da descrição densa e de entrevistas 

antropológicas.  
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A opção pela observação participante destacada do processo etnográfico ocorre, 

principalmente, quando o tempo do pesquisador em campo é insuficiente para uma imersão de 

caráter etnográfico ou quando essa é incluída entre o conjunto de técnicas numa escolha 

multimetodológica, mas que não se identifica, essencialmente, com o método etnográfico, 

porém o toma como inspiração. Entretanto, essa separação não pode ocorrer com a etnografia, 

pois no processo de pesquisa etnográfica, a observação participante é parte de um método 

mais amplo. Desse modo, Angrosino (2009), ao refletir sobre pesquisa etnográfica, afirma que 

“a boa etnografia geralmente resulta da triangulação - o uso de técnicas múltiplas de coleta de 

dados para reforçar as conclusões” da pesquisa de campo (ANGROSINO, 2009, p. 54). 

Beaud e Weber (2007, p.157), classificam a observação em três tipos: as observações 

captadas no decorrer da entrevista, as observações de eventos públicos e as observações de 

interações pessoais. Na pesquisa, a observação participante se deu em diversos momentos: 

quando participava das reuniões de pauta, de alguma maneira, a minha presença ali intervém 

no andamento da reunião; na participação dos eventos promovidos no bairro, como na festa de 

entrega das placas de pessoas, ações e movimentos que se destacaram no bairro, promovido 

pelo CIS, ao entrar na casa do Marcus Lima, espaço onde eram feitas a maior parte das 

reuniões do jornal, e conviver com a família dele.  

A observação participante também se deu quando os membros da equipe atual do 

jornal pediram para conhecer minha casa. Promovi uma visita dos comunicadores que fazem 

o Vila Notícia à minha família, onde eles tiveram a oportunidade de me conhecer para além 

da pesquisadora. Foi uma maneira de me aproximar mais deles e conseguir as minhas entradas 

em campo com mais sensibilidade. 

Optei por fazer uso de uma proposição multimetodológica para esta pesquisa. 

Algumas delas previstas no projeto inicial: entrevistas semiestruturadas, observações 

emergentes no processo de pesquisa de campo: a opção pela perspectiva etnográfica, diário de 

campo, entrevista etnográfica, relatos de vida e análise temática. 

O trabalho de campo desenvolveu-se em duas etapas. Uma primeira fase, centrada na 

observação mais geral da história do bairro, numa primeira aproximação com seus moradores 

e com os comunicadores do Vila Notícia, se estendeu de março a dezembro de 2011, foram 

realizadas entrevistas etnográficas. Em uma segunda etapa, desenvolvida entre fevereiro de 

2012 a março de 2013, o foco foi os produtores do jornal. Realizei outras visitas semanais 

participando das reuniões de pauta e de produção do Vila Notícia. 
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2.3 O Relato e vida como estratégia da pesquisa  

 

Outra opção metodológica que realizei nesse primeiro momento da pesquisa de campo 

foram visitas aos produtores dos jornais. Costumava passar um turno do dia com estes jovens 

para acompanhar suas atividades e conhecer o bairro também através de seus cotidianos. A 

opção é procurar compreender o contexto daqueles que serão os principais entrevistados desta 

pesquisa. Como destaquei antes, na segunda etapa da pesquisa, centrei minha atenção na 

trajetória dos comunicadores para compreender como eles se relacionam com o bairro que 

nomeiam no jornal Vila Notícia. Sendo assim, faço uso dos relatos de vida. Segundo Daniel 

Bertaux (2009), o relato de vida é como um relato de práticas sobre determinado espaço. O 

método busca compreender um objeto social em profundidade. Recorre-se aos relatos de vida, 

não para compreender tal e qual pessoa em profundidade, mas para adquirir dados de quem 

tem passado uma parte de sua vida dentro desse objeto social, para obter informações e 

descrições, uma vez analisados e reunidos, ajudam a compreender seu funcionamento. 

Segundo Cecília Minayo (2006, p.154), as narrativas de vida nunca serão uma verdade 

sobre os fatos vividos e, sim, uma versão possível que lhes atribuem os que vivenciaram os 

fatos, a partir dos dados de sua biografia, de sua experiência, de seu conhecimento e de sua 

visão de futuro. 

Os termos para definir as formas de abordagens são múltiplas e certamente há nuances 

que os diferenciam  e muitos elementos que os assemelham. As definições mais conhecidas 

para o relato de experiências são história oral, método biográfico regressivo progressivo, 

história de vida, narrativas de vida e relato de vida. Na presente pesquisa optei em fazer uso 

do termo relatos de vida (BERTAUX, 2009). 

Minayo (2006, p.154), ainda afirma que os relatos de vida podem ser a melhor 

abordagem para se compreender o processo de socialização, a emergência de um grupo, a 

estrutura organizacional, a emergência e o declínio de uma relação social e as respostas 

situacionais a contingências cotidianas. 

Sartre (1978), em um de seus clássicos, Questão de Método, questiona a omissão do 

sujeito e põe o método biográfico regressivo-progressivo como método de análise da 

realidade social: 

 

É preciso considerar em cada caso o papel do indivíduo nos acontecimentos 

históricos. Pois este papel não está definido de uma vez por todas. É a estrutura dos 

grupos que o determina em cada circunstância. O grupo confere poder e eficácia aos 
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indivíduos que, por sua vez, o constituíram. Mas o indivíduo tem uma particularidade 

irredutível que é a maneira de viver a universalidade, portanto, nada pode ser 

descoberto se, de início, não chegarmos tão longe quanto nos for possível na 

singularidade histórica do objeto (SARTRE, 1978, P.168). 

 

Bourdieu (1996), também apresenta e destaca a estratégia da história de vida 

individual como sendo a especificação de um grupo ou de uma classe: “podemos ver nos 

sistemas de disposições individuais variantes estruturais de habitus de grupo e de classe, 

sistematicamente organizados nas diferenças que os separam: o estilo pessoal é uma variação 

ao estilo de uma época ou de uma classe (BOURDIEU, 1996, P.189). 

Um dos mais importantes historiadores do século XX, Paul Thompson (1992), refere-

se a histórias de vida como abordagem que possui como centro a questão das mudanças 

sociais e de seus atores. Esse autor ressalta a dimensão temporal: o ciclo da vida, a mobilidade 

social, a oposição entre tradição e mudança e o desenvolvimento de atitudes desde a infância 

até a idade adulta. Bertaux (2009), no livro Los Relatos de Vida faz longa revisão sobre o 

assunto, mostrando que o uso da estratégia de vida se caracteriza pela unidade na diversidade.  

Os relatos de vida são instrumentos para a descoberta, a exploração e avaliação de 

como as pessoas compreendem seu passado, vinculam sua experiência individual a seu 

contexto social, interpretam e dão significado, a partir do momento presente. Segundo 

Angrosino (2009, p.66), a história oral é um campo de estudo dedicado à reconstrução do 

passado pela experiência daqueles que o viveram. 

Os relatos de vida são parte fundamental da minha pesquisa sobre o jornal Vila 

Notícia, visto que um dos meus objetivos é entender como se deu o processo de construção do 

jornal e a relação deste com o bairro. Além de verificar as aproximações entre a formação de 

cada um desses comunicadores que fazem parte da equipe de produção do Vila Notícia e o 

conceito de empreendedorismo. Os relatos de vida deram a oportunidade de falar sobre o que 

era importante para eles no decorrer de suas experiências vividas. Foi assim que pude 

descobrir a importância das CEBs na relação de participação desses comunicadores com o 

bairro Vila Velha e distinguir que estas são fundamentais no início, mas que ao longo da 

experiência comunicacional dividira lugar com a mediação mais técnica que estes 

comunicadores receberam em termos de empreendedorismo.  

Como disse antes, os relatos de vida fazem parte da segunda etapa desta pesquisa que 

teve como foco os comunicadores e a produção do jornal. Desta forma, fiz uso dos relatos de 

vida por meio de entrevistas semiestruturadas, que segundo Angrosino (2009, p.67), usam 
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perguntas predeterminadas relacionadas a campos de interesse. A entrevista semiestruturada 

surgiu na minha pesquisa como um complemento, acompanhando e esclarecendo, as 

entrevistas etnográficas realizadas na primeira etapa desse estudo. 

Realizei três dias de entrevista em profundidade com os membros que não fazem parte 

da equipe atual do Vila Notícia, mas participaram do início do processo de produção do jornal 

e colaboram nas primeiras edições. Já com os comunicadores que estão ativos no jornal até 

hoje realizei seis dias de entrevistas semiestrutudas. Em cada dia conversei por média de duas 

horas com cada um. As perguntas levantavam questões desde a infância até a fase atual da 

vida de cada um. 

2.4 O uso da análise temática  

 

Após entrevistar os produtores e moradores do Vila Notícia realizei a análise temática 

das edições do jornal. Esta análise é uma modalidade da análise de conteúdo. Segundo 

Minayo (2006), a análise de conteúdo é, portanto, um conjunto de técnicas de análise das 

entrevistas visando obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens.  

Observa-se que toda informação que implica em transferência de significados de um 

emissor a um receptor pode ser objeto da análise de conteúdo: tudo o que é dito ou escrito é 

suscetível de ser submetido a essa análise, como as edições do jornal aqui sugeridas. Segundo 

Richardson (1999), a análise de conteúdo é, particularmente, utilizada para estudar material de 

tipo qualitativo (aos quais não se podem aplicar técnicas aritméticas). 

Desse modo, deve-se fazer uma primeira leitura para organizar as ideias incluídas, e, 

posteriormente, analisar elementos e regras que as determinam. Pela sua natureza científica, a 

análise de conteúdo deve ser eficaz, rigorosa e precisa. Trata-se de compreender melhor um 

discurso, de extrair os momentos mais importantes e basear-se em teorias relevantes que 

sirvam de marco de explicação para as descobertas do pesquisador, no caso, a inserção social 

dos comunicadores, da classe popular, da periferia de Fortaleza por meio da construção de um 

jornal e de um site de notícias. 

 Existem várias modalidades de análise de conteúdo, dentre as quais: análise lexical, 

análise de expressão, análise de relações, análise temática, análise de discurso e análise de 

enunciação. Para a análise das edições do jornal Vila Notícia fiz uso da análise temática. 
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Segundo Minayo (2006, p.316), fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja frequência ou presença signifiquem alguma 

coisa para o objeto analítico visado.  

 A análise temática se divide em três fases: a primeira classificada de pré-análise, que 

consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na retomada dos objetivos iniciais 

da pesquisa; a segunda o pesquisador busca encontrar as categorias que são expressões ou 

palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado; a terceira 

etapa é onde os resultados brutos são submetidos a operações estatísticas simples que permite 

colocar em destaque as informações obtidas. A partir daí, o pesquisador propõe interferências 

e realiza interpretações, relacionando com a fundamentação teórica, sugeridas pela leitura do 

material (MINAYO, 2006, P.3017-318). 

 Na presente pesquisa, a análise temática aparece no terceiro capítulo da dissertação 

quando analiso as seis edições do jornal Vila Notícia. Esta análise se dá a partir de categorias 

que foram evidenciadas na fundamentação teórica desde estudo. São elas: participação, 

empreendedorismo e comunicação popular. Essas categorias surgiram na pesquisa de campo 

durante o processo de construção do objeto. No próximo capítulo, apresento como cada 

categoria surgiu na pesquisa e mostro como elas aparecem no jornal Vila Notícia. 

 O capítulo ressaltou como o processo da pesquisa etnográfica proporcionou 

redefinições da investigação. Considera também que a opção pela etnografia não está definida 

pelo fato do objeto ter aproximações com a prática de comunicação popular. Essa escolha é 

reflexo das questões que se faz a este e da compreensão da comunicação como um processo. 

Ao entrar no mestrado as poucas informações que eu tinha, inclusive, a nível teórico, 

me levaram a pensar que o Vila Notícia era um jornal comunitário. O próprio olhar mais 

atento para a comunicação realizada no bairro Vila Velha começa a modificar a minha visão 

sobre o jornal. 

 À medida que fui aprofundando os estudos no mestrado, seja a nível teórico ou 

metodológico, com a entrada em campo, ao apresentar meu projeto de pesquisa em 

congressos, nas disciplinas do mestrado e no grupo de pesquisa, além das discussões com a 

orientadora fui percebendo que, algumas vezes, o jornal tinha mais espaço para a parte de 

propagandas do que para as notícias e informações sobre o bairro. Observei também que a 

maioria das matérias não davam voz aos moradores do Vila Velha. Comecei a reunir esses 

dados às questões que fui encontrando em campo. Optei por visitas sistemáticas, no primeiro 

momento, para conhecer o bairro.  
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2.5 O Vila Velha sentido e o Vila Velha mapeado 

 

 

 

Figura 8: imagem do mapa do bairro Vila Velha retirado do site WWW.vilanoticia.com.br 

  

O Vila Velha é o quinto bairro mais populoso da capital, são mais de 61 mil 

moradores, em extensão é o oitavo maior da Capital, segundo o censo demográfico 2010 do 

IBGE.  De uma forma geral a área atual do bairro Vila Velha foi construída, ao longo dos 

anos, entre conjuntos habitacionais construídos em regime de mutirão como os conjuntos 

habitacionais Vila Velha I, II, III e VI (construídos a partir da década de 1990), e loteamentos 

que atualmente dão lugar aos conjuntos habitacionais, Planalto da Barra, Bancários Nova 

Assunção e Beira Rio (erguidos durante as décadas de 1970-1980). Esses conjuntos 

habitacionais pertenciam a um bairro mais antigo chamado de Barra do Ceará.  

http://www.vilanoticia.com.br/
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Mapa1: localização dos sites de bairro de Fortaleza 

 

Os conjuntos habitacionais do Vila Velha foram construídos por etapas e em regime 

de mutirão. A primeira etapa teve inicio no ano de 1991 e foi concluída no ano de 1992. 

Foram construídas 150 casas e a origem dos moradores é do bairro Jardim Iracema. Os 

moradores não tiveram qualquer consulta quanto à escolha do terreno, isso ficou a cargo do 

estado. O terreno foi adquirido pelo governador Ciro Ferreira Gomes por meio do pagamento 

de uma dívida de impostos, de acordo com informação dos moradores (SILVA, 2003).  

A segunda etapa teve início no ano de 1992 e foi concluída no ano de 1993, também 

foram construídas 150 casas e os moradores que a ocuparam procediam do Pirambu. A 

permanência dos primeiros moradores foi muito baixa, de modo que muitos venderam suas 

casas e foram à procura de outras oportunidades de moradia (SILVA, 2003). 

A construção da terceira etapa do conjunto teve início no dia 23 de dezembro de 1993 

e foi concluída no dia 20 de dezembro de 1997, nesta etapa do conjunto foram erguidas 660 

casas e os moradores procediam dos bairros: Jardim Iracema, Álvaro Weyne, Padre Andrade, 

Quintino Cunha, Autran Nunes e outros. Essa etapa foi a mais demorada, teve início no 

Governo de Ciro Ferreira Gomes e foi concluída no governo de Tasso Jereissati (SILVA, 

2003). 
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A quarta etapa, conhecida de uma forma geral como Vila Velha IV, teve início no ano 

de 1998 e foi concluída em 2002, nesta etapa foram construídos mais quatro conjuntos 

habitacionais de acordo com as plantas da COHAB-CE, totalizando 660 casas foram erguidas 

o conjunto dos Pombos, o conjunto Ilha Dourada, o conjunto Desabrigados do Língua de 

Cobra e o conjunto Vila Velha IV. Na medida em que os conjuntos são construídos diversas 

construções irregulares surgem nas áreas de manguezal e salinas, em um curto intervalo de 

tempo, pouco mais de 10 anos, 1065 famílias, de acordo com a Defesa Civil, se estabelecem 

na porção do bairro que está sujeita a inundações no período chuvoso, configurando então 

uma ocupação de risco. 

 As pessoas se instalam de forma precária, irregular e à medida que a população aumenta 

os problemas relativos ao saneamento, oferta de água potável, utilização de energia elétrica, 

vão se agravando em progressão geométrica. O bairro Villa Velha em Fortaleza é o resultado 

desse somatório de problemas sociais que se acumulam ao longo das décadas, para os quais os 

subsequentes governos não apresentam políticas públicas que possam atender e ordenar essa 

demanda. 

 

Na medida em que os conjuntos são construídos diversas construções irregulares 

surgem nas áreas de manguezal e salinas, em um curto intervalo de tempo, pouco 

mais de 10 anos, 1065 famílias, de acordo com a Defesa Civil, se estabelecem na 

porção do bairro que está sujeita a inundações no período chuvoso, configurando 

então uma ocupação de risco. Nesta ocupação de risco não se verificam as 

infraestruturas básicas de saneamento, todo esgoto é despejado em valas que correm 

a céu aberto e que tem como destino final o rio Ceará. Os córregos canalizados que 

apresentam uma enorme quantidade de lixo são fontes de doenças diversas, além de 

contribuírem com a degradação da zona estuarina. No bairro Vila Velha estão 

localizados duas áreas de risco, uma no Vila Velha II com 332 famílias e outra no 

Vila Velha III com 416 famílias, estas famílias ocupam casas improvisadas, algumas 

de alvenaria outras de tapume e outros materiais, boa parte destas casas estão sobre 

as antigas salinas que funcionavam no local. Vale ressaltar que se trata de uma Área 

de Proteção Ambiental, a APA do Rio Ceará
1
 (Mesquita, disponível online). 

 

  

 A ocupação das margens do rio Ceará e da área próxima ao mangue, a cada época 

chuvosa apresenta problemas de alagamento, produzindo os desabrigados. Os poucos 

pertences que possuem são carregados pelas enchentes acarretando-lhes a perda da moradia, 

embora precária, maior grau de indigência, doenças e promiscuidade. O desemprego da maior 

parte das famílias tem elevado os índices de violência a números alarmantes. O tráfico de 

                                            
1
 A APA do rio Ceará foi criada por meio do Decreto Estadual nº 25.413 de 29.03.99, trata-se de uma unidade de 

conservação de uso sustentável, abrange uma área de 2.744,89 hectares e localiza-se na divisa dos Municípios de 

Fortaleza e Caucaia. 
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drogas é a sedução de ganho fácil, para crianças e jovens carentes e desassistidos pelas 

políticas públicas do Estado, expondo essa parte da população aos riscos da desigualdade. 

 O bairro foi denominado à medida de sua ocupação ao longo dos anos. Os moradores se 

orgulham da história do Vila Velha, dizem que cada pedaço foi construído pelas mãos de 

quem escolheu viver aqui.  Adones Taveira Sousa (entrevista, 2010), guarda na lembrança os 

registros do mutirão, memória que ele narra cheio de orgulho, destacando que a vizinhança 

toda, viveu essa história. No comércio de Joaci Viana, um morador famoso por saber da 

história do bairro, explica a razão do nome: “O coronel Carvalho era dono de quase todas 

essas propriedades. Então, ele fez a vila para os funcionários dele. Aí ele faleceu, ficou a vila, 

que foi ficando velha, aí apelidaram de Vila Velha” (2010). 

 É importante dizer que estou tratando de um bairro localizado na periferia oeste da 

segunda capital e do segundo estado brasileiro em concentração de renda. Aparentemente 

desnecessário, o dado sobre concentração de renda cearense aparece nesta pesquisa de modo 

quase central, uma vez que ele me faz compreender, a estrutura desigual de Fortaleza, onde as 

periferias estão muito distantes dos principais serviços públicos e privados da cidade. 

 As desigualdades sociais vão forjando, gradativamente, representações sociais de ricos 

e pobres por meio das várias mediações presentes no dia a dia da cidade. Nesse sentido os 

meios de comunicação da grande mídia contribuem para a construção dos estigmas de miséria 

e violência, associados com frequência às periferias das grandes cidades. 

 Dentro desse contexto retratado acima identifiquei nos moradores do Vila Velha, 

inclusive, nos comunicadores que fazem parte da equipe do jornal Vila Notícia, dificuldade de 

estabelecer os limites do bairro e se identificarem com o mapeamento oficial da prefeitura 

sobre o bairro. Sempre que perguntava onde se localizava o Vila Velha I, II, III e IV recebia 

respostas diferentes. Alguns moradores falavam que o Vila Velha era a parte próxima à 

Avenida Morzar Lucena e que a parte baixa do bairro, próximo ao mangue e as salinas, onde 

as desigualdades sociais eram mais acentuadas não era Vila Velha. 

 Em conversa informal com César Augusto, morador da primeira casa do conjunto dos 

bancários, constatei que o estigma de violência ainda está muito presente no nome Vila Velha. 

Segundo César Augusto (CESAR AUGUSTO, MAIO, 2011), as primeiras casas do Conjunto 

dos Bancários foram construídas no final dos anos 1970 e somente nos anos 1990 começam a 

surgir ocupações nos terrenos do mangue e das salinas que foram chamados de Vila Velha. 

Com essas ocupações vieram os assaltos e pequenos furtos. “Tivemos que subir os muros e 

colocar portões de ferro nas casas aqui do Conjunto dos Bancários”. 
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 Evaldo Paulino, morador Vila Velha IV e comunicador do Vila Notícia, afirma que  

muitos moradores do bairro não colocam nos seus currículos que moram no Vila Velha 

porque têm receio de serem associados a imagem de violência que o bairro carrega 

(EVALDO PAULINO, JUNHO, 2011). 

 Entrevistei também Edilberto Mendes, professor do curso de publicidade e propaganda 

da Faculdade Católica de Fortaleza, pesquisador da área de comunicação popular e morador 

do bairro Vila Velha por mais de 30 anos. 

 

“Eu morei no Conjunto Polar desde os 6 anos de idade até 2009. Estive entre os 

primeiros moradores que daquela região. A questão sobre o que era Vila Velha era 

algo muito controverso. Existia o bairro sentido, vivido e tinha também o bairro 

mapeado pelos correios. Tinha costume de dizer que morava na Barra do Ceará. Mais 

recentemente, pela minha vivência e a própria noção de estudo, onde trabalhei com o 

termo comunidade, fui aderindo ao mapeamento oficial que classifica a área como 

bairro Vila Velha”  (EDILBERTO MENDES, JANEIRO DE 2012). 

 

Edilberto Mendes, ainda ressalta:  

 
“pela a minha experiência vivida ali a gente não chamava aquela área de Vila Velha”. 

Primeiro se identificava pelos conjuntos, era o Conjunto Polar, Conjunto Nova 

Assunção e o Conjunto dos Bancários que faziam parte da Barra do Ceará. Existe 

informalmente uma certa hierarquização de acordo com a configuração do território. 

As pessoas gostavam de dizer que moravam no Polar porque as casas eram maiores, 

com uma estrutura de classe média” ( EDILBERTO MENDES, JANEIRO DE 2012). 

 

 
Figira 9: Praça do conjunto Polar 
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Acredito que os moradores não se identifiquem com o nome Vila Velha não somente 

devido imagem atrelada à violência, mas principalmente devido à carga simbólica que cada 

conjunto possui. Os conjuntos surgiram a partir de um projeto do governo nos anos 1970. 

Cada conjunto já havia construído uma identidade repleta de singularidades de cada lugar. 

Nos anos 1990 é chegado o novo mapeamento, hoje oficial, onde todos esses conjuntos 

passam a fazer parte de um todo chamado bairro Vila Velha. Existe uma certa tensão entre 

aquilo que é vivido pelos moradores e aquilo que os moradores passam a incorporar a partir 

do mapeamento oficial do bairro. 

É importante dizer que estou tratando de um bairro localizado na periferia oeste da 

capital do segundo estado brasileiro em concentração de renda. Aparentemente desnecessário, 

o dado sobre concentração de renda cearense aparece nesta pesquisa de modo quase central, 

uma vez que ele me faz compreender, a estrutura desigual de Fortaleza, onde as periferias 

estão muito distantes dos principais serviços públicos e privados da cidade. 

 As desigualdades sociais vão forjando, gradativamente, representações sociais de ricos 

e pobres por meio das várias mediações presentes no dia a dia da cidade. Nesse sentido os 

meios de comunicação da grande mídia contribuem para a construção dos estigmas de miséria 

e violência, associados com frequência as periferias das grandes cidades. 

  

2.6 As primeiras entradas em campo 

 

Por que conhecer o bairro? O bairro Vila Velha é o cenário onde o jornal Vila Notícia 

é desenvolvido. As principais matérias e propagandas do jornal são referentes ao bairro. Os 

comunicadores populares que produzem o Vila Notícia moram no Vila Velha. Sendo assim, 

só conhecendo o bairro seria possível estabelecer relações com o conteúdo do jornal.  

 Embora tenha iniciado o curso de mestrado em 2011, a minha aproximação com o 

bairro Vila Velha começou no final de 2009 quando recebi uma edição do Vila Notícia na 

universidade. Em 2010, fui ao Vila Velha pela primeira vez para realizar entrevistas com os 

produtores do jornal e posteriormente fazer uso dessas entrevistas no pré- projeto de seleção 

para ingressar no mestrado. Nessa primeira visita não circulei pelo bairro. Fui direto à casa do 

Antônio Marcus, atual redação do Vila Notícia, onde todos os membros do jornal estavam 

presentes, realizei as entrevistas e voltei para casa. O conhecimento que eu tinha sobre o 

bairro era a partir daquelas entrevistas e do que era veiculado na mídia. Por todos os motivos 

citados acima conhecer o bairro foi fundamental para construção do objeto de pesquisa. 



87 

 

De início, optei em ir ao bairro sozinha e de ônibus para tentar me situar entre as ruas 

e avenidas do Vila Velha. Conheci as três linhas de ônibus que ligam o bairro ao terminal de 

ônibus do Antônio Bezerra. São elas Nova Assunção/Francisco Sá, Antônio Bezerra/Vila 

Velha e Jardim Guanabara/Nova Assunção. 

 Nessas primeiras visitas, conversei com passageiros do ônibus, alguns moradores e 

comerciantes do Vila Velha. Sempre com uma edição do Vila Notícia em mãos, tentei 

encontrar leitores, personagens, patrocinadores e colaboradores do jornal. Também organizei 

uma lista de contatos com alguns personagens do bairro que conhecem o Vila Notícia para nas 

próximas idas ao Vila Velha realizar entrevistas etnográficas com os mesmos. Também fiz 

uso do diário de campo, que requer uma postura reflexiva perante o observado, tomando 

notas, registrando e recolhendo dados. 

Entendida como uma conversa informal a entrevista etnográfica (GUBER, 2004) foi 

usada durante o processo inicial de observação em campo. Esta ocorre no contexto da 

observação e de forma mais espontânea que a entrevista marcada. O entrevistador deve ficar 

atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o 

interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar 

a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele. Chamam-se entrevistas etnográficas porque não são isoladas, nem 

independentes da situação de pesquisa. “Os entrevistados são re-situados em seus meios de 

interconhecimento que são histórica e local, história longa da região, história dos lugares e das 

pessoas” (BEAUD E WEBER, 2007, P.118) 

A entrevista etnográfica ou antropológica, também conhecida como entrevista 

informal ou não diretiva pode ser uma saudação de passagem, com uma breve indicação de 

algo que simplesmente aconteceu, um encontro informal para tomar um café e conversar, ou 

em uma reunião marcada para discutir um determinado tema. Enquanto a entrevista mais 

formal é geralmente marcada e nasce de um acordo prévio, a entrevista antropológica se gera 

no marco da convivência cotidiana do pesquisador com os atores sociais no contexto do 

trabalho de campo (GUBER, p.211, 2004). 

As entrevistas etnográficas ganham sentido no contexto da pesquisa de campo, se 

relacionam umas com as outras e liberam pontos de vista chaves. Segundo Beaud e Weber 

(2007, p.119), cada um dos entrevistados expressa, no contexto dessa inserção particular, um 
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ponto de vista singular. Quanto mais fizer aparecer à singularidade desse ponto de vista, mais 

interessante será a entrevista. 

 Na presente pesquisa, a entrevista etnográfica ocorre, portanto, quando estou em 

campo a perambular pelas ruas do Vila Velha, com moradores do bairro ou com os produtores 

do  jornal. São os momentos de conversas mais informais em campo para conhecer mais e 

melhor o local da pesquisa.  

 Nessas conversas, procurei inicialmente conhecer ruas e o cotidiano do Vila Velha. 

Passei a ir ao bairro de ônibus, conforme disse antes, e a perambular por suas ruas, seja em 

busca de leitores dos jornais ou de anunciantes do mesmo. Tive como ponto de partida as 

notícias e os anúncios do jornal para me dirigir a lugares no bairro.  

 Deste modo, comecei andar pelas lojas da Avenida Mozar Lucena que é o centro 

comercial do bairro. Alguns desses pontos comerciais anunciavam no jornal Vila Notícia. A 

minha estratégia era entrar no estabelecimento e perguntar como se deu a proposta de 

anunciar o local no jornal do bairro. A partir dessa pergunta pude perceber que o Vila Notícia 

era referenciado não como o jornal do Vila Velha, mas como o “jornal dos meninos”. Tal 

referência demonstra o desconhecimento e o distanciamento que os anunciantes tinham do 

Vila Notícia. Nem mesmo associavam o nome do jornal ao nome do bairro, embora soubesse 

que o jornal era do bairro Vila Velha. Depois de três dias de idas e vindas pelo comércio do 

Vila Velha comecei a circular em alguns pontos do bairro que eram evidenciados do jornal. 

 

 

Figura 10: Av. Mozart Lucena  

 

Como há na sexta edição uma publicação sobre o futebol no Vila Velha, fui  até este 

campo, que fica no final da rua Alfa,  conhecer suas instalações, a opinião dos moradores 
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sobre este lugar e acompanhar as atividades que se realizam neste espaço. O campo de futebol 

é um espaço onde diversos grupos do bairro se reúnem para jogar futebol. O campo é bem 

organizado e possui calendário com a distribuição de horários diversos para a prática de 

esporte. A ida ao campo de futebol foi para fazer uma associação da matéria descrita no jornal 

com o lugar vivenciado no cotidiano do bairro. Minha intenção era perceber se a abordagem 

da matéria tinha relação com o contexto desse espaço cultural. 

  

       Figura 11: matéria sobre a liga esportiva do bairro presente na primeira edição do Vila Notícia 

 

No jornal o campo é recorrente na primeira e na sexta edição. Se na primeira edição a 

matéria é mais descritiva da liga de futebol do bairro, na sexta edição a matéria relaciona 

futebol como forma de envolver a juventude ociosa do bairro em uma atividade esportiva. 

Tanto ida ao campo de futebol quanto a circulação pelo Vila Velha me fez perceber que o 

bairro possui um número de jovens representativos ociosos nas esquinas. Desse modo, o 

jornal traz uma descrição próxima ao contexto do Vila Velha. 
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Também visitei o centro comunitário do bairro CIS (Centro de Integração Social), 

localizado na mesma rua da redação do jornal Vila Notícia, que atua na alfabetização de 

jovens e adultos, acompanhamento de crianças, encontros para a prática de capoeira, inclusão 

de crianças com necessidades especiais, grupos de balé e artes marciais como karatê e o kung 

fu, além de aulas de música. 

Além disso, atualmente é um ponto de apoio da Prefeitura, abrigando campanhas de 

vacinação, trabalhos realizados por agentes comunitários de saúde etc. O CIS tem atualmente 

400 associados e trabalha, como anexo da Escola Castelo de Castro, com 525 crianças do 

infantil à 5ª série do ensino fundamental (GLÓRIA DOS SANTOS, MAIO, 2011). 

De acordo com a coordenadora do CIS Glória dos Santos, o Vila Velha nasceu da 

necessidade de abrigar pessoas de outros bairros que se encontravam em áreas de risco social. 

Várias iniciativas, conforme o crescimento do bairro, algumas iniciativas foram tomadas e 

uma delas foi a criação do Galpão Comunitário São Francisco de Assis fundado em 1993.“O 

local foi palco para desenvolvimento de vários projetos sociais, até que em 1999, o Galpão 

Comunitário São Francisco de Assis deixa de existir e é inaugurado o CIS, um projeto um 

pouco mais ousado que necessitou da coragem de muitos para que fosse adiante” (GLÓRIA 

DOS SANTOS, MAIO, 2011). 

 

Figura 12: Orquestra do CIS se apresentado para o bairro na sede do centro de integração 
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 Na fala da coordenadora co CIS é representativo o enaltecimento ao trabalho 

assistencial no bairro. Percebo também na origem do bairro uma dimensão assistencialista se 

insere na vivência dos moradores. 

Outro local importante para o bairro que é apresentado no jornal e tive oportunidade 

de conhecer nessas visitas iniciais foi a escola de artes e ofícios Vidança. Localizado na 

avenida L do Conjunto Nova Assunção, o Vidança é coordenado por Anália Timbó, uma 

bailarina de destaque no cenário nacional. Atividades como o balé clássico, dança 

contemporânea, danças dramáticas e capoeira, fazem parte do núcleo dos estudos, voltados 

para crianças a partir de sete anos e moradoras do bairro Vila Velha.  

A formação em dança envolve também as artes musicais, em especial, percussão. As 

crianças que participam do Vidança estudam carpintaria voltada para construção de 

brinquedos populares, movelaria criativa, construção de cenários e dos instrumentos de 

percussão. Além de tecelagem, costura, bordados para a teatralidade dos figurinos e adereços 

dos espetáculos de dança.  

No espaço onde funciona o projeto, há uma biblioteca que fica sempre disponível para 

os alunos, nesse ambiente, as crianças têm acesso à leitura e atividades lúdicas. A situação 

escolar do integrante do Vidança é acompanhada pelo projeto, que estimula que os alunos 

tirem boas notas. 

 Segundo Ana Maria coordenadora do projeto, o Vidança tem como objetivo trabalhar 

com as classes populares, priorizando ações junto às crianças e aos jovens em situação de 

exclusão social, utilizando a arte e as diversas linguagens artísticas como meio para o 

desenvolvimento e a melhoria de sua qualidade de vida. A escola comemorou 30 anos de 

existência em 2011 (ANA MÁRIA, ABRIL, 2011). Percebi na escola Vidança uma relevância 

cultural fundamental para os moradores do Vila Velha, no entanto é visível que esta atividade 

não está ligada a ideias mobilizadoras que representem um movimento social popular 

organizado no bairro. 
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Figura 13: projetos de dança e costura da associação Vidança 

 

Visitei também o Projeto Emaús Vila Velha, que faz parte do Grande Movimento 

Emaús, com origem na França, há 50 anos e vive uma proposta de solidariedade entre os 

pobres. Em Fortaleza, o projeto surgiu em 1999 no bairro Pirambu. Grupos comunitários 

recolhem, consertam e reciclam objetos para venderem a os moradores do bairro por preços 

simbólicos. O Movimento acredita no lema "A força da partilha". Trata-se de uma proposta de 

partilha com quem está pior. "Injustiça não é desigualdade, injustiça é não partilhar" Afirma 

Airton Barreto (AIRTON BARRETO, JUNHO, 2011). 

No bairro Vila Velha, o Emaús surgiu em 2004 a partir da iniciativa de Airton Barreto, 

que fazia atendimentos jurídicos e sociais na Casa do Saber (Ação Social do Emaús Pirambu), 

quando recebeu uma visita de duas mulheres que lhe pediram cestas básicas e uma visita ao 

local onde moravam. Diziam elas que viviam muito abandonadas. Conseguindo as cestas, 

Airton foi com as mulheres conhecer a realidade que elas estavam apontando e que ele não 

conhecia. Era uma antiga salina, ao lado do Rio Ceará, numa região de mangue, para onde 

migraram algumas famílias cinco anos antes. Essas famílias ocuparam o espaço numa 

tentativa de terem um lugar onde morar, mesmo em situação de extrema miséria, era Vila 

Velha IV (AIRTON BARRETO, JUNHO DE 2011). O Emaús é outro espaço que ressalta a 

característica assistencialista dos movimentos presente no bairro Vila Velha. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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Figura 14: Sede do Emaús Vila Velha 

 

Outro local importante do bairro que aparece na quinta edição do jornal Vila Notícia e 

que conheci nessas primeiras entradas em campo foi o Colégio Liceu do Vila Velha. 

Localizado na avenida L, número 840, é a escola pública mais tradicional do bairro e uma das 

mais conhecidas em Fortaleza. A maioria dos comunicadores que fazem parte da equipe de 

produção do jornal estudou lá. Embora hoje eles estejam ligados a instituições distantes do 

bairro como as faculdades que estudam e seus locais de trabalho. O tempo que estudam no 

Liceu representa que os comunicadores têm uma história com este local. 
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Figura 15: Liceu do Vila Velha 

 

Acredito que conhecendo esses pontos de destaque do bairro e conversando com 

alguns moradores passei a entender melhor de que bairro fala este jornal. Durante esta 

experiência conheci alguns moradores e me aproximei do cotidiano da localidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

3       VILA NOTÍCIA: OS DESAFIOS DE UMA COMUNICAÇÃO DE BAIRRO 

 

 O presente capítulo é dedicado a situar o nascimento do jornal Vila Notícia, analisar o 

processo de produção, os conteúdos, as relações do jornal com o bairro e relacionar a 

trajetória de vida dos comunicadores que fazem o Vila Notícia, ressaltando também, a 

vivência que eles têm no bairro. 

 O intuito é compreender os desafios e conquistas desse processo, pois é a partir desse 

cenário que poderei perceber as aproximações do jornal Vila Notícia com as CEBs, com a 

comunicação popular e com o empreendedorismo. Assim, continuaram a fazer parte desta 

análise, as discussões em torno das mediações que permeiam a comunicação realizada no 

bairro Vila Velha. A teoria discutida nos capítulos anteriores será, agora, base para as 

reflexões que surgiram na pesquisa de campo. Farei uso dos relatos de vida dos 

comunicadores e da minha observação em campo para realizar a análise temática do jornal. 

 

3.1 As primeiras experiências do Vila Notícia 

 

Quase todos os membros da equipe do jornal, com exceção da Olga Branco, se 

conheceram no contexto da Igreja e começaram a participar ativamente do bairro por meio 

das pastorais das CEBs. Francisco Sérgio Onofre Filho mora no Conjunto Polar, no grande 

Vila Velha, e se engajou nas atividades do bairro por meio de um trabalho pastoral que teve 

início no ano de 1997, onde fez parte do grupo de leitores e participou da equipe de 

manutenção que limpava a Igreja e consertava os bancos. 

Sérgio Onofre, também se engajou na crisma e depois no grupo de jovens: “a minha 

entrada no Jornal Vila Noticia veio também de companheiros que militaram nessas pastorais 

da Igreja e com isso a gente sentiu a necessidade de fazer algo mais além da pastoral que seria 

modificar ou transformar a visão que o bairro Vila Velha tinha na mídia de Fortaleza”  

(Francisco Sérgio, março 2011).  

  Entretanto, as pastorais das CEBs perderam seu espaço de destaque na Igreja 

Católica no contexto brasileiro ainda na década de 90. Desse modo, as primeiras conversas 

para a criação do Vila Notícia já começam no cenário em que a tendência carismática da 

Igreja está emergindo. Sendo assim, a maioria dos comunicadores que fazem o Vila Notícia 

foram se afastando das atividades de engajamento na Igreja e ficaram sem ter uma 

participação ativa no bairro. A ideia de fazer um material de comunicação sobre o bairro Vila 
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Velha surgiu de conversas de calçadas entre Tarciano Albano e Antonio Marcus e passou a 

ser uma possibilidade de dar continuidade àquele trabalho junto ao bairro iniciado nas 

pastorais. 

Um dia, o Tarciano Albano chegou aqui em casa com uma edição do jornal 

do bairro Iracema em mãos e perguntou se eu gostaria de fazer algo 

semelhante sobre o Vila Velha. De início, fiquei espantado com pouca 

qualidade gráfica do jornal. Parecia um panfleto. Comecei a ter ideias de 

como fazer uma versão mais dinâmica, atualizada, com mais imagens e com 

um texto mais atrativo. Passei alguns meses desenvolvendo o projeto gráfico 

do jornal até que saiu o Nosso Jornal” (Antonio Marcus Lima março 2011).  

 
De acordo com Antônio Marcus e os outros comunicadores do Vila Notícia o nome 

Nosso Jornal tinha como objetivo mostrar que era um jornal da comunidade. A ideia dos 

comunicadores era fazer com que os moradores do bairro se sentissem parte do jornal e 

“resgatar” o sentimento de pertença pela comunidade. 

 

 

Figura 16: Capa da primeira versão do Nosso Jornal 
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Dois anos depois, em 2006, senti a necessidade de colocar o projeto pra 

frente. Chamei o Sérgio que é animador de crisma, que tinha essa vocação de 

trabalhar juntamente com o povo, ainda que não estivesse totalmente 

vinculado com a Igreja e ele veio e começou a participar e fomos nós, eu , 

Tarciano, Hélio, Evaldo e depois entrou a Olga, ela fazia Jornalismo e agora 

a Lorena, a noiva do Hélio, ela estudou na Vila das Artes. O Evaldo trabalha 

na UNIFOR, o Hélio é agente comunitário de saúde. Nos reunimos aqui na 

varanda da minha casa e começamos a pensar como seria esse jornal sobre o 

nosso bairro (Antonio Marcus Lima, MARÇO, 2011). 

  

Segundo Evaldo (ABRIL, 2012), a primeira coisa que pensou ao entrar na equipe foi 

em mudar o nome do jornal. O propósito era relacionar o informativo com nome do bairro. 

Então, o “Nosso Jornal” passou a se chamar “Vila Notícia”. Após algumas conversas com a 

equipe que deu origem ao jornal os comunicadores resolveram chamar o informativo de Vila 

Notícia, fazendo assim relação com o nome do bairro Vila Velha. Evaldo ainda afirma que o 

nome Vila Notícia mantém o sentimento de pertença pela comunidade e associa o jornal ao 

local que ele vai tomar como foco. 

Para Antônio Marcus (MARÇO, 2011), o jornal Vila Notícia nasceu de uma 

necessidade do bairro de comunicar, de expressar o que as grandes mídias não colocam, “por 

ser um bairro de periferia, um bairro considerado pobre, e então a grande mídia só enfatiza o 

lado voltado para a violência”. Percebo que o Vila Notícia surge dentro de um espírito de 

crítica ao modo como a mídia comercial representa a periferia. É destacado no depoimento de 

Francisco Sérgio (MARÇO, 2011). 

 

Muitas vezes a mídia de Fortaleza tá ligada aos programas policiais e trata o 

bairro Vila Velha como um bairro violento, onde tem uma alta criminalidade.  a 

gente queria mostrar no jornal impresso, também no site, que o bairro também 

tinha associação de moradores, tinha ONG e tinha uma igreja fazendo um 

trabalho positivo, tinham pessoas de bem, pessoas que trabalhavam, querendo 

construir uma outra realidade. O jornal era muito também pra trabalhar a 

autoestima das pessoas quando se verem nesse jornal e dizerem: nós não somos 

um bairro como dizem aí na televisão ou aquelas que tem preconceito quando 

escutam falar no bairro Vila Velha. Então o jornal veio nesse sentido além do 

bairro querer incentivar a leitura, as pessoas que veio de outros bairros ou do 

interior do Ceará, sem muita instrução, e o jornal era uma forma de incentivo à 

leitura (Francisco Sérgio, MARÇO, 2011). 

 

 A partir daí, esse grupo formado por sete moradores do bairro passou a se reunir, nos 

finais de semana, para pensar os textos, as fotos, as pautas e principalmente uma maneira de 

manter o projeto financeiramente.  

 

O pessoal chegava com tantas ideias que para se organizar levava um tempo. 

As reuniões eram muito cansativas e eu reclamava bastante porque os 

encontros só tinham hora para começar. Essas primeiras reuniões eram bem 
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administrativas, onde se pensava no orçamento, em quantas laudas, no 

formato do jornal, no tipo de impressão (Olga Blanco, MAIO, 2013). 

 

 Aliada às preocupações de organização do jornal, que reflete sobre o bairro, a fala dos 

participantes do Vila Notícia revela um ideal também administrativo e técnico que envolve a 

constituição do jornal. 

Hélio Castro (ABRIL, 2011), diz que nas primeiras reuniões havia uma diversidade de 

opiniões e desejos, mas ao final de cada encontro a vontade da maioria prevalecia. “O segredo 

da boa relação que estabelecemos aqui no Vila Notícia é respeitar a vontade do outro e 

mesmo quando a minha ideia não for aceita realizar a ideia da maioria”. 

 

3.2 Um pouco dos processos de produção do jornal 

 

Em 2010 e início de 2011, participei de reuniões nas quais todos os membros do jornal 

estavam reunidos e constatei que os pensamentos acerca do bairro eram diversos e que cada 

um tinha uma vontade muito forte de expressar sua opinião. Para apresentar uma sugestão de 

pauta eles não só faziam uso do conhecimento daquilo que vivenciavam no bairro, mas 

falavam de suas experiências na faculdade, no trabalho e nos cursos profissionalizantes que 

fizeram.  

A compreensão dessa diversidade na trajetória dos comunicadores foi pouco a pouco 

me levando a identificar as mediações que constituíram a experiência do Vila Notícia: as 

CEBs, a formação profissional dos participantes, a aproximação com o empreendedorismo, o 

contexto das associações assistencialistas ou de prestação de serviços ao bairro. Enfim, esses 

fatores mediadores trouxeram reflexões as quais estou apresentando sobre o Vila Notícia e 

que me parecem identificar este jornal como uma mídia que tem suas aproximações com a 

comunicação comunitária, mas que guardará características próprias ao contexto histórico em 

que surge. São essas características que evidenciarei ao longo deste capítulo.  

Como cada participante está ligado a experiências políticas e profissionais distintas, as 

contribuições para as matérias abordadas no Vila Notícia se ligavam a essas particularidades. 

Foi isso que observei durante o processo de estadia em campo, quando participei de diversas 

reuniões com a equipe do jornal. 

Sérgio Onofre costumava sugerir matérias ligadas aos movimentos da Igreja ou algo 

com um cunho mais político partidário, visto que ele é membro do Partido dos Trabalhadores 

(PT), já o Hélio Castro gostava de citar os projetos da prefeitura como pauta, uma vez que ele 
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é agente comunitário do município, a Lorena Cíntia trabalha no Vila das Artes e pensava nas 

matérias ligadas aos cursos e eventos relacionados a arte e cultura, o Evaldo Paulino estava 

iniciando o curso de administração e muitas vezes defendia questões mais voltadas para 

empreendedorismo e desenvolvimento. É importante perceber que diferente dos 

comunicadores populares que participaram das experiências de comunicação comunitária nos 

anos 80 e estavam, de forma mais direta, ligados aos movimentos sociais populares em seus 

bairros como militantes. 

 Os comunicadores que compõem a prática do Vila notícia, além de terem uma 

formação universitária ou técnica distinta daqueles comunicadores dos anos 70 e 80 mantém 

uma relação mais frágil e distante dos movimentos organizados do bairro Vila Velha. Creio, 

inclusive, que o cenário desses movimentos sociais é em sua mobilização política mais 

assistencial e não favorece a uma forma de comunicação próxima à comunicação comunitária 

dos anos 70 e 80. 

O jornal Vila Notícia se destaca também pela sua qualidade gráfica. O design das 

matérias, as cores, a valorização das fotos, as charges e a distribuição dos anúncios chama a 

atenção dos leitores. Segundo Antônio Marcus, a equipe do Vila Notícia se preocupa em fazer 

um material diferenciado dos jornais de outros bairros de Fortaleza, que mais parecem 

panfletos, não só tendo um cuidado com o texto, mas tratando as imagens, buscando uma 

harmonia entre as cores e formatos das matérias do impresso (ANTÔNIO MARCUS, 

MARÇO 2011). 
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Figura 17: Capa da quarta edição do Vila Notícia 

Cada edição do jornal possui oito páginas, uma média de 15 matérias por número do 

Vila Notícia. Editorial, Empregos, Meio Ambiente/ Ecologia são seções fixas de todas as 

edições. A partir da segunda edição surge uma seção chamada cantinho literário que é 

elaborada por colaboradores que não fazem parte da equipe. Todos esses colaboradores são 

estudantes de letras ou graduados na área. Ainda na segunda edição os comunicadores 

começam a inserir charge no jornal. O chargista é morador do bairro e depois de ver a 

primeira edição e sentir falta de uma charge sugeriu incluir mais essa seção como fixa no 

jornal. Nas edições posteriores, a equipe do jornal pensava no tema e o chargista fazia o 

desenho. 

O Vila Notícia se aproxima de alguns gêneros jornalísticos. Um deles é a entrevista, 

presente na primeira, quarta e sexta edição. A primeira entrevista do jornal trabalhou a 

temática do meio ambiente e foi feita com Valmir Braga, morador do bairro, e ambientalista. 

A segunda entrevista destaca o tema da educação e foi realizada com uma escritora e 

moradora do bairro. A terceira entrevista foi com um morador do Vila Velha que é músico e 

vem se destacando no cenário local. 
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A primeira edição do Jornal Vila Notícia foi distribuída em fevereiro de 2008, a 

segunda em março de 2008, a terceira e a quarta foram impressas em janeiro e julho de 2009, 

as subsequentes em junho de 2010 e abril de 2011. Ao todo são seis edições. Cada edição tem 

a tiragem de 5000 exemplares, distribuídos no bairro, além de serem divulgados em locais 

como: na Câmara dos Vereadores, na Assembleia, nas seis regionais de Fortaleza e em mural 

de shoppings de outros bairros da cidade. Existe uma preocupação com relação ao formato e 

ao conteúdo das matérias e uma ansiedade de ampliar cada vez mais a quantidade de leitores 

no bairro, uma vez que essa quantidade não dá conta da quantidade de moradores do Vila 

Velha. 

Na matéria pro jornal impresso todo mundo se junta, porque pode-se dizer que é 

uma coisa muito mais séria, serão 5 mil textos daquele impresso, todo o mundo 

tem que ficar atento. Se a gente entrega 5 mil, um em cada residência, fazendo 

uma estimativa que existem mais três pessoas, dá mais ou menos um total de 15 

mil. Eu tava vendo o programa CETV e o rapaz falou que são 55 mil pessoas que 

moram no Vila Velha, a quantidade subiu desde a época que nos começamos que 

era 46, 48 mil habitantes. Eu creio que ele tenha consultado alguém do IBGE. Se 

levantar de 55 mil pra 15 ainda tá distante (Entrevista , Antonio Marcus, março 

2010). 

 

 

 
Figura18: Capa da primeira edição do Vila Notícia 
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A periodicidade do jornal é prejudicada pela falta de recursos. A primeira e segunda 

edição contaram com o apoio financeiro de um mercantil local e o grupo angariou recursos 

pelos anúncios vendidos “a partir de R$ 5,00” o que seguramente não contempla as despesas 

referentes ao processo de produção e distribuição. De acordo com os comunicadores que 

fazem o Vila Notícia, 25% do espaço do jornal é dedicado aos anunciantes e a maioria deles 

são de lojas, padarias, salões de beleza, farmácia e outros pontos comerciais do próprio bairro. 

 

 

         Figura 19: anúncios presentes nas ediçoes do jornal Vila Notícia 

  

Alguns desses anúncios oferecem serviços à comunidade mediante a apresentação do 

cupom impresso no anúncio do Vila Notícia no ato da compra. A seguir, uma propaganda do 

laboratório do bairro que concede um desconto de R$ 3,00 no exame de glicemia e 

propagandas de duas padarias que trocam os cupons por carioquinhas ou um pedaço de torta. 
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                  Figura 20: Cupons de desconstos das propagandas do Vila Notícia 

 Os moradores do bairro também utilizam o espaço de anúncios do jornal Vila Notícia 

para divulgar o aluguel e vendas de casas do Vila Velha: 

 

 

Figura 21: anúncios de vendas de casas do bairro Vila Velha no jornal Vila Notícia 

 

 Outra maneira de contribuir com as finanças do jornal é o assinante solidário. A 

colaboração pedida no projeto é de um real, mas a maioria dos colaboradores doa de R$ 3,00 

a R$ 5,00. “Tem uma vizinha aqui da minha rua que todo mês ela vem deixar a colaboração, 

mesmo eu tendo avisado que o jornal não tem uma periodicidade mensal, ela faz questão de 

pagar”. 
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o jornal é totalmente gratuito, mas o assinante solidário é pra promover ajuda de 

custo. Outra vez uma senhora disse: olha venham aqui receber, eu quero ser 

assinante solidário. E a gente explica que cada edição é interessante colaborar, 

mas tem gente que dá todo o mês ( Evaldo Paulino, março 2010). 

 

 

 O assinante solidário é uma maneira dos moradores do bairro participarem do projeto 

financeiro do jornal. Além disso, é uma garantia de que aquele morador vai receber a próxima 

edição do jornal. Na terceira edição do jornal Vila Notícia aparece em destaque um quadro de 

divulgação do assinante solidário: 

 

 

                        Figura 22: quadro de divulgação do assinante solidário presente no jornal 

 

A partir da terceira edição, o grupo concorreu e ganhou um edital da Fundação de 

Cultura, Esporte e Turismo (Funcet) de incentivo às artes e o concurso promovido pela 

Associação de Empreendedores Sociais (ASHOKA). Estas premiações permitiram que o 

jornal garantisse os custos com a impressão das edições posteriores. 

 A primeira e segunda edição foram impressas em papel branco e a partir da terceira 

começaram a fazer uso do papel reciclado. Segundo Evaldo Paulino, “os custos hoje são 

maiores, pois há uma preocupação em utilizar papel reciclado até mesmo pelo fato de parte do 

bairro situar-se dentro de uma área de preservação, às margens do rio Ceará” (Evaldo Paulino, 

janeiro 2013).  
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A preocupação com as questões ambientais e o desenvolvimento sustentável não está 

presente somente do tipo de papel usado para imprimir o jornal, mas principalmente nas 

matérias do Vila Notícia. Com exceção da terceira edição todas as seis edições do jornal 

contam com entrevistas, reportagens e serviço com a temática ambiental. A logomarca do 

Vila Notícia é um trevo de quatro folhas verde e faz uma associação com o fato do bairro ter 

sido construído em uma área de mangue e ter devastado a natureza.  

 

                                 Figura 23: Logomarca do Vila Notícia 

 

Tarciano Albano afirma que o trevo verde é usado para lembrar aos moradores do Vila 

Velha que é preciso cuidar da natureza e aproveitar as riquezas naturais do local onde vivem 

(Tarciano Albano, abril de 2013). As discussões sobre reciclagem ou mesmo as iniciativas de 

imprimir o Vila Notícia em papel reciclado, usar o trevo na logomarca do jornal ou ainda a 

referência que os comunicadores populares fazem ao bairro pertencer a uma área de 

preservação ambiental me faz perceber que o Vila Notícia adota um tom didático para lembrar 

essas questões ambientalistas a seus leitores e a comunidade.  

 

3.3 Jornalistas Comunicadores 

 

 Encabeça o expediente da primeira edição a frase em formato de anúncio: “O Jornal 

Vila Notícia é uma publicação gratuita, organizada e desenvolvida por jovens estudantes de 

comunicação, atuantes e residentes no próprio conjunto Vila Velha”. 
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 Durante as entrevistas e reuniões do jornal perguntei por que eles se identificavam 

como estudantes de jornalismo se apenas a Olga cursava a graduação em jornalismo? Eles me 

responderam que se denominam estudantes de jornalismo porque estão sempre lendo, 

estudando e buscando saber como fazer jornalismo. O Antônio Marcus me mostrou vários 

livros de jornalismo que ele lê para fazer o jornal. O processo de produção do Vila Notícia se 

deu também a partir da pesquisa que os comunicadores faziam em outros jornais e revistas. 

Essa pesquisa acontece por meio da leitura e reprodução dos modelos que mais chamam 

atenção do grupo.  

Nas três primeiras edições impressas do jornal os comunicadores que fazem o Vila 

Notícia assinavam as matérias como assessores de imprensa do jornal, nas edições posteriores 

eles passaram a assinar como redação do Vila Notícia, sempre acompanhado do nome do 

autor do texto. A partir de meados de 2011, a equipe do jornal perde alguns participantes por 

motivos pessoais. Alguns casaram, outros ingressaram no mercado de trabalho, dentre outras 

questões. A partir desse período, a equipe do jornal fica resumida a Antônio Marcus e Evaldo 

Paulino. Eles passam a se identificar como empreendedores nos perfis das redes sociais e 

matérias produzidas agora para o site vilanoticia.com.br. É importante apresentar que após a 

sexta edição impressa do Jornal em 2011 o jornal não teve mais nenhuma edição impressa. 

Sobre essa paralisação falarei mais adiante. 

Durante as entrevistas questionei ao Antônio Marcus e ao Evaldo sobre as mudanças 

na denominação de assessor, para redação e posteriormente empreendedor social nas 

assinaturas que faziam no jornal e no site. Eles me responderam que assessor era a ideia 

inicial que eles tinham sobre os jornalistas que assinam matérias e não são formados. “Depois, 

o Antônio viu que em alguns jornais e revistas as matérias eram assinadas como redação e 

sugeriu que fosse feito dessa maneira no Vila Notícia”(EVALDO PAULINO, MAIO DE 

2011).  

Segundo Evaldo, o termo empreendedor social aparece depois de um livro que ele e o 

Antônio Marcus leram. O livro citado foi “Saí da Microsoft Para Mudar o Mundo”. A 

publicação aborda a temática do empreendedorismo social. “Um semestre depois de ler o 

livro comecei a ter aulas de empreendedorismo na faculdade” (Evaldo, maio 2011).  

Na fala dos dois comunicadores percebe-se que o tema do empreendedorismo passa a 

fazer parte da constituição de suas ideias e a influenciar a forma como compreendem a 

elaboração do Vila Notícia. Entretanto, já na origem da trajetória do jornal era identificado 
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um comportamento empreendedor quando os comunicadores se mobilizavam para financiar o 

jornal em busca de recursos.  

 Quanto à pauta, os comunicadores afirmam que os moradores participam e colaboram 

no sentido de que a ideia dos comunicadores não esmoreça, e o jornal não deixe de circular. 

Entretanto, preciso ressaltar que durante a pesquisa de campo observei que este processo de 

participação dos moradores do bairro ocorre de maneira tímida e muitas vezes nem acontece.  

Geralmente, quando a gente não recebe e-mail, a gente recebe alguma carta, mas 

não é carta pelos correios. As lideranças comunitárias, eles ligam e avisam olha 

vai acontecer tal dia o evento tal, vocês podem fazer a cobertura? Como não dá 

pra fazer pelo jornal impresso, a gente coloca no site, que é diariamente (Evaldo 

Paulino, março 2010). 

 O jornal impresso não saiu em 2012, tanto por questões financeiras quanto por 

questões de organização dos comunicadores. Foi um momento onde cada um desses 

comunicadores resolveu se dedicar aos seus projetos pessoais de formação profissional.  Mas 

o grupo procurou soluções para o problema e passou a investir mais na versão do jornal 

online, embora saiba que a internet não é de acesso global para a população de baixa 

escolaridade e baixa renda do bairro. 

 A relação do Vila Notícia com a internet surgiu desde a origem do jornal. No início, os 

comunicadores disponibilizaram o conteúdo do jornal na Internet sob o formato de bolg e 

adotavam o endereço WWW.vilanoticia.org.br. Posteriormente, publicaram em formato de 

site, com o endereço WWW.vilanoticia.com.br. Mas até 2011 não davam importância a esse 

suporte. Apenas após a redução da equipe para dois comunicadores, o que dificultava a 

mobilização de recursos para a produção do jornal impresso, levou a utilização do site Vila 

Notícia. 

“Cada vez que tem matéria a gente atualiza no site a gente tem uma linha, aquela coisa 

voltada pra todo o mundo” (Hélio Castro, março, 2010). No entanto, a partir do depoimento, é 

importante perguntar se a ida do jornal para a internet, não representa também a busca por um 

lugar de maior visibilidade global na atualidade? 

http://www.vilanoticia.com.br/
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  Figura 24: página inicial do site www.vilanoticia.com.br 

 

 O Vila Notícia também está presente nas redes sociais como Facebook, Twitter e 

Orkut. Em 2012, o site contou com a colaboração de um novo membro o Auricélio Costa, de 

24 anos, morador do Vila Velha desde 1996, cursou um semestre de jornalismo na Faculdade 

Integrada do Ceará e gosta muito de comunicação e novas tecnologias. Auricélio Costa criou 

dispositivos para disponibilizar o Vila Notícia em celular e tablets.  

 

 

http://www.vilanoticia.com.br/
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Com essa novidade que são os tablets o papel vai cedendo espaço para as telinhas e 

suas polegadas. Lógico que o papel não cairá no desuso. No entanto a força dos 

pequenos luminosos estará cada vez mais forte. Pensando nisso muitas edições que só 

poderiam antes ser apresentadas no papel ganharão mais visibilidade, e o interessante 

é a possibilidade de se ter os números apresentados por essas edições online. Para se 

ter uma ideia o jornal Vila Notícia, a cada edição, tem sua tiragem de 5 mil 

exemplares. Mas como saber quem leu ou deixou de ler depois de uma cansativa 

entrega de casa em casa? Já a edição paginada no site do jornal (link Edições), vem 

fechando até o momento suas 4.555 mil visualizações! Resumindo, o papel ainda entra 

em lugares que a web não teve acesso de fato, mas até quando? Já, já os tablets 

garantirão acesso a tudo em todo e qualquer lugar (matéria retirada do site 

vilanoticia.com.br, em 12 de maio de 2012). 

 

 

 
Figura 25: jornal Vila Notícia no formato para tablete 

 
 

Os comunicadores que fazem parte do jornal, além de publicar os conteúdos do Vila 

Notícia nas redes sociais, estão constantemente atualizando seus perfis individuais com 

notícias e temas relacionados ao jornal. Muitas vezes as entrevistas que eu realizava com eles 

eram pautadas por curiosidade que eu encontrava no Facebook e Twitter. Desde o início da 

pesquisa adicionei todos os membros do jornal nas minhas redes sociais e fiz uso deste 

ambiente virtual para contextualizar a presente pesquisa. 

A experiência do Vila Notícia, além de trazer as mediações já destacadas, vai pouco a 

pouco ressaltando a mediação vídeo-tecnológica fundamentada nas reflexões que Orozco 

(1993) que faz das mediações. Orozco (1993), classifica as mediações em quatro tipos: 

individual, situacional, institucional e vídeo-tecnologia. Essa mediação não aparece apenas 

porque o jornal está situado no contexto das tecnologias, mas porque seus produtores estão 

http://www.facebook.com/vilanoticia
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próximos a difusão e elaboração de conteúdos nesse suporte. Desse modo, aparece em 

destaque também nesse processo mediador a formação profissional dos comunicadores. 

O rodízio nas trocas de funções no trabalho da equipe do Vila Notícia, que ocorre ao 

logo da trajetória do jornal, me levou a perceber o quanto a formação profissional de cada 

comunicador influencia na constituição do jornal do bairro Vila Velha.  

 

Minha função é a parte de design. Implantamos no jornal essas divisões de funções 

para termos um rotativo. O próprio jornal tem essa postura dinâmica de trabalhar.  

Agente trabalha no sistema da Igreja, coordenador, secretário e tesoureiro. Já fu8i 

coordenador, mas hoje não sou mais. Agente faz sempre votação (Antônio Marcus, 

Março, 2010). 

 

Analisando o expediente do jornal fica explícito o rodízio das funções entre a equipe 

do jornal. Segundo Olga Branco, as atividades do Vila Notícia são divididas de acordo com a 

afinidade e disponibilidade de cada um (OLGA BRANCO, MAIO 2013). Essas funções 

também vão se modificando a medida que  os comunicadores vão adquirindo outras 

formações. Um exemplo é que o Evaldo Paulino na primeira edição era secretário e na quarta 

edição, momento no qual ele já cursa administração, passa a ocupar o cargo de controle de 

qualidade. 

O grupo tem uma noção muito pragmática do real, sabe das dificuldades que afligem o 

bairro, das relações de poder para além do Estado e se coloca de forma a conseguir uma 

convivência com questões que não podem enfrentar, como o tráfico de drogas e as “bocas de 

fumo”, existentes, do conhecimento de todos: 

Nessa questão de drogas a gente não pode se expor muito, porque se a gente for 

fazer uma matéria muito mais envolvente a gente não sabe como pode ser a 

receptividade, de chegar no ouvido das pessoas que estão lidando com essa 

prática ( Marcus Lima, março, 2010). 

 

Nas reuniões de pauta, o grupo discute e procura analisar a repercussão das matérias. 

Tem sido assim no jornal online, com poucas possibilidades de acompanhamento, mas, no 

jornal impresso, ouvem alguns leitores que se pronunciam e repercutem dentro da equipe o 

comentário repassado. Não estão tomados pela certeza de suas posições, por serem os 

produtores ou por serem detentores de um nível de escolaridade que apenas um percentual 

muito pequeno da comunidade possui. Estão abertos ao aprendizado e principalmente a troca 

de experiências, mas a questão é em que medida vivenciam estas trocas na produção do 

jornal? 

A gente fez uma matéria sobre o mangue e um leitor chegou pra mim e falou 

vocês falam muito sobre as pessoas que moram no mangue e não cuidam bem 
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daquela área, mas vocês não falam das grandes empresas que poluem o mangue, 

então vocês não podem bater na tecla só de quem mora próximo, mas sim das 

grandes empresas que poluem também. Como a gente não é formado em 

jornalismo, a gente não tem essa noção do que pode e deve ser publicado, do que 

é mais conveniente e  bacana. Tem um colega da comunidade que apesar de não 

participar ativamente ele sempre tem umas críticas bacanas pro jornal, ele mora 

no bairro também (Antônio Lima março, 2010). 

 

 Os meios de comunicação de bairro, de maneira geral, apresentam um caráter de 

denúncia forte e estão vinculados a associações ou movimentos sociais. Nas seis edições do 

jornal só encontrei cinco matérias que denunciam o descaso das autoridades e órgãos 

competentes aos serviços de assistência à saúde, educação, saneamento e limpeza urbana. 

Acredito que o pouco espaço á matérias de lutas pelos direitos dos moradores acontece devido 

os comunicadores que fazem o Vila Notícia não estarem vinculados e inseridos nos 

movimentos sociais do bairro. De certa forma, esse movimento popular também não se 

apresenta muito a estes comunicadores e também expressa suas fragilidades enquanto ator 

social mobilizador. 

Outra parte do processo de produção do jornal é a correção dos textos. Esta é realizada 

voluntariamente por colaboradoras graduadas em Letras. Em muitos momentos da pesquisa 

percebi que a equipe do jornal, embora se apresentasse como os produtores dos textos e 

editores do jornal, era na verdade constituída por outras pessoas como o chargista Xicó, as 

revisoras e alguns colaboradores. 

 

3.4 Olhar sobre os jornais 

 

 É possível traçar categorias ou temáticas diferentes para as matérias publicadas no 

jornal Vila Notícia. Para facilitar o processo de análise do conteúdo, criei uma subdivisão de 

temas assim dispostos: editorial, emprego, charge, cantinho literário, associações, esportes, 

ecologia/meio ambiente e cultura/arte. As categorias são expressões ou palavras significativas 

em função das quais o conteúdo das matérias será organizado (MINAYO, 2006, P.317).  

Alguns desses temas já foram selecionados, em forma de seções, pelos comunicadores 

nas capas dos jornais. A maioria destas categorias possui ligação direta com as mediações das 

CEBs, dos movimentos sociais urbanos, da comunicação popular e do empreendedorismo. 

 Para analisar as seis edições do jornal Vila Notícia, destaquei os temas mais 

recorrentes em cada edição e reuni todos na tabela abaixo. Pretendo com esta classificação 

mostrar de maneira geral os assuntos mais abordados no jornal e problematizar algumas 

questões que vão para além do texto. 
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Tabela Temática 

TEMAS 1° Ed 2°Ed 3°Ed 4°Ed 5°Ed 6°Ed Total 

Religião ---- ---- 1 ---- 2 1 4 

Esporte 1 1 1 1 1 1 6 

Programas Sociais 2 ___ 1 ___ 1 ___ 4 

Ecologia e meio ambiente 

ou desenvolvimento 

sustentável 

2 2 ___ 1 1 1 7 

Comunidade 1 ___ ___ ___ 1 1 3 

Segurança 1 ----- 1 ---- ---- ---- 2 

Banco 1 ---- ---- 1 ---- 1 3 

Direitos Sociais 1 1 ---- 1 ---- 1 4 

Denúncia 1 --- 3 --- ---- 1 5 

Cultura e Arte 1 1 1 1 1 1 6 

Educação 1 1 ---- 1 --- --- 3 

Associações ---- 2 1 1 1 1 6 

Juventude --- 1 ---- ----- 1 ---- 2 

Emprego 1 1 1 1 1 1 6 

Cantinho Literário --- 1 1 1 1 1 5 

Charge ---- 1 1 1 ---- 1 5 

Editorial 1 1 1 1 1 1 6 

Extras 1 2 2 1 1 3 10 

 

 O tema mais recorrente nas edições do Vila Notícia é meio ambiente e ecologia, que 

está ligado diretamente às ideias de desenvolvimento sustentável. Nas seis edições do jornal 

aparecem sete matérias com a temática ambiental. Na primeira edição, Evaldo Paulino 

assinou a matéria com o título de “Degradação Ambiental”, onde explica ao leitor alguns 

direitos ambientais e fala um pouco sobre o órgão público local que é responsável pela 

fiscalização das áreas de preservação, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente  

(SEMACE). A matéria também explicita algumas formas de degradação ambiental no bairro 

por meio da ação do homem. 
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      Figura 26: recorte da matéria sobre degradação ambiental 

 

 Já na segunda edição, a temática ambiental aparece por meio de uma charge 

acompanhada de um texto, ambos, falam sobre o derretimento as geleiras e o aquecimento 

global. O texto explica o que é aquecimento global e comenta sobre uma manifestação contra 

o aquecimento global em Londres.  
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                                           Figura 27: charge da segunda edição jornal Vila Notícia 

 

Diante da matéria sobre aquecimento global que se liga a ideia de sustentabilidade do 

planeta, me questiono em que medida a experiência comunicacional do Vila notícia está 

ligada às ideias de desenvolvimento sustentável e empreendedorismo social apresentadas no 

primeiro capítulo. Para compreender como o empreendedorismo social relatado pelos 

comunicadores do bairro Vila Velha se aproxima da representação de desenvolvimento 

participativo e desenvolvimento sustentável, fiz toda aquela discussão no primeiro capítulo.  

 A partir desta discussão fica mais claro em que contexto o objeto está situado, mas 

fica evidente também que não se trata de ações puras de atração ao bairro Vila Velha, uma 

vez que, os comunicadores populares estão imersos num cenário repleto de ambiguidades com 

os quais se deparam e se relacionam. Desse modo, concebo que a prática comunicacional 

vivenciada no bairro Vila Velha apresenta-se mais próxima do sentido de desenvolvimento 

sustentável e desenvolvimento participativo, mas se depara com a influência de 

desenvolvimento capitalista que permeia hegemonicamente à sociedade. Assim, estarei atenta 

às influências deste último no Vila Notícia. 

A mediação do empreendedorismo também está presente em uma seção fixa do jornal 

chamada de emprego. Matérias sobre sites de emprego, oportunidades de estágio, dicas para 

elaborar currículo, dicas para entrevista de trabalho, networking e marketing pessoal. Para a 

análise da seção de emprego, vou tomar com exemplo as matérias da quinta e da sexta edição. 

Encabeça a seção emprego da quinta edição o seguinte texto:  
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“O relacionamento entre as pessoas não ocorre somente no campo pessoal. 

Hoje, para se destacar no mercado, além de contar com competências 

técnicas e comportamentais, o profissional precisa ampliar seu horizonte 

dentro e fora da organização. E isso tem ocorrido através do chamado 

networing, ou seja, criar vínculos de solidariedade entre as pessoas. Não 

adianta acionar as pessoas de relacionamento apenas quando precisa de ajuda. 

Deve existir uma relação de reciprocidade, ou seja, é equivocado procurar os 

conhecidos apenas por interesses utilitários. É necessário manter a rede de 

contatos viva o tempo inteiro”. 

 

 

O termo empreendedorismo foi associado aos indivíduos que estimularam o 

crescimento econômico por encontrarem diferentes e melhores maneiras de fazer as coisas. O 

empreendedorismo descreve uma postura comportamental associada a qualidades e 

competências. Como diz um dos lemas do empreendedorismo: empreendedores veem 

possibilidades, e não problemas, para provocar mudanças na sociedade e não se limitam aos 

recursos que têm num momento. Dentro desta ideia, Timmons (1994 apud Dolabela, 2003, 

p.26) define: empreender é criar e construir algo de valor a partir de praticamente nada. Isto é, 

o processo de criar ou aproveitar uma oportunidade e persegui-la a despeito dos recursos 

limitados.  

Observo que a presença do sentido de empreendedor, apresentado no primeiro 

capítulo, está presente não somente nas falas dos comunicadores que fazem o Vila Notícia, 

mas também nessa matéria do jornal, onde os termos usados para falar de bom relacionamento 

no trabalho estão diretamente ligados aos discursos do empreendedorismo tradicional. 

 A segunda matéria escolhida para a presente análise foi retirada da sexta edição do 

jornal e tem como título: “Marketing pessoal”. 

 

Educação, atitude, etiqueta, equilíbrio, sinceridade, carisma e honestidade são alguns 

dos ingredientes essenciais do marketing pessoal. Profissionais que são ouvidos, cujas 

ideias e opiniões são levadas em consideração, são pessoas que fazem o marketing 

pessoal, de um jeito ou de outro, consciente ou inconsciente. 

 

Com todas essas estratégias em mãos, utilize o bom senso para distinguir aquilo que é 

possível fazer, aquilo que não irá comprometer sua essência. Sem dúvida o marketing 

pessoal é uma técnica eficaz para o sucesso global... 

 

Além de identificar as ideias de empreendedorismo presente no Vila Notícia e 

perceber uma linguagem mais próxima da administração, é necessário problematizar de onde 

os comunicadores que fazem o jornal receberam essas bases do empreendedorismo. Que 

nesses termos não está relacionada à ideia de empreendedorismo social com a qual os 
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comunicadores se denominam, mas a concepção de habilidades e competências mais comuns 

a ideia de empreendedorismo tradicional. 

É importante enfatizar as áreas diferentes de formação que os comunicadores têm em 

suas histórias. Antes e durante o jornal Vila Notícia os comunicadores passaram por 

formações técnicas e de curta duração como cursos de extensão em comunicação, cursos 

técnicos na área de informática, participação esporádica em alguns movimentos sociais de 

juventude, cursos de capacitação do governo e principalmente muita leitura e atividades de 

pesquisa na internet. 

Olga Branco teve experiência durante dois anos no movimento estudantil do Liceu do 

Vila Velha, o Sérgio Onofre coordenou a pastoral da juventude da diocese de Fortaleza e 

ingressou no PT,  Lorena Cíntia fez curso na Escola Pública de Audiovisual e participou do 

Consórcio Social da Juventude, Hélio Castro também participou do Consórcio Social da 

Juventude, foi monitor de escola do bairro, fez estágio no setor de desenvolvimento da 

Coelce; o Antônio Marcus fez curso de design e de informática,  Tarciano Albano fez aula de 

música, ensina a tocar violão no bairro, além disso cursou marketing na Universidade 

Estadual Vale do Acaraú  e finalmente, Evaldo fez curso profissionalizante de informática, 

operador de telemarketing, marketing e contabilidade. 

Durante a experiência do Vila Notícia todos os comunicadores iniciaram algum curso 

de graduação. Alguns não concluíram, outros trancaram o curso. Sérgio Onofre fez direito, 

Hélio Castro é tecnólogo em informática da educação, Tarciano Albano é graduando em 

marketing, Evaldo Paulino faz administração, Antônio Marcus fez alguns semestres de design 

gráfico e trancou o curso, Olga Branco fez alguns semestres de jornalismo, hoje faz pedagogia 

e Lorena Cíntia faz administração.  

O que estou notando na observação da discussão sobre empreendedorismo na pesquisa 

é que é preciso se perguntar pelos caminhos que este termo se junta à prática de comunicação 

comunitária. Há aí, um contexto de comunicação hoje ligado a discussão de formação em 

design, informática, administração, marketing, direito, que parece se interligar ao termo 

empreendedor que tem nascimento contraditório, embora ganhe dimensões de 

empreendedorismo social. Desse modo, perguntaria em que medida empreendedores são 

inovadores? Em que medida ser empreendedor traz a ideia de planejamento em comunicação.  

O que se sabe é que nas práticas de comunicação popular nas décadas de 70 e 80, as 

mediações mais evidentes eram as práticas dos movimentos sociais urbanos e das CEBs. Na 

prática do jornal Vila Notícia, embora as CEBs e as atividades de certas associações do bairro 
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se liguem à experiência do jornal é certo que outras evidências e mediações como a de 

empreendedorismo, videotecnologia e desenvolvimento aparecem e se integram a esta 

experiência. A pergunta é se essa junção de mediações não interfere no sentido que o jornal 

passa a representar no cenário da comunicação. Acredito que não é simplesmente para usar o 

conceito de comunicação popular e por isso problematizo que o jornal Vila Notícia necessita 

de outra nomeação como prática de comunicação. 

Segundo Evaldo Paulino (2013), a equipe de produção do Vila notícia conseguiu unir 

várias áreas e vivências com um foco que  colabora  com  o jornal do bairro. Toda essa 

formação profissional traz consigo conhecimentos de áreas diversificadas e que de alguma 

forma passam por teorias ou experiências de empreendedorismo. Não é à toa que o tema está 

relacionado às matérias do Vila Notícia. 

Observei nas seis edições do jornal o pouco espaço dado a voz dos moradores nos 

textos e em algumas edições a ausência é total. A participação dos moradores do bairro nos 

textos do jornal fica esquecida. A matéria de capa da terceira edição do jornal é um exemplo 

da ausência da voz dos moradores no jornal. O título da matéria é: E o tal do saneamento 

básico? 

 

Figura 28: recorte da matéria sobre saneamento básico 
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Na redação da matéria acima, Hélio Castro, fala sobre a comunidade e em nome da 

comunidade, mas não apresenta personagens, não inclui no texto a citação de algum morador 

que more na localidade e esteja sendo afetado pela falta de saneamento. Durante as entrevistas 

que realizei com a equipe do jornal encontrei distanciamentos entre a fala dos comunicadores 

e o conteúdo do jornal: 

A participação da comunidade no jornal é eles proporem as matérias. As pessoas 

não estão acostumadas a escrever de uma maneira denunciativa, as pessoas do 

bairro não conseguem ser os protagonistas da própria vida, não sei se a questão 

religiosa ou se a mídia padroniza. Essas pessoas acabam dependendo de nós pra 

levar essa manifestação e denúncia (Hélio Castro, MARÇO, 2010). 

 

Observo na fala do Hélio que a noção de participação dele é restrita à sugestão de 

pautas e que parece, de certa fora, minimizar o potencial colaborativo dos moradores do Vila 

Velha no jornal. A seguir destaco um trecho de outra entrevista com o Antônio Marcus, na 

qual pergunto sobre a participação do bairro no jornal. 

 

No inicio a gente dizia vamos mostrar pro povo uma coisa que eles não sabem, 

mas depois a gente sabe que não é bem assim, mas é mostrar pro povo uma coisa 

que tá bem próxima deles como é o caso das matérias que a gente faz com 

entrevistas que é o caso da dona Tereza que nós fomos entrevistá-la e é uma 

senhora que escreve livros. Então ela mora próximo da gente, no bairro e 

ninguém sabe. Por exemplo, se a gente quer falar da parte ecológica do mangue 

não escrevemos a matéria. Preferimos que a matéria seja feita por uma pessoa 

que esteja trabalhando na área e que more preferencialmente aqui pra dar mais 

vez e voz. Então a gente tá sempre abrindo espaço pras pessoas daqui. O sonho 

da gente é que outras pessoas participem totalmente do jornal, enviando matéria 

(Antônio Marcus, 2010). 

 

 Neste sentido, entendo que o Jornal Vila Notícia se distancia dos objetivos da 

Comunicação Popular. Se utilizado de forma crítica, tal instrumento pode, além de promover 

a formação de um receptor consciente por meio do uso e manejo do processo de produção 

jornalística, abrir espaço para um diálogo entre os comunicadores e o bairro, reforçando e 

ampliando seus modos de expressão. Mas no conteúdo do Vila Notícia esse processo não fica 

expresso. 

Verifico que o jornal Vila Notícia não é um meio de comunicação popular, mas que os 

produtores do jornal se identificam com o processo da comunicação popular dos anos 70 e 80. 

No caso do jornal do bairro Vila Velha o processo de produção revela que os comunicadores 

buscam pouco a participação da comunidade, com alguns colaboradores apenas. Não há uma 

dimensão crescente nessa discussão na busca da participação. Além de haver uma diminuição 

no envolvimento dos moradores do bairro no jornal. Entretanto, com relação ao ganho às 

experiências de comunicação popular o Vila Notícia apresenta um design muito bem 
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elaborado que é uma conquista para as práticas de comunicação de bairro. Mas que não 

percam o empenho em buscar essa gestão participativa. 

Entretanto, vale ressaltar, que só o fato da equipe de produção do Vila Notícia ser 

formada por um grupo de moradores do bairro Vila Velha já diz muito. E que mesmo sem 

buscar a participação da comunidade os comunicadores estão antenados com os 

acontecimentos do bairro. Ao observar as seis edições do jornal fica evidente que as temáticas 

trabalhas estão diretamente ligadas aos acontecimentos do Vila Velha. 

 Outro tema recorrente nas edições do jornal e que ganhou destaque na tabela temática 

proposta neste capítulo é a temática associações. Formado por matérias que falam das 

diversas associações do bairro, sendo que essas associações não possuem características de 

luta como é o caso do bairro Ellery (FERREIRA, 2012) e no Conjunto Palmeiras (MATOS, 

2012). 

As associações do Vila Velha são caracterizadas por oferecerem cursos 

profissionalizantes aos moradores do bairro. Durante o processo de pesquisa de campo, 

constatei alguns como: corte costura, marceneiro ou numa dimensão mais cultural como balé, 

dança clássica, música, capoeira.  Nas matérias a seguir seguem alguns exemplos: 
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   Figura 29: recorte da matéria sobre dança na sexta edição do Vila Notícia 

 

 

 A matéria acima é sobre a Escola de Artes e ofícios Vidança, um espaço do bairro 

voltado para atividades como balé, dança clássica, capoeira, artes musicais, carpintaria e 

tecelagem. O jornal também mostra o Centro de Integração Social do bairro, a associação das 

ligas esportivas, e a associação de moradores ProVila, presidida por Assis Leal e pelos 

moradores que fazem parte da IV Área Pastoral Vila Velha.  

Acredito que por estar inserido neste universo o Vila Notícia reproduza o modelo das 

associações que é peculiar ao bairro e se distancia do modelo dos movimentos sociais 

tradicionais. Segundo Braga, Oliveira e Vidal (2011, p.186), a conceituação dos movimentos 

sociais só pode se realizar, caso se leve em conta o contexto político e social que se 

desenvolvem sob pena de tentarmos adequar explicações teóricas a realidades múltiplas e 

complexas. Assim, a natureza dos movimentos sociais é diferenciada. 
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Os movimentos sociais são expressão de poder da sociedade civil, e sua existência 

sempre se desenvolve no contexto de correlação social. Para Maria da Glória Ghon (2007, 

p.251-252), “movimentos sociais são ações sócio construtivas por atores sociais. As ações se 

estruturam a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em conflitos, litígios e 

disputas vivenciadas na sociedade”. 

 

As ações se estruturam a partir de repertórios criados sobre temas e 

problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo grupo na 

sociedade. Esta identidade é amalgamada pela força do princípio da 

solidariedade e construída a partir da base referencial de valores culturais e 

políticos compartilhados pelo grupo, em espaços coletivos não-

institucionalizados. Os movimentos geram uma série de inovações nas 

esferas pública (estatal e não-estatal) e privada; participam direta ou 

indiretamente da luta política de um país, e contribuem para o 

desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e política. Estas 

contribuições são observadas quando se realizam análises de períodos de 

média ou longa duração histórica, nos quais se observam os ciclos de 

protestos delineados. Os movimentos participam portanto da mudança social 

histórica de um país e o caráter das transformações geradas poderá ser tanto 

progressista como conservador ou reacionário, dependendo das forças 

sociopolíticas a que estão articulados, em suas densas redes; e dos projetos 

políticos que constroem com suas ações. Eles têm como base de suporte 

entidades e organizações da sociedade civil e políticas, com agendas de 

atuação construídas ao redor de demandas socioeconômicas ou político-

culturais que abrangem as problemáticas conflituosas da sociedade onde 

atuam (GHON, 2007, P. 251-252).  

 

Questiono em que medida a prática comunicacional do Vila Notícia está ligada a 

proposta de comunicação popular e de comunicação alternativa vivenciada entre os anos 70 e 

80? Ou quando este jornal se afasta dos processos de comunicação popular? 

A comunicação popular não se caracteriza como um tipo qualquer de mídia, mas como 

um processo de comunicação que emerge da ação dos grupos populares. Essa ação tem caráter 

mobilizador coletivo na figura dos movimentos e organizações populares, que perpassa e é 

perpassada por canais próprios de comunicação (PERUZZO, 1998).  

As relações entre Comunicação Comunitária e mobilização social são muito fortes. Os 

processos de mobilização social, historicamente, vêm sendo fortalecidos por experiências de 

comunicação comunitária, que avançam e se aprofundam, à medida que cresce a participação 

popular e o envolvimento dos grupos nos processos de organização social (VIDAL, 2008, 

P.5). 

Segundo Peruzzo (2008), esse tipo de comunicação ocorre no bojo de uma práxis de 

atores coletivos que se articulam de modo a provocar a mobilização social e a realizar ações 
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concretas com vistas à melhoria da consciência política e das condições de existência das 

populações empobrecidas. 

 Portanto, entendo a comunicação popular como aquela desenvolvida de forma 

democrática por grupos subalternos em comunidades, bairros, espaços on-line, por exemplo, 

segundo seus interesses, necessidades e capacidades. É feita pela e para a comunidade 

(PERUZZO, 2008, p. 2).    

No entanto, é importante observar na pesquisa sobre o Vila Notícia que algumas 

dessas características se destacam nas edições do jornal e que aparecem no discurso dos 

comunicadores populares quando se referem a ligação que tiveram com as CEBs, mas pouco 

enfatizam a participação ou relação com movimentos sociais populares, inclusive no bairro 

onde residem. Isso é mostrado nas matérias do jornal que mais informam do que dão voz ao 

bairro. 

Posso relacionar que o Vila Notícia não tem um cenário social propício para ser um 

jornal comunitário conforme as denominações do contexto dos anos 70 e 80. Desse modo, 

posso caracterizar a mídia produzida pelo grupo de moradores do bairro Vila Velha como um 

jornal de bairro, mas que apresenta características da comunicação comunitária, cujo alcance 

é restrito e em alguns momentos se contrapõe à mídia tradicional, representada pelos meios de 

comunicação de massa de largo alcance social.  

O que vai aparecer mais forte no jornal é o empreendedorismo social. Na ideia de 

buscar visibilidade, a participação do bairro fica esquecida. Desse modo, a nomeação de 

comunicação popular não pode ser diretamente associada a essa experiência. O fato de 

denominar a experiência de jornal de bairro é classificá-la como uma prática de comunicação 

popular não deixa de reconhecer que o jornal Vila Notícia tem uma importância na imagem 

que produz sobre o Vila Velha, no processo de construção identitário dos comunicadores ou 

mesmo em alguma referência que possa representar para o bairro. A opção em chamá-lo de 

jornal de bairro nos surgiu na falta de uma categoria mais apropriada, mas nosso objetivo é 

principalmente demonstrar que a categoria de comunicação comunitária foi concebida 

teoricamente a partir de um contexto em que suas mediações principais problematizavam a 

participação da comunidade e aspectos mobilizadores dos movimentos sociais em suas 

práticas comunicacionais.  
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CONCLUSÃO 

 

   Há uma frase de Fortenelle que diz “A arte de descobrir a verdade é mais preciosa 

que a maioria das verdades que se descobrem”. Essa epígrafe resume de algum modo o 

processo de criação deste trabalho de conclusão de mestrado. De fato tentei me aproximar 

uma temática muito pesquisada no campo da comunicação. Segundo José Marques de Melo 

(1980, p.11), no livro “Comunicação e classes subalternas”, os estudos sobre comunicação no 

Brasil assumem, predominantemente, o caráter de análises e descrições sobre os modos de 

comunicação das classes dominantes a partir da década 1960. De certa maneira, esse 

fenômeno reflete o engajamento da maioria dos pesquisadores da comunicação na tarefa de 

melhor compreender os instrumentos que a sociedade utiliza para expressar e reproduzir a 

visão de mundo hegemônica.   

Posteriormente, a partir do final da década de 80 emerge as pesquisas sobre 

comunicação popular, que ampliam o olhar dos meios de comunicação de massa e da 

perspectiva de denúncia e crítica a estes para as investigações que procuram  compreender o 

caráter educativo e transformador das práticas de comunicação popular (MELO, 1980, P.11).  

Isso não quer dizer que todos os estudos se alinhem nessa última perspectiva. Esta 

pesquisa se propôs a analisar uma experiência de produção midiática na periferia de Fortaleza, 

o que possibilitou uma reflexão conceitual a partir do estudo da categoria de comunicação 

popular quando esta é pensada no contexto dos movimentos sociais urbanos e das 

Comunidades Eclesiais de Base, verificando em que medida a experiência do Vila Notícia se 

liga a estas mediações que foram fundantes para o conceito de comunicação popular.   

Identifiquei durante a pesquisa que o Vila Notícia está ligado a categoria de 

empreendedorismo. Este dado surgiu durante a pesquisa de campo quando apareceu nos 

discursos e nos perfis das redes socais em que estão os comunicadores populares que 

elaboram o jornal. 

Verifiquei que os comunicadores populares que fazem parte da produção do jornal do 

bairro Vila Velha carregam algumas características do empreendedorismo voltadas para 

aspectos individuais e características desse empreendedorismo voltadas para o social. Nesse 

sentido, o conceito de empreendedorismo foi apresentado na elaboração da pesquisa e 

relaciono, que de alguma forma, ele entra como mediação na configuração da comunicação do 

Vila Notícia. Desse modo, as categorias comunicação popular, CEBs e empreendedorismo 
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são apontadas na pesquisa para refletir sobre a experiência de comunicação vivenciada no 

bairro Vila Velha e difere esta práxis das experiências vividas nos anos 70 e 80. 

 Entendo que há mudanças no cenário sociopolítico em que os jornais de bairro 

florescem e que o conceito de comunicação popular precisa ser retomado para entender em 

que medida a experiência do Vila Notícia se distância deste contexto de comunicação popular, 

construído a partir de práticas comunicacionais vivenciadas nos anos em que as CEBs e os 

movimentos sociais urbanos, no Brasil, tinham outras características.  

Minha ideia é que o conceito de comunicação popular pensado para as experiências de 

comunicação vivenciadas pelos movimentos sociais populares e o cenário das CEBs, 

contavam com as mediações tanto dos movimentos sociais urbanos e de bairro da década de 

80, quanto da vertente libertadora da Igreja católica como principais mediações.   

O Jornal Vila Notícia recebe a mediação das CEBs, conforme apresentei ao longo 

deste trabalho, mas além de não trazer a vivência dos movimentos populares de forma 

enfática em sua experiência, de trazer as CEBs apenas em sua origem e depois perdê-la de 

suas mediações mais efetivas, ainda apresenta outras mediações como o processo de 

empreendedorismo na constituição de sua práxis. 

A orientação teórico-metodológica que segui permitiu-me ir além da perspectiva de 

análise das seis edições do jornal Vila Notícia para buscar compreender as conexões entre o 

bairro retratado no jornal, o bairro observado por mim nas entradas em campo e os relados de 

vida dos comunicadores que fazem o jornal do bairro Vila Velha. 

A investigação científica exige intimidade com a área na qual se quer estudar e 

principalmente uma proximidade com o objeto de pesquisa. Ressalto o quanto foi importante 

à construção das categorias, que foram surgindo tanto ao longo das discursões teóricas na 

Universidade, mas também trazidas pelo próprio objeto de pesquisa. A categoria de 

mediações que no início eu não imaginava ser tão relevante para a pesquisa passou a ser 

fundamental para as reflexões do jornal Vila Notícia. 

 A categoria de comunicação popular tem um sentido histórico do ponto das 

mediações do momento em que ela é criada. O jornal Vila Notícia vive em outro contexto, 

mas que as mediações daquele momento permanecem com as CEBs na história do jornal. 

Sendo que esta não vai ser única e vai se juntar a outras, isso faz com que se modifique a 

denominação que a pesquisa traz para o jornal como informativo do bairro com características 

locais, mas que não tem a gestão participativa e a mobilização do Vila Velha como principal 

foco. 
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A minha opção em discutir a comunicação feita pelo Vila Notícia é uma tentativa de 

contribuir com o lugar da pesquisa em comunicação popular, tornando-o mais evidente. 

Também é uma tentativa de contribuir com o jornal. Nos últimos dias da escrita dessa 

dissertação fui convidada pelo núcleo de comunicação popular para ministrar oficinas sobre 

gêneros jornalísticos e jornalismo alternativo no bairro Vila Velha. O objetivo dessas oficinas 

é discutir alguns pontos do jornalismo tanto com a equipe do Vila Notícia quanto estender a 

outros moradores do bairro. A prefeitura disponibilizou 40 vagas para as oficinas, que 

aconteceram o Colégio Liceu do Vila Velha. 

A presente pesquisa constitui-se num primeiro esforço. Classificar o jornal Vila 

Notícia como um jornal de bairro é uma denominação provisória, um trabalho de 

conceituação maior pode trazer outras denominações. Por sua vez, neste trabalho, as reflexões 

que consegui chegar foram essas. 
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