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RESUMO 
 
Neste artigo pretende-se discutir como o uso indevido do termo “jornalismo 
comunitário” por alguns meios de comunicação influi na forma como é construída a 
autoidentidade de jovens moradores de bairros periféricos, responsáveis pela produção 
de conteúdo desses veículos. As razões para essa apropriação equivocada são várias, 
entre elas a própria confusão semântica acerca da palavra “comunidade” e a recorrência 
ao termo para atrair mais anúncios publicitários e maximizar os lucros. 
Independentemente do motivo, ao utilizar a expressão de maneira errônea, o veículo 
enfraquece ou elimina a possibilidade de que, a partir da elaboração de conteúdo, esses 
jovens reelaborem suas identidades (de forma a desconstruir a imagem de delinquentes 
sob a qual são representados na grande mídia) e promovam efetivamente o 
desenvolvimento de sua comunidade.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo comunitário; jovens; identidade. 
 
 
 
O jornalismo comunitário pode servir como ferramenta para a construção não 

estereotipada da identidade de jovens3 residentes em bairros periféricos que participam 

do processo de produção de conteúdo para mídias impressas voltadas à realidade local. 

Contudo, ao se travestirem equivocadamente do termo “comunitário”, algumas 

iniciativas enfraquecem ou solapam a possibilidade de reelaboração da imagem que 

esses jovens constroem em relação a si próprios a partir de seus escritos – já que são 

representados rotineiramente na grande mídia do Brasil como praticantes de delitos.  

É comum o uso errôneo do termo “jornalismo comunitário” e a própria confusão 

semântica acerca da palavra “comunidade” configura-se como uma das razões que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso, X Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp, email: luana_almeid@yahoo.com.br.  
  
3 POLÍTICAS De/Para/Com Juventudes. Brasília: Unesco, 2004. 304p.  De acordo com a Unesco, consideram-se 
jovens pessoas que tenham faixa etária entre 15 e 29 anos. 
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promovem esse equívoco. Peruzzo (2006) traz esse assunto à tona ao refletir sobre como 

os termos “mídia comunitária” e “mídia local” são usados, em alguns casos, 

indiferenciadamente. Para a pesquisadora, três fatores se congregam de forma a 

acarretar essa dificuldade de distinção:  

 

(...) a impossibilidade de delimitar os objetos comunitário e local em fronteiras 
claramente demarcadas; a impossibilidade de separar as práticas comunicativas, seus 
conteúdos e simbologias por tipo de meio de comunicação; e a apropriação e uso do 
termo comunitário, para denominar programas ou emissoras, de forma indiscriminada 
por diferentes tipos de mídias.  (PERUZZO, 2006, p.3)  

 

Em relação ao primeiro aspecto, a pesquisadora (PERUZZO, 2006, p.6) recorre a 

Renato Ortiz para definir os pontos que caracterizam o local: a proximidade do lugar; a 

familiaridade (ou seja, determinado grupo deve contar com um sentimento de pertença e 

partilhar das mesmas raízes culturais e históricas); e a diversidade. O comunitário 

também se conceitua a partir das duas primeiras características; a distinção estabelece-

se em relação à terceira - no âmbito local as relações sociais entre um segmento 

populacional tendem a ser menos orgânicas do que nas comunidades. Nestas, 

evidenciam-se mais claramente características como participação, interação, interesses 

comuns acima dos individuais e cooperação. 

A segunda razão coadjuvante para a confusão entre os termos se dá porque, em alguns 

casos, meios de comunicação comunitária e local usam estratégias muito próximas, 

tornando difícil sua diferenciação. 

Para fins elucidativos, segue abaixo uma breve compilação4 das distinções entre essas 

duas mídias: 

 

Mídia comunitária Mídia local 
Objetivo é divulgar assuntos específicos de 
determinados segmentos populacionais ou 
questões de interesse público. 

Intuito é divulgar assuntos comuns à grande mídia, 
mas com enfoque regional/local. 

Pressupõe participação direta das pessoas do 
próprio lugar na programação, produção do 
conteúdo e gestão do veículo. 

Decisão do que produzir fica nas mãos de 
especialistas contratados e os espaços destinados à 
participação dos cidadãos são sujeitos ao controle 
dos dirigentes. 

Tem como meta ampliar o exercício dos direitos e 
deveres de cidadania, promovendo o 
desenvolvimento comunitário. 

Trata de assuntos locais, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento da região - mas de 
forma a explorar essas temáticas visando ao 
aumento da audiência e do retorno financeiro. 

Não tem finalidades lucrativas, ou seja: sustenta-se 
por autofinanciamento, apoio cultural ou doações. 

Tem interesses mercadológicos, pois vende 
anúncios comerciais e objetiva ser rentável (os 

                                                 
4 A produção dessa síntese foi feita com base em PERUZZO (2006). 
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Não pode contar com anúncios publicitários. Caso 
haja excedentes, estes devem ser direcionados a 
investimentos no próprio veículo. 

excedentes são destinados aos seus proprietários). 

Busca autonomia em relação ao governo e outros 
grupos de interesse. 

É passível de corresponder a interesses políticos 
e/ou econômicos de empresas, lideranças, grupos 
políticos etc. 

Geralmente tem alcance limitado em termos de 
cobertura, audiência, número de leitores etc. 

Pode ser pertencente e atuante em um território, 
mas também ser exterior a esse espaço e apenas 
lhe conceder espaços ou cadernos especiais. 

 

Outro aspecto responsável pela dificuldade em distinguir mídia local e comunitária é o 

uso indiscriminado por veículos de comunicação do termo “comunitário” - muitos 

apenas com o intuito de associar a si uma imagem de “preocupação com as questões 

emblemáticas de determinada região”, quando, na verdade, o objetivo é conquistar mais 

audiência e obter retorno financeiro crescente por meio de anúncios publicitários, entre 

outros benefícios.  

Para a pesquisadora, ao recorrer à palavra “comunitário” sem estar alinhado aos ideais 

de comunidade, os meios de comunicação, “ao invés de contribuírem para o 

desenvolvimento de comunidades, acabam por reproduzir mecanismos de dependência e 

alienação”.  (PERUZZO, 2006, p.20)  

Nesse artigo é feita menção a mídias televisivas, radiofônicas ou impressas que abrem 

espaços para problemáticas de determinada região (convidando, por exemplo, 

moradores a fazer uma denúncia em relação a precariedades de seu bairro) e, quando a 

questão é resolvida pelo poder público, atribuem a solução ao próprio meio ou ao 

jornalista - na verdade a conquista é dos próprios movimentos sociais. Para além dessa 

perspectiva abordada por Peruzzo, acrescentamos outra consequência do uso errôneo do 

termo “comunitário” por alguns veículos: vestidos sob o manto de “preocupação com o 

desenvolvimento local” (quando na verdade estão sujeitos a interesses mercadológicos 

e/ou políticos), esses meios, que dificilmente se desvinculam dos ideais engessados da 

estrutura socioeconômica vigente, do status quo, promovem o enfraquecimento ou 

mesmo a negação da possibilidade dessas pessoas construírem uma imagem de si 

próprias livre de estigmas (especialmente jovens moradores de bairros de condições 

socioeconômicas precárias engajados nessas iniciativas - os quais poderiam ter em um 

veículo efetivamente comunitário uma peça chave para reelaborarem suas identidades a 

partir da produção do conteúdo de revistas, por exemplo). Dessa forma, entre outros, 

poderiam desconstruir a representação ligada à delinquência sob a qual são apresentados 

comumente nos grandes veículos de comunicação do país.  
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“Sabemos onde está o inimigo”  

 

Para que se entenda a que conceito de identidade estamos recorrendo, toma-se como 

pressuposto o fundamentado por Dennis Cuche (1999): 

 
Exprime a resultante das diversas interações entre o indivíduo e seu ambiente social, 
próximo ou distante. A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto 
de suas vinculações em um sistema social: vinculação a uma classe sexual, a uma classe 
de idade, a uma classe social, a uma nação etc. A identidade permite que o indivíduo se 
localize em um sistema social e seja localizado socialmente. (CUCHE, 1999, p.177). 

 

A identidade de um indivíduo ou grupo, segundo o autor, não se caracteriza de forma 

estática, ela é construída e reconstruída constantemente a partir de trocas sociais. É 

estruturada, então, “a partir de negociações entre uma “auto-identidade” definida por si 

mesmo e uma “hetero-identidade” ou uma “exo-identidade” definida pelos outros” 

(SIMON, 1979, p.24, apud CUCHE, 1999, p.183). 

Como na grande mídia a imagem que é construída diariamente em relação a residentes 

de bairros pobres é geralmente associada à criminalidade, observa-se que, nesses meios 

de comunicação, é negativa e estigmatizada a heteroidentidade formulada em relação a 

essas pessoas. 

Sylvia Moretzsohn, em seu artigo “Imprensa e criminologia: o papel do jornalismo nas 

políticas de exclusão social” 5, já percebera esse quadro ao analisar quatro jornais de 

expressão nacional - “O Globo”, “Jornal do Brasil”, “Folha de S. Paulo” e “O Estado de 

S. Paulo” - e a revista “Veja”. Ao examiná-los, reconheceu como a lógica orientadora 

da cobertura criminal é essencialmente associada às classes populares, de forma a deixar 

nítido como elas representam um perigo para o público leitor dessas publicações – que 

ela destaca não ser composto por pessoas com condições socioeconômicas precárias, 

muito pelo contrário.  

Nesse artigo, Moretzsohn recorre a Nilo Batista para promover o entendimento de como 

se dá a criminalização do diferente. É na Inquisição, pela primeira vez na história, que o 

sistema penal pode adquirir autonomia que o desvinculasse do projeto político que o 

criou, atuando, nesse sentido, a serviço de interesses privados. Essa característica 

persiste nos dias de hoje, visíveis, por exemplo, tanto na repressão policial sempre 

                                                 
5 MORETZSOHN, Sylvia. Portugal: Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação. Disponível em: 
<http://www.bocc.uff.br/pag/moretzsohn-sylvia-imprensa-criminologia.pdf>. Acesso em: 06 mai. 2009. 
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voltada aos setores pobres da população como na grande mídia, que representa essas 

pessoas em seu noticiário como marginais e vândalos. Ou seja, está claro quem são “os 

diferentes” na visão dos meios de comunicação de circulação nacional e do imaginário 

popular. 

Essa realidade não é comum apenas no Brasil. Moretzsohn lembra da campanha de 

“Tolerância Zero”, que teve início em Nova Iorque e rapidamente ganhou o mundo. O 

candidato à prefeitura da cidade, vitorioso em 1993, prometendo em campanha 

melhorar a qualidade de vida da população nova iorquina, focou especialmente no 

infortúnio que causavam o que a mídia chamava de “squeegee pests” , do inglês, 

“vermes”. E quem seriam esses vermes? Os pequenos revendedores de droga, as 

prostitutas, os mendigos, os vagabundos e os grafiteiros. A campanha, que repercutiu 

bastante na mídia, poderia ser resumida na declaração do então chefe de polícia daquela 

cidade: “Em Nova Iorque sabemos onde está o inimigo”.  

Voltando à realidade brasileira, no país, também reconhecemos “os inimigos”. Como 

apontou José Ramalho (1979), em nosso território, características e indícios de pobreza 

são associados de forma quase natural à prática de crimes: 

 

Basta ler os jornais, ouvir rádio ou ver televisão, para perceber uma evidente ligação 
entre o crime e os grupos sociais mais pobres (...). O modo de identificar um delinqüente 
está sempre mais referido a aspectos próprios das pessoas enquanto membros desses 
grupos sociais do que à evidência de delitos cometidos por eles. Na verdade, o 
reconhecimento do crime está essencialmente no fato de estar desempregado, morar na 
favela, ser umbandista, ou ser analfabeto. São esses os indícios explicitamente admitidos 
pela sociedade para a identificação do criminoso. A delinqüência é, portanto, 
reconhecida através de atributos dos grupos sociais mais pobres. (RAMALHO, 1979, 
p.13) 

 

Além da questão da pobreza, a representação do jovem no Brasil é problemática. De 

acordo com Abramovay6, pode-se afirmar que a juventude é um rito de passagem entre 

ser criança e ser adulto, passando por uma “irresponsabilidade provisória”. Nesse 

sentido, os jovens, entre outros, são vistos na contemporaneidade sob uma perspectiva 

“culpabilizante”: ou seja, a figura do jovem é criminalizada, são associados à 

delinquência e considerados uma ameaça social.  

 

                                                 
6 Abramovay, Miriam. Brasília. Disponível em: <http://www.miriamabramovay.com/site/index.php>. Acesso em: 12 
jul. 2010. 
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Essa realidade de como o jovem pobre é tido como marginal é abordada por essa mesma 

autora no livro “Gangues, Galeras, Chegados e Rappers” (2002), que dá voz aos jovens 

moradores das cidades periféricas de Brasília (DF) para falarem sobre suas percepções 

em relação a temas como violência e cidadania. Os jovens residentes em localidades de 

condições socioeconômicas precárias comparam-se aos da área nobre de Brasília e 

sentem-se discriminados por várias razões: pelo fato de morarem na periferia, pela sua 

aparência, vestuário etc. 

 
Essas percepções são corroboradas pelos resultados obtidos nos grupos focais e 
entrevistas. O fato de serem jovens, somado à classe social, faz com que pareçam 
suspeitos, culpados de algo que ninguém pode explicar claramente. Dizem-se vigiados, 
mal atendidos nos estabelecimentos comerciais, principalmente nas lojas de grife, as 
mais caras, onde seu aspecto denuncia a falta de poder aquisitivo: “Quando você entra 
numa loja, só por causa da roupa, eles já andam atrás de você”; “De olho em você pela 
roupa. Ele já diz ‘Esse aí é malandro, véi’.” (...) A discriminação também foi outro fator 
apontado pelos participantes da amostra domiciliar, que exibem uma inquietação 
semelhante àquela presente no discurso dos jovens entrevistados nos grupos focais. Uma 
forma de discriminação apresentada por eles se refere ao “jeito” do pessoal da periferia, 
diferente do Plano Piloto. Eles sentem-se olhados e observados nos locais públicos do 
Plano, especialmente nos shoppings, como se trouxessem a marca da periferia 
estampada nos rostos. Que marca? O modo de vestir, de andar, os gestos, a maneira de 
falar, a cor, a forma de interação com o grupo de amigos. O mal trajar e a maneira de 
andar são, ao mesmo tempo, fatores de identificação, de distinção desses jovens. 
(ABRAMOVAY, 2002, p.42).  

 

Em entrevista para fins de elaboração de trabalho de conclusão de curso7 - que trata da 

discriminação que sofrem jovens pobres residentes em bairros periféricos de Bauru 

(interior paulista) quando frequentam o shopping center da cidade - a docente da 

Universidade Estadual Paulista, Loriza Lacerda de Almeida, que é pesquisadora da área 

de sociologia urbana, com ênfase nos temas juventude, comunicação e cidadania, avalia 

que a identidade em torno desses jovens já está consolidada e é aceita acriticamente, ou 

seja, esses grupos sociais (jovens pobres) são taxados como bandidos.  

 
A gente vive numa sociedade que precisa encontrar culpados e penalizá-los. Nosso 
problema não é conjuntural, mas estrutural. E mexer na estrutura, nas desigualdades 
sociais do país, ninguém faz. Já que não se mexe no problema central, mexe-se nos 
secundários. A culpa é sempre colocada sobre essa gente. É a velha lei do positivismo, 
para todo efeito há uma causa. Aí começam a perguntar de onde vem esse jovem, qual é 
sua etnia... (...) Além disso, o próprio jovem é um ícone de bandidagem no Brasil. Ou 
seja, todos esses ícones são associados como forma da sociedade justificar tudo de ruim 
que já fizemos. Em todos os países capitalistas que têm problemas em relação à injustiça 

                                                 
7 BUENO, Beatriz; ALMEIDA, Luana. Manos, a bola da vez: cada época tem seu bode expiatório. 116f. Trabalho 
de conclusão de curso (em comunicação social com habilitação em jornalismo) – Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 2007. 
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social, são, antes de tudo, o gênero, o lugar e as condições onde se mora que determinam 
culpabilidades. Então, os culpados geralmente contam com essas três características: 
pobreza, etnia e juventude. Isoladamente, esses pontos não convencem, têm que 
aparecer juntos, pois a pessoa pode ser pobre, mas trabalhadora, ou ser jovem, mas rica. 
 (BUENO, Beatriz; ALMEIDA, Luana, 2007, p.125) 

 
 

E a partir do momento em que essa imagem estigmatizada é cristalizada e reforçada 

rotineiramente em meios de comunicação, limitando a aparição de determinados 

segmentos sociais a situações associadas à violência, esses veículos atuam como 

instrumentos poderosos de “extermínio simbólico de grupos inteiros da população 

(negros, indígenas ou apenas pobres)” (ABRAMOVAY, 2002, p.20).  

 

Jornalismo comunitário e identidade 

 

Estudar como as identidades de jovens de condições socioeconômicas ínfimas podem 

ser reelaboradas a partir de iniciativas de jornalismo comunitário - de forma que, a partir 

da produção de conteúdo para esses veículos, evidenciem-se contornos mais próximos 

da realidade dessas pessoas - é relevante, antes de tudo, diante das mudanças que a 

globalização vem acarretando às identidades culturais.  

O advento da modernidade já trouxe as primeiras mudanças: se durante muito tempo as 

velhas identidades fundamentaram o mundo social, novas identidades passaram a surgir 

a partir desse momento histórico, fragmentando o indivíduo moderno - antes tido como 

unificado, integrado. Para uma “crise de identidade”, como denominara HALL (2006, 

p.73), não tardaria, já que os indivíduos sofreram um duplo deslocamento – quer em 

relação a seu lugar no mundo social e cultural como em relação a si mesmos.  

Alguns pesquisadores sustentam que a consequência desses processos globais tem sido 

o de enfraquecer ou mesmo eliminar formas nacionais de identidade cultural. “(...) 

existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional 

e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, “acima” e “abaixo” do nível do 

estado-nação. (...) as identidades locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais 

importantes (HALL, 2006, p.73).  

Como as identidades se configuram dentro de um espaço - a partir do compartilhamento 

de raízes culturais e históricas, de interesses e território geográfico, características que 

são comuns ao conceito de comunidade - entender como se configuram as identidades 
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culturais na contemporaneidade é essencial para que possa compreender como elas 

podem ser reelaboradas a partir de uma mídia comunitária.  

Maffesoli (2000) já apontara que estamos vivendo um processo de reencantamento do 

mundo, em que a existência de uma sensibilidade vivida em comum torna-se expressiva. 

De acordo com o pesquisador, períodos como este se apoiam principalmente no que ele 

chama de “tribalismo”, termo que poderia ser conceituado como a existência de tribos 

ou grupos que possuem como característica fundamental a “partilha sentimental de 

valores, de lugares ou ideais que estão, ao mesmo tempo, absolutamente circunscritos 

(localismo) e que são encontrados, sob diversas modulações, em numerosas 

experiências sociais” (MAFFESOLI, 2000, p.28).  Peruzzo também confirma parecer 

haver um movimento em busca de novas sociabilidades e de tentativas de recolocar a 

pessoa e as demais formas de vida como elementos centrais na sociedade. Refere-se a 

Castells (PERUZZO, 2006, p.15), o qual destaca que essas manifestações associativas 

se enquadram nas categorias “identidade de resistência” (formada por atores sociais em 

posições desvantajosas e/ou estigmatizadas) e “identidade de projeto” (quando os 

indivíduos constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade 

e visam buscar a transformação da estrutura da realidade socioeconômica vigente). 

Em observância a esse conceito de “identidade de projeto” e do próprio conceito de 

mídia comunitária, pode-se pontuar que o engajamento em práticas de jornalismo 

comunitário tem potencial de trazer a jovens moradores de periferias a oportunidade de 

reconstruírem a forma negativa com que são representados nas mídias de largo alcance - 

a partir da expressão da forma como se veem, de como percebem suas próprias 

identidades e do retrato mais fidedigno de sua realidade - por meio da produção de 

conteúdo. O jornalismo comunitário pode servir, assim, como uma ferramenta de 

subversão nas mãos desses jovens. 

Nas próprias reuniões de pauta, por exemplo, esses grupos podem começar a tomar 

conhecimento das rotinas de produção jornalística nos grandes meios de comunicação. 

Ao perceberem que os jornalistas são submetidos a um tempo exíguo para produzir suas 

matérias, conseguem depreender que: muitas vezes esses profissionais recorrem as 

mesmas fontes e elaboram seus textos de acordo com os ideais do senso comum para 

poder concluir seu trabalho no tempo estimado. Também passam a conhecer cada vez 

mais a realidade social, política e econômica de sua comunidade, reconhecendo suas 

necessidades e compreendendo o que há de verdadeiro e o que há de equivocado 

relatado na grande mídia sobre sua região, por exemplo. Ou seja, a partir de todos esses 
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elementos, entre outros, esses jovens têm a seu alcance recursos para que, a partir de sua 

produção, promovam uma representação mais fidedigna de si, suas idiossincrasias, da 

realidade que os acerca, enfim, representações que não sejam distorcidas, baseadas em 

estigmas. Assim, como expusera Cuche, a construção da identidade se dá por meio de 

uma negociação entre a heteroidentidade (que por serem jovens e pobres é construída de 

maneira estigmatizada nos grandes veículos de comunicação) e a autoidentidade - esta 

sim, por meio do jornalismo comunitário, pode ser reelaborada, de maneira condizente 

com a realidade desses jovens.  

 

“Menisqüência!”: mídia comunitária?  

 

A revista “Menisqüência!” é feita por jovens moradores da periferia da cidade de São 

Paulo, especificamente do bairro Brasilândia (região noroeste da capital). É elaborada 

por aproximadamente trinta pessoas com idade entre 16 e 24 anos.  

Para que se entenda sua realidade socioeconômica, em linhas gerais, recorreu-se a dados 

da Fundação Seade, referentes ao ano de 2000 8. Essa região, que nesse período contava 

com 274.359 habitantes, tinha taxa de mortalidade representada por essa proporção: a 

cada cem mil moradores, 18,95 foram mortos por motivos relacionados à agressão. No 

que tange à renda média, observa-se que 15,24% das pessoas responsáveis por 

domicílios não tinham rendimentos; 8,7% recebiam de ½ a 1 salário-mínimo; 16,2%, de 

1 a 2 salários; 15,9% de 2 a 3 salários; e 20,7%, entre 3 e 5 salários. Isso significa que 

aproximadamente 76% da população local sobrevive sem rendimentos ou com renda 

entre 1 e 5 salários. 

Para se ter uma ideia do que esses números representam, o Jardim Paulista (bairro nobre 

da capital paulista) contava, nesse mesmo ano, com 83.844 habitantes. A cada cem mil 

pessoas, 1,29 foi morta por razão relacionada à agressão – ou seja, essa taxa é 

aproximadamente 18 vezes menor do que a da Brasilândia. O poder aquisitivo dos 

residentes desse bairro também é marcadamente distinto em comparação com o da 

população da região noroeste de São Paulo: 71,9% tinham renda maior que 10 salários. 

Entendida a realidade da Brasilândia, pontua-se que a revista, que é produzida por 

                                                 
8 FUNDAÇÃO SEADE. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, 2000. Disponível em: 
<http://www.seade.sp.gov.br>. Acesso em: 22 jun. 2010. 
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jovens inseridos nesse contexto socioeconômico, se intitula como “jornalismo 

comunitário”. Essa definição vem expressa em seu editorial: 

 

Revista “Menisqüência!” é desenvolvida pelo Instituto Sala 5, organização juvenil 
situada na Região Brasilândia - Zona Norte da Cidade de São Paulo - que desde 2001 
desenvolve formações e intervenções comunitárias contribuindo para a expansão das 
perspectivas de jovens, incentivando-os a gerarem oportunidades e desenvolvimento 
social, educacional, cultural e econômico para si mesmos e suas comunidades. 
(MENISQÜÊNCIA!, 2002, p. 40) 

 

Ou seja, identifica-se com preceitos ligados ao conceito de “comunidade” e como uma 

iniciativa de jornalismo comunitário. Contudo, seu conteúdo está longe de promover o 

real desenvolvimento dessa localidade. Pode-se perceber que a autoidentidade (expressa 

nesse material) dos jovens responsáveis pela produção do conteúdo é construída de uma 

forma que impede essas pessoas de romperem com o status quo – o veículo configura-

se, assim, como um meio de integração ao padrão da realidade socioeconômica vigente. 

A revista não conta, dessa forma, com uma das características pilares de uma mídia 

comunitária, que é ampliar o exercício dos direitos e deveres de cidadania, promovendo 

o desenvolvimento comunitário – pois só a partir do momento em que esses jovens se 

percebem de uma maneira que não seja pejorativa e estigmatizada e deixam de enxergar 

o contexto ao seu redor de forma reducionista, que poderão compreender seu lugar no 

mundo e ter, em mídias comunitárias, elementos transformadores da realidade local. 

Esse desvio em relação ao objetivo de uma mídia comunitária pode ser percebido em 

alguns trechos de matérias, especialmente as que falam sobre o jovem e o mercado de 

trabalho: 

 
O intrépido rapaz ou a intrépida mocinha, munidos de carteiras de trabalho (como é fácil 
tirá-la, como é difícil preenchê-la) e currículo com foto, saem à procura de uma coisa 
abstrata, um fenômeno civilizado, uma piração humana chamada “emprego”. Eis a 
questão: segundo especialistas que estudam a dinâmica do mercado de trabalho, esse tal 
emprego está à beira da extinção. O máximo que você encontrará por aí é uma variante 
mais frágil, porém muito atraente, chamada “bico”. O bico nasce e se desenvolve no 
ambiente selvagem e caótico da cidade grande. Possui hábitos nômades, se alimenta de 
pequenas esperanças que vai encontrando pelo o seu caminho, se pendura de galho em 
galho à procura de abrigo. Já o emprego é difícil de ser achado. Dizem alguns 
sociólogos que não passa de lenda, inventada para ludibriar os que costumam caçá-lo 
(desempregados, órfãos, carentes de afeto e atenção por parte dos gerentes de banco). 
(MENISQÜÊNCIA!, 2001, p.32) 
 
Através do trabalho, uma pessoa pode obter conquistas importantes como, por exemplo, 
não precisar mais trabalhar. O mercado age de tal forma que acaba barrando os 
convidados antes da festa. Estes poderiam se revoltar e criar o seu próprio “mercado”. 
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Uma solução maluca, porém quem sabe viável, seria despedir os patrões e criar suas 
próprias cooperativas de trabalho. (MENISQÜÊNCIA!, 2001, p.33) 
 
Para quem mora e trabalha em grandes centros urbanos o sonho acaba na hora de pegar, 
ou melhor, ser pego pelo transporte coletivo, que o levará até o local de trabalho. Nesse 
momento nos deparamos com o trânsito de São Paulo, o maior moedor de carne da 
América Latina a céu aberto. Sem dúvida sua principal dieta é o trabalhador. Não existe 
um consenso sobre o tempo ideal de cozimento de um assalariado. Alguns chegam a 
passar mais de três horas em Banho-Maria. (MENISQÜÊNCIA!, 2002, p.31)  

 

A partir desses primeiros trechos, depreende-se que os jovens usam uma linguagem 

coloquial e descontraída para tratar da dificuldade em se inserir no mercado de trabalho 

nos dias de hoje. Apontam que as oportunidades de emprego formal são escassas, tocam 

na questão de como isso tem levado à inserção em atividades informais e ainda lançam 

um olhar sobre a situação precária do transporte público em grandes centros urbanos 

brasileiros. Contudo, apenas fazem o levantamento dessas questões sem problematizá-

las e sem apontar suas razões e origens – também não propõem alternativas viáveis para 

começar a tentar mudar esse quadro.  O que é fornecido, no fim dessa matéria, são dicas 

sobre como se portar em uma entrevista de emprego. Quando sugerem uma solução - 

como a criação de cooperativas de trabalho – ela se configura apenas como uma saída 

paliativa e não como um elemento transformador e que se desvincule da estrutura da 

realidade socioeconômica vigente. 

Seguem abaixo outros trechos: 

 
O que você precisa saber sobre hierarquia é: manda quem tem o chapéu maior! 
Importante é sempre tirar o chapéu para as decisões do chefe. (MENISQÜÊNCIA!, 
2002, p.31) 
  
A volta pra casa é um grande repeteco do caótico rito de locomoção descrito 
anteriormente, levado as últimas conseqüências em dias de chuva ou terremoto. Com o 
tempo o milagre da adaptação fará com que tudo isso se torne piada. O mesmo 
mecanismo que faz com que seres humanos comam lesmas com limão e cocô de peixe o 
tornará apto a engolir sapos e fazer amigos no meio da trincheira. (MENISQÜÊNCIA!, 
2002, p.32) 
 
Você vai acordar pensando que foi tudo um sonho capitalista ruim, mas esse foi somente 
o primeiro dos 16.425 dias até o golpe de misericórdia chamado ‘aposentadoria’. Virar 
para o outro lado e se enfiar no travesseiro não adiantará. O contrato está assinado. Sua 
alma é deles! (MENISQÜÊNCIA!, 2002, p.32)  

 

“Importante é sempre tirar o chapéu para as decisões do chefe”. Essa frase resume bem 

os que esses três últimos trechos representam sobre o potencial transformador que essa 

revista propõe. Ou seja, de acordo com essa matéria: o potencial crítico e contestador do 
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jovem trabalhador deve ser anulado; com o tempo ele se acostumará com as condições 

do trânsito de sua cidade – em nem um momento é mencionada a ideia de que ele deva 

tentar atuar efetivamente de alguma maneira para reverter essa situação; e, por fim, no 

último parágrafo, fica claro que as regras do mercado de trabalho estão dadas: basta 

apenas que o jovem se acostume à norma institucionalizada sem contestá-la e tentar 

transformá-la.  

O que se evidencia diante dessas citações é que a autoidentidade desses jovens, isto é, a 

forma como eles próprios se percebem, é expressa nessa revista de maneira limitadora, 

correlata aos ideais do status quo. Em vez de propor uma reflexão contextualizada das 

problemáticas pelas quais os jovens passam em seu dia a dia, são fornecidos 

apontamentos rasos e soluções paliativas que estão mais ligadas a uma tentativa de 

integração à realidade socioeconômica vigente do que de rompimento com essa 

estrutura. Nesse sentido, a autoidentidade desses jovens expressa nesse veículo não tem 

potencial transformador.  

De acordo com os preceitos de jornalismo comunitário, essa mídia tem como objetivo 

divulgar assuntos específicos de determinados segmentos populacionais ou questões de 

interesse público - como assuntos ligados à cultura, política, economia etc. Nesse 

veículo informativo, por exemplo, percebe-se que o eixo do conteúdo é ligado a 

temáticas jovens, como moda, música, primeiro emprego, entre outros, mas não sob 

uma perspectiva de problematizar assuntos da região da Brasilândia – a produção é mais 

voltada a aspectos comportamentais. Ao entrar em contato com essa revista, percebe-se 

apenas em poucos momentos a representação de um jovem morador de uma localidade 

específica.  

Ademais o veículo também conta com patrocínio e anúncios publicitários e parte da 

verba proveniente da comercialização das revistas é repassada aos jovens que efetuaram 

a venda. Essas características vão de encontro aos preceitos de jornalismo comunitário 

aqui já expostos, os quais pressupõem o sustento da mídia por meio de 

autofinanciamento, doações ou apoio cultural. No caso de haver excedente, a quantia 

deve ser revertida em investimentos no próprio meio de comunicação. 

Em observância às características de veículos de comunicação local e comunitária, seria 

mais apropriado dizer que essa mídia é local, pois: tem interesses mercadológicos, já 

que conta com anúncios comerciais e objetiva ser rentável (parte do valor da venda é 

destinado aos jovens); meta principal não se configura, de fato, no sentido de ampliar o 

exercício dos direitos e deveres de cidadania e promover o desenvolvimento 
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comunitário; também não tem como objetivo divulgar assuntos específicos e de 

interesse da realidade da região da Brasilândia, como já mencionado. 

Assim, embora se denomine comunitária, essa mídia não o é, pois foge a preceitos 

básicos do jornalismo comunitário. Como consequência dessa apropriação equivocada 

do termo, observa-se que jovens residentes de localidades com condições 

socioeconômicas ínfimas se atrelam a esse tipo de iniciativa - que se preocupa com a 

realidade local, mas sob a perspectiva de interesses mercadológicos, e se enquadra na 

estrutura engessada do status quo - construindo, assim, a partir de seus textos, uma 

representação limitadora de si e de suas possibilidades e reducionista em relação à 

complexidade de sua realidade (sem debatê-la ou contestá-la, aceitando-a como 

definitiva). Dessa forma, perdem uma oportunidade de reelaborar sua identidade a partir 

de sua produção, fazendo frente à imagem estigmatizada que a grande mídia constrói, e 

de promover, no futuro, uma transformação efetiva de sua realidade.  

 

Não há de ser a General Motors ou a IBM que terá a gentileza de levantar, no nosso 
lugar, as velhas bandeiras de unidade e emancipação caídas na luta, nem hão de ser os 
traidores contemporâneos os que realizarão, hoje, a redenção dos heróis ontem traídos. É 
muita podridão para lançar ao fundo do mar no caminho da reconstrução da América 
Latina. Os despojados, os humilhados, os miseráveis têm, eles sim, em suas mãos a 
tarefa. A causa nacional latino-americana é, antes de tudo, uma causa social: para que a 
América Latina possa renascer terá de começar por derrubar seus donos, país por país. 
Abrem-se tempos de rebelião e mudança. Há aqueles que crêem que o destino descansa 
nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que trabalha, como um desafio candente, sobre 
as consciências dos homens. (GALEANO, 2009, p.136) 

 

Ou seja, discutir sobre como o jornalismo comunitário pode contribuir para uma 

construção não estigmatizada da autoidentidade desses jovens também é relevante 

porque, como já apontara Galeano, é nas mãos dos pobres que se encontra a chave para 

a construção de uma outra realidade na América Latina. E a revolução começará a 

germinar a partir da transformação de suas próprias localidades. 
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