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RESUMO 

 

Este artigo científico tem por objetivo analisar mecanismos de interatividade de um 

projeto de jornalismo comunitário (“Diário na Vila”) de um jornal local (“Diário 

“Diário Regional”, Rondonópolis\MT). O estudo divide-se na descrição e na percepção 

da funcionalidade dos mesmos junto à comunidade diretamente envolvida, que 

corresponde ao público de uma feira livre (da região da Vila Operária). A pesquisa é 

efetuada metodologicamente por meio de configuração conceitual (principalmente 

Amaral, Peruzzo, Traquina e Dornelles), conversação preliminar (Bauer e Aarts), 

observação participante (Goode e Hatt, Gaskell e Allum) e aplicação de questionário 

semiaberto (Gil). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo comunitário, interatividade, feira popular. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo científico objetiva fazer avançar um estudo de caso centrado na 

discussão do “jornalismo comunitário”
4
, a saber, o projeto “Diário na Vila”, do impresso 

“Diário Regional”, distribuído no município de Rondonópolis (Mato Grosso), a 200 

quilômetros da capital Cuiabá. Material anterior
5
 se valeu da configuração conceitual de 

jornalismo comunitário (Peruzzo, Traquina, Dornelles, Pereira Júnior, Milani e 

Savazoni) e da definição de um conjunto de quesitos elementares (fontes de informação, 

temas, visão editorial e destinação de espaço) numa primeira etapa. Buscou-se saber se 

os critérios eram usados nas edições do projeto (entre fevereiro e abril de 2011).  

                                                 
1Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  

 
2Estudante de Graduação do 7º semestre de Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) da FACER, e-mail 

josieliaraujo@hotmail.com 

 
3Orientador do trabalho. Professor do curso de Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) da FACER, e-mail 

prof.gibranluis@gmail.com 

 
4 Optou-se por destacar entre aspas termos como jornalismos cívico e popular, comunicação comunitária e outros que 

dialogam com a expressão jornalismo comunitário quando citadas apenas pela primeira vez.  

 
5Artigo científico intitulado “A elaboração do projeto „Diário na Vila‟ e sua relação com o jornalismo comunitário”, 

apresentado no XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste – Intercom Centro-Oeste 2011, 

na Universidade Federal de Mato Grosso\campus Cuiabá, entre 08 e 10 de junho, na categoria Intercom Júnior.    
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Constatou-se que os quesitos faziam parte da estrutura de construção noticiosa 

do “Diário na Vila”, o que se expressava por meio de visitas a bairros da periferia da 

região da Vila Operária
6
, escuta e registro de ponderações, reclamações e denúncias de 

moradores e busca de respostas das autoridades para os apontamentos coletados. 

Contudo, percebeu-se que a iniciativa deveria dar mais espaço de participação da 

comunidade na escolha das pautas e no diálogo com a mesma para assim conseguir 

maior nível de interatividade. O “fato novo”, que estimulou a pesquisa e a escrita deste 

artigo (o segundo), foi a manifestação da diretora do “Diário Regional”, a jornalista 

Karoline Garcia, quanto ao inicial
7
. A profissional mencionou que, diferente do 

registrado nas considerações do primeiro material científico, o “Diário na Vila” possuía 

vários mecanismos de interatividade com a comunidade: a distribuição de 300 

exemplares do impresso na feira dominical da Vila Operária; a existência de um ponto 

de recebimento de classificados gratuitos e o preenchimento de formulários com 

sugestões\reclamações de moradores da região (também para cadastro do jornal). 

Diante disso, resolveu-se pesquisar os mecanismos de interatividade expostos, 

tendo por base dois objetivos: descrever o funcionamento dos procedimentos de 

interação; e avaliar a proximidade dos mesmos sob o ponto de vista da comunidade e 

também no que diz respeito à bibliografia especializada. A título de contextualização e, 

ainda, atualização de dados, registra-se que o “Diário na Vila” está no quinto mês de 

existência e corresponde a uma página semanal (dominical), a “5”, capa do caderno 

“Cotidiano” do “Diário Regional”. O projeto expõe temas pertinentes a reclames da 

comunidade envolvida, tais quais, segurança pública, criminalidade, falta de 

infraestrutura e projetos sociais. O “Diário Regional” é um dos dois impressos diários 

da cidade (o outro é o “A Tribuna”) e trabalha com formato padrão de editorias 

(Cidades, Política, Opinião, Economia, Cultura e Classificados).    

 

CONCEITUAÇÃO  

Para efetuar a abordagem do objeto de pesquisa relativo ao “Diário na Vila” (o 

conjunto de mecanismos de interação exposto pela diretora do “Diário Regional”), foi 

necessário, primeiramente, recuperar o conceito de jornalismo comunitário apresentado 

                                                 
6 Segundo dados do IBGE (unidade Rondonópolis), a população da região da Vila Operária é de 41.024 pessoas 

(maioria classes C, D e E), a localidade corresponde a 30% da cidade em extensão e envolve 63 bairros.  

  
7
 Karoline Garcia comentou na internet em 14 de julho de 2011 a publicação de um texto referente à apresentação do 

artigo sobre o projeto “Diário na Vila” num evento acadêmico. O comentário pode ser lido no link 

http://bloguedogibran.blogspot.com/2011/06/jornalismo-cumunitario-em-rondonopolis.html    
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no artigo anterior, entretanto, tendo a interatividade como seu elemento orientador. 

Nesse sentido, então, compôs-se um apanhado baseado numa síntese das pontuações 

dos quatro autores mencionados na Introdução e acrescido das análises da doutora em 

Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

e professora do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal 

de Santa Maria, Márcia Franz Amaral. A citada pesquisadora trabalha com o termo 

“jornalismo popular”, entretanto, as considerações que efetua condizem com o 

jornalismo comunitário. Outros estudiosos também tratam da ação jornalística 

comunitária a partir de outros nomes, entre eles Traquina (“jornalismo cívico”, 2001) e 

Dornelles (“jornalismo interiorano”, 2004)
8
. Para Amaral (2006), o comunitário, para 

sê-lo de fato, precisa popularizar-se e, para isto, deve levar em conta o cotidiano do 

leitor. Isso se faz, entende, por meio da interatividade, o que se dá pelo esforço em 

construir uma ponte entre sua posição de leitor de mundo (a do veículo) e o mundo do 

leitor.  Dentro da visão de interação, ela afirma que: 

 

(...) o jornalismo popular só tem viabilidade se responder a demandas sociais da 

população e se estiver inserido culturalmente no segmento de leitores a quem se 

dirige. Para tal, é imprescindível que os jornalistas conheçam antes seu leitor e 

os jornais estabeleçam estratégias específicas em cada caso. (AMARAL, 2006, 

p.130)  

 

Conforme a estudiosa evidencia, os impressos de cunho comunitário trabalham 

com demandas sociais, dinâmicas, culturais e lógicas do mercado e, além disto, 

conseguem estabelecer uma espécie de contrato de credibilidade baseado na 

proximidade geográfica, pertencimento social e participação. Um dos papéis que esse 

tipo de jornalismo assume – o de intermediação com o poder público – aponta para o 

quanto a população de baixa renda é afetada por problemas sociais, como miséria, 

desemprego, inoperância do poder público. As pontuações de Amaral (2004, p. 80) 

sobre os elementos de interatividade do que denomina de jornalismo popular, e aqui se 

convenciona chamar de comunitário, têm a ver em grande parte com um estudo de caso 

sobre o jornal “Diário Gaúcho” (DG). O impresso circula principalmente na região 

metropolitana de Porto Alegre\RS e tem as classes populares como público-cerne. 
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Um dos mecanismos de interatividade do jornal constitui-se na visita os locais 

onde moram os leitores (“Diário Gaúcho Vai ao Seu Bairro”, criado em 2004), como se 

observa a seguir: 

 

Um repórter, um fotógrafo e um integrante do Atendimento ao Leitor ficam à 

disposição da comunidade visitada e recebem sugestões de pautas e cartas 

para as diversas seções do jornal. O DG produz matérias sobre as pautas 

sugeridas e identifica as notícias com um selo que mostra a participação do 

leitor na pauta. (AMARAL, 2006, p. 82). 

 

 Percebe-se que a busca da interatividade está casada com a preocupação de 

potencializar publicitariamente a referida postura, o que Amaral classifica de 

“autorrreferência” (2006, p. 81). Outra ferramenta de interação na estrutura do projeto é 

um conselho de leitores formado por 11 pessoas que se reúnem mensalmente para 

avaliar o material veiculado.  

 As colocações de Amaral dialogam com as da doutora em Comunicação pela 

Universidade de São Paulo (USP) e professora de graduação e pós-graduação em 

Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, Cicilia Maria Krohling 

Peruzzo, quando se trata de “comunicação comunitária”. Tal termo\concepção e, ao 

mesmo tempo, prática social é anterior ao jornalismo e, por conseguinte, ao jornalismo 

comunitário, contudo, corrobora com a construção conceitual a que este tópico do artigo 

em tela se destina. A similaridade no uso do palavreado indica, no entanto, diferença de 

perspectiva no exercício da interatividade, como se pode verificar em Peruzzo (1998, 

p.115) ao definir comunicação comunitária: “é resultado de um processo, realizando-se 

na própria dinâmica dos movimentos populares, de acordo com suas necessidades. 

Nessa perspectiva, uma de suas características essenciais é a questão participativa 

voltada para a mudança social”. O que se pode apreender de acréscimo dessas palavras, 

no entanto, é que para Peruzzo a ação comunicativa parte de grupos sociais organizados 

que pressionam o tecido social com vistas a transformações por meio inclusive de 

veículos de comunicação produzidos por eles próprios. Lógica diferente da percebida na 

disponibilização de mecanismos de interatividade por veículos midiáticos 

convencionais, que enxergam o público como pólo passivo ou meta a ser envolvida.   

A diferente perspectiva de Peruzzo (1998) fundamenta-se num alicerce sócio-

histórico, visto que a comunicação comunitária teve início no campo a partir de 

discussões que associavam camponeses e trabalhadores rurais acerca de suas realidades 
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sociais. E que o popular está relacionado à fragilidade socioeconômica, a grupos 

marginalizados por diversas razões (entre elas étnicas, religiosas, raciais, de gênero e 

por orientação sexual) e a aglomerados organizados que buscam mudanças sociais para 

questionar estruturas de poder.   

Já o pesquisador e professor catedrático do Departamento de Ciências da 

Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, Nelson Traquina, que trabalha com o 

conceito de jornalismo cívico, centra atenção no estudo da interatividade no sentido de 

estimular maior participação da comunidade junto às mídias. Essa forma de enxergar o 

tema guarda conexão possível com Peruzzo e Amaral, mas marcada por diferenças, 

ainda que sutis à primeira vista, sendo que a primeira analisa a ação comunicativa a 

partir dos movimentos populares e a segunda tendo os meios midiáticos como foco. 

Traquina (2001) narra algumas experiências de civismo no jornalismo, tomando por 

base alguns impressos dos Estados Unidos e situando tal prática em 1998 como uma 

guinada pendente à comunidade, quando, ao contrário das campanhas anteriores, certos 

veículos priorizaram a “agenda do eleitor” e não a dos candidatos. Segundo o autor, 

vários pesquisadores acreditam que essa mudança ocorreu pelas táticas de campanha 

baseadas nas coberturas tipo “corrida de cavalos” (em que se valorizam pesquisas 

eleitorais) e que deixavam de lado questões julgadas importantes pelos eleitores.  

Entre os exemplos de jornalismo cívico adotados por grandes impressos dos 

Estados Unidos que deram certo, segundo o pesquisador (2001, p. 173-176), estão o de 

entrevistar pessoas influentes da comunidade para identificar as principais questões que 

os cidadãos e em seguida confeccionar artigos aprofundados sobre os temas. Também, 

para buscar reduzir índices de criminalidade dos bairros de uma cidade: um jornal 

contratou uma pessoa para coordenar as relações com os moradores; organizou 

encontros com presidentes de associações de bairro; e publicou páginas de ajuda para 

cada bairro, solicitando contribuições financeiras e oportunidades de emprego.  

A jornalista, professora e doutora em Jornalismo pela USP, Beatriz Dornelles, 

pensa como Traquina quando se fala em prática comunitária no jornalismo, ou seja, que 

sua filosofia editorial deve se pautar por matérias que atendam aos anseios e 

reivindicações da comunidade. Esse entendimento se concretizou após estudo feito em 

cidades do interior do Rio Grande do Sul. Dornelles (2004, p. 131) retrata em sua 

pesquisa que os jornalistas que atuam no interior do citado estado brasileiro, para se 

sentirem integrados à comunidade, buscam levantar suas condições peculiares e 

evolução de suas regiões. Isso é feito, expõe a autora, a partir de aspectos como 
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população, religião, hábitos, costumes, renda familiar, escolaridade, serviços, saúde, 

vestuário, impostos e produção. A autora registra, também, que os jornalistas do interior 

do Rio Grande do Sul não apenas observam os acontecimentos, mas participam e 

tomam decisões em praticamente todas as áreas que movimentam uma comunidade. A 

pesquisadora afirma que esse tipo de jornalismo é muito mais comportamental do que 

estrutural, pois se baseia na política de vizinhança, solidariedade, coletivismo, porém 

segue normas e definições básicas da teoria que estabelece a prática do jornalismo 

informativo, como o que consta do Código de Ética da profissão.  

 Rememora-se, ainda, o exemplo de jornalismo comunitário praticado pelo 

“Diário da Manhã”, de Goiânia\GO, entre meados e 1982 e fim de 1983, conforme 

Milani e Savazoni (2006). A proposta inicial do impresso era a construção de um 

veículo radicalmente democrático, fundamentado no espírito público e baseado em 

amplo dialogo com a sociedade. Os autores informam que o jornal promoveu debates 

nos bairros, levando autoridades e especialistas das áreas abordadas. Criou-se, ainda, 

um conselho de leitores, que fazia o controle social da informação produzida.  

 

CONVERSAÇÃO PRELIMINAR  

O passo metodológico seguinte foi uma conversação preliminar com a diretora 

do jornal, Karoline Garcia, a fim de obter informações mais amplas e precisas 

relacionadas aos mecanismos de interatividade expostos superficialmente pela própria 

profissional (em comentário postado na internet, como já exposto na Introdução e em 

nota de rodapé). A busca de maior precisão quanto aos dados expostos inicialmente pela 

diretora do jornal foi alicerçada por um roteiro de tópicos-chave que objetivou obter 

detalhes sobre o funcionamento dos mecanismos de interatividade do “Diário na Vila”. 

Da conversação preliminar com Karoline Garcia chegou-se à informação de que 

a distribuição gratuita dos jornais destinava-se a comerciantes da feira da Vila Operária 

e moradores da região e era efetuada pelo gerente comercial do jornal. Quanto à 

abertura de espaço para as pessoas sugerirem pautas e efetuarem reclamações dos 

bairros onde moram, ela mencionou que tais participações eram acolhidas pela mesma 

pessoa e depois entregues na redação para que a equipe de jornalismo apurasse o 

material e cumprisse as pautas. A diretora falou que o impresso tinha uma parceria com 

a rádio-feira na qual o locutor colaborava com a divulgação do projeto “Diário na Vila”, 

recolhia sugestões e reclamações dos moradores e feirantes e as entregava para o 

funcionário do jornal. Em relação ao anúncio gratuito no classificado do impresso, a 
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profissional explicou que isto valia para os textos curtos
9
, que os mesmos eram 

veiculados em quatro domingos seguidos (no caderno “Classidiário”) e que para que os 

registros fossem efetuados precisava-se procurar o gerente comercial. Karoline Garcia 

citou um outro mecanismo, contudo que, por conta do prazo para finalização do artigo 

científico, não fez parte da análise: a parceria do jornal com o Conselho de 

Desenvolvimento do Distrito da Vila Operária (Condivo).  

 

OOBSERVAÇÃO  

O seguinte procedimento metodológico se constituiu numa técnica qualitativa, 

de observação participante in locu, nos moldes propostos por Goode e Hatt (1977) e 

Gaskell e Allum (2002), dos referidos procedimentos de interação na feira no dia 03 de 

julho de 2011 pela manhã (das 7h às 10h15), com o intuito de conhecer efetivamente o 

processo e estabelecer conexões entre o discurso do veículo e sua execução. As 

respostas obtidas na conversação auxiliaram na preparação de um roteiro de observação 

que serviu, de modo geral, para orientar a pesquisa no que tange ao que se deveria dar 

atenção, de que modo isto poderia ser feito e com que objetivo. Percebeu-se, de forma 

evolutiva, que a visualização da execução dos procedimentos de interatividade e a 

concomitante anotação por escrito possibilitariam maior conhecimento de causa para 

posterior aproximação junto ao pólo receptivo\usuário dos tais mecanismos 

disponibilizados pelo jornal. Também se definiu que a observação seria acrescida de 

algumas indagações junto a alguns comerciantes, consumidores e o funcionário do 

jornal, em caso de necessidade para complemento da pesquisa. 

Estabelecidas as linhas-mestras, fez-se um roteiro de observação constituído, 

basicamente, dos seguintes apontamentos: verificação quanto à existência ou não de 

técnica de abordagem na distribuição dos jornais referente à divulgação do projeto 

“Diário na Vila”; percepção das reações das pessoas quando da recepção dos 

exemplares; registro sobre o anúncio de abertura de reclamações\sugestões de pauta e 

procedimentos posteriores; registro relativo ao anúncio de abertura de espaço para 

classificado gratuito; funcionamento da parceria da rádio-feira quanto à chegada do 

jornal e existência do projeto. Em relação às fotos, definiu-se registrar a movimentação 

da feira, desenvolvimento da rádio-feira, lances de distribuição\recepção dos jornais, 

recolhimento de classificados, sugestões de pauta e reclamações.    

                                                 
9
 De até cinco linhas, conforme se levantou junto ao gerente comercial do jornal e a algumas pessoas 

abordadas na feira da Vila Operária que haviam publicado anúncios gratuitos. 
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 Antes de enumerar os dados colhidos a partir do processo de observação, expõe-

se um panorama do que é a feira da Vila Operária. Trata-se de um galpão que abriga 

250 pontos comerciais e por onde circula por domingo, conforme a Associação dos 

Feirantes de Rondonópolis, entre quatro mil e cinco mil pessoas, incluindo os 

comerciantes. Embutido nessa conta estão os 100 vendedores instalados nas calçadas do 

entorno da feira, conforme a mesma entidade. Na localidade, dentro e fora, 

comercializa-se uma considerável variedade de artigos, como: pimentas, cafés, roupas, 

carnes, bolsas, livros, frutas, verduras, brinquedos, bijuterias, calçados, pães, queijos, 

doces, cereais, sucos, salgados, espetinhos, caldos de cana, plantas, cds, dvs e ovos.      

Quanto à distribuição dos jornais, constatou-se que o procedimento é efetuado 

pelo gerente comercial a partir das 9h30. Observou-se que o funcionário distribuiu os 

exemplares de mão em mão a comerciantes, pessoas que estavam circulando pelos 

corredores ou consumindo produtos. Percebeu-se que às vezes ele dizia o nome do 

jornal, mas em nenhum momento citou o projeto “Diário na Vila”. Notou-se que as 

pessoas já esperavam o recebimento do impresso. Quando o funcionário deixava de 

entregar o exemplar em uma banca, logo havia reclamação. Verificou-se que vários 

comerciantes e pessoas que circulam pela feira associam-no à distribuição gratuita de 

jornais e têm com ele uma relação amistosa, o que se pôde constatar, por exemplo, pela 

troca de risos, cumprimentos verbais, apertos de mãos e rápidas conversas.  

Quanto ao recebimento de reclamações e sugestões de pauta, observou-se que  

o funcionário do jornal não menciona a existência de tal abertura. Também se não se 

verificou nenhum tipo de propaganda do impresso ou do projeto que comunicasse esse 

canal de participação comunitária. Indagado sobre como se dava a recepção de 

sugestões de pauta e reclamações, ele disse que quando alguma pessoa lhe propõe 

alguma matéria procede da seguinte maneira: escreve a sugestão e os dados pessoais do 

morador\feirante em uma folha de papel que carrega no bolso e depois entrega para a 

diretora do jornal ou um dos repórteres. Outra pessoa indagada rapidamente na feira, 

dentro da etapa da observação in locu, foi o presidente da Associação dos Feirantes de 

Rondonópolis, Cosmo da Costa, que mencionou que alguns comerciantes e moradores o 

procuram quando querem que se faça alguma reportagem
10

. Ele recebe a sugestão e 

repassa ao funcionário do jornal ou liga para o “Diário Regional”.  

                                                 
10

 Termo corrente em meio à população que significa matéria ou sugestão de matéria. 
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Sobre o funcionamento do sistema de anúncio gratuito, comprovou-se que o 

mesmo existe, segundo confirmação do presidente da associação. Percebeu-se que o 

funcionário do jornal no ato da distribuição não mencionou a existência dessa 

possibilidade ao público. Registra-se, também, que não havia propaganda na feira 

quanto ao anúncio gratuito. 

Sobre a parceria com a rádio-feira, observou-se, inicialmente, que a aparelhagem 

da mesma compõe-se de duas caixas amplificadas sustentadas por pedestais, uma mesa 

de modulagem de som e um microfone, que é utilizado pelo locutor Luis Cláudio 

Martins. Os equipamentos ficam dispostos numa calçada em frente à feira. De modo 

geral, a programação da rádio constitui-se de propagandas de pontos comerciais da feira 

e da cidade como um todo, prestação de serviços (como divulgação de eventos, achados 

e perdidos) e algumas músicas. Notou-se que quando o funcionário entregou alguns 

jornais ao locutor o mesmo logo anunciou a “chegada” do impresso ao local, informou 

que exemplares estriam sendo distribuídos em breve para a comunidade e em seguida 

leu as manches (da capa). Verificou-se que: o locutor não citou a existência do projeto 

nem a do classificado gratuito; mencionou a chegada do jornal e as manchetes uma vez 

(até as 10h15); e não divulgou que as pessoas podem procurar a rádio para deixar 

alguma sugestão de pauta ou reclamação comunitária. Indagado, ele disse não receber 

reivindicações, mas repassar o contato do jornal quando procurado pelo público. 

 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Por fim, efetuou-se uma técnica quantitativa, de aplicação de questionário único 

semiaberto (Gil, 2002) no dia 10 de julho de 2011 pela manhã (das 7h às 10h15) com 

parte do público que frequenta a feira da Vila Operária (dividida em consumidores e 

comerciantes), com o objetivo de saber se esta população tinha ciência do esforço de 

interatividade desempenhado pelo impresso e qual seu nível de eficiência, ou seja, de 

acolhimento\utilização. Certo modo, esse último procedimento foi projetado para 

complementar os dados obtidos na observação. A partir dos dados recolhidos no 

processo de observação in locu foi possível elaborar um questionário, semiaberto (para 

possibilitar maior profundidade na análise das respostas), cujo objetivo central foi o de 

tentar identificar o nível de eficiência das ferramentas de interação estudadas. Ancorado 

em (Gil, 2002) no que concerne ao delineamento de levantamento quantitativo, definiu-

se que o conjunto de perguntas seria submetido a 50 pessoas, sendo 25 comerciantes e 

25 consumidores (situados dentro e no entorno do galpão). Ou seja, 1% do público 
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máximo por semana no local. Estabeleceu-se, obviamente, que não se aplicaria o 

questionário a crianças, optando-se por jovens e adultos. Buscou-se dividir o público 

entre consumidores (ou pessoas a passeio, lazer) e comerciantes por se tratarem das 

funções mais explícitas ligadas ao ambiente social em tela. Procurou-se equilibrar o 

número de questionários para cada segmento para que o os feirantes, em menor número, 

tivessem sua voz igualmente ouvida. Além disso, valorizou-se essa ponderação porque a 

Associação dos Feirantes informou que os comerciantes (de dentro e do entorno) da 

localidade são fixos, mas que não possui um perfil do público que freqüenta o local para 

saber qual o nível de rotatividade do mesmo. Segue abaixo o questionário aplicado:  

1. Você conhece o jornal “Diário Regional”?  

Sim ( ) Não ( ) Como você o conheceu? 

 

2. Você conhece o projeto “Diário na Vila”? 

Sim ( ) Não ( ) Como você o conheceu? O que é o projeto? 

 

3. Você já recebeu algum exemplar do “Diário Regional” na feira da Vila Operária? 

Sim ( )  Não ( ) 

 

4. Você já sugeriu alguma reportagem ou denúncia ao jornal? 

Sim ( ) Não ( ) Para quem foi? 

 

5. Você já anunciou gratuitamente no classificado do jornal? 

Sim ( )  Não ( ) Como isso ocorreu? 

 

6. Você já ouviu a rádio-feira anunciando o jornal? 

Sim ( ) Não ( ) 

 

7. Se sim, o que você ouviu na rádio-feira: 

A chegada do jornal ( )  Notícias\Manchetes do jornal ( )  Outros ( ) 

 

 

DESCRIÇÃO DOS DADOS  

 Quanto à primeira pergunta, dos 25 consumidores entrevistados, 20 (ou 80%) 

responderam conhecer o “Diário Regional” (11 viram-no em lugares públicos e pontos 

comerciais, 06 já ouviram falar sobre, 02 tiveram acesso ao impresso em bancas de 

revistas e jornais da cidade e 01 soube de sua existência por tê-lo recebido gratuitamente 

na feira da Vila Operária). E 05 (20%) disseram não saber de sua existência. Já em 

relação aos feirantes, a proporção, na mesma ordem, foi de 18 (72%) – 04, 02, 01 e 11– 

e 07 (28%). Total: 38 (76%) pessoas disseram conhecer o impresso e 12 (24%) falaram 

o contrário. 
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No que diz respeito ao segundo questionamento, 01 (4%) consumidor respondeu 

que conhece o projeto “Diário na Vila” – pela leitura do jornal; e que a equipe de 

jornalistas vai aos bairros da Vila Operária para auxiliar pessoas na resolução de 

problemas sociais e de infraestrutura – e 24 (96%) disseram não saber de seu 

funcionamento. Entre os feirantes as respostas foram, na mesma ordem, 03 (12%) –  

02 por ouvir pessoas falarem a respeito e 01 por meio da leitura do jornal; as duas 

primeiras não tinham conhecimento do objetivo do projeto e a outra se referiu ao 

mesmo como de cunho social com atuação na Vila Operária – e 22 (88%). No total, 04 

(8%) pessoas disseram conhecer o “Diário na Vila” e 46 (92%) expuseram o oposto.  

Sobre a terceira pergunta: 02 (8%) consumidores falaram ter recebido o jornal na 

feira e 23 (92%) responderam de forma negativa. Quanto aos feirantes, na mesma 

ordem, os números foram 15 (60%) e 10 (40%). No total, 17 (34%) entrevistados 

disseram já ter recebido o impresso na feira e 33 (66%) responderam que não.  

No que diz respeito ao quarto questionamento, 02 (8%) consumidores 

responderam ter sugerido reportagem ou denúncia
11

 ao jornal (ao presidente da 

Associação dos Feirantes, que as repassou ao funcionário do jornal) e 23 (92%) se 

manifestaram de modo contrário. Quanto aos comerciantes, na mesma ordem, se obteve 

os seguintes números: 00 (0%) e 25 (100%). No total, chegou-se aos resultados de que 

02 (4%) entrevistados sugeriram reportagem ou denúncia comunitária ao jornal e 48 

(96%) não usaram este procedimento interativo.  

 No que concerne à quinta pergunta, nenhum (0%) consumidor respondeu ter 

anunciado gratuitamente no jornal, subtendendo-se que 25 (100%) nunca utilizaram tal 

procedimento de interatividade. Entre os feirantes, os números, na mesma ordem, foram 

02 (8%) – efetuados junto ao funcionário que distribui os jornais na feira, no momento 

da entrega – e 23(92%). Portanto, de todos os entrevistados, 02 (4%) disseram ter 

acessado o classificado gratuito do impresso e 48 (96%) responderam o contrário.  

Quanto ao sexto questionamento, 12 (48%) consumidores responderam que já 

ouviram a rádio-feira e 13 (52%) que não. Em relação aos feirantes, os números, na 

mesma ordem, foram 16 (64%) e 09 (36%). Do total de entrevistados, 28 (56%) 

responderam ter ouvido a rádio-feira e 22 (44%) manifestaram-se de forma contrária.  

                                                 
11

 Notou-se estranhamento e resistência de vários entrevistados em relação ao uso do termo “denúncia”, 

por sugerir uma espécie de exposição pública que pudesse ser reprimida socialmente, o que fez com que 

imediatamente se substituísse a expressão por uma similar, associada a um universo de significado mais 

ameno.    
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Resultados relativos à sétima pergunta no que tange aos consumidores: 04 (16%) 

afirmaram que ouviram o anúncio da chegada do jornal na feira pela rádio; 05 (20%) 

disseram ter escutado algo relacionado ao impresso, mas não souberam precisar a 

informação; 10 (40%) não responderam; e 06 (24%) atentaram-se à divulgação de 

notícias\manchetes do “Diário Regional”. Quanto aos feirantes, na mesma ordem, os 

números foram: 04 (16%), 05 (20%); 09(cerca de 40%) e 06 (25%). Do total de 

entrevistados, 08 (16%) responderam ter ouvido pela rádio-feira o anúncio da chegada 

do jornal, 10 (20%) falaram que escutaram algo a respeito do impresso pela 

aparelhagem de som – contudo não precisaram a informação –, 19 (38%) não souberam 

responder e 13 (26%) expuseram que se atentaram à divulgação de noticias\manchetes 

relativas ao jornal.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Pelos resultados obtidos junto à aplicação do questionário, percebeu-se que o 

jornal “Diário Regional” é conhecido pela maioria dos entrevistados (76%). No entanto 

em pequena parte por conta da distribuição gratuita na feira (12 ou pouco mais de 20%, 

sendo que 11 destes são comerciantes, isto quanto às respostas da primeira pergunta; 17 

ou 34%, sendo 15 feirantes, isto em relação às do terceiro questionamento). Essa 

diferença de dados pode ser explicada porque a primeira pergunta era semiaberta e a 

outra, fechada, o que reduz o universo possível de respostas. O fato dos feirantes serem 

fixos e a entidade que administra as feiras na cidade não dispor de um perfil dos 

consumidores que frequentam a da Vila Operária podem explicar a diferença. Ainda 

assim, pontua-se que o conhecimento do jornal via distribuição na feira é pequeno.  

Em linha totalmente oposta, o projeto “Diário na Vila” é praticamente 

desconhecido do público entrevistado (92% das pessoas dizem não saber de sua 

existência). Isso significa que a visibilidade do impresso não encontra consonância na 

da iniciativa de jornalismo comunitário, o que já havia se percebido no processo de 

observação in locu. Desse modo, verifica-se que, como apontam Milani e Savazoni 

(2006), a construção dum meio interativo deve aproximar moradores para que os 

mesmos saibam da existência do veículo e sua utilidade social. 

 Pelos resultados dos questionários, também se notou que o mecanismo interativo 

da recepção de sugestões de pauta e reclamações comunitária é praticamente inutilizado 

pelo público da feira (02 ou 4% entre feirantes e consumidores), o que a observação in 

locu já sugeria, visto que o funcionário que distribui os jornais não tem por 
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procedimento divulgar a existência desta ferramenta de participação e posto que o 

“Diário Regional” não dispõe de instrumentos de estimulo e coleta de tais participações, 

como um stand, uma faixa, panfletos de divulgação. Diferente do percebido por Amaral 

(2006, p. 131) no “Diário Gaúcho”, que cria condições ao exercício da interatividade, o 

que, para ela, “amplifica a fala dos setores populares e coloca o leitor popular, 

normalmente situado na periferia do direito à fala, no centro do jornal”.  

 Essa mesma distância entre a proposta e a efetividade de interatividade, vista 

quanto à abertura de espaço para sugestão de pauta e reclamação, pôde ser também 

observada no que diz respeito à possibilidade de se anunciar gratuitamente no jornal. 

Dos 50 entrevistados, apenas 02 (4%) tiveram conhecimento e acessaram tal ferramenta 

de interação. Essa distância já era prevista pelo que se notara na observação in locu.  

Em relação à parceria do “Diário Regional” com a rádio-feira, analisa-se, 

conforme resultados decorrentes da sexta pergunta, que um patamar razoável de 

entrevistados sabe que o impresso é anunciado pela aparelhagem de som (28 pessoas ou 

56%). Complementando a avaliação sobre esse mecanismo de interatividade, o sétimo 

questionamento apontou que 29 pessoas, ou seja, 58%, não sabiam identificar o que já 

haviam ouvido na rádio-feira (38%) e que 20% não sabiam explicar o que tinham 

escutado sobre o impresso na aparelhagem de som.  

Percebe-se, diante disso, que um patamar considerável do público entrevistado 

não tem na rádio-feira um instrumento de interação acerca do ambiente social no qual 

está envolvido. Isso pode ser explicado, de acordo com apontamentos dos próprios 

consumidores e feirantes, por dois motivos principais: a distância entre a rádio e o 

galpão com os pontos comerciais, assim como a qualidade do som, que não é ouvido 

com clareza em toda a extensão da localidade; e o barulho normal da feira, provocado 

pelas pessoas falando, o que atrapalha a recepção do áudio da “emissora”. Acresce-se 

outra possibilidade: a de que a atenção do público está concentrada na compra de 

produtos, diálogos e ações similares, e não nas informações emitidas pela rádio. 

Dos que mencionaram ouvir a rádio e souberam identificar que informações 

dizem respeito ao jornal (21 pessoas ou 42% dos entrevistados), a maior parte (13 ou 

26%) atenta-se para a divulgação de notícias\manchetes e a outra parcela (8 ou 16%) 

para o anúncio da chegada do impresso na feira. Especificamente quanto à opção por 

um ou outro tipo de informação, não se pode efetuar avanço analítico. No entanto, é 

preciso ressaltar, o que foi percebido na observação in locu, que a rádio-feira anuncia 

apenas uma vez a chegada do impresso e também suas manchetes, nem mesmo citando 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 14 

a existência do projeto “Diário na Vila” e os seus mecanismos de interatividade 

comunitária. A parceria (jornal\rádio-feira) difere do que propõe Peruzzo (1998, p. 131) 

ao tratar do rádio como fundamental na produção da comunicação comunitária: “Muitas 

experiência, principalmente no setor da radiofonia, têm demonstrado sua potencialidade 

quanto a um trabalho educativo na perspectiva emancipadora”.  

 

CONSIDERAÇÕES 

Constatou-se que os mecanismos de interatividade do projeto de jornalismo 

comunitário “Diário na Vila” existem realmente, tal qual expôs a direção do jornal 

“Diário Regional” (distribuição gratuita do jornal na feira da Vila Operária, recebimento 

de sugestões de pauta ou reclamações, anúncio gratuito no classificado do impresso e a 

parceria com a rádio-feira). Observou-se que as ferramentas de interação se dão em 

grande parte pela atuação do gerente comercial do jornal, que existe um razoável nível 

de comunicabilidade entre o jornal e a Associação dos Feirantes de Rondonópolis e que 

parcela considerável de consumidores e comerciantes conhece o “Diário Regional”.  

No entanto, como se pôde perceber, a maior parte das pessoas entrevistadas não 

sabe da existência de um projeto de jornalismo comunitário feito pelo “Diário 

Regional”, o que aponta a necessidade de rever a condução do “Diário na Vila”, a fim 

de que haja maior visibilidade do mesmo dentro da feira.  Entende-se que um dos 

elementos imprescindíveis seria a disposição de um jornalista para coordenar o processo 

de interação entre jornal e comunidade da Vila Operária. Compreende-se que esse 

profissional poderia colaborar com o procedimento de recepção das sugestões de 

reportagens\reclamações. Também, entende-se, poderia se utilizar publicitariamente o 

espaço da feira para divulgar o projeto (stand, placa, faixa, prateleira com jornais).   

Uma base fixa do jornal também poderia corroborar com o mecanismo de 

anúncio gratuito no classificado, para difundir a ideia, explicar como se participa e 

registrar a peça em si.  Um jornalista poderia auxiliar no processo, no entanto, o correto 

seria a disponibilização de um funcionário do comercial ou até mesmo o deslocamento 

e\ou restrição de ação do gerente comercial a este aspecto no âmbito da feira.     

Em relação à parceria do impresso com a rádio-feira, para além da constatável 

ineficiência em termos de retorno no que diz respeito à divulgação do projeto “Diário na 

Vila”, é preciso, compreende-se, que a direção do jornal compartilhe os problemas 

percebidos com o locutor responsável pela difusão radiofônica (baixa potência e 
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qualidade do áudio). De outro lado, a partir da análise desses apontamentos, o jornal 

terá condições de definir o nível de expectativa a ser depositado na referida parceria.  

Sugere-se que a direção do jornal leia a respeito de experiências de 

interatividade associadas ao jornalismo comunitário. Aponta-se a necessidade de que o 

impresso faça uma reflexão sobre a importância do “Diário na Vila”, pois o projeto tem 

cinco meses e continua com uma página dominical em meio a seis edições semanais 

(uma refere-se a domingo e segunda). Argumenta-se que não se deve raciocinar em 

torno do projeto, mas operacionalizar um jornal inteiro na dimensão interativa, como 

aponta Amaral ao analisar o “Diário Gaúcho”, com seus êxitos (participação efetiva e 

deslocamento simbólico do leitor da periferia para o centro do reconhecimento social) e 

excessos (derramada autorreferência e supervalorização do entretenimento).      
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