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JORNALISMO E CIDADANIA: A VOZ DA COMUNIDADE JARDIM LAPENNA 

 

RESUMO 

Este estudo analisa o jornal A Voz do Lapenna, em São Miguel Paulista, zona leste 

de São Paulo, e tem como intenção observar se esse veículo específico possui 

características para ser considerado comunitário. Busca também verificar se 

estabelece um diálogo direto com a população e principalmente detectar o papel que 

este impresso exerce na comunidade em que está inserido. O estudo baseia-se nos 

aspectos teóricos do jornalismo comunitário, da comunicação popular, da 

educomunicação e dos conceitos de cidadania. 

  

1. INTRODUÇÃO 

Do outro lado da linha do trem em São Miguel Paulista, bairro da zona leste de 

São Paulo, está o Jardim Lapenna, região que hoje conta com cerca de nove mil 

habitantes. Nesse contexto, no ano de 2007, surgiu o curso São Miguel no Ar, com 

foco na atuação e no acesso juvenil a ferramentas de produção de comunicação 

comunitária.  

A formação proporcionou aos jovens diversos debates e reflexões sobre meios 

de comunicação e despertou neles o desejo de criar uma mídia. Para isso 

consultaram os moradores do Jardim Lapenna, descobrindo que 88,2% gostariam 

de ter uma rádio ou um jornal para que se mantivessem informados sobre a 

comunidade. Assim surgiu o jornal A Voz do Lapenna, que é o objeto de estudo 

desta pesquisa que já está em andamento. 

O impresso existe há seis anos e expandiu sua cobertura e distribuição para São 

Miguel Paulista e Região, e a produção antes feita apenas pelo Núcleo de 

Comunicação Comunitária São Miguel no Ar, passou a ser uma parceria com a 

comunidade, educadores e educandos, que produzem o suplemento Jovem 

Comunica em escolas da região. 

 

2. OBJETIVOS 

Esse estudo tem como objetivo verificar se o jornal A Voz do Lapenna de fato 

têm as características de uma mídia comunitária, bem como observar qual o papel 

dele no território e se estabelece um diálogo com a população local. Além disso, 

busca detectar se a produção do jornal acontece em um processo educomunicativo 
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e se contribui para a ampliação da cidadania. Para isso estão sendo colhidas 

histórias de vidas das pessoas que estão envolvidas de alguma forma como esse 

impresso. 

 

3. METODOLOGIA 

O estudo está sendo desenvolvido através da análise das edições do jornal A 

Voz do Lapenna, e tem como intuito detectar se o impresso possui uma linha 

editorial, quais são os conteúdos tratado nele, quais os tipos de elementos presentes 

em suas matérias (gráficos, fotos, ilustrações) e principalmente quem são as 

pessoas que escrevem no jornal. Além disso, está sendo trabalhada a bibliográfica 

pesquisa, que é fundamentada principalmente nos estudos de Cicília M. K. Peruzzo, 

Ismar Oliveira Soares e Raquel Paiva. Também será feita uma pesquisa de campo, 

colhendo depoimentos das pessoas envolvidas com o jornal para reconstrução de 

sua história.  

  

4. DESENVOLVIMENTO 

Uma comunidade é caracterizada por afinidades e objetivos comuns das pessoas 

que fazem parte dela e ocupam um território, espaço geográfico onde relações são 

estabelecidas e é composto por recursos naturais, pessoas e instituições. 

A proposta dos meios de comunicação comunitários é que através deles a 

população local aproxime-se de sua própria realidade, permitindo que essas 

pessoas participem livremente da vida da comunidade. A ação de difundir a 

informação possibilita que as pessoas tornem-se sujeitos desse território em que 

estão inseridas, instrumento essencial para o desenvolvimento cidadão. 

 Nesse sentido, a experiência da região, a escuta dos protagonistas, o 

reconhecimento do território e suas relações são fundamentais em todas as etapas 

de produção de veículos de comunicação comunitários. A participação coletiva na 

produção de conhecimentos compartilhados é a realização de um processo 

educomunicativo, unindo dois campos de saberes: o educar por meio da 

comunicação para propiciar espaços e meios de troca de conhecimentos. Ao 

conectar essa identidade local ao mundo, mostra-se que a comunicação pode ser 

exercida e produzida democraticamente pelas pessoas, que assim terão a 

oportunidade se reconhecem e serem reconhecidas como sujeitos atuantes. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir de uma primeira análise das 20 edições do jornal A Voz do Lapenna 

veículadas até a presente data, foi possível constatar que trata-se de um veículo 

comunitário. Essa afirmação é baseda na leitura das noticias/matérias presentes no 

jornal, que trazem elementos para o desenvolvimento da consciência sócio-política 

dos leitores e são produzidas de forma horizontal, ou seja, com a participação direta 

da população local, trazendo histórias de vidas e textos que discutem problemas da 

região. Portanto, foi possível perceber que a produção do jornal A Voz do Lapenna 

visa estimular, por meio de um diálogo direto com cada indivíduo  e a participação 

comunitária de estudantes da rede pública, moradores e educadores. 
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