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RESUMO

O presente trabalho é uma extensão dos conceitos teóricos - na área da comunicação comunitária, popular e alternativa - para a prática 
jornalística. Justifica- se pela produção de um veículo noticioso impresso, colaborativo e independente em Ceilândia, Região Administrativa mais 
populosa da periferia do Distrito Federal e considerada uma das mais violentas e perigosas. Com o objetivo de retratar a comunidade a partir do 
morador local, o questionamento é se o jornalismo-cidadão pode contribuir para a participação democrática nos assuntos da comunidade. Para 
chegar às respostas, houve uma busca de conhecimentos com bibliografias de autores brasileiros e estrangeiros que, há décadas, se debruçam e 
explanam sobre a importância da comunicação comunitária, popular e alternativa e o papel de protagonismo desenvolvido pelo cidadão; 
ampliados pelo debate e estudo da Hipótese da Agenda Setting em paralelo à manifestação do contra agendamento. Tudo isso complementado 
pelo jornalismo social e construtivo. Compreendendo a comunicação como um processo participativo e horizontal, os sujeitos da pesquisa foram 
os próprios moradores locais, identificados como produtores e disseminadores de mensagens. Para uma atuação mais ativa e crítica destes 
agentes comunicacionais com poder de atuação e transformação da sociedade, foram oferecidas, durante dois meses, oficinas de jornalismo 
comunitário. Estas serviram para promover o empoderamento da comunidade e formar jornalistas – cidadãos que puderam retratar seu local de 
vivências com a propriedade de quem conhece a cidade em seus mais variados ângulos. Não existe a pretensão de substituir os estudos 
acadêmicos na área da comunicação; tampouco de embate com a mídia tradicional. Ao contrário, o que existe é o desejo de dividir 
conhecimentos acadêmicos e proporcionar uma abordagem mais humana da comunidade à qual se pertence. Como parte dos resultados, usando 
a tecnologia social das oficinas de capacitação do fazer jornalístico, é apresentado o impresso “Comunicarte”, veículo que objetiva fortalecer o 
diálogo social nas comunidades periféricas de Brasília. O veículo foi construído a dezenas de mãos pelos 25 integrantes da oficina, pessoas da 
comunidade com idades entre 15 e 63 anos, em um espaço onde todos colaboraram e participaram das diversas etapas de produção que 
resultaram no impresso.
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