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Não existe uma “fórmula mágica” para a comunicação comunitária. Cada vez mais,

ela vem revelando uma pluralidade de jeitos, estratégias e meios de se desenvolver, a partir

das  transformações  e  dinâmicas  sociais  que  surgem  em  determinada  localidade.  Aos

poucos, em uma realidade de concentração cada vez maior  dos meios de comunicação

tradicionais, a produção coletiva vem ganhando espaço e se revelando um importante meio

para a democracia. Dessa maneira, a experiência do jornal comunitário Folha do Sabará,

construído  na  região  metropolitana  de  Curitiba,  além  de  trazer  uma  avaliação  sobre  a

necessidade da organização popular para que a produção comunitária seja garantida, pode

também servir de inspiração para que novas experiências se proliferem. 

O  jornal  Folha  do  Sabará  é  uma  produção  organizada  pelas  associações  de

moradores Jardim Eldorado, Nova Conquista e Esperança. Sua proposta de periodicidade é

a publicação bimestral,  considerando uma tiragem de 3 mil  exemplares e a  distribuição

gratuita pela região do Sabará.  Em circulação desde 2007, a Folha do Sabará não possui

fins lucrativos e conta com um conselho editorial  formado por membros da comunidade,

jornalistas,  estudantes  de  comunicação  e  apoiadores  de  instituições  populares,  que

integram um coletivo de comunicação popular. É importante ressaltar que o projeto não é

orientado por nenhuma linha político-partidária. 

Os  temas  das  reportagens  que  compõem o  jornal  são  definidos  em reuniões  de

pauta, que ocorrem geralmente na primeira sexta-feira de cada mês, às 19 horas, na sede

da Associação Comunitária das Vilas Esperança e Nova Conquista. A reunião é aberta a

toda comunidade,  e todos os participantes indicam as melhores fontes de informação e

também definem o foco da reportagem. Para cada matéria é indicado um morador para

acompanhar o processo de produção, ser fonte ou indicar eventuais fontes para compor o

material. O Coletivo de Comunicação Popular - em contato com o morador indicado- produz

as  matérias sobre os  assuntos levantados  pelos moradores e  depois  da primeira  etapa

cumprida é feita a leitura dos textos em reunião com o conselho editorial,  em encontros



também  abertos  à  comunidade.  As  modificações,  tanto  no  texto  quanto  no  design  das

páginas, são feitas junto com os moradores.

Apenas após a aprovação de textos e fotos é que o jornal segue para a diagramação-

atualmente feita por integrante do Coletivo- e depois de ir para a gráfica, são distribuídos

pelos moradores pela Vila e região.  É importante destacar também que a impressão do

jornal é custeada a partir da venda de anúncios que os envolvidos com o jornal negociam

com o comércio local, a preços bem abaixo do que o comum. É uma maneira de envolver

mais a comunidade na produção do jornal  e, ao mesmo tempo, um meio de fortalecer o

comércio local. O custo total para impressão de 3 mil exemplares coloridos é de R$ 600,00.

A estrutura do jornal pode ser dividida em três partes: reportagens, agenda e espaço

para os apoiadores. As reportagens são textos sobre temas de interesse da comunidade do

Sabará, com dados informativos e entrevistas com moradores e especialistas. Os assuntos

da  reportagem  abrangem  discussões  atuais  e  problemas  da  coletividade  nas  áreas  de

saúde, educação, habitação, segurança, entre outros. Na agenda, encontra-se espaço para

divulgação  de  eventos  e  reuniões  que  acontecem  no  Sabará.  Por  último,  existem  os

anúncios dos patrocinadores da Folha do Sabará para divulgação de produtos e serviços,

que ficam diagramados na última folha do jornal. 

Quando criado, em 11 de agosto de 2007, a Folha do Sabará contou com apoio do

projeto Direito e Cidadania, coordenado pela Organização de Direitos Humanos Terra de

Direitos e Ambiens Sociedade Cooperativa. Hoje, o jornal é apoiado pela Terra de Direitos,

Centro  de  Formação  Urbano  Rural  Irmã  Araújo  –  Cefuria,  Rede  de  Educação  Cidadã,

movimento Levante Popular da Juventude e Escola Municipal CAIC Cândido Portinari.

Desde então, a Folha do Sabará está se concretizando como ferramenta de luta e

comunicação da comunidade.  Essa busca parte do exercício de construir  um veículo de

comunicação que empodere os moradores do Sabará, e região do CIC, como cidadãos que

questionem o  contexto  social  em que  vivem e  utilizem o  recurso  da  comunicação para

dissipar essas informações, encaminhamentos e conclusões, além de dialogar com o poder

público. 

No entanto, não é simples tarefa inserir os moradores da Vila Sabará nas atividades

que envolvem a produção coletiva do jornal. Além de motivos que se apoiam no contexto

histórico das pessoas, outros motivos pontuais também se manifestam para argumentar um

pouco dos empasses. Por exemplo, atualmente a maior possibilidade de desenvolvimento

da comunicação popular na comunidade, o jornal Folha do Sabará, instala seus encontros

de pauta, leitura das matérias e reuniões gerais na sede da Associação Comunitária das



Vilas Esperança e  Nova Conquista  ;  o  espaço é  propício  para esses  eventos,  porém a

própria participação da população na Associação é pequena e os poucos membros são os

rostos  que  sempre  marcam  os  encontros  do  jornal.  O  difícil  diálogo  entre  as  distintas

gerações (membros antigos x juventude) também entra como item relevante, já que contribui

para dificultar o empoderamento dos jovens no projeto, desestimulando sua participação. A

consequência acaba sendo a predominância das mesmas pessoas pensando a Folha do

Sabará,  tendo pouca,  ou  quase  nula,  participação dos  moradores  em outras  etapas  da

feição  dos  jornais,  como as  entrevistas  e  produção  de  matérias,  que  ficam a  cargo  do

Coletivo de Comunicadores Populares. 

Com os anos de circulação da Folha do Sabará, entre muitas dificuldades e

desafios, fica latente a necessidade de mobilização e organização local para a existência do

jornal.  Sem pessoas da comunidade envolvidas,  legitimadas para pautar os temas, com

abertura com os demais moradores, convictas da importância da comunicação popular, não

é possível a sustentação de um jornal que seja, de fato, comunitário. 

Para os comunicadores envolvidos no processo, não moradores do território,

fica colocado o desafio de contribuir e participar da vida organizativa da comunidade e da

associação das vilas, para além dos encontros de produção do jornal. Conhecer de perto a

comunidade,  com  a  visão  mais  geral  do  contexto  local,  disputas,  conflitos,  principais

anseios, contribuiu para que a atuação enquanto comunicador popular fosse mais efetiva. A

cada  ação  desenvolvida  pela  comunidade,  como  mobilizações,  momentos  festivos  e

conflitos políticos, é possível compreender e intervir melhor na realidade. 

A construção de uma ferramenta como a Folha do Sabará é um desafio prático

da comunicação popular, tanto para a comunidade, quanto para os comunicadores vindos

de  fora.  A  dinâmica  da  produção,  com  todas  as  dificuldades,  proporciona  grande

aprendizado  para  as  pessoas  envolvidas,  por  se  tratar  de  um  exercício  contínuo  dos

elementos que constituam a comunicação popular, apontados no início do artigo. 

Destaca-se como desafio central para os comunicadores populares envolvidos

no  processo  o  avanço  no  estudo  e  sistematização  das  experiências  de  comunicação

popular,  para compreender e contribuir  com o debate acerca do tema, dentro e fora da

comunidade. Para além da dedicação no território, da imersão na realidade local, é preciso

fazer de forma constante a síntese entre a teoria e a prática da comunicação popular. 
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