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RESUMO – No ar desde agosto de 2008, o Portal Comunitário (www.portalcomunitario.jor.br) é um 
veículo de jornalismo na web que surgiu a partir da iniciativa de professores e alunos do curso de 
Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa com o objetivo de noticiar entidades que não 
tem muita visibilidade na mídia convencional e de oportunizar a prática do jornalismo comunitário. O 
Portal é realizado com base em três atividades conjuntas dentro do curso de Bacharelado em 
Jornalismo: extensão, trabalho interdisciplinar/jornal laboratório e pesquisa e propõe-se a agir com a 
comunidade e não apenas para a comunidade. Assim, as entidades, grupos e bairros parceiros 
participam da produção direta das reportagens com a indicação de pautas, fontes e sugestões 
através de comentários no próprio site, ferramentas sociais também disponíveis na página, contato 
telefônico e contato através das visitas dos grups nos próprios bairros. Este artigo busca mostrar a 
influência na visibilidade da cobertura dos bairros nos cinco anos de atuação do projeto (2008 a 2012) 
com base no levantamento da publicação de notícias sobre os bairros de Ponta Grossa durante a 
trajetória do Portal Comunitário. O levantamento foi realizado através de um menu guia localizado 
dentro do Portal, que divide por categorias (como as apresentadas nas tabelas) os bairros. 
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Introdução 
 
O Portal Comunitário, criado em 2008, é um projeto de extensão e jornal laboratório do 

curso de Bacharelado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Em 2013 
completa cinco anos de atividades de jornalismo comunitário na plataforma web atrás do site 
www.portalcomunitario.jor.br. Atualmente são parceiras mais de 50 entidades da sociedade civil, 
como associações de moradores, sindicatos, movimentos sociais e organizações, que veem no site 
um espaço de visibilidade para os problemas, interesses e conquistas que não teriam espaço na 
mídia convencional. 

As reportagens do site são produzidas pelos alunos do 3º ano de Jornalismo e têm caráter 
de prestação de serviços à comunidade. As matérias mostram a situação dos bairros e também 
utilizam recursos audiovisuais como fotos e vídeos para complementar e aprofundar as reportagens. 
O Portal também oferece um espaço de vagas de emprego, serviços e agenda em que as 
comunidades podem divulgar reuniões, eventos, bazares, entre outros. 

Em cinco anos de produção, foram 12 bairros noticiados da cidade de Ponta Grossa, 
envolvendo diversas vilas e localidades. O artigo busca levantar dados sobre a visibilidade dada aos 
bairros no site do Portal Comunitário, de modo a indicar os bairros mais noticiados nos anos de 2008 
a 2012 como retrato da cobertura jornalística em jornalismo comunitário. 
 

 
Objetivos 

 
No presente artigo, mapeamos a cobertura jornalística durante os cinco anos do projeto 

Portal Comunitário nos bairros, analisando parâmetros do jornalismo local e comunitário. A pesquisa 
quantitativa traz um mapeamento de quantas matérias foram veiculadas no site para cada um dos 
doze bairros (Boa Vista, Cará-Cará, Colônia Dona Luiza, Contorno, Jardim Carvalho, Neves, Nova 
Rússia, Oficinas, Olarias, Órfãs, Ronda e Uvaranas) e qual foi o bairro mais noticiado durante os anos 
de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, com o propósito de oferecer um retrato da tematização da 
realidade local pelo projeto. 

 
 

Metodologia 
 
A metodologia do artigo consiste em duas abordagens principais: a primeira baseada em 

uma fundamentação teórica a partir de autores que tratam de comunicação comunitária e jornalismo 
de bairro, realizada a partir de um levantamento sobre a temática em questão. A segunda envolve 
pesquisa quantitativa através de um levantamento do número de matérias noticiadas durante os cinco 
anos do site na plataforma web. 

Observa-se que a plataforma web é uma maneira de aproximar as comunidades, uma vez 
que a internet tem alcançado diversas áreas e regiões onde muitas vezes outros tipos de 
comunicação não chegam.  

 
A prática da comunicação comunitária, vista como uma alternativa de sociabilidade dos grupos 
minoritários (FERNANDES, 2007), encontra nos meios digitais e na Internet uma alternativa 
simples, relativamente barata e que não exige experiência elevada. Entre os diferenciais da 
rede estão a estrutura basicamente não-linear, ausente no material impresso, por exemplo, e 
as ligações hipertextuais, que permitem ao usuário se movimentar mediante as estruturas de 
informação do site sem uma sequência predeterminada, mas sim saltando entre os vários tipos 
e dados que necessita (PINHO, 2003), com o auxílio dos chamados links. (SILVA, 2011) 
  

Este levantamento, apresentado a seguir, apresenta um diagnóstico da cobertura 
jornalística do projeto no site www.portalcomunitario.jor.br e auxilia na construção do conteúdo 
jornalístico de bairro e comunidades que é uma das principais perspectivas do Portal Comunitário.  
 
 
Resultados 

 
A tabela a seguir traz um levantamento da visibilidade proporcionada pelo Portal 

Comunitário aos 12 bairros noticiados no site. O Jornalismo de bairro é um dos meios que mais 
contam com a participação popular dentro da comunicação comunitária, uma vez que age como 
prestador de serviço para a comunidade e dispõe de espaço para a participação popular e as 
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problematizações do local. Maximiliano Martin Vicente destaca, no livro Meios de Comunicação e 
Cidadania (2010, p.76), que:  

 
A comunicação local destaca-se por sua função comunitária, pois faz parte da vida da cidade 
ao mostrar problemas, acontecimentos, reivindicações e outras questões locais. [...] Por estar 
próxima do cidadão, ao tratar de temas diretamente relacionados ao público, permite que a 
população participe do desenvolvimento local: reclama dos direitos políticos e administrativos, 
fiscalizando o poder público. 
  

Em seus estudos sobre comunicação comunitária e mídia local, Cicilia Peruzzo (2003) 
observa que o jornalismo voltado às comunidades explora o local enquanto nicho de mercado, ou 
seja, “os temas e as problemáticas específicas da localidade interessam enquanto estratégia para se 
conseguir aumentar a credibilidade e a audiência”. Além disso, apresentam interesse em contribuir 
para a ampliação da cidadania, estabelecendo relações de proximidade e familiaridade com a 
realidade reportada. 

Assim, percebe-se que o jornalismo comunitário tem uma participação mútua e direta com a 
população que se insere no processo de produção jornalística. Na tabela a seguir percebe-se que a 
visibilidade dada aos bairros foi significativa nos anos de consolidação do Portal. Em 2008, inicio do 
projeto, a visibilidade foi menor uma vez que o projeto teve seu início apenas no mês de agosto. 

 Analisando separadamente cada ano, percebe-se que ocorrem variações do número 
de matérias de cada bairro em relação ao ano. Em 2008, o bairro Neves foi o mais noticiado (12 
matérias), já em 2009 a Colônia Dona Luiza foi a mais noticiada com 15 matérias. Em 2010, Olarias 
aparece com 18 reportagens, em 2011 o Jardim Carvalho tem 16 e em 2012 Colônia Dona Luiza 
aparece como a mais noticiada mais uma vez, com 21 reportagens no total.  

 
Tabela 1 - Visibilidade dos Bairros nos cincos anos de Portal Comunitário  

Bairros 2012 2011 2010 2009 2008 

Boa Vista 
 

12 16 6 11 4 

Cará-Cará 
 

9 17 10 0 1 

Colônia Dona 
Luiza 

21 2 8 15 3 

Contorno 
 

4 5 17 7 1 

Jardim 
Carvalho 

5 16 5 0 1 

Neves 
 

7 6 8 6 12 

Nova Rússia 
 

10 10 13 10 6 

Oficinas 
 

5 9 14 3 0 

Olarias 
 

6 7 18 1 4 

Órfãs 
 

1 10 9 3 0 

Ronda 
 

5 0 8 2 0 

Uvaranas 
 

6 3 15 3 10 

Fonte: organizado pela autora através do site www.portalcomunitário.jor.br 
 
Também pode-se perceber que 2010 e 2012 foram os únicos anos em que todos os bairros 

foram noticiados pelo menos uma vez e que os bairros Cará-Cará, Jardim Carvalho, Oficinas, Órfãs e 
Ronda não foram noticiados nem uma vez em algum dos anos de atividade do Portal.  

Entre o total de reportagens por bairro, 2010 foi o ano com mais reportagens com 131, 
seguido de 2011 com 101 reportagens, 2012 com 91 e 2009 com 61 reportagens.  O ano de 2008 é o 
menor número de matérias, 42, uma vez que teve menor tempo de produção.  

Os bairros mais noticiados durante os 5 anos de Portal, com 49 reportagens, são Boa Vista, 
Colônia Dona Luiza e Nova Rússia. O tamanho dos bairros e sua organização em relação às 
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associações de moradores devem ser levados em consideração, uma vez que isso influencia nas 
pautas e na relação entre o bairro e a equipe do Portal Comunitário. Outros bairros como Ronda e 
Órfãs tiveram a menor visibilidade em cinco anos de Portal (15 e 23 reportagens, respectivamente).  

 
 

Conclusões 
 
Pode-se perceber com o presente artigo que o Portal Comunitário é um meio de 

comunicação comunitária que oferece uma significativa visibilidade aos bairros da cidade de Ponta 
Grossa.  A partir da pesquisa de conceitos e princípios da comunicação comunitária, percebe-se que 
o site dá espaço e prioriza as noticias dos bairros, fortalecendo os vínculos locais. 

No total em cinco anos de cobertura jornalística nos bairros, o Portal noticiou mais de 400 
reportagens. Para uma análise mais aprofundada da cobertura do jornalismo de bairro, seria 
necessário comparar um portal de grande acesso na cidade e analisar quantas reportagens 
referentes a problemas de bairros são noticiados. Isso daria um panorama geral de quanto é o 
espaço dado pelas grandes mídias em comparação com um portal voltado a comunicação 
comunitária. No entanto, entende-se que não apenas o número de ocorrências, mas principalmente a 
abordagem comunitária e inclusiva do Portal é que revela o diferencial do projeto, ao abrir espaço às 
comunidades de Ponta Grossa e suas demandas e necessidades. 

O resultado encontrado em relação à quantidade de notícias é um estímulo para que o 
trabalho do Portal seja ampliado, uma vez que em 2012 o projeto cobriu todos os bairros sem 
exceção e teve um aumento significativo de reportagens desde o início dos trabalhos em 2008.   

Entretanto, a análise mostra que ainda há um caminho a ser percorrido para que a própria 
sociedade civil se organize e contribua com a noticiabilidade de suas comunidades. Nesses aspectos, 
o Portal necessita de uma constante reflexão sobre sua abrangência na cidade de Ponta Grossa e 
seu crescimento que figura em uma melhor qualidade de cobertura jornalística. Assim, o Portal 
Comunitário potencializa suas abordagens e crescimento a partir do uso do jornalismo on-line.  
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