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o contrário do que costuma acon-
tecer com boa parte da grande
imprensa, o jornal de bairro ainda
é um veículo que guarda estreita
relação com seu público-alvo.

Um tanto menosprezadas nos dias atuais, são
diversas as publicações regionalizadas em gran-
des cidades como São Paulo — veículos que se
ocupam principalmente de assuntos e proble-
mas estritamente locais, veiculados em certas
regiões ou zonas da cidade e, não raro, em deter-
minados bairros. Na maioria das vezes, tradu-
zem as preocupações e necessidades da vizi-
nhança onde estão inseridos. É nesse tipo de
publicação que a população encontra espaço para
expor suas reivindicações e, muitas vezes, entrar
em contato com o poder público.

Por excelência, o jornal de bairro busca
atingir unicamente o público que reside e
transita por uma determinada área, e não tem
pretensões de expandir a pauta. Assuntos de
caráter nacional e temas mais densos, como
matérias de economia e política, raramente
são abordados. "Eles deixam esses temas a
cargo dos grandes jornais. Tratam de questões
que interessam ao próprio bairro: um verea-
dor que tenha um projeto relacionado ao local,
um investimento na área, esgoto, encanamen-
to, iluminação... Não falam de problemas
gerais", explica Vanderlei Dias de Souza, pro-
fessor de jornalismo do Mackenzie e um dos
idealizadores da exposição "Jornais de bairro:
a outra grande imprensa", realizada em-1999,
em conjunto com o Senac-SP.
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Em geral, os leitores dessas publicações possuem
um perfil relacionado com um grupo de pessoas de
pouca escolaridade e classe social mais baixa, que
muitas vezes reflete a realidade da própria região.
Preocupam-se mais com a vida cotidiana do que
com assuntos mais distantes; interessa-lhes mais
o buraco no meio da rua do que o noticiário inter-
nacional. O ex-governador André Franco Montoro
dizia que "ninguém mora na União, ninguém mora
no Estado. As pessoas moram nos municípios".
Mais além, as pessoas moram nos bairros, peque-
nas células onde acontece grande parte de suas
vidas. O grande trunfo desses veículos é o alcance
nas periferias e zonas suburbanas, locais em que
geralmente a grande imprensa não chega.

De acordo com a Associação dos Jornais e
Revistas de Bairro de São Paulo (Ajorb), o pri-
meiro jornal de bairro brasileiro, O Braz, nasceu
no dia 1° de setembro de 1895 — hoje, a data é
lembrada na capital paulistana como o Dia do
Jornal de Bairro, instituída em 2004 pela Lei n°
13.919. No final do século XIX, o perfil dessas
publicações era bem diferente. A concorrência
no setor era menor e o único objetivo, comuni-
car-se com sua região. De lá pra cá as mudanças
foram muitas, mas manteve-se a regionalização
das pautas. Muitas vezes, esses veículos outrora
desprezados revelam, hoje, um negócio rentável
e promissor, quando bem administrados.

Apesar disso, há quem aposte na extinção dos
jornais de bairro. "Eu acho que a tendência é
acabar. Eles sobrevivem praticamente de anún-
cio. E hoje você tem outros meios, como a inter-
net e outros jornais gratuitos", defende o pro-
fessor. "Hoje você tem um jornalismo regional
na TV. Eles dão até mais atenção para o morador
do que o jornal de bairro", completa Souza. De
fato, os telejornais têm investido em versões
mais populares, como é o caso do "SPTV", da
Rede Globo, e do "Balanço Geral", da Rede
Record. Ambos apresentam pautas regionais e
repórteres especializados em ouvir as demandas
da população, como Márcio Canuto. Utilizam
linguagem coloquial e visitam áreas periféricas,
com o intuito de apontar os problemas do bairro
e solicitar providências junto à Prefeitura.

A opinião do acadêmico diverge com a de
Liliane Coutinho, presidente da Associação dos
Jornais de Bairro de Belo Horizonte. Ela faz pre-
visões otimistas: "Os jornais de bairro estão se
tornando uma nova força na mídia impressa e o
futuro só aponta para uma expansão cada vez
mais acentuada". Coutinho destaca que uma das
grandes vantagens destas publicações é a otimi-
zação dos anúncios. Na grande imprensa, os
anúncios se perdem no grande volume de anun-
ciantes. "Os jornais de bairro possuem um
público mais focado e com um interesse mais
específico. As empresas acabam tendo maior
visibilidade". A associação mineira existe há 16
anos e reúne 17 publicações mensais, que juntas
chegam a uma tiragem de 140 mil exemplares
(veja o quadro "Panorama bairro a bairro").

Jornais de bairro estão presentes na maioria
dos grandes centros, onde a população é maior
e, por isso, existe demanda para a sobrevivên-
cia desse tipo de notícia. Em cidades interio-
ranas, de pequeno porte, prevalecem os jornais
que se ocupam das notícias municipais. As
representações mais expressivas estão em
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Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Porto
Alegre (RS), que já contam com associações
estruturadas e, em geral, acreditam na força e
no potencial dos veículos regionais e esperam
relativo crescimento nos próximos anos.

Em Porto Alegre, a média de tiragem é de 15 mil
exemplares por mês de cada veículo associado à
Associação local. Para Paulo Tomasini, presiden-
te da organização, os jornais de bairro possuem
um diferencial: "Valorizamos o que os pequenos
jornais têm de melhor, que é o contato mais
estreito com a comunidade e a proposta de gra-
tuidade e interatividade com aqueles que lhe
estão mais próximos". Egydio Coelho da Silva,
presidente da Ajorb-SP, acredita que, por menor
que seja, cada bairro deveria contar com seu jor-
nal. Atualmente, São Paulo conta com cerca de 50
jornais de bairro afiliados à instituição, o que
representa menos de 10% do que Silva considera
ideal para uma cidade do porte de São Paulo.

Em cidades menores e que não possuem asso-
ciações, a previsão também é promissora.
Leandro Bezerra, editor do jornal Pizón, de
Recife (PE), também acredita que os jornais
resistirão às mudanças. "A tendência dentro de
alguns anos é o maior fortalecimento da inter-
net, mas ainda terá espaço principalmente para
os jornais de bairro, por atingir o público com
mais eficiência", opina. José Vieira, do jornal
Mato Grosso do Norte, de Alta Floresta (MT),
conta que em seu estado muitas publicações
regionais possuem maior tiragem do que jornais
de cidades do interior, mas assume que falta
profissionalismo: "O que se percebe é que há
muitas pessoas que não têm nenhum preparo e
abrem um jornal simplesmente por abrir".
Rosângela Paz, editora de um dos maiores jornais
de bairro de Porto Alegre, o CS Zona Sul, concor-
da que os jornais de bairro são como outros veí-
culos e, por isso, devem ser bem geridos. "A
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gestão é totalmente independente, o jornal de
bairro é uma microempresa, com uma adminis-
tração enxuta e com sua editoria livre, compro-
metida apenas com o leitor", diz ela.

Jornais de bairro podem ser divididos em
dois grupos: aqueles que realmente se preocu-
pam com a realização de um trabalho jornalís-
tico sério e aqueles que se dedicam apenas às
colunas sociais e aos informes publicitários.
No primeiro grupo, estão veículos que, muitas
vezes, funcionam como verdadeiras escolas de
jornalismo. É em um ambiente menor e mais
regionalizado que o repórter iniciante tem a
oportunidade de dar seus primeiros passos e
compreender todo o processo de produção de
um jornal, o que depois facilitará sua atuação
em veículos de grande porte.

"Quando eu comecei, nos anos 6o, era comum
os jornalistas iniciarem a carreira nos jornais de
bairro ou de interior. Na época quase não tinha
faculdade de jornalismo. Você começava por
baixo, fazendo pequenos trabalhos e era assim
que a gente aprendia", conta Ricardo Kotscho,
que começou a carreira nos jornais Folha
Santamarense e Gazeta de Santo Amaro. "Quando
fui trabalhar no Estadão eu já não era mais foca. É
importante o jornalista ter conhecimento de
todo o processo, da pauta à edição", acrescenta o
colunista do IG e diretor-adjunto da revista

Brasileiros. Os jornais de bairro oferecem ao novo
repórter uma visão de conjunto sobre o que é e
como funciona uma publicação; o que raramente
acontece em veículos de grande porte, onde o
foca fica restrito apenas a uma determinada fase
do processo. "Lá eu fazia de tudo, revisão, reda-
ção, até vendia anúncio", conclui Kotscho.

Há profissionais que trilham o caminho
inverso e passam a editar jornais de bairro. É o
caso do mineiro Olympio Coutinho, editor dos
jornais de bairro Sion, Lourdes e Jornal da Lagoa,
de Belo Horizonte, que já atuou em grandes
veículos como O Estado de Minas e Meia Hora.
Coutinho destaca que sair da grande imprensa
para os jornais de bairro foi "um recomeço e
uma nova visão do jornalismo". Segundo ele, o
trabalho em jornais mais regionalizados coloca
os profissionais em contato direto com o leitor
e, por isso, a relação entre o jornalista e pauta
torna-se muito mais sensível. "Ao contrário
do que acontece quando se trabalha nos gran-
des veículos, a atuação em jornais de bairros
oferece a gratificante oportunidade de nos tor-
narmos representantes diretos dos anseios de
cada comunidade, que confia em nós para aju-
dá-la a resolver problemas que devem chegar
aos ouvidos das. instituições e das autoridades
responsáveis pelas soluções". É o jornalismo
nas metrópoles atuando como um dos mais
queridos tipos (e raros) de vizinho: aquele no
qual se pode confiar.
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