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RESUMO 

Há nove anos, uma experiência de produção jornalística é vivenciada na Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi, em Santa Maria/RS. A partir da elaboração de um jornal 

escolar semestral que circula na escola e na região, os alunos são estimulados a levantarem as 

pautas que cobrirão as páginas do informativo. Este trabalho tem reflexos que vão além da 

escola e atingem também a comunidade local. Nesta monografia, propomo-nos a entender 

como a produção de um jornal escolar influencia o processo educativo, bem como o reforço 

dos vínculos identitários da comunidade local.  

Palavras-chave: comunidade; comunicação; educomunicação; jornal; escola 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo entender  as maneiras através das quais a produção de 

um jornal escolar pode colaborar na construção do processo educativo e no fortalecimento dos 

vínculos comunitários dentro de uma escola pública. Para isso, toma-se realidade da Escola 

Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, (E.E.E.B Augusto Ruschi). 

A escola localiza-se na zona oeste de Santa Maria/RS e atende os níveis de ensino 

compreendidos pelas séries iniciais, ensino fundamental e médio. Ela recebe cerca de 1900 

alunos todos os dias em três turnos de funcionamento. A grande maioria destes estudantes são 

moradores da COHAB Santa Marta e da Nova Santa Marta, e pertencem a classe média baixa. 

Além das dificuldades financeiras, alguns desses alunos sofrem com a desestruturação 

familiar, a exclusão social e o preconceito.  

Neste contexto, uma proposta alternativa se apresenta. Os alunos são convidados a 

vivenciar a realidade jornalística por meio da produção do Informativo Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi. Atividade esta em que eles são orientados pelos 

professores e um monitor, e se envolvem voluntariamente na preparação de pautas, cobertura 

de eventos, entrevistas com professores e seleção dos conteúdos que se somam ao material da 

direção da escola para compor o periódico que é veiculado a cada seis meses 

Por meio do diretor da instituição, professor Danclar Rossato, conhecemos o 

Informativo Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi. No primeiro contato com o 

produto o que nos chamou a atenção foi a qualidade da impressão e do projeto gráfico. Porém, 

após o convite para integrarmos a equipe do projeto, assessorando os estudantes nas reuniões 

de pauta, percebemos que por trás da boa aparência, havia um exercício da capacidade de 

pensar. 

A partir do convívio com esta experiência de produção jornalística no ambiente 

escolar passamos a questionar até onde as atividades que envolvem o desenvolvimento de um 

informativo colaboram nos processos educativos formais e informais e que tipo de relações de 

troca podem ser estabelecidas entre jornalismo, escola e comunidade local.  

Para a realização desta pesquisa, empregamos como metodologia a observação 

participante e passamos a freqüentar as reuniões semanais, onde eram discutidas as possíveis 

pautas. Somado a isso, fizemos o uso de entrevistas com professores, funcionários, alunos e 

membros da comunidade para melhor interpretarmos a realidade local e o processo em estudo.  
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Esta monografia foi organizada em quatro capítulos. No primeiro deles, Comunicação, 

educação e comunidade: conceitos e nexos possíveis, propomos uma discussão teórica com 

autores que trabalham os conceitos de comunidade, comunicação comunitária e 

educomunicação, buscando encontrar os pontos de intersecção entre estes conceitos. 

No segundo capítulo, O papel do jornal, refletimos sobre a função do jornal impresso 

frente aos seus leitores, bem como as rotinas produtivas no jornalismo, o emprego do jornal 

em sala de aula, e a produção de jornais escolares como uma ferramenta educativa não 

convencional. 

No capítulo três, Discutindo o objeto, tratamos da metodologia empregada no 

desenvolvimento desta pesquisa, e descrevemos os caminhos que percorremos durante todo o 

processo de observação e análise do objeto de estudo. 

Por fim, o último capítulo, O Informativo Escola Estadual de Educação Básica 

Augusto Ruschi: do processo ao produto traz a análise de nosso objeto de estudo. Aqui 

tratamos do contexto e do histórico do jornal, descrevemos o produto, traçamos um paralelo 

entre as rotinas produtivas dos veículos de comunicação tradicionais e os comunitários e 

interpretamos o jornal escolar como uma ferramenta de inserção.  
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2 COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNIDADE: CONCEITOS E NEX OS 

POSSÍVEIS 

 

2.1 Sobre Comunidade 

“A um toque de sino e com a notícia correndo de boca em boca, as pessoas 
acorriam a um ponto central determinado, já conhecido. A reunião prontamente 
identificava o que se costumou denominar comunidade: um grupo de pessoas em 
relação de vizinhança que compartilhava, além do espaço, a produção, as tradições 
e os problemas surgidos nesta convivência” Márcio Simeone Henriques 

 

Os portões se abrem e o movimento começa. Uns descem do ônibus, outros vêm a pé; 

os professores e funcionários estacionam seus carros, pais deixam seus filhos no pátio da 

escola. Minutos antes do sinal tocar, as rodas de conversa estão formadas. Mães dão 

recomendações aos filhos, pais aproveitam para falar com os professores, alunos discutem os 

últimos acontecimentos dos arredores. A circulação de pessoas movimenta o bairro e o espaço 

delimitado pelos muros da escola passa a funcionar como um ponto de encontro, referência 

para a região. Neste lugar, reforça-se a impressão de pertencimento e identificação com um 

coletivo, características marcantes daquilo que podemos chamar de comunidade; neste caso, 

uma comunidade escolar. 

A palavra comunidade habitualmente é utilizada para designar grupos sociais, relações 

sociais, espaços urbanos, territorialidade, e sinônimo de sociedade e coletividade. O termo 

remete ainda à noção de homogeneidade, a sentimentos de afetividade e de pertencimento. 

 Uma das mais reconhecidas definições para comunidade está na obra de Ferdinand 

Tönnies. Já em 1887, este autor procurou evidenciar as diferenças entre os conceitos de 

sociedade (Gesellschaft) e comunidade (Gemeinschaft).  A Gesellschaft “ (...) era objetiva, 

mecânica, constituída de convenção, lei e opinião pública” , (RECUERO, 2006. p.104). Já a 

Gemeinschaft “(...) representava o passado, a aldeia, a família, o calor”,  (RECUERO, 2006, 

p.104).   Para TÖNNIES apud RECUERO (2006:104),  

Tudo aquilo que é partilhado, íntimo, vivido exclusivamente no conjunto, será 
entendido como a comunidade. [...] Na comunidade há uma ligação entre os 
membros desde o nascimento, uma ligação entre os membros tanto no bem-estar 
quanto no infortúnio.  
 

  Deste modo, os vínculos de uma comunidade são alimentados por valores comuns que 

ligam os indivíduos uns aos outros, pela solidariedade e por causas de interesse coletivo que, 

embora tenham forte ligação com o local de origem, ultrapassam fronteiras territoriais.  
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  Segundo PAIVA (2003), ao falar em comunidade, pode-se apontar duas noções 

distintas: a primeira que descende do pensamento romântico ligada à psicologia e a segunda, à 

espacialidade, ligada à preocupação ecológica. A noção psicológica trata de sentimentos, 

vinculação e ligação moral, já a ecológica, entende comunidade apenas como um grupo que 

habita um determinado território.  

Acreditamos que o conceito de comunidade vá além das delimitações geográficas ou 

das características regionais, como defende PERUZZO (2006:14) ao dizer que “(...) a simples 

proximidade geográfica ou residencial (morar no mesmo bairro ou condomínio), o fato de 

pertencer a uma mesma etnia, e assim por diante, não necessariamente revelam a existência 

de comunidade”. É preciso haver pontos de identificação e modelos de referência que 

orientam seus membros. Essas referências são encontradas em manifestações culturais, como 

por exemplo, o skate, o hip hop, o funk, as tradições gaúchas, entre outras, as quais as pessoas 

se associam conforme suas preferências e origens, e que são capazes de mediar as reações 

entre seus membros e gerar uma ligação, e até mesmo um certo grau de dependência. 

Quando tratamos da realidade comunitária, vamos além da classificação de uma 

organização social. É preciso entender a comunidade como uma instituição regida por regras 

próprias e que é fortalecida pela valorização das origens, características e experiências 

comuns, como afirma PAIVA (2000)1 

Comunitário é quem confere valor à identidade, à proveniência, portanto, à origem: 
a via que conduz às raízes como às tradições. Comunitário é quem confere valor às 
relações sociais, religiosas, familiares e nacionais. Para o comunitário a ligação não 
é a cadeia que o aprisiona e que limita sua liberdade, mas, ao contrário, o fio que o 
liga aos outros e o sustenta. Comunitário é quem reconhece o seu lugar originário, 
assumindo-o como sua pátria; para ele não é insignificante ou fortuita a sua origem 
ou seu destino e suas relações 

Fica evidente a importância em se preservar as origens e perpetuar as tradições, que 

funcionam como um laço de ligação, um elo. É este elo, esta sustentação que dá condições e 

motiva os membros de uma comunidade a desenvolverem ali, um espaço de mobilização e 

transformação social na tentativa de tornar a comunidade um local receptivo, cômodo e cada 

vez mais suficiente aos indivíduos. 

  BAUMAN (2003:07) refere-se à comunidade como um local dotado de impressões 

positivas, relacionado a aconchego e conforto.  

                                                           
1 PAIVA, Raquel. Comunidade Gerativa. Em: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:9iAqTFmXpe8J:www.eca.usp.br/alaic/chile2000/15%2520GT%25202000
MComunitaria%2520e%2520Cidadania/RaquelPaiva.doc+comunidade+gerativa+raquel+paiva&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br Acessado em em 8 jun de 2009 às 15h15min 
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Para começar, a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e 
aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como 
uma lareira diante do qual esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, 
toda a sorte de perigo está à espreita; temos que estar alertas quando saímos, prestar 
atenção com quem falamos e a quem nos fala, estar de prontidão a cada minuto. 
Aqui, na comunidade podemos relaxar – estamos seguros (...). 
 

 Desta maneira, o termo comunidade também pode ser encarado sob a ótica do caráter 

protetor. A família, por exemplo, por ser uma vinculação próxima, tende a passar a sensação 

de segurança frente a situações conflitantes do dia-a-dia. O mesmo acontece com 

comunidades formadas através de outros vínculos que não os familiares: é onde os indivíduos 

sentem-se em casa, acolhidos e protegidos.  

O comunitarismo, que de acordo com BAUMAN (2003), é uma alternativa de 

“abrigo” àquelas pessoas na qual a assimilação na sociedade foi negada, ainda pode ser 

encarado como uma reação às rápidas mudanças da sociedade atual. O mesmo é defendido 

por PAIVA (2000)2, quando afirma que “tudo é de uma enorme volatilidade e isto não tem 

poupado nem mesmo instituições propiciadoras de identidade como a escola, o trabalho e a 

família”. Assim, a comunidade representa um refúgio às transformações sociais onde os 

indivíduos podem sempre se reconhecer.  

A busca por segurança, talvez seja uma das principais razões que levam os indivíduos 

a buscarem o agrupamento, isto porque a modernidade traz consigo transformações diárias, 

que exigem adaptação constante. Como a comunidade tem regras próprias, quem dita o ritmo 

das mudanças são seus próprios membros. Então, à medida que as pessoas que a compõem 

estão ligadas por seus modos de vida, estados de espírito semelhantes, interesses comuns e 

relações pessoais solidificadas, se sentem mais seguros frente às rápidas transformações da 

sociedade. Como afirma HOBSBAWM apud BAUMAN (2001:196) “Homens e mulheres 

procuram grupos de que possam fazer parte, com certeza, e para sempre, num mundo em que 

tudo o mais se desloca e muda, em que nada mais é certo” . 

 Segundo PALÁCIOS apud PERUZZO; VOLPATO (2009), atualmente uma 

comunidade é marcada por fatores como o sentimento de pertencimento, sentimento de 

comunidade, permanência (em contraposição à efemeridade), territorialidade (real ou 

simbólica) e uma forma própria de comunicação entre seus membros através de veículos 

específicos. A territorialidade simbólica representa uma forma de agrupamento em que a 

                                                           
2 PAIVA, Raquel. Comunidade Gerativa. Em: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:9iAqTFmXpe8J:www.eca.usp.br/alaic/chile2000/15%2520GT%25202000
MComunitaria%2520e%2520Cidadania/RaquelPaiva.doc+comunidade+gerativa+raquel+paiva&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br  
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identificação vai além do físico, atinge a dimensão do emocional. Isso significa dizer que os 

vínculos nem sempre são originados a partir de um elemento territorial, como um bairro, mas 

pode se dar pelo compartilhamento de sentimentos e apego por uma determinada causa. 

A partir dessas reflexões, entende-se que os vínculos da realidade comunitária são 

alimentados por fortes identificações entre seus membros, motivadas por objetivos ou modos 

de vida comuns. 

Entre as diversas leituras do conceito de comunidade, encontramos também, a 

proposta da comunidade gerativa. Mais do que um grupo social, este conceito se refere 

diretamente a medidas que visam o bem-estar comunitário em locais onde as políticas 

públicas não funcionam de maneira satisfatória, ou simplesmente não chegam. Por 

conhecerem profundamente o dia-a-dia da comunidade que compõem, as pessoas que lá 

vivem têm maior facilidade em diagnosticar que tipo de ações podem alavancar 

desenvolvimento para o seu espaço. Este modelo propõe o resgate dos sentimentos e laços 

comunitários em contraposição ao que a sociedade atual apresenta: relações interpessoais cada 

vez mais mediadas por acordos comerciais, combinações, acertos, negócios e contratos. 

Segundo PAIVA (2000)3, “por comunidade gerativa, queremos designar o conjunto de ações 

(norteadas pelo propósito do bem comum) possíveis de serem executadas por um grupo e/ou 

conjunto de cidadãos”. Solidariedade, reciprocidade, cooperação e harmonia são os 

sentimentos-chave que regem a conduta dos indivíduos dentro do contexto do comunitarismo. 

Isso porque o alicerce dessa estrutura social são os projetos inclusivos, cujos objetivos estão 

em promover a cidadania e até mesmo uma melhor qualidade de vida. 

No caso de uma comunidade escolar, as políticas gerativas se fazer representar por 

meio de um veículo de comunicação. Isto porque durante o processo de produção das pautas, 

notícias, reportagens e coberturas de eventos, cria-se um ambiente que induz a reflexão sobre 

a realidade local, seus pontos positivos e carências. Ao retratar fragmentos do cotidiano da 

comunidade, este produto de comunicação é capaz de reforçar o sentimento de pertencimento, 

como falaremos adiante. 

                                                           
3 PAIVA, Raquel. Comunidade Gerativa. Em: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:9iAqTFmXpe8J:www.eca.usp.br/alaic/chile2000/15%2520GT%25202000
MComunitaria%2520e%2520Cidadania/RaquelPaiva.doc+comunidade+gerativa+raquel+paiva&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br 
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2.2 A Prática da Comunicação Comunitária 

 

(...) garantir o direito à voz de diversossistemas simbólicos é reservar um lugar no 
espaço público para o diferente ou contraditório. É equilibrar a correlação de 
forças entre jornalistas, políticos e opinião pública. É preservar a dimensão 
humanista da comunicação e fortalecer a democracia.  Laura Conde Tresca 

 

 Rádios comunitárias, jornaizinhos informativos, jornais de bairro. Estes veículos de 

comunicação não raramente considerados amadores surgem para retratar a realidade de uma 

comunidade em seu cotidiano, seus problemas e realizações, dando origem ao que 

conhecemos por comunicação popular, ou mais recentemente, comunitária.  

 Para PERUZZO (2006), a comunicação popular pode ainda ser denominada de 

alternativa, participativa, horizontal, comunitária e dialógica de acordo com a localidade e a 

especificidade da prática em questão. Ela nasce dos grupos populares, tem caráter mobilizador 

e atua como um palco de expressão de segmentos da população excluídos. No entanto, desde 

o final do século passado passou -se a empregar mais sistematicamente, no Brasil, a 

expressão  comunicação comunitária para designar este mesmo tipo de comunicação (...),” 

(PERUZZO, 2006, p.2) 

 Deste modo, os propósitos da comunicação comunitária estão, tradicionalmente, a 

serviço das classes populares. Os conteúdos produzidos e veiculados são muito específicos do 

local, inclusive na linguagem característica, o que mobiliza a comunidade a se envolver no 

processo produtivo tornando públicas suas reivindicações e metas, e fazendo dos indivíduos, 

protagonistas de transformações sociais.  É uma ação intimamente ligada a um grupo com 

identidade e objetivos comuns. Aqui a intenção não é obter lucro, e sim atenção. Ação esta, 

que pode ser vista sobre uma perspectiva educativa, já que a partir dela desencadeiam-se 

debates e discussões sobre a realidade, os pontos positivos e as carências locais. 

Geralmente, a ação de comunicação comunitária se traduz em peças de comunicação 

produzidas pelos próprios moradores da região em que circulam, que carregam as 

características da localidade, como a linguagem. 

 O que diferencia este tipo de mídia das tradicionais é a possibilidade da própria 

comunidade produzir e difundir informações de seu interesse, já que os interesses dos grandes 
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meios de comunicação nem sempre são compatíveis com os de uma pequena localidade. Este 

fato muitas vezes torna um jornal de bairro mais importante para determinada região do que 

um jornal de circulação estadual ou nacional, já que estes tratam de assuntos mais 

abrangentes, mas dificilmente dão visibilidade ao universo de grupos restritos.  

De acordo com PERUZZO (2006:02), esta forma alternativa de comunicação “(...) 

tem sua origem nos movimentos populares dos anos de 1970 e 1980, no Brasil e na América 

Latina como um todo”. Esta prática relativamente recente está distante das ações empresariais 

que visam lucrar com a veiculação dos fatos. A sua proposta gira em torno de interesses 

comuns e da livre participação de minorias que buscam voz ativa e participação política.  

 Para PAIVA (2003:21), 

Dispersas têm sido as lentes que se propõem a observar o instrumento de 
comunicação de que faz uso uma comunidade definida. Usualmente é considerado 
um produto mal acabado em nível técnico. Um sem-número de vezes é acusado 
quando, depois de periodicidade duvidosa, some sem deixar rastro; é também um 
lugar de desprezo dentro do mercado de trabalho, pelos profissionais da área. 
Entretanto, achincalhado ou não, é impossível deixar de reconhecer que, para a 
comunidade que representa, alcança valor considerável e comumente atinge os seus 
propósitos. 

Sobre esta natureza educativa da comunicação comunitária, PAIVA (2007:146), diz 

que “sejam quais forem as vinculações de um veículo comunitário e seus projetos, a proposta 

de fundo sempre é de natureza educativa”. Isso significa dizer que este processo ultrapassa a 

produção de notícias e reportagens, atinge um horizonte de reflexão sobre a realidade local e 

aquilo que está sendo produzido. Além disso, quando esta mídia começa a ganhar 

reconhecimento e identidade, é comum que a própria comunidade estude formas de torná-la 

ainda mais eficaz e abrangente. 

Segundo a autora, a necessidade de implantar a comunicação em uma comunidade 

pode ser explicada da seguinte maneira: 

O surgimento de um veículo comunitário pode ter justificativas que vão desde a 
necessidade de promover a circulação de informação entre os membros duma 
comunidade, possibilitando assim vínculo mais estreito entre eles, até a divulgação 
de propostas e reivindicações. (PAIVA, 2003, p.161). 

Portanto, as mídias comunitárias nascem no instante em que a comunidade entende 

que aquilo que é divulgado pelas grandes mídias não tem muita relação com seu dia-a-dia, e 

são um espaço gerido pela democracia, palco de uma luta popular que busca visibilidade, 

melhores condições de vida e justiça social. Além disso, essas mídias funcionam como uma 
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vitrina para as conquistas e potencialidades da localidade em questão, por isso também são 

uma estratégia de valorização da comunidade. Podemos até mesmo citar a melhora na auto-

estima tanto de quem produz, quanto de quem se vê nestas mídias comunitárias por 

perceberem que seu trabalho ganha repercussão e notoriedade.  

Defendemos a idéia de que a comunicação comunitária funciona como uma 

oportunidade inclusiva, onde os indivíduos revelam seus interesses e as comunidades sua 

heterogeneidade. Através das mídias comunitárias, a população sente-se convidada a 

manifestar suas idéias e encontra nelas, um local de referência, o que reforça o sentimento de 

identificação entre os indivíduos do grupo. 

Ainda concordando com PAIVA (2007:140): 

Desta maneira, pode-se conceber que, a partir da comunicação comunitária, a 
pluralidade das vozes possa ser uma realidade. Estima-se que seja possível a 
inserção de grupos até então à margem do espectro da visibilidade. E os registros 
vão para além da inserção de novos sujeitos. Pode-se perceber o incontestável 
interesse pelo novo, pelo que se encontra excluído dos discursos postos em 
circulação pela mídia hegemônica. 

 A construção de um espaço efetivamente democrático e desprovido de preconceitos 

talvez seja a marca mais forte da comunicação comunitária. Trata-se da conquista do direito 

de liberdade de expressão, do exercício pleno da cidadania e de um espaço que pode 

impulsionar os primeiros passos de uma comunidade rumo a transformações sociais 

significativas. 

 

2.3 Educomunicação Enquanto Alternativa de Participação Popular 

Muito mais do que a fusão das palavras educação e comunicação, a Educomunicação é 

um campo interdisciplinar que propõe uma discussão sobre as práticas descendentes da 

intersecção dessas duas áreas e, principalmente, interpreta a comunicação popular ou 

comunitária como parte do processo de construção do conhecimento. A Educomunicação está 

instalada no meio da trajetória entre comunicação e educação, além de possuir uma estreita 

ligação com a comunicação comunitária, isto porque entendemos que durante o 

desenvolvimento de qualquer mídia comunitária há produção e circulação de conteúdos, o que 

consequentemente gera reflexões e enriquecimento intelectual aos indivíduos. 
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Entendemos por Educomunicação, as práticas que são comuns tanto à educação como 

à comunicação, mais precisamente, das maneiras as quais a comunicação pode contribuir para 

o processo de construção do conhecimento.  

Ou seja, 

A educomunicação surge como um campo interdisciplinar em pleno século XXI 
informatizado, visando, sobretudo, ao desenvolvimento do protagonismo e da 
cidadania de todos os seus envolvidos, o que contribui também como ferramenta 
pedagógica no ensino, na capacidade de aprendizagem, e na leitura do mundo, 
(PORTOLANI; SILVA, 2006, p.2). 

 Desta maneira, entende-se por Educomunicação, práticas que aliam a participação 

popular vinculada a ferramentas comunicativas modernas, como a internet com todos os seus 

recursos de texto, áudio e vídeo, veículos nem tão jovens como o jornal, o rádio e a televisão 

ao processo educativo, atuando como uma força motivadora na busca de conhecimentos. Para 

isso, é preciso considerar que a educação não acontece apenas nas salas de aula, mas também 

por meio dos conteúdos produzidos e divulgados pelos veículos de comunicação e até mesmo 

nas trocas de experiências entre as pessoas, como afirma PERUZZO (2007:12). 

Parte-se do pressuposto de que se aprende não só nas escolas, colégios e nas 
universidades. Aprende-se também por intermédio dos meios de comunicação, na 
vivência cotidiana, nos relacionamentos sociais, nas reuniões das equipes, nas 
práticas comunicativas no âmbito da comunicação comunitária, nas oficinas visando 
melhoria do trabalho no rádio popular, ou seja, por dinâmicas de educação informal 
e não-formal. 

 Assim, ao buscar informações sobre um determinado tema ligado a sua comunidade 

ou assunto para construir uma reportagem, o indivíduo está assimilando novas informações, 

mesmo que informalmente.  

Cabe também dizer que o processo educativo pode dar-se de maneira formal, informal 

e não-formal e o que as diferencia é o cenário, a forma com que o aprendizado acontece. 

Entende-se por educação formal o conhecimento adquirido nas escolas e universidades, a qual 

se segue uma sequência de conteúdos, gradual e cronológica. A educação informal é aquela 

dotada de valores culturais, ligada a localidade, obtida por meio da sociabilização, em 

ambientes com clubes, igrejas, comunidades, vizinhança. E por fim, a educação não-formal, 

que também não segue uma sequência de conteúdos, mas está diretamente ligada aos 

interesses de um grupo, ao sentimento de pertencimento. Ela está mais voltada para a 

formação do indivíduo perante a realidade de sua comunidade. 

Nas palavras de GOHN (2006:28) 
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a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 
demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu 
processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores 
e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a educação não-
formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos 
cotidianas. 

 Logo, considerando os processos educativos acima descritos, à medida que as pessoas 

começam a enxergar resultados positivos em torno de seu trabalho, de suas aptidões e do 

conhecimento adquirido, sentem-se valorizados. É justamente aí que se revela o potencial 

educativo das mídias comunitárias. 

Como podemos perceber, as ações educomunicativas estão intimamente ligadas à 

comunicação comunitária, que por sua vez, para existir depende de uma ampla participação 

popular. Isso acontece porque no momento que os membros de uma determinada comunidade 

colocam-se no papel de emissores, desenvolvem inúmeras atividades como, por exemplo, de 

redatores, locutores, repórteres, operadores de centrais técnicas, entre outras, que vem a 

agregar novas experiências a essas pessoas, mesmo que distanciadas de um ambiente formal 

de ensino. “(...) a mídia comunitária, além disso, promove a conscientização da população 

sobre os seus direitos”, (VOLPATO, 2008, p. 3). Sabe-se ainda que os produtos oriundos da 

comunicação comunitária geralmente apresentam um caráter educativo, já que procuram 

conscientizar seu público de alguma causa. É o que afirma PERUZZO apud VOLPATO 

(2008:04) 

Os conteúdos dizem respeito às necessidades, problemáticas, artes, cultura e outros 
temas de interesse local, como por exemplo: notícias sobre as atividades de grupos 
populares organizados, esclarecimentos visando afastar crianças do tráfico de 
drogas, campanhas contra a discriminação da mulher e das raças, dicas de saúde, 
informações sobre prevenção de doenças, reivindicações de serviços públicos de uso 
coletivo e outras informações de utilidade pública. 

 Assim, as ações que envolvem a comunicação comunitária e a Educomunicação 

implicam na participação popular, já que em ambos os casos, a questão central gira em torno 

da mobilização e dos interesses comuns. 

 Sobre a participação popular, PERUZZO (2007:12) diz: 

Participando do processo de fazer rádio, jornal ou qualquer outra modalidade de 
comunicação comunitária, as pessoas vivenciam um processo educativo que 
contribui para a sua formação enquanto cidadãs. [...] Desenvolvem a capacidade de 
expressão verbal, além de conhecerem o poder mobilizatório e de projeção que a 
mídia possui, em geral simbolizado no atendimento a reivindicações e ao 
reconhecimento público pelo trabalho de locutores. [...] De posse desse 
conhecimento, formulam espírito crítico capaz de compreender melhor a lógica da 
grande mídia. A melhor forma de entender a mídia é fazer mídia. 
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 Assim, como já foi dito anteriormente, verifica-se que a participação popular é uma 

das bases da Educomunicação. Isto porque o desenvolvimento individual e comunitário só 

acontece a partir do momento em que os indivíduos do grupo se dispõem a integrarem o 

processo produtivo de um material de comunicação, propondo-se também a conhecer e avaliar 

aquilo que está sendo produzido. São as reflexões que acontecem durante esta construção que 

garantem um aprendizado que vai além do âmbito da comunicação e atinge outras áreas do 

conhecimento, conforme os conteúdos trabalhados. 

Já em 1997, o reconhecido educador Paulo Freire, em seu livro Política e Educação, 

dedicou-se a falar sobre educação e participação comunitária. Mesmo não trabalhando 

diretamente com o termo Educomunicação, e tratando do assunto no cenário escolar, a 

importância da participação popular nas práticas educativas também é citada por FREIRE 

(1997), quando entende por contraditórias à educação progressista, ações que banem o livre 

posicionamento e questionamento dos estudantes: 

constitui contradição gritante, incoerência clamorosa uma prática educativa que se 
pretende progressista mas que se realiza dentro de modelos de tal maneira rígidos, 
verticais, em que não há lugar para a mais mínima posição de dúvida, de 
curiosidade, de crítica, de sugestão, de presença viva, com voz, de professores e 
professoras que devem estar submissos aos pacotes; dos educandos, cujo direito se 
resume ao dever de estudar sem indagar, sem duvidar, submissos aos professores, 
(FREIRE, 1997, p. 73). 

 FREIRE (1997) ainda chama de falsa participação, situações em que os pais são 

chamados na escola para receberem queixas dos filhos, participarem de festinhas ou ainda, em 

mutirões de reforma. Para o autor, abrir as portas da escola para uma participação efetiva da 

comunidade na condução de suas políticas é de fundamental importância. Ainda mais quando 

se considera que pais, mães, familiares dos alunos e membros da comunidade na qual a escola 

faz parte tem muito a contribuir já que conhecem a realidade local na prática, em suas 

vivências. Estes podem ajudar na solução de problemas, sugestão de melhorias, e 

principalmente, os meios de alcançar essas melhorias, já por saberem o que funciona e o que 

não funciona em sua comunidade. 

 Este posicionamento vai de acordo com uma das marcas mais fortes da 

Educomunicação: o favorecimento à participação, que é capaz de motivar estudantes e 

membros da comunidade escolar a trabalharem na construção de peças comunicativas, e 

principalmente, na construção de um espaço mais democrático. Esta prática certamente é um 

canal para a promoção da cidadania, da participação popular e de uma comunicação 

horizontal entre escola, comunidade local, alunos e professores. 
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 A co-gestão talvez seja o que melhor caracteriza este novo campo. Isto porque, a 

Educomunicação aposta na autonomia de cada indivíduo e na soma do que estes juntos podem 

produzir. Nas práticas educomunicativas não há um líder, um chefe, uma hierarquia, pois se 

assim acontecer, os outros se distanciarão do papel de protagonistas sociais e serão meros 

cumpridores de ordens. Todos têm voz e oportunidade para manifestarem suas vontades e 

definirem juntos, as regras do jogo.  

Conforme SOARES4 (S/D: 06): 

o tipo de gestão que caracteriza a Educomunicação é a co-gestão. Apostamos na real 
possibilidade que os grupos humanos caminhem no sentido de fazer da autonomia 
dos indivíduos o seu grande objetivo. Que, antes de tudo, as pessoas se constituam 
autoras de sua existência individual e co-autoras da nossa existência social. 

 Esta forma diferenciada de convivência social torna o processo produtivo mais 

importante do que a peça final. Significa dizer que não basta juntar um grupo de pessoas e 

produzir um veículo de comunicação para que a Educomunicação aconteça. Por trás disso é 

preciso existir um local distante do poder centralizado, um contexto de reflexão, de decisões 

coletivas, de interesses públicos, de posicionamentos comuns construídos através de um 

diálogo, que visam mudanças sociais. Neste caso, o processo recheado de participação 

popular é mais valioso e construtivo do que o próprio resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 SOARES, Donizete. Educomunicação – O que é isto? 

http://www.portalgens.com.br/baixararquivos/textos/educomunicacao_o_que_e_isto.pdf 
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3  O PAPEL DO JORNAL 

 Quando pensamos a respeito do papel do jornal, provavelmente os primeiros verbos 

que nos vem à cabeça são informar e comunicar. Não há dúvidas de que promover a 

circulação de informações comprometidas com a verdade dos fatos é uma das mais relevantes 

atribuições de um jornal, porém não a única. FARIA (1996:11) percebe o jornal da seguinte 

maneira: 

O jornal é também uma fonte primária de informação (grifo da autora), espelha 
muitos valores e se torna assim um instrumento importante para o leitor se situar e 
se inserir na vida social e profissional. Como apresenta um conjunto dos mais 
variados conteúdos, preenche plenamente seu papel de objeto de comunicação. 

  Alberto Dines, em seu livro O Papel do Jornal – Uma releitura, trata este veículo de 

comunicação como um serviço que deve estar a favor dos interesses dos seus leitores. 

   Para DINES (1986:78): 

[...] o jornal é amplo e universal. Naquele pequeno espaço, sem os percalços do 
tempo, ele retrata a vida em todos os seus aspectos. A leitura por alguns minutos da 
primeira página, ou a concentração mais atenta por uma ou mais horas nas páginas 
seguintes, são escolhas que cada um pode fazer. O leitor governa a leitura de seu 
jornal; vale dizer, ele não está à sua mercê. Mas a amplitude que tem dos 
acontecimentos é a mesma. O seu fácil manejo e relativa perenidade permitem que 
seja guardado por momentos, horas ou dias. 

Esta perenidade citada por DINES (1986) torna o jornal impresso uma espécie de 

“memória” dos fatos que permeiam a sociedade. O jornal é um local de relatos, de descrições 

escritas sobre aquilo que presenciamos no cotidiano, e se não presenciamos, através dele, 

podemos saber que determinado fato aconteceu. Este armazenamento de informações através 

da escrita confere ao jornal impresso a capacidade de atuar na documentação, materialização e 

um posterior resgate da história do país e do mundo.  

Assim,  
[...] só é possível o resgate da história por meio da memória escrita num documento 
onde exista o armazenamento de informações que permitam comunicar através do 
tempo e do espaço, além de fornecer ao homem um processo de marcação, 
memorização e registro, (CÂNDIDO, 2005, p.3). 

 É justamente este o processo do jornal impresso. Nele estão registrados os fatos mais 

relevantes do dia ou da semana, conforme sua periodicidade, e este registro é feito no intuito 

de comunicar e informar. 

 As páginas de um jornal estão preenchidas quase que em sua totalidade por notícias, 

que nada mais são do que fragmentos da realidade; narrativas fundamentais para que a 
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sociedade tome ciência de diversos fatos e os compreenda dentro de um contexto social. 

Sobre as notícias SOUSA (2002:198) afirma que:  

As notícias são socialmente relevantes, especialmente nas sociedades democráticas, 
onde o acesso à informação, mais do que um direito, pode ser entendido como uma 
necessidade que emana dos próprios fundamentos do sistema. Mais ainda: as 
notícias são referentes sobre a realidade local que participam nessa mesma realidade 
social e que contribuem para a construção de imagens dessa realidade social.  

 Por conta de a notícia ter se tornado local de referência em que a sociedade pode 

compreender melhor a realidade, o surgimento dos primeiros jornais brasileiros, no século 

XIX, provocou transformações sociais significativas. Isto porque tanto os veículos impressos 

quanto os demais meios de comunicação passaram a funcionar como um elo entre os 

indivíduos e os acontecimentos que os cercam, sejam eles nos campos da política, educação, 

economia, estudos científicos, entre outros. Um jornal apresenta o seu conteúdo, geralmente 

organizado por editoriais, informações e abordagens diferentes sobre um mesmo assunto, o 

que possibilita ao leitor uma avaliação e a formação de opinião a respeito de um determinado 

tema.  

Ainda concordando com SOUSA (2002:121): 

As decisões que afetam a nossa vida cotidiana estão mais sujeitas ao escrutínio 
público e dão-se a conhecer causas e conseqüências de algumas dessas decisões. 
Conhecem-se minimamente os líderes políticos, posicionamento indispensável 
para lhes podermos dar ou não o nosso voto. Conhecem-se opções (...). As 
pessoas, de algum modo, tornaram-se testemunhas dos acontecimentos que afetam 
a vida pública [...]. 

A partir desta afirmação de Sousa, pode-se dizer que a política é um dos campos mais 

vulneráveis a ação dos jornais, pois é sustentada pela participação popular e pela opinião 

pública. Isto significa dizer que a sociedade tem na divulgação dos fatos, uma aliada na hora 

de optar por um candidato X ou Y, e aprovar ou não, mesmo que a distância, uma decisão por 

parte do governo, por exemplo.  

A política e seus rumos são um exemplo claro da ação dos meios jornalísticos sobre a 

sociedade. Porém, há outras áreas que se pode tomar como referência para entendermos as 

funções sociais dos meios de comunicação, aqui especialmente do jornal impresso.  

Não se pode falar nos jornais, sem pensarmos ainda sobre seu caráter formador e 

educativo enquanto veículo que proporciona à população o contato com a escrita correta, um 

vocabulário diversificado, além do conhecimento de inúmeros pontos de vista. Este 

pluralismo de vozes acaba por exigir dos indivíduos uma reflexão e um posicionamento 

conforme seus valores individuais. FARIA (1996:11) atribui ao jornal o papel de formador do 
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cidadão por meio de leituras atentas. Para a autora “Se a leitura do jornal for bem conduzida, 

ela prepara leitores experientes e críticos para desempenhar bem seu papel na sociedade”. 

Ainda segundo a autora, “a leitura crítica do jornal aumenta sua cultura e desenvolve suas 

capacidades intelectuais”, aqui, referindo-se especificamente aos estudantes. 

Além do papel informativo e formador, pode-se somar ao jornal a qualidade de 

promotor de visibilidade de uma região específica, no caso das mídias comunitárias. O jornal 

comunitário geralmente aborda assuntos relevantes para a própria comunidade e contribui 

para o exercício da cidadania, já que todos podem se aproximar de seu processo produtivo e, 

assim trabalhar para a construção de melhorias a partir da realidade descrita. Por nascerem a 

partir da necessidade de participação popular, geralmente os jornais comunitários estão a 

serviço dos anseios sociais. 

Sobre o jornal comunitário, FREITAS (2006:27) afirma que: “Portanto, torna-se 

necessário que o jornal para atender a determinada comunidade e ser reconhecido por ela 

pautem as questões de interesse dela, valorizando a cultura local e as particularidades da 

região”. Neste caso, o jornal figura no reconhecimento das potencialidades da comunidade 

em questão, provocando até mesmo uma melhora na auto-estima dos indivíduos da 

localidade, que além de se visibilirazem no jornal, sentem-se parte colaboradora de sua 

construção. 

Neste sentido, 

O jornal é, portanto, um veículo de comunicação de informações e uma das relações 
que o cidadão pode ter com a comunidade. Como mídia, ele possui características de 
credibilidade do meio e de seletividade do público; é um produto dirigido a cada 
leitor e, mesmo que seja lido por três ou mais pessoas, cada uma delas encontra e 
produz idéias próprias. (PAVANI; JUNQUER; CORTEZ, 2007, p.15) 

 

 Portanto, dentro dessa perspectiva, é possível reforçar que uma das mais importantes 

incumbências do jornal impresso está em estabelecer laços entre os acontecimentos da 

sociedade com cada indivíduo que a compõe. Isto só é possível porque embora a maioria dos 

jornais seja impresso e distribuído em larga escala, cada leitor encontrará nele um conteúdo 

que considerará particular dentro de seus interesses individuais. São esses conteúdos 

individualizados que somados dão origem ao status de registro histórico aos jornais.  
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3.1 A Rotina Produtiva do Jornalismo 

 Podemos definir como rotina, o hábito de realizar certas tarefas sempre do mesmo 

modo, pelo mesmo caminho, de maneira mecânica e repetida. No jornalismo esta 

classificação não foge à regra: ao ato de organizar o trabalho jornalístico dentro das redações, 

entendemos por rotina produtiva.  

 Esta organização do trabalho se faz necessária à medida que o jornalismo não é uma 

atividade que dependa exclusivamente do talento e da inspiração do repórter, como muitos 

acreditam. Certos procedimentos definidos são fundamentais para que o trabalho jornalístico 

funcione de acordo com os objetivos do veículo em questão, seja ele impresso, televisivo ou 

eletrônico. Há muito mais do que habilidade com as palavras por trás da transformação do 

acontecimento em notícia. Para SOUSA (2002:50)  

As rotinas, até porque muitas vezes diferem de organização para organização, são 
freqüentemente corrigidas, mas também o elemento mais visível que permite 
mostrar que a maior parte do trabalho jornalístico não decorre de uma pretensa 
capacidade intuitiva para a notícia nem de um hipotético “faro” jornalístico, mas de 
procedimentos rotineiros, convencionais e mais ou menos estandardizados de 
fabrico da informação de atualidade. 

 Estes procedimentos rotineiros são concebidos a partir de meios que condicionam o 

trabalho dos jornalistas em uma redação. Meios estes que tanto podem ser determinados pela 

linha editorial do jornal, um manual de redação ou interesses empresariais, por exemplo. Para 

WOLF (2003) este processo compõe-se de diversas fases, sendo as mais recorrentes na grande 

maioria dos órgãos de comunicação a recolha5, a seleção e a apresentação. 

 A fase da coleta das notícias que vão compor o veículo jornalístico em questão está 

alicerçada, principalmente, nas fontes jornalísticas. De acordo com WOLF (2003:220),  

A fase de recolha dos materiais é influenciada pela necessidade de se ter um fluxo 
constante e seguro de notícias, de modo a conseguir-se sempre executar o produto 
exigido. Isso leva, naturalmente, a que se privilegie os canais de recolha e as fontes 
que melhor satisfazem essa exigência: as fontes institucionais e as agências. 

 Isto significa dizer que a captação de dados através das fontes institucionais e agências 

de notícias agilizam o trabalho jornalístico. Por serem locais que disponibilizam um fluxo 

perene e previsível de informações, tornam-se “portos seguros” de pesquisa dos jornalistas 

Esta forma de organizar a recolha dos materiais noticiáveis está intrinsecamente 
ligada à necessidade de rotinizar o trabalho, o que provoca uma limitação 

                                                           
5 No Brasil, o termo pode ser traduzido como sinônimo de coleta. 
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substancial e uma redução – atenuadas, porém, pela estabilidade e pela 
produtividade – dos possíveis canais de recolha, (WOLF, 2003, p. 221). 

 Assim, utilizando-se destas fontes é possível sistematizar a produção jornalística, 

porém, a busca por materiais noticiáveis pode tornar-se restrita, já que a pesquisa tem local 

certo. No entanto, apropriando-se deste tipo de fonte, a quantidade de informações necessárias 

para se compor uma peça jornalística está garantida. 

 A segunda etapa da rotina produtiva jornalística proposta por WOLF (2003) diz 

respeito à seleção das notícias.  

O processo de seleção de notícias pode ser comparado a um funil dentro do qual se 
colocam inúmeros dados de que apenas um número restrito consegue ser filtrado. 
Pode-se, porém, fazer-se igualmente uma comparação com um acordeão, dado que 
há certas notícias que são acrescentadas, deslocadas, inseridas no último momento. 
(WOLF, 2003, p. 242). 

 A comparação da seleção das notícias com um funil diz respeito à triagem que 

acontece nas redações. É neste momento que o material captado através de repórteres, 

correspondentes, agências de notícias, entre outros, é peneirado, e são eleitos os fatos que vão 

se transformar em notícias. Esta eleição está diretamente ligada ao local em que o veículo de 

comunicação vai circular e a relevância dos fatos para este local. 

 Este processo seletivo é repleto de escolhas. As notícias que chegam à redação são de 

diversas naturezas e trazem muitos assuntos; alguns deles inadequados ou impertinentes ao 

contexto social em questão. Outras estão incompletas, defasadas em dados ou mesmo 

perderam o ineditismo. Além disso, estão inclusas as notícias não factuais, que dispensam um 

determinado período para a sua veiculação. Desta maneira, “A lista está, intencionalmente, 

repleta de itens adiáveis, que podem ser retirados para dar lugar às breaking stories (ou seja, 

notícias imprevistas), que tem prioridade absoluta na seleção das notícias (...), (WOLF, 

2003, p.242). 

 Por fim, a última fase descrita por WOLF no que diz respeito às rotinas produtivas é a 

apresentação. É neste momento que as notícias têm seu formato adequado ao padrão do 

veículo de comunicação em que serão divulgadas. No caso de um noticiário, por exemplo 

A rigidez do formato (uma duração preestabelecida e estável, uma ordem no 
esquema prefixada e respeitada) acaba por constituir o parâmetro ao qual são 
adaptados os conteúdos do noticiário: neste sentido, representa o contexto (formal, 
textual) em que a relevância e o significado das notícias são captados e em relação 
ao qual são avaliados, (WOLF, 2003, p. 244). 
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 Diante desta afirmação entendemos que a forma final de uma informação após ser 

lapidada pelo processo de edição, depende da própria identidade do veículo de comunicação. 

Isto é, esta lapidação vai acontecer para moldar a notícia de modo que se encaixe a um 

formato preestabelecido. 

 A própria divisão do trabalho na atividade jornalística contribui para a existência de 

tais rotinas produtivas. Para SOUSA, isto foi motivado à medida que características 

empresariais foram incorporadas ao jornalismo. 

As características empresariais dos órgãos de comunicação também tiveram – na 
minha opinião – o seu papel no surgimento das rotinas profissionais, já que 
implicam uma gestão criteriosa dos recursos humanos e materiais, de forma a 
potencializar os lucros, diminuir os custos de exploração e racionalizar os processos 
de trabalho. A divisão do trabalho surge, assim, como uma forma de assegurar que o 
fabrico do produto se realize, bastando para tal, assegurar o fornecimento regular de 
matéria-prima informativa, isto é, o seu referente discursivo, o acontecimento em 
bruto. (SOUSA, 2002, p. 50) 

 Assim, as rotinas produtivas são fundamentais para a otimização do trabalho 

jornalístico quando encarado sob a ótica empresarial. Este lado empresarial do jornalismo não 

pode ser desconsiderado à medida que o funcionamento das redações também exige uma 

hierarquia de trabalho, onde além de pauteiros, repórteres, editores, entre outros, existem 

também os responsáveis pela impressão, no caso de um jornal impresso, pelas câmeras 

quando falamos em televisão, dos departamentos comerciais, além de toda a equipe de 

produção dos veículos de comunicação. 

 Não podemos falar em rotina produtiva sem tocar na questão dos valores notícia, um 

dos alvos das pesquisas em comunicação que se propõem a entender os processos produtivos 

em comunicação, ou newsmaking.  Ainda apoiados em WOLF (2003:195), consideramos que 

“Estes valores constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são 

considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem 

transformados em notícias?” Assim, podemos os entender como algumas normas de seleção 

que guiam o trabalho jornalístico. Estas normas de seleção fazem parte de uma rede de 

conhecimentos profissionais que necessários ao desenvolvimento da atividade jornalística. 

 GOLDING; ELLIOTT apud WOLF (2003:196) afirma que “Os valores/notícia são 

qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja presença ou cuja 

ausência os recomenda para serem incluídos num produto informativo”. Tais qualidades a 

qual se refere o autor, geralmente ligadas aos interesses do público receptor, o ineditismo do 
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fato, a novidade, a importância do acontecimento para os leitores e espectadores. O caráter 

curioso ou anormal também pode promover um fato à notícia. Mortes, assassinatos, 

seqüestros, comportamentos atípicos são frequentemente noticiados porque fogem dos 

padrões comportamentais aceitáveis pela sociedade. De acordo com WOLF (2003), critérios 

como o grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento, o impacto sobre a 

nação e o interesse nacional, a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve, entre 

outros, são alguns exemplos de qualidades que podem transformar um acontecimento em 

notícia. Isto significa que os fatos que carregarem estas qualidades serão preferencialmente 

selecionados para a veiculação. 

 Para concluir, SOUSA (2002:49), fazendo referência a TRAQUINA diz que  

 As rotinas, enquanto padrões comportamentais estabelecidos, são, entre os 
processos de fabrico da informação jornalística, os procedimentos que, sem grandes 
sobressaltos ou complicações, asseguram ao jornalista, sob a pressão do tempo, um 
fluxo constante e seguro de notícias e uma rápida transformação do acontecimento 
em notícia, isto é, permitem ao jornalista que controle o seu trabalho. 

 Logo, podemos interpretar as rotinas produtivas como um método eficiente de 

sistematizar o trabalho do jornalista em suas várias etapas. Isto se faz necessário ao 

considerarmos que a atividade jornalística é inconstante e imprevisível, já que não se pode 

prever certos acontecimentos. Assim, desenvolver uma rotina de trabalho é fundamental para 

um produto jornalístico sem furos e assegurar que as notícias chegarão em tempo hábil aos 

receptores. 

 

3.2 O Jornal na Escola 

Não são raros os professores que levam o jornal para a sala de aula. Seja para trabalhar 

a língua portuguesa, a geografia, a história, ou algum fato social, ele pode ser empregado 

como ferramenta de apoio na aquisição do conhecimento. 

 O jornal impresso é um veículo dinâmico que admite uma infinidade de assuntos 

referentes às mais variadas partes do mundo, enquanto a preocupação da escola está na 

promoção e aquisição de conhecimento. Embora nos bancos escolares essa transmissão 

aconteça de forma sistematizada, com conteúdo preestabelecido dividido ao longo dos anos, 

também cabe à escola aliar suas disciplinas a assuntos atuais e aos principais fatos da 

realidade contemporânea. Nas palavras de FARIA (1996:12) 
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A escola, como toda a instituição, é um estabelecimento relativamente fechado e 
nela os alunos recebem (ou deveriam receber) instrução e formação. Dado o 
anacronismo, em parte inevitável, de sua estrutura e dos programas, os alunos ficam 
ali isolados da sociedade que evolui à sua volta. Um dos principais papéis do 
professor, seria, pois, o de estabelecer laços entre a escola e a sociedade. Ora, levar 
jornais/revistas para a sala de aula é trazer o mundo para dentro da escola. 

 Considerando a afirmação de FARIA (1996), entendemos que a grande vantagem do 

uso de jornais nas instituições de ensino está na capacidade que estes periódicos têm de 

agregar conhecimentos que vão além dos conteúdos das disciplinas do currículo escolar.  

 De acordo com FAUSTO NETO (2004), trazer os meios de comunicação para a sala 

de aula significa combater o retrocesso no que diz respeito às dinâmicas escolares. 

É como se à escola não restasse alternativa para não tornar-se anacrônica: ela precisa 
estabelecer uma aliança estratégica com a Comunicação, em diferentes níveis, quais 
sejam, trazendo os meios para a sala de aula, refletindo sobre eles, criticando seus 
processos de produção, considerando as informações trazidas pelos alunos, 
repensando, enfim, a própria dinâmica comunicacional na escola. (FAUSTO NETO, 
2004, p.51) 

Assim, a inserção do jornal impresso na sala de aula, proporciona o contato do aluno 

com linguagens diferentes e promove conhecimento de maneira interdisciplinar. Já o sistema 

de ensino escolar isola os objetos de seu meio ambiente e, ao separar as disciplinas, dissocia 

os problemas de sua realidade prática, onde as informações não chegam a nós 

compartimentadas em disciplinas especializadas, (FAUTO NETO, 2004, p.47).  

O jornal, enfim, colabora para a intersecção da realidade e dos acontecimentos da 

sociedade através de fotografias, infográficos, tabelas que facilitam a interpretação dos fatos 

com as tradicionais metodologias escolares. 

 Frente ao texto jornalístico, é tarefa do leitor entender o lugar dos acontecimentos na 

sociedade e traçar uma relação entre o passado e o presente dos fatos. É justamente este tipo 

de exercício que torna positivo o uso de jornais na escola, pois eles são veículos de 

comunicação que exigem leitura atenta e interpretação. Cabe ao aluno refletir sobre os fatos, 

hierarquizá-los, entender a relevância do acontecimento no quadro social atual.  O jornal 

proporciona também, o desenvolvimento de posturas cidadãs por parte dos alunos, que 

passam a questionar a sociedade e desenvolvem interesse na participação popular. É o que 

afirma PAVANI; JUNQUER; CORTEZ (2007:15): “O jornal é um instrumento de 

transformação da realidade e colabora para que a comunidade possa, pelo domínio da 

informação, garantir pleno exercício de sua cidadania.”  È possível perceber os jornais como 

aliados da cidadania, à medida que são capazes de promover esclarecimento sobre os 
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principais episódios que fazem a história de um país, de uma região ou do mundo. Tal 

esclarecimento habilita os indivíduos a questionarem as decisões políticas, o quadro 

ambiental, a saúde, a segurança, entre outros inumeráveis panoramas. 

 Cabe falar também sobre o jornal como ferramenta didática. Muito mais do que 

promover uma melhora no vocabulário e desenvolver o senso crítico dos estudantes.  

Em sala de aula, o jornal ajuda no desenvolvimento dos processos de aprendizagem 
ao exercitar as capacidades de atenção, observação, síntese, associação, comparação 
e análise, aprimorando o poder de argumentação e estimulando o gosto pela 
pesquisa, (BOAVENTURA; BAHIA, 2007, p. 175). 

Dessa forma, podemos perceber o potencial interdisciplinar do jornal quando posicionado no 

horizonte escolar. Uma boa leitura das notícias é capaz de despertar a curiosidade dos 

estudantes sobre temas atuais, estimular a pesquisa e incitar debates. Isto porque os alunos 

sentem a necessidade de se perguntar o porquê dos acontecimentos para melhor entenderem 

suas origens e conseqüências. 

 Familiarizando-se com o jornal impresso, o aluno tem a possibilidade de conhecer 

mais a fundo os tipos de texto, aprendendo a diferenciar informação de opinião. Além disso, a 

leitura de notícias e reportagens também permite que o estudante identifique a forma com que 

são organizadas as informações no texto, como também a fundamentação das idéias e as 

estratégias para se escrever de maneira clara e objetiva. 

 Para PAVANI; JUNQUER; CORTEZ (2007:18),  

Devemos estar cientes de que o saber está presente na essência da sociedade, 
difundido pelos meios de comunicação. Esse saber nem sempre é o mesmo pelo qual 
a escola luta, aliás, ele é, em geral muito mais agradável que o modo de ser da 
escola: enquanto o saber descentrado chega por meio de várias linguagens, o saber 
escolar o faz  na linguagem hermética do conteúdo programático.  

Portanto, o jornal também é fonte de conhecimento, mesmo distante da formalidade 

dos conteúdos programáticos. Talvez esse seja o grande trunfo do jornal, quando comparado 

aos métodos de ensino tradicionais, já que ele promove o saber através de meios menos 

burocráticos e mais próximo da linguagem cotidiana. Além disso, o jornal é um espaço onde 

os estudantes podem encontrar a aplicação dos conteúdos aprendidos em sala de aula no 

“mundo real”.  
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3.3 O Jornal da Escola 

Os jornais escolares não são novidade. Já no início do século XX, Célestin Freinet6 se 

opunha aos tradicionais métodos de ensino franceses e por isso propunha um método de 

trabalho de imprensa na escola, baseado na criação diária de textos livres. Os alunos 

escreviam e discutiam a respeito de seus textos que depois eram encadernados e trocados com 

correspondentes de outras escolas. Ao que se sabe, este autor rejeitava a pedagogia tradicional 

por considerá-la muito distante da realidade dos alunos. Por isso, defendia a espontaneidade e 

um franco posicionamento, fatores que proporcionariam uma reflexão e uma aproximação dos 

estudantes com o contexto em que viviam. 

 Sobre as origens desses periódicos, FREINET (1974:18) afirma que: 

Poderá dizer-se que, apesar de tudo, sempre houve jornais escolares, mais ou menos 
clandestinos, nos quais os alunos davam livre curso, se não à sua expressão 
espontânea, pelo menos aos seus ressentimentos contra as limitações e a autoridade 
da escola. 

 

 Isso significa defender que desde o princípio, os jornais escolares surgem de intenções 

democráticas, de livre manifestação. Porém, o espaço para reivindicações não é a única 

justificativa para a implantação deste tipo de projeto na escola. Ele também surge como uma 

alternativa de motivação à participação e como uma porta de acesso à cidadania. António 

Santos e Manuel Pinto apud FARIA; ZANCHETTA (2002:141) justifica a produção de 

informativos citando, quando afirmam que “o jornal escolar não é um fim em si mesmo, mas 

um dos meios possíveis para o desenvolvimento de uma dinâmica geral na escola”, 

ressaltando que, neste caso, o processo produtivo é tão importante quanto o material final. A 

afirmação deste autor também reforça as relações entre os princípios da Educomunicação com 

as experiências de imprensa escolar. Isto porque quando revelamos a importância do processo 

produtivo de um jornal escolar, implicitamente, consideramos todo o potencial educativo e 

reflexivo que acontece por trás do ato de construir notícias, reportagens, artigos, fotografias, 

etc.  

Este processo capaz de mobilizar grande parcela da comunidade, também incita os 

estudantes a produzirem mais trabalhos e com maior cuidado, pois no momento em que seus 
                                                           
6 Há relatos de que Célestin Freinet (1896-1966) passou dias desagradáveis durante sua vida escolar, na França. 
Este talvez tenha sido o principal motivo que o levou a desenvolver métodos de ensino menos formais, que 
valorizassem a criatividade, o trabalho manual, as atividades em grupo e as experiências e descobertas pessoais 
dos alunos, isso já nas primeiras décadas do século XX. 
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textos são publicados e caem em circulação, estão sujeitos à opinião pública. É o que afirma 

DECKERT; LINCK (2008:08) quando diz que “É um fato que a participação no jornal 

escolar constitui um fator de estímulo e motivação para os alunos que têm suas opiniões e 

produções (textos, pesquisas e desenhos) valorizados pela divulgação pública e que 

possivelmente serão alvo de críticas”. Assim, um jornal informativo escolar atua como um 

veículo de divulgação dos trabalhos realizados na escola, seja por alunos, professores, 

direção. E, a partir do momento em que este trabalho começa a repercutir na comunidade em 

torno do estabelecimento de ensino, os alunos sentem-se recompensados o que provoca neles 

uma melhora na auto-estima e um sentimento de satisfação. 

Talvez a principal vantagem do jornal escolar seja que este tipo de ação ultrapassa as 

práticas curriculares corriqueiras, e permite ao aluno buscar conhecimentos além da sala de 

aula; e ao professor não se restringir apenas aos conteúdos obrigatórios de cada ano letivo. 

Trata-se de um exercício da livre expressão, da criatividade e uma porta para novas 

iniciativas, capaz de promover a integração de pessoas.  

IJUIM (2000:119) defende que: 

Como instrumento complexo, portanto, o jornal será sistema aberto para abrigar 
saberes e objetivos não necessariamente pré-determinados, mas também aqueles 
identificados durante o próprio processo cultural em curso na escola. Não atenderá 
somente aos conteúdos propostos nos parâmetros curriculares, mas será veículo de 
canalização das reflexões, das aspirações, dos medos e das alegrias dos pequenos 
comunicadores. 

 Assim, à medida em que os alunos se envolvem no desenvolvimento dos conteúdos do 

jornal, estão expostos as mais diversas facetas da sociedade, o que os leva a refletir muito 

além de disciplinas da escola. O jornal escolar é sim, uma ferramenta educativa que se 

diferencia dos métodos de ensino tradicionais, mas nem por isso perde em seu caráter 

interdisciplinar. Pelo contrário: promove o conhecimento em diversas áreas que vão além da 

ortografia ou do hábito de ler. Conforme IJUIM (2001:37) 

[...] o jornal escolar assume também seu caráter de essência interdisciplinar.  E, 
nesse caso, a interdisciplinaridade acontece não como imposição de programas 
fechados, mas como atitude mental que, com naturalidade, faz aflorar um princípio 
dialógico e translógico. Qualquer matéria jornalística será fruto de uma postura 
reflexiva interdisciplinar e de sua contextualização [...] 

Em pleno século XXI, os motivos para se desenvolver um jornal escolar não se 

distanciam muito da proposta inicial de Freinet. Geralmente a imprensa escolar é implantada 

para proporcionar aos estudantes uma educação ativa e a construção do conhecimento em 

conjunto. Além disso, o processo descontraído de produção promove entretenimento aliado à 
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aquisição do conhecimento. Esta prática também pode ser encarada como uma estratégia para 

manter os alunos freqüentando as aulas em determinados contextos sociais. Em algumas 

localidades o sentimento de pertencimento é muito forte, e o jornal escolar funciona como um 

local de identificação, de reforço às raízes. Desta maneira, os indivíduos sentem-se acolhidos 

por encontrarem no jornal escolar, um ponto de referência e de valorização de sua cultura.  

Os jornais escolares funcionam como uma reprodução do que é vivido na comunidade 

escolar e como um meio de divulgação do trabalho realizado dentro da instituição de ensino. 

Conforme IJUIM (2000:115), “os jornais produzidos nas escolas são informativos que 

retratam a vida da escola e dos membros da comunidade: alunos, pais, funcionários e todos 

que estejam direta ou indiretamente envolvidos”. E é isso mesmo que se verifica ao 

folharmos alguma publicação escolar. As páginas estão recheadas de notícias sobre os eventos 

promovidos na escola, apresentações, gincanas, campeonatos esportivos e comunicados da 

administração. Mas por trás disso há todo um processo que mobiliza alunos e professores e 

tece uma rede de politização e participação popular. 
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4  DISCUTINDO O OBJETO 

4.1 Caminhos Metodológicos 

Neste trabalho fizemos um percurso pelo ponto de vista qualitativo baseado na 

observação participante, metodologia que permite a inserção do pesquisador no processo de 

construção do objeto de estudo e o convívio com a situação investigada. Nossa investigação 

abrange a Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, sediada na COHAB Santa 

Marta, zona oeste da cidade de Santa Maria – Rio Grande do Sul, e o envolvimento da 

comunidade escolar na produção do Informativo da Escola Estadual de Educação Básica 

Augusto Ruschi. 

Ao avaliarmos nosso objeto de estudo (o processo produtivo de um jornal informativo 

escolar) e o ambiente em que ele acontece (uma escola pública), consideramos a possibilidade 

de uma aproximação mais estreita com seu contexto, de modo que pudéssemos vivenciar esta 

realidade lado a lado com a comunidade escolar para, num segundo momento, encontrarmos a 

resposta de nosso problema de pesquisa marcado pela seguinte questão: pode a produção de 

um jornal escolar contribuir no processo educativo em uma escola pública, fortalecendo os 

vínculos culturais, identitários e comunitários?  E se pode, como o faz? 

Cabe salientar que a opção por este método exige a presença constante do observador 

para que se possa imergir no universo particular da comunidade estudada, e assim, entender as 

impressões, os desejos, anseios e expectativas dos participantes do projeto do jornal escolar.   

 A aplicação desta metodologia tornou-se viável pelo fato da pesquisadora já estar 

familiarizada com o ambiente escolar e com o grupo de alunos que participa da produção do 

jornal escolar. Esta relação teve início a partir da atuação da própria pesquisadora como 

monitora junto aos estudantes na elaboração do impresso, atividade esta, que consiste em 

reunir os interessados em participar semanalmente da produção do jornal, assisti-los na 

elaboração das pautas, fotografias e textos que farão parte do informativo da escola. 

Há de se considerar que atuando como parte integrante do processo, surge a 

dificuldade de separar as funções de monitora do grupo e pesquisadora, o que poderia 

provocar uma contestação sobre a objetividade dos resultados do trabalho. Afinal, “nenhum 

pesquisador está imune a valores, ideologias, e posições políticas que de algum modo 

perpassam suas escolhas teóricas e metodológicas e as interpretações de dados”, 

(PERUZZO, 2005 p.129).  Para resolvermos este possível conflito, foi preciso estabelecer 

limites claros entre o papel de monitora e as atribuições de pesquisadora. Procuramos intervir 

o mínimo possível no processo produtivo já estabelecido antes do início de nosso trabalho, 
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como também no formato das reuniões, sugestões de pauta ou nos assuntos que os alunos 

consideravam relevantes ou passíveis de publicação. Assim, aliávamos os encontros na qual 

organizávamos as sugestões de pauta com a oportunidade de acompanhar a rotina produtiva 

instituída desde a primeira edição do jornal, evitando ao máximo, induzir resultados. 

Somada a observação participante, optamos pelo uso de entrevistas em profundidade, 

para melhor entendermos os motivos de se reproduzir uma redação dentro da escola, qual o 

papel de um jornal escolar e o que ele representa para os professores, funcionários e alunos. 

Segundo DUARTE (2005:63), “(...) a entrevista pode ser uma ferramenta bastante útil para 

lidar com problemas complexos ao permitir uma construção baseada em relatos da 

interpretação e experiências (...)”. Isto torna possível a compreensão da visão que a 

comunidade tem do veículo para posteriormente entender como a produção deste informativo 

colabora no processo educativo. Por meio de perguntas e respostas exploramos o cenário 

estudado, além de captar as impressões dos entrevistados sobre o fenômeno observado. 

Embora este não seja um estudo de recepção, a realização de entrevistas com a direção, 

alunos, professores da escola e com pessoas da comunidade local foram fundamentais para o 

esclarecimento de alguns pontos. Entre eles, as razões que levaram à reprodução da estrutura 

de uma redação dentro de um ambiente escolar, a importância e a dimensão que esta 

publicação atingiu na comunidade local, como também os resultados desta experiência. 

Para tal, adotamos um modelo de entrevista semi-aberta composta por perguntas-

chave embasadas nos conceitos trabalhados que visam abranger o foco da pesquisa. A partir 

daí pôde-se criar novas questões baseadas nas respostas do entrevistado, buscando exemplos e 

explicações práticas que facilitaram a compreensão do processo de produção do informativo. 

Definida a metodologia, começamos a observação em março, mês de retorno às 

atividades letivas, e das reuniões do jornal, que aconteciam semanalmente sob a orientação de 

um professor e a nossa colaboração. A idéia inicial era idealizar a edição em três meses, o que 

acabou levando seis.  Nossa função junto ao grupo era reunir os alunos, motivá-los a buscar 

fontes, como também levantar possíveis pautas, registrar sugestões, cobrar a entrega das 

matérias, digitalizá-las, estabelecer prazos e revisar os textos. A tarefa dos alunos era de, 

durante a semana, pesquisar os principais fatos da comunidade escolar, solicitar informações 

aos envolvidos, consultar os professores, fotografar, acompanhar eventos, redigir as matérias, 

e principalmente, sugerir pautas que pudessem abarcar o universo escolar como um todo.  

Entre os meses de março e agosto trabalhamos na confecção das matérias que 

compõem a 24° edição do Informativo da Escola Estadual de Educação Básica Augusto 

Ruschi. Ao longo deste tempo, o propósito de realizarmos um encontro por semana nem 
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sempre foi cumprido, às vezes em função de alguma atividade na própria escola, ou razões 

pessoais de alunos e orientadores.  

Depois do processo de diagramação, os alunos que trabalharam na construção da 

edição ainda são consultados a respeito do resultado final antes do material ser enviado à 

gráfica. 

 Concluídas as etapas de elaboração do jornal, iniciamos a análise da produção do 

Informativo Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi buscando entender como 

esta atividade colabora no processo educativo dos estudantes da escola, e as maneiras as quais 

a comunidade local se faz presente e envolvida.  

A partir das impressões coletadas durante a observação e de dados cedidos pelo 

diretor, descrevemos a realidade encontrada na COHAB Santa Marta, bem como nas demais 

localidades na qual residem a maioria dos estudantes da Escola Augusto Ruschi, na intenção 

de situar o contexto de nossa pesquisa. Buscamos entender as razões que levaram o professor 

Danclar Rossato a implantar a experiência com o jornal impresso no local. Quanto ao produto, 

procuramos encontrar no conteúdo das páginas as marcas da participação efetiva dos alunos e 

professores no processo produtivo, do envolvimento da comunidade nas atividades propostas 

pela escola, bem como, aquilo que é escrito pela direção da escola.  

A comparação das rotinas produtivas empregadas na imprensa tradicional com as 

desenvolvidas em um jornal escolar com fins comunitários é um ponto importante a ser 

destacado em nossa análise. A partir disso, pudemos entender como o processo vai dando 

forma ao produto, a importância deste processo para a comunidade local e como o jornal se 

transforma em uma ferramenta de inserção social.  
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5 O INFORMATIVO ESCOLA AUGUSTO RUSCHI: DO PROCESSO AO PRODUTO 

5.1 O Contexto 

 Localizada na COHAB Santa Marta, zona oeste de Santa Maria, a Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi foi fundada em 04 de novembro de 1986. Funcionando nos 

turnos da manhã, tarde e noite, acolhe diariamente, cerca de 1900 alunos. Trabalham no local 

115 professores e 31 funcionários. 

 Por ofertar vagas tanto nas séries iniciais, como no ensino fundamental e médio, esta 

instituição de ensino recebe grande parte dos alunos residentes na COHAB Santa Marta e das 

localidades denominadas Prado, vila Jockey Club, Parque Pinheiro Machado, Tancredo Neves 

e Vila São João. Alguns desses locais possuem marcas evidentes do baixo nível 

socioeconômico e não oferecem condições adequadas para um desenvolvimento saudável. É o 

caso da Nova Santa Marta, cujo destino dos estudantes que lá residem também é a Escola 

Augusto Ruschi.  

A Nova Santa Marta é um núcleo habitacional composto pelas seguintes unidades 

residenciais: Sete de Dezembro, Núcleo Central, Marista II, Dez de Outubro, Alto da Boa 

Vista e Pôr do Sol. Estima-se aí vivam em torno de 18 mil pessoas. A história deste bairro 

teve início em 1991 quando algumas famílias integrantes do Movimento Nacional de Luta 

pela Moradia ocuparam uma área desapropriada pelo governo do estado. Na época, a intenção 

era construir neste espaço, um conjunto residencial financiado pela COHAB (Companhia 

Estadual de Habitação).  A partir da ocupação, as famílias cuja origem são as cidades vizinhas 

e a própria periferia de Santa Maria, passaram a construir barracos de lona, mesmo com a 

inexistência de água encanada. A precária infra-estrutura fez os moradores do local ficarem 

conhecidos por sem-tetos. 

O crescimento desordenado da Nova Santa Marta7 resultou em uma série de carências 

originadas pela ausência de unidades de saúde, coleta de lixo, redes de esgoto, energia elétrica 

e condições dignas de habitação. Além disso, há um rótulo preconceituoso no que se refere 

aos moradores do local, por suas condições de vida, e principalmente por serem oriundos de 

uma área de ocupação.  

                                                           
7
 Em setembro de 2009 a governadora do Estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius transferiu a posse da área 

de 254 hectares do bairro Nova Santa Marta para a prefeitura de Santa Maria. A partir disso, os moradores da 
região ganharam o direito de propriedade dos lotes que ocupam. 
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Este quadro acaba por interferir diretamente no ambiente escolar, pois é comum 

encontrar alunos provenientes dessas regiões que sofrem com a fome, pobreza, discriminação, 

desemprego, carência de recursos materiais e psicológicos, além de frustrações, sensação de 

rejeição e de impotência diante de determinadas situações com marcas de desestruturação 

familiar. Junto a estes alunos estão aqueles que pertencem a uma classe média. 

Em entrevista concedida para esta pesquisa, o diretor da escola e conhecedor da 

região, professor Danclar Rossato8, falou das condições de vida de alguns alunos e evidenciou 

a ocorrência de abuso sexual, uso de drogas, violência doméstica, dificuldades financeiras e 

fome. Somado a isso, estão a precariedade das moradias e os episódios de discriminação, 

compondo um quadro de exclusão social. Muito mais do que vítimas de uma sociedade 

preconceituosa, estes alunos são crianças e adolescentes que carregam consigo traços dos 

hábitos de suas famílias e comunidades, o que torna o ambiente escolar um lugar heterogêneo 

e palco para uma constante troca de experiências. 

Os casos de evasão escolar não são raros na Augusto Ruschi, principalmente entre os 

alunos do ensino médio. Quando atingem uma idade em que já são aceitos no mercado de 

trabalho, muitos largam os estudos. Não por uma questão de opção, mas porque precisam 

contribuir com o orçamento familiar e a jornada de trabalho não é compatível com o horário 

das aulas. Também podemos citar casos que em função da desestruturação familiar, os pais 

não se interessam em acompanhar a educação dos filhos e não controlam sua freqüência 

escolar. 

Frente a essa realidade, a escola procura adotar algumas medidas notáveis e 

necessárias para que os alunos sintam-se bem recebidos e motivados a continuarem 

freqüentando as aulas. Uma destas estratégias é a participação da escola em um projeto que 

envolve o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande 

do Sul (SEC) e a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 

(Unesco). Trata-se da Escola Aberta para a Cidadania9, uma iniciativa que visa abrir os 

portões da instituição de ensino nos finais de semana para que toda a comunidade local possa 

                                                           
8  Em anexo, entrevista com o professor Danclar Rossato, diretor da escola e fundador do Informativo Escola 
Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi. 

9 Atualmente, 91 municípios gaúchos possuem Escolas Abertas que têm como foco principal a inclusão social. 
Além disso, um dos objetivos está na aproximação entre escola e comunidade.  

Fonte: http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/escola_aberta.jsp?ACAO=acao1 
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usufruir de sua estrutura no intuito de evitar a exposição dos jovens com a violência e a 

situações de risco. Esta aproximação que torna o ambiente escolar mais amigável também é 

capaz de reforçar o empenho da comunidade com a preservação de um patrimônio coletivo.  

O projeto Escola Aberta é uma ação capaz de transformar a escola em um ambiente mais 

democrático, e ainda promove a socialização e o estreitamento das relações entre pais dos 

alunos e escola, o que gera um maior comprometimento por parte das famílias com a 

educação dos filhos. Isto é de primeira importância em um contexto onde a maioria das 

famílias são de baixa renda e com poucos anos de estudo. 

Em 2009, a Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi foi a vencedora da 

etapa regional do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar10, promovido pela 

Secretaria Estadual da Educação e pelo Comitê Estadual de Avaliação do Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar, e é a representante do Estado na etapa nacional do concurso. A 

avaliação consistiu na análise da gestão da escola no caráter pedagógico e a participação da 

comunidade, tendo como base o ano de 2008. A conquista levou o diretor da instituição a 

participar de um intercâmbio concedido pela organização do prêmio, em Washington, capital 

dos  Estados Unidos, onde foram apresentadas as ações que levaram a escola ao 

reconhecimento, como também a realidade de algumas escolas norte-americanas.  

  

5.2 O histórico do Informativo Escola Estadual Augusto Ruschi 

A experiência com a produção de jornais impressos começou na Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi em data anterior ao ano 2000. Nesta ocasião, foram 

lançadas duas edições com outro nome, sem periodicidade, no formato tablóide e impressas 

em papel jornal. O informativo em sua atual configuração nasceu no ano 2000, através da 

iniciativa do professor Danclar Rossato, atual diretor da escola, mas que na época ainda não 

ocupava o cargo.  Tal proposta está baseada na reunião de alunos voluntários dispostos a 

fotografar e coletar informações dos principais acontecimentos da comunidade escolar para a 

redação das notícias que irão compor a edição do informativo veiculado trimestralmente ou 

                                                           
10 O Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar é coordenado em todo país pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (CONSED), União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), UNESCO e 
Fundação Roberto Marinho. A iniciativa conta com o apoio da Embaixada Americana, Movimento Brasil 
Competitivo, Gerdau, Petrobrás e Compromisso Todos pela Educação. 

Fonte: http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/noticias_det.jsp?ID=5389 
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semestralmente, conforme a disponibilidade dos integrantes do projeto. A publicação é 

inteiramente financiada por apoiadores e patrocinadores.  

De acordo com o diretor Danclar Rossato, o Informativo Escola Estadual de Educação 

Básica Augusto Ruschi foi criado sob a justificativa de reproduzir os principais 

acontecimentos do universo escolar, atuar como um registro histórico e divulgar a trajetória 

educativa do local. Havia também a intenção de proporcionar através deste projeto, 

participação popular e integração entre alunos, professores, direção, funcionários e 

comunidade local.  Além disso, a produção de um jornal escolar é uma atividade que soma 

elementos pedagógicos e lúdicos, como vimos anteriormente. 

Entre os anos de 2000 e 2007 o jornal era veiculado trimestralmente sob a organização 

do professor Rossato. Porém, após assumir a direção da escola, teve seu tempo reduzido para 

auxiliar os alunos na organização do impresso, e por conta disso a freqüência das edições 

diminuiu. Para que o projeto tivesse continuidade foi preciso contar com a cooperação dos 

demais professores e também de voluntários. 

Ao longo destes nove anos, o informativo já foi publicado 24 vezes e envolveu o 

trabalho de dezenas de estudantes, professores, comunidade e instituições situadas em torno 

da escola. A estimativa é de que cada edição circule entre cerca de 15 mil pessoas, já que o 

jornal tem uma tiragem de 1800 exemplares e é distribuído para todas as escolas de 

abrangência da 8a Coordenadoria Regional de Educação, patrocinadores, professores, pais e 

alunos.  

 

5.2.1 O Produto 

 A edição número 24 do Informativo Escola Estadual de Educação Básica Augusto 

Ruschi é composta por 16 páginas impressas em papel ofício. As informações envolvem os 

principais acontecimentos da escola e as produções dos alunos do primeiro semestre letivo de 

2009. 

 O planejamento gráfico da capa segue o padrão das impressões anteriores, bem como 

o modelo de numeração das páginas, no entanto, ele não é fixo no interior do jornal. A 

exemplo dos jornais impressos tradicionais, o informativo utiliza-se de recursos gráficos tais 

como boxes, variação do número de colunas, fotografias, legendas, olho, janelas, variação de 
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fontes e tamanhos nos títulos e nos textos, marca d’água,  e para tanto faz uso do programa 

gráfico Adobe PageMaker. 

Forma e conteúdo da edição nº24 do informativo, enquanto nosso objeto de estudo, se 

materializa da seguinte maneira: à primeira vista, o que se destaca na página de capa do 

informativo é a logomarca que identifica o produto, o número da edição e a gestão 

correspondente. A página está dividida em duas colunas. Na esquerda, localiza-se a notícia 

considerada de maior destaque. No caso é a classificação da escola ao Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar11, acompanhada de três fotografias. Na direita, uma coluna 

mais estreita com tonalidade de cinza, com as chamadas para as principais matérias da edição. 

No rodapé, há o anúncio de um dos patrocinadores12.   

 A página dois é formada por três colunas horizontais. O primeiro espaço é dedicado ao 

editorial, onde o diretor da escola discorre sobre a educação no Rio Grande do Sul e as 

conquistas da escola, e ocupa cerca da metade da página. Abaixo está a nota Jornada 

pedagógica FEV/09, ilustrada com duas pequenas fotografias.  O expediente ocupa o espaço 

restante.    

 Na página três encontramos duas matérias, ambas sem fotos. A primeira, Pré-

vestibular Alternativa: oportunidade de estudo para os nossos alunos, traz um texto de 

introdução, uma chamada em tonalidade de cinza que destaca o depoimento dos alunos sobre 

o projeto. As opiniões estão organizadas em pequenos blocos, distribuídos em três colunas. O 

texto organizado em tópicos O que assombra, escrito pelo professor Carlos Irajá, lista em três 

colunas, uma série de características de doenças comuns. 

 A página quatro dá suporte a três matérias. Na coluna vertical da esquerda uma 

fotografia acompanha a nota Programa janela aberta (Peies). Abaixo há uma pequena nota 

de esclarecimento. Na direita, o texto Oficinas do blog e uma foto ocupam a parte superior da 

página. Abaixo desta notícia há o relato Projeto de tradicionalismo na escola, ilustrado por 

duas fotografias. Na parte inferior, há dois anúncios dos patrocinadores. 

                                                           
11 Referido anteriormente no item 5.1 – O contexto.  

12
 Estão distribuídas ao longo das páginas do informativo, as marcas dos patrocinadores do jornal. É relevante 

dizer que toda a publicação é financiada por meio de apoiadores. A escola não tem nenhum tipo de custo com a 
impressão do Informativo Escola de Educação Básica Augusto Ruschi. 
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 A página cinco é dedicada ao texto A escola aberta do Augusto Ruschi iniciou seu 

terceiro ano com muitas atividades. Nove fotos das oficinas ministradas no Projeto Escola 

Aberta e seus participantes ilustram a reportagem. Aqui aparecem as primeiras fotografias 

acompanhadas de legendas nesta edição do informativo. Uma pequena nota no canto inferior 

direito cita a festa junina que aconteceu na escola no mês de junho. 

 A página seis abriga três matérias. Na parte superior, há uma ilustração e o texto PDE 

– Plano de desenvolvimento da escola. Um box contendo um parecer positivo emitido pela 8a 

Coordenadoria Regional de Educação encerra esta notícia. Abaixo, no lado esquerdo, 

encontramos a nota Festa junina, e quatro pequenas fotografias. No lado direito, um quadro 

cinza comporta a nota Psicologia em destaque. Um anúncio ocupa a base da folha. 

 Conexão Zona Oeste na Feira do Livro é a notícia que abre a página sete, dividida em 

uma coluna horizontal, na parte superior, e duas verticais, na parte inferior. No canto superior 

direito há uma foto da apresentação do grupo Conexão Zona Oeste. Debate na Unifra  é o 

título da nota acompanhada de foto, que trata da participação de professoras da escola em um 

debate. Ao lado, há uma foto de alunos portando livros e uma dica de leitura da professora 

Maria de Lurdes Motta. No verso, que aparece antes da dica, é empregado o itálico, 

formatação não recorrente no informativo. No rodapé há um anúncio. 

A parte do informativo de maior repercussão entre os alunos está situada nas páginas 

oito e nove. É o Fala Coração, uma coluna que existe também nas edições anteriores. 

Distribuídos em três colunas por página, os recados ocupam pequenos blocos de texto. Tanto 

o nome de quem manda quanto do de quem recebe são destacados em negrito. Imagens em 

marca d’gua de pequenas flores estão distribuídas nas duas páginas. Embora existam 

mensagens menores ou maiores em conteúdo, nenhuma ganha destaque especial. 

Na página dez, estão distribuídas fotografias acompanhadas das devidas legendas de 

diversas ações que aconteceram na escola, sob o título Momentos marcantes... O box XXVII 

Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (Seurs), aparece em uma tonalidade de 

cinza na parte inferior, e completa a página. 

Na página onze, dividida horizontalmente, há uma matéria na parte superior: Na era 

da informatização, e duas imagens. Na parte inferior o título Investimentos apresenta cinco 

fotografias de melhorias na escola. No rodapé existe um anúncio.  



 41

Na página doze vemos à esquerda o título Nossa escola celebrou a páscoa com a Apae 

e duas imagens. Também à esquerda, abaixo, Trabalho de ciências – alimentação, uma 

fotografia e a nota assinada pela professora Eunice A. Corrêa. À direita, está a nota Feliz 

Aniversário e uma imagem. No canto inferior direito, está em um box a nota Posse dos 

líderes. Um anúncio fecha a página. 

Na página treze, há quatro matérias. A primeira delas, Dia de premiar os vencedores 

da rústica traz uma pequena fotografia e ordena o nome dos premiados na atividade. Na 

direita está a nota Inovação no laboratório de ciências. Abaixo, encontramos a matéria 

Jornada pedagógica de julho/09 e uma montagem com várias fotos. No lado direito desta 

matéria, vemos a nota Aniversários do semestre e a foto de uma confraternização. No canto 

inferior direito há um pequeno anúncio de apoiador. 

Também há quatro matérias na página quatorze. Na parte superior, está a notícia e a 

foto do Festival de danças gaúchas Baygon. Em seguida, a nota Homenagem às mães e uma 

fotografia.  Abaixo, um quadro cinza traz o título Eleição do CPM, uma pequena introdução e 

texto organizado em tópicos. À direita, uma fotografia ilustra a nota Entrega de boletins. 

Nesta página há três anúncios de patrocinadores. 

Obras e investimentos do primeiro semestre 2009 é o título apresentado na página 

quinze. Abaixo estão distribuídas 19 fotos dotadas de legendas explicativas. 

Por fim, a contracapa é o local do texto Caminhada ecológica envolve comunidade 

escolar, ilustrada por duas grandes fotos. No canto direito, uma foto menor traz os voluntários 

que trabalharam na elaboração da 24° edição do Informativo Escola de Educação Básica 

Augusto Ruschi, bem como seus nomes, na legenda. A logomarca de um apoiador encerra a 

publicação.  

 

5.3 A Rotina Produtiva de um Jornal Escolar 

Reuniões de pauta e o contato com as fontes são dois dos passos que fazem parte das 

rotinas produtivas no jornalismo. Mas quando nos afastamos da realidade das grandes 

redações alimentadas por fontes oficiais e agências de notícias, e atingimos a dimensão da 

comunicação comunitária, este universo é um pouco diferente. 
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 Como já mencionado, o jornal escolar funciona como uma porta de entrada para a 

participação popular dentro das escolas. Para que isto aconteça é preciso que a comunidade 

escolar esteja diretamente ligada ao seu processo produtivo. E é o que ocorre na Escola 

Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, em relação à produção do jornal informativo 

da escola, onde mesmo distante de interesses empresariais ou de manuais de redação, as fases 

da coleta, seleção e apresentação descritas por WOLF (2003), também acontecem, adaptadas 

à realidade local.  

Consideramos aqui o período de elaboração da 24a edição do periódico – de março a julho de 

2009 – para a  análise da rotina produtiva do Informativo Escola Estadual de Educação Básica 

Augusto Ruschi, que envolve o trabalho de um grupo de alunos voluntários, uma monitora e 

pesquisadora e um professor orientador. A monitora foi convidada pelo diretor Danclar 

Rossato Já o professor Fábio Freitas, além de colaborador do jornal, leciona a disciplina de 

história na escola. 

 Para participar do projeto, basta que os alunos interessados passem a freqüentar as 

reuniões que acontecem nas quartas-feiras, após o horário das aulas. Esses encontros não têm 

lugar específico para ocorrer; os alunos e professores se encontram no pátio e são conduzidos 

a alguma sala vaga. Quanto à seleção de voluntários, no início do ano letivo, aqueles que 

trabalharam na edição anterior, passam nas salas de aula e convidam os demais alunos da 

escola para integrar a equipe do jornal.. 

Colaboraram diretamente na elaboração da 24° edição do informativo, 11 estudantes 
13do sexto e do sétimo ano do ensino fundamental e um aluno do 2° ano do ensino médio, 

com idades entre 13 e 17 anos, sendo 7 meninas e 5 meninos. O predomínio de alunos dessas 

séries está ligado à compatibilidade dos horários das aulas e da reunião do jornal, e não torna 

esta experiência menos heterogênea, pois a diferença de idade, sexo e origem influenciam 

diretamente nas opiniões e preferências individuais e, portanto naquilo que eles têm a 

contribuir para a publicação.  

Durante os meses de março a julho acompanhamos as reuniões da equipe de 

voluntários encarregados de buscar as matérias para o jornal escolar.  

                                                           
13 Nesta edição participaram os alunos Flávia R. Weiss, Daiane M. do Amaral, Kethelen Brasil Stello, Angélica 
da Costa Pereira, Jenifer dos Santos Scheneider, Caroline dos Santos Cezimbra, Rui M. Porciuncula, Matheus 
Cavalheiro, Suamyr A da Silva Josende, Jorge V. Ayres da Rocha, Jeonisson de C. Ortiz, Débora Santos da Silva 
Andrade  
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A publicação não é segmentada por editorias, mas alguns assuntos são recorrentes, 

como vestibular e pré-vestibular, esportes, informática, obras e investimentos e Projeto Escola 

Aberta. O editorial e a coluna Fala Coração são fixas. Outras matérias partem de sugestões 

dos próprios alunos que compõem a equipe do jornal e participam diretamente das atividades, 

como também assuntos administrativos que envolvem a direção e a supervisão. Os demais 

professores são consultados como fontes e dão colaborações espontâneas como autores. 

Embora não seja comum essa participação, os pais também têm liberdade para contribuírem 

na construção das edições do jornal.  

Nos encontros que aconteciam em clima de informalidade, os alunos sugeriam as 

pautas em torno das atividades da escola, de fatos que despertavam atenção ou curiosidade e 

também de trabalhos, premiações, visitas, apresentações ou eventos em que estavam 

envolvidos, e tinham livre acesso ao laboratório de informática para que pudessem escrever 

ou digitar as matérias. Outros estudantes da escola que não os voluntários da equipe do jornal 

frequentemente forneciam sugestões ou solicitavam que alguma foto ou texto fosse publicado. 

Essas contribuições eram voluntárias e esporádicas e geralmente aconteciam quando algum 

aluno tinha um texto de sua autoria que considerava de boa qualidade para publicar. Não eram 

raros os pedidos para que incluíssemos no jornal letras de músicas, receitas, palavras 

cruzadas, entre outros. Neste caso, precisávamos interferir, já que o objetivo do jornal é 

divulgar informação. Frente a isso, deduzimos que o tipo de conteúdo que mais chama a 

atenção e desperta o interesse desses alunos em jornais e revistas são os passatempos, os 

conteúdos de entretenimento.  

Algumas notícias chamam atenção por envolverem e despertarem também o interesse 

da comunidade local e não só de alunos e professores. Entre elas, estão o relato sobre a visita 

da Apae na páscoa (na página 12 do informativo), instituição vizinha da escola, a entrega de 

boletins aos pais (página 14), como também, a homenagem às mães da comunidade, através 

de um carro de som que circulou nas imediações da comunidade (página 14). São informações 

que descrevem uma parte do cotidiano local e de como e em quais ocasiões acontece a 

participação da população dos arredores nas atividades propostas pela escola.  

Percebemos que as fotografias que ilustram as matérias são de grande importância 

para a comunidade escolar. A cada sugestão de pauta, a primeira observação feita pelo grupo 

tinha relação com a existência ou não de fotografias do acontecimento. Esta preocupação com 

os registros fotográficos está relacionada com a satisfação da comunidade escolar em 
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encontrar seus feitos nas páginas do jornal sendo divulgados para um grande número de 

pessoas. 

Um fator que chama atenção no produto é a preocupação dos estudantes com 

valorização da participação individual, como também em atender ao pedido de turmas que 

gostariam de sair no jornal. Para isso são listados nomes dos organizadores dos eventos e dos 

freqüentadores, as séries são mencionadas, as iniciativas que nasceram na escola são 

divulgadas e, principalmente, as fotografias, procuram além de ilustrar as notícias, envolver o 

maior número possível de pessoas para que a comunidade escolar se encontre nas páginas do 

jornal. 

 Durante as reuniões, anotávamos as sugestões, discutíamos as possíveis fontes e 

distribuíamos as pautas aos voluntários, para que na semana seguinte trouxessem o material 

ou justificassem o porquê de não terem concluído a matéria.  

Em contraposição às redações dos grandes jornais, a coleta das notícias não acontece 

por meios sistematizados, como por exemplo, as agências de notícias, que produzem 

informação permanentemente. No caso da realidade escolar, os alunos precisam buscar as 

notícias de maneira independente; e fazem isso levantando o calendário de eventos da 

instituição, recordando atividades propostas pela escola, consultando colegas, professores, 

direção e os setores responsáveis pela administração escolar, como também, trazendo para a 

realidade local, assuntos da grande mídia. Um exemplo disso é a matéria O que assombra, de 

autoria do professor Carlos Irajá, na página três do informativo, que presta esclarecimentos 

sobre algumas doenças, entre elas a gripe suína, assunto que estava em evidencia durante o 

período de elaboração do jornal.  

Neste período de seis meses surgiram muitas idéias de pauta e sugestões a respeito do 

que os estudantes julgavam importante mostrar no jornal. Algumas foram descartadas, 

substituídas, não veiculadas por falta de espaço, ou até mesmo deixadas de lado, outras foram 

de relevância incontestável por parte de alunos, direção e comunidade escolar e estampam as 

páginas do jornal. A seleção dos acontecimentos que serão promovidos a notícias ocorre de 

maneira semelhante tanto nos jornais de grande circulação quanto em um jornal escolar. É um 

processo que tem vínculos estreitos com a realidade do público em que o veículo vai circular 

e com os interesses desse público. Portanto, a tendência é que assuntos de abrangência 

nacional sejam substituídos pelos destaques da região. Por exemplo, entre um evento nacional 

e a entrega de boletins aos pais na escola, a opção vai ser por divulgar a entrega de boletins, 
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tal como vemos na página 14, por envolver diretamente os leitores do jornal. Os 

acontecimentos são filtrados tanto pelos alunos, quanto pela monitora e o professor 

orientador, porém, quem decide o que vai compor as páginas do jornal é o diretor, responsável 

pelo planejamento gráfico e a edição final. Cumprida esta etapa, é tarefa dos alunos 

consultarem as fontes e redigirem as matérias. É importante ressaltar que há um espaço 

reservado ao editorial escrito pelo diretor e também aos setores responsáveis pela 

administração escolar. 

 A coluna Fala coração, existe também nas edições anteriores (páginas 8 e 9 do 

informativo). Segundo o professor Rossato, ela foi criada pelos próprios estudantes. Trata-se 

de um local de livre manifestação, onde os alunos mandam recadinhos para suas turmas, 

colegas, funcionários e professores. Recados anônimos e mensagens ofensivas não são 

publicados.  

Um fato que verificamos enquanto observadores do processo produtivo, é que algumas 

das mensagens escritas pelos alunos para serem divulgadas na coluna Fala coração são 

direcionadas aos seus pais ou pessoas da comunidade, mas que não estudam na escola. 

Devido ao grande número de recados e ao espaço restrito no produto, essas mensagens não 

são publicadas, pois a preferência é dada àquelas endereçadas aos próprios alunos da escola. 

A partir disso, podemos entender que a leitura do informativo vai além dos muros do colégio. 

Atinge também a comunidade escolar. 

A coleta das mensagens para a coluna acontece da seguinte maneira: os voluntários 

passam nas turmas, convidam os demais alunos a participarem e recolhem os bilhetes, que 

mais tarde são selecionados e digitados. Os recados não publicados por falta de espaço entram 

na edição seguinte.  

O processo produtivo termina para os alunos após a seleção das matérias. Depois de 

escolhidas, elas são editadas, revisadas e incorporadas ao projeto gráfico do jornal, tarefa que 

é executada pelo diretor, com a nossa colaboração. Depois disso, a edição é mostrada à equipe 

para fins de aprovação e impressa na Gráfica Editora Pallotti, situada também em Santa 

Maria. A distribuição é feita na própria escola. Cada estudante, professor e funcionário 

recebem um exemplar. Os patrocinadores14 do jornal, a 8a Coordenadoria Regional de 

                                                           
14 A edição número 24 do Informativo Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi é patrocinada pelas 
seguintes empresas: Lojas Quero-Quero, Casa Cor Tintas, Supermercado Stangherlin, Supermercado Santa 
Marta, Padaria Industrial, C. R. de Lima Silva, Frazzon Iluminação, Marcenaria Tropical, Lancheria do Meio, 
Gráfica Editora Pallotti, Show Móveis, Dutra Auto Posto, A Nossa Casa Materiais de Construção e SM Fibras.                     
A maioria das empresas apoiadoras não tem sede na na COHAB Santa Marta. 
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Educação (CRE) e cada escola estadual da região de abrangência da CRE também recebem o 

informativo. Após a distribuição, não há um sistema de avaliação do produto em sala de aula.  

Determinadas características presentes nos acontecimentos, somadas ao contexto em 

que está inserido o veículo de comunicação em questão, definem o que é notícia e o que não 

é, isto é, os valores/notícia. Neste caso, analisamos uma região marcada por problemas sociais 

acentuados como preconceito, pobreza, e principalmente, carência de atenção por parte dos 

órgãos públicos e demais setores da sociedade. Entendemos que as notícias selecionadas, 

geralmente são aquelas que envolvem conquistas da instituição e promovem o 

reconhecimento de seus alunos e professores, em uma tentativa de mostrar o lado bom de uma 

comunidade que sofre com o preconceito. Um exemplo disso são as notícias que trazem a 

participação do Conexão Zona Oeste na Feira do Livro de Santa Maria (página 7), a 

premiação dos vencedores da rústica (página 13) ou a repercussão da caminhada ecologia 

organizada pela escola (contracapa).  

Ao acompanhar o processo produtivo do Informativo Escola Estadual de Educação 

Básica Augusto Ruschi, entendemos que ato de selecionar os fatos está ligado com a 

sensibilidade daqueles que trabalham na produção do jornal, personagens que conhecem bem 

os anseios e os desejos do local em que vivem e por isso sabem o que a sua comunidade 

espera de um jornal.  

 

5.4 O Jornal como Inserção 

A experiência de produção jornalística vivenciada dentro da Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi não passa despercebida por alunos, professores, 

funcionários e comunidade local. Isto por ser uma atividade que alia lazer, informação e um 

método de aprendizado que foge do habitual; e, além disso, aproxima dos alunos a rotina 

produtiva deste elemento tão forte no cotidiano atual, que é a mídia. 

Embora o desenvolvimento do Informativo Escola Estadual de Educação Básica 

Augusto Ruschi não esteja ligado com o programa das disciplinas trabalhadas em sala de aula, 

é nela que os resultados positivos dessa experiência aparecem. O processo produtivo de um 

jornal escolar exige que os alunos sugiram pautas, ponderem sobre o que é de interesse da 

comunidade e que estejam sempre atentos frente aos acontecimentos; ações que 

involuntariamente provocam uma reflexão sobre a realidade local, e até uma possível 
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contestação de determinados quadros sociais. A busca por notícias também funciona como um 

estímulo à convivência social. Os alunos-repórteres precisam interagir com pessoas 

pertencentes a tribos distintas, se expressar com clareza, promover comunicação e 

proporcionar visibilidade a todas as turmas da escola.  

É relevante dizer que os voluntários que compõem a equipe do jornal são cobrados 

pela direção da escola a ser responsáveis, pontuais, ter boas notas e um comportamento 

modelo. Somado a isso, recebem algumas noções da prática jornalística, de fotografia e 

orientações sobre como conversar com as fontes. Isto porque são alunos que tem grande 

visibilidade dentro da instituição e por conta disso, devem ser uma referência a ser seguida 

pelos demais. 

O jornal da escola também funciona como uma vitrina para o talento e o potencial 

individual dos alunos. Quando algum desenho ou texto são publicados, estão sujeitos as 

críticas dos leitores. Desta maneira, a possível divulgação dos trabalhos e conquistas motiva 

os alunos a fazerem mais produções e de melhor qualidade.  

Não é raro diagnosticar dentro Escola Augusto Ruschi, alunos com problemas de 

autoconfiança, já que o público atendido na escola pertence à classe baixa e enfrenta 

diariamente as conseqüências da pobreza e do preconceito, como foi dito anteriormente. 

Nesse sentido, a divulgação de matérias e fotografias trabalha diretamente com a auto-estima 

dos indivíduos. Ao verem seus trabalhos publicados, os alunos sentem-se valorizados porque 

entendem que a escola acredita no trabalho deles e se motivam a progredir ainda mais em seus 

estudos. Durante a observação, pudemos acompanhar a reação de alguns alunos ao se 

encontrarem nas fotos do jornal e o sentimento é de satisfação e recompensa. Esta valorização 

é fundamental frente a alunos que estão acostumados a não encontrar oportunidades positivas 

no horizonte que vivem. 
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CONCLUSÃO  

 

Descobrir os motivos que levam uma escola a implantar uma experiência de produção 

jornalística em suas dependências já era uma questão suficiente instigante para a realização 

deste trabalho. Somado a isso, ainda existia o anseio de sabermos se um jornal escolar era 

capaz de trabalhar o reforço dos vínculos identitários em uma comunidade. 

Passados alguns meses desde o início de nossa pesquisa, entendemos que as razões 

que levam uma escola a adotar um modelo de imprensa escolar vão além do aprimoramento 

do ensino das disciplinas obrigatórias, como acreditávamos inicialmente. A elaboração do 

Informativo Escola Estadual de Educação Básica acontece nas dependências da escola, mas 

longe do ensino formal disseminado nas salas de aulas.  

As maiores e mais ricas contribuições trazidas pelo informativo escolar estão no 

próprio processo produtivo, uma ação que cobra dos voluntários, atenção aos acontecimentos, 

responsabilidade, cumprimento de prazos e organização. Em troca, proporciona aos alunos 

um acréscimo de cultura geral, noções jornalísticas, participação popular e, principalmente, 

manifesta a essas pessoas uma forma de capacitação para intervenções na realidade. Todos 

estes fatores listados acima fazem do jornal uma ferramenta aliada do professor na sala de 

aula, não pelo caráter didático, mas por trabalhar diretamente com as emoções de uma 

comunidade muito exposta às mazelas da sociedade. A produção do informativo envolve um 

processo educativo onde os participantes desenvolvem habilidades longe da formalidade dos 

currículos, de maneira divertida, lúdica e inclusiva a partir de reflexões sobre a realidade. A 

capacidade de envolver em sua produção os vários níveis hierárquicos do ambiente escolar 

torna o Informativo Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi um meio que 

promove a troca de impressões com a comunidade. Neste cenário, entende-se que a produção 

do jornal informativo funciona como uma ferramenta capaz de valorizar os elementos 

regionais da comunidade e promover o exercício da cidadania.  Além disso, o informativo 

escolar trabalha diretamente com a auto-estima de alunos pertencentes a uma comunidade que 

convive lado a lado com o preconceito e a discriminação. Ao verem seus trabalhos 

publicados, ou mesmo suas fotografias no jornal, repercutindo na comunidade, os indivíduos 

sentem-se valorizados e recompensados. Outro fator a ser considerado é que o sentimento de 

pertencimento é forte na região, Isto enfatiza a necessidade de trazer para dentro da instituição 

de ensino, estratégias para que os estudantes reconheçam ali suas origens e sintam-se em casa.  
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É relevante salientar que o informativo da Escola Augusto Ruschi tem tiragem de 

1800 exemplares, mas circula entre mais de 15 mil pessoas. São números consideráveis para 

uma publicação que surgiu inicialmente para retratar a caminhada da instituição, mas que com 

o tempo, se tornou um espaço de exercício da cidadania e ganhou a credibilidade da 

população local. A comunidade já sabe que de seis em seis meses, o jornal da estará 

noticiando a participação dos pais nos eventos organizados pela escola, a conquista do asfalto 

em frente a instituição que beneficia toda a região (como já vimos em edições anteriores), o 

trabalho dos professores, e principalmente, o esforço e o progresso de seus filhos enquanto 

alunos da escola e seres humanos participativos.  

A rotina produtiva de um jornal escolar com fins de comunicação comunitária é um 

processo que vai além da sistematização da produção, como nos veículos convencionais. É 

um trabalho que se distancia de fins comerciais e da atividade jornalística profissional, tem 

caráter prático e envolto na educação informal. Aqui o mais importante não é obter 

informações e produzir conteúdo de maneira rápida e automática. Embora se estabeleçam 

prazos a cumprir, o objetivo principal da atividade é proporcionar à comunidade escolar 

participação. 

Também é preciso falar do jornal escolar como espaço de participação popular e 

inclusão. As grandes mídias estão distantes do público e abordam os assuntos de maneira 

muito ampla, já um jornal produzido na comunidade, faz dele uma peça muito particular, 

repleta de conteúdos que envolvem diretamente as pessoas da região. A existência de um 

veículo de comunicação que possibilita a participação direta da comunidade, e dá voz a 

pessoas que muitas vezes são ignoradas pelo poder público e pela imprensa. Assim, uma 

mídia que muitos consideram amadora é capaz de gerar a inclusão de uma comunidade pobre 

e mobilização social. A presença da comunidade dentro da escola é relatada no jornal, por 

exemplo, em notícias que tratam das reuniões e entregas de boletins com a presença dos pais, 

a homenagem no dia das mães, a festa junina que envolve toda a comunidade nos arredores da 

escola, mas principalmente no que diz respeito ao Projeto Escola Aberta.  

Durante nossa observação, constatamos que o jornal cumpre com seu papel de dar 

visibilidade e credibilidade ao trabalho da escola junto aos alunos, pais, funcionários, 

professores e moradores dos arredores. Porém, a participação dos alunos e da comunidade 

pode ser ainda mais efetiva. Isto ocorre porque o palpite do diretor da instituição é decisivo no 

formato do produto final. Algumas matérias produzidas pelos alunos acabam sendo 
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substituídas por informações institucionais, escritas pela administração escolar, em função da 

falta de espaço para se veicular todo o conteúdo elaborado. 

Desde o ano 2000, já foram publicadas 24 edições do jornal escolar. O reflexo desta 

experiência é muito claro no ambiente escolar. Isto é evidente, já que um clima de ansiedade 

toma conta da escola nos meses que antecedem a nova edição do informativo, principalmente 

por conta da coluna Fala Coração e das fotografias. Embora o informativo já esteja 

incorporado ao cotidiano escolar, algumas potencialidades da experiência ainda não são 

exploradas. Uma possibilidade é, através do jornal, trabalhar disciplinas como história, 

geografia, língua portuguesa, e até mesmo, educação ambiental, tão necessária na atualidade. 

Outro viés é levar o jornal até a sala de aula e provocar nos alunos uma reflexão sobre a 

qualidade do produto que é produzido dentro da própria escola através de uma prática 

informal, mas que atinge um grande número de pessoas e por conta disso precisa ser feito com 

responsabilidade. 

Ao chegarmos ao final deste estudo, afirmamos com consistência que a produção de 

um jornal escolar contribui sim no processo educativo. E o faz à medida que capacita os 

alunos para uma reflexão sobre suas realidades, reforça o sentimento de pertencimento a um 

coletivo, valoriza as origens de cada um, e principalmente, trabalha com a auto-estima destes 

alunos, que se sentem estimados e motivados a adquirem ainda mais conhecimento. Isto 

acontece através de um processo produtivo participativo capaz de valorizar os elementos 

regionais da comunidade e promover o exercício da cidadania.  

Ao observarmos o contexto da Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, 

fica evidente que sua grande aposta está na valorização do talento individual de cada um e na 

abertura de um espaço democrático onde a comunidade se sente aceita. Isto faz da escola um 

ponto de referência e que transparece confiança e segurança frente à realidade das pessoas que 

ela acolhe. 
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