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Releitura criativa e pluralidades
Quem quer que se aventure a pensar o Jornalismo ou suas futuras multiformas,
multimeios plataformas, ou tudo mais que vem por aí, não pode deixar de buscar
respostas em toda nossa história, todo nosso edifício de saber. Afinal, desde
as Acta Diurna romanas, os tipos móveis de Gutenberg, os primeiros diários
impressos a partir do século XVI até as atuais edições online, e também não se
esquecendo da revista, do rádio e da televisão, construímos não só um edifício
de periódicos, edificamos um arcabouço de teorias iniciadas por Tobias Peucer,
em 1690.
E já nos domínios do capitalismo, o subsistema da comunicação: grande
capital (patrões), jornalistas profissionais (empregados) e leitores (consumidores).
E nesse tripé quem deve exercer o papel principal: proprietários, jornalistas
ou leitores? Foi um tempo de muitas escaramuças, porém hoje abalado com o
nascimento das mídias sociais que indicam um desmoronamento do sistema.
Surge um leitor-jornalista que interfere, interage. E claro que não surge do
nada. De certa forma, ele vem com um “conhecimento” do meio, adquirido
numa construção pessoal que passa por um processo de assimilação empírico,
diríamos, de leitor, construído em nossa história de vida. O jornalismo também
é construído pelo leitor, tal qual em outras áreas do conhecimento. A ciência não
é feita só por cientistas, a medicina não só pelos médicos, a engenharia não só
por engenheiros, jornalismo não só por jornalistas. No entanto, quantas vezes
nos esquecemos disso.
E se nestes novos tempos de questionamentos amplos tantos pessoais como
institucionais, há que se preservar as melhores aquisições de nossa cultura e
entre elas, a escola e o jornalismo. E, sem dúvida, foi esse o trabalho pioneiro de
Jorge Ijuim. E por esta mesma razão inseriu-se no rol das melhores produções
da universidade brasileira. A proposta revolucionária de levar para o ensino
fundamental e médio o melhor da prática jornalística constitui um momento de
antevisão de novas práticas na circulação e produção da notícia.
É claro que essa proposta não se concretiza impunemente, até por seu próprio
conteúdo revolucionário. Ela exige um entendimento de pluralidades. Prega não
mais um jornalismo entendido como atividade profissional, mas como exercício
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de cidadania que sai da escola, implanta-se na descoberta do conhecimento e
insere-se na comunidade. Transforma o ato de aprender e, conseqüentemente,
o de ensinar. Não há mais o dono do saber. Há o ato de educar, onde todos
aprendem. E o que o professor Jorge Kanehide Ijuim realizou em sua pesquisa
não é o que se pode dizer um trabalho acadêmico de rigor laboratorial. Mais
que uma bibliografia, tem uma biografia que o autor constrói muito antes de sua
entrada no doutorado da Escola de Comunicações e Artes. A rigor, este trabalho é
fruto de suas primeiras preocupações acadêmicas que começam a se concretizar
a partir de um curso de especialização, passam pelo Mestrado e terminam na
brilhante defesa de seu Doutorado.
Em todos os sentidos, não há que se considerar o trabalho desenvolvido por
Jorge Ijuim apenas uma pesquisa acadêmica. Houve uma preocupação maior
de transferência da teoria para a prática. O professor fez questão de escolher
Campo Grande, tal qual Lazarfesld escolheu uma pequena comunidade para
formular seu “two steps flow”, como o local de comprovação. Foi a campo
com professores e alunos de escolas locais. Discutiu pautas, acompanhou
levantamento de informações para as reportagens, refletiu sobre desenhos e
processos de edição, distribuiu jornais, analisou resultados e proporcionou
uma oportunidade ímpar de conhecimento compartilhado com a edição de seu
livro, decisão aliás recomendada unanimemente pelos membros de sua banca
de Doutorado. Naquele momento também compreendemos a importância de
seu trabalho. Ou seja, um retorno ao que o jornalismo tem de mais nobre, o
espaço democrático de troca de informação e opinião, e que pode ser entendido
e apreendido a partir da comunidade da escola. A ampliação da voz de qualquer
cidadão proporcionada pelo jornalismo constitui uma construção de todos.
Temos nossos direitos não apenas à informação. Também temos o direito de
informar. E a prática desse direito, como todos os demais, precisa ser assimilada
o mais precocemente possível. Há ambiente melhor que o da escola?
Cabe ainda ressaltar a contribuição deste trabalho para o aperfeiçoamento
dos cursos de pós-graduação do país. O professor Jorge Kanehide Ijuim, então
na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi bolsista da Capes para
frequentar o Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo. Como aluno regular do programa, cursou os créditos
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obrigatórios em São Paulo e realizou sua pesquisa em Campo Grande. Cumpriu
desta forma os propósitos de estar habilitado, a partir de seu título de doutor,
a implantar em sua Universidade procedimentos e metodologias adotados
pelas Ciências da Comunicação e, ao mesmo tempo, levou para o ambiente de
pesquisa da USP realidades de um Brasil mais distante e fundamental para o
entendimento não de nossas raízes, mas de inclusão e inserção de cada cidadão
na comunidade internacional, glocal, global. Como fruto e consequência destes
esforços, a edição brasileira deste livro veio a público em meados da década
passada.
Ao transferir-se para Florianópolis, em 2008, encontrou na Universidade
Federal de Santa Catarina ampla receptividade para lecionar em área que
sempre esteve à vontade, a redação jornalística. Também encontrou ali uma
massa crítica mais consolidada, um grupo que o acolheu e o estimulou a atuar
na pós-graduação. A UFSC dispõe de um programa de mestrado específico
em Jornalismo. Este ambiente favorável lhe proporcionou a oportunidade de
realizar estudos de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, mais uma
vez com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Preocupado em melhor compreender os modelos jornalísticos
praticados na contemporaneidade, buscou no pensamento de Boaventura de
Sousa Santos mais fundamentos para construir suas críticas a esses fazeres.
Neste clima e nestas circunstâncias, abriu-se uma porta para a reedição desta
versão portuguesa.
Temos em mãos uma obra oportuna e de pluralidades. Interessa a professores
e alunos do ensino básico na medida em que propõe uma nova maneira de
encarar os processos de ensino e aprendizagem. Propõe aos jornalistas uma
releitura criativa de seus afazeres. Ilumina em suas hipóteses e metodologias
as preocupações de pesquisadores na escolha de instrumentos e objetos de seus
estudos. Leva ainda a todos os cidadãos uma ampliação de conhecimentos para
o pleno exercício de seus direitos.
José Luiz Proença
Departamento de Jornalismo e Editoração – CJE
Universidade de São Paulo - Brasil

Apresentação à edição portuguesa
O livro que agora se apresenta aos leitores portugueses, da autoria do investigador
brasileiro Jorge Kanehide Ijuim, é um trabalho sobre o papel que o jornal escolar
pode desempenhar na escola, na formação cívica dos estudantes e no processo
educativo em geral. Trata-se de um estudo académico escrito numa linguagem
rigorosa e cuidada, cuja abordagem pode considerar-se inovadora no contexto
académico português, realizado no âmbito do doutoramento do autor, que cruza
com assinalável rigor áreas como a Educação e o Jornalismo.
O trabalho surge na sequência de um longo percurso académico do autor
em torno da pesquisa sobre o jornal escolar no ensino “fundamental e médio”
do Brasil. Apoiado numa bibliografia variada e multidisciplinar, Jorge Ijuim
procura perceber como é que o jornal escolar pode contribuir para o processo
de humanização do ensino, isto é, de que modo os princípios e práticas
jornalísticas podem transformar o ensino em algo mais do que mera reprodução
de conhecimentos, contribuindo ao mesmo tempo para, nas palavras do autor, o
“processo de humanização no meio escolar”.
Para atingir esse desiderato, o autor enceta uma longa “viagem” estruturada
em “roteiros” por diversas escolas do seu país onde estabelece contactos
com professores e alunos e se depara com tendências e posturas pedagógicas
diversificadas. Paralelamente à descrição dessas vivências, Jorge Ijuim
proporciona ao leitor o conhecimento dos paradigmas educacionais praticados
no Brasil ao longo dos anos.
Através dos roteiros, Jorge Ijuim introduz o leitor nos contextos e nas
experiências que vai encontrando nos contactos com professores e alunos,
expondo ao mesmo tempo enquadramentos teóricos dos “campos” em que a
pesquisa se centra – a Educação e o Jornalismo – questionando-os e apresentando
propostas para o objectivo que o norteia e que repetidamente afirma ao longo do
texto: levar as escolas a verem no jornal escolar uma forma de humanização do
meio escolar.
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No caminho que traçou para a sua pesquisa de ligação entre o jornalismo e
o ensino, Jorge Ijuim aprofunda os fundamentos epistemológicos do jornalismo,
interrogando-se sobre “porquê persistir na redundância” de um tipo de jornalismo
consagrado nos manuais da “grande imprensa”, questionando algumas das suas
premissas. Como proposta alternativa, propõe um jornalismo “humanizado”
como aquele que melhor poderá contribuir para o “processo de humanização no
meio escolar “, preocupação central do seu trabalho.
A investigação de Jorge Ijuim ganha particular interesse para os estudantes
e estudiosos do jornalismo na discussão de conceitos fundadores do campo
jornalístico e da própria actividade profissional do jornalista, como sejam os
conceitos de verdade, responsabilidade, direito à informação e à opinião, ética
e deontologia.
Partindo do questionamento de práticas e técnicas do jornalismo “tradicional”,
o autor recria novas formas do “fazer jornalismo” assentes não apenas na
procura dos factos em si mas sobretudo no seu enquadramento, compreensão e
explicação através de “vias humanizadas e humanizadoras”.
Jorge Ijuim descreve com particular sensibilidade as dificuldades que
encontrou junto de alguns dos seus interlocutores, nomeadamente professores,
na apreensão de conceitos, práticas, técnicas e linguagem do jornalismo na
sua aplicação ao jornal escolar, deixando claro que ao longo dos seus roteiros
interessou-lhe menos o produto final, por exemplo, a “perfeição” de um “lead”
numa peça do jornal escolar, do que o processo desenvolvido durante a produção
dos jornais escolares em que participou, em particular os relacionamentos que se
estabeleceram nesse percurso entre educadores e educandos.
Nas suas visitas às escolas para acompanhamento das actividades de produção
do jornal escolar, Jorge Ijuim não descurou os aspectos teóricos, filosóficos e
técnicos que envolvem o projecto, tendo resultado dessa “oficina permanente”
a produção de um documento a que chama “estratégia para produção de um
jornal escolar”, espécie de roteiro possível de viagem que o autor pretende seja
simultaneamente um ponto de partida e de chegada, em que cada escola e cada
professor constrói os seus próprios caminhos e etapas.
Pontuado por descrições expressivas das experiências vividas, o livro de
Jorge Ijuim fornece aos leitores um quadro muito vivo do ensino nas escolas
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brasileiras visitadas durante a realização da pesquisa. Proporciona também uma
reflexão sobre o papel do jornalismo não apenas na escola – preocupação central
do autor – mas também na formação de cidadãos críticos e autónomos na suas
escolhas e decisões ao longo da vida.
Lisboa, Agosto de 2013
Estrela Serrano
Coordenadora do Centro de Investigação
Media & Jornalismo (CIMJ)

Apresentação
Este trabalho apresenta minha compreensão atual sobre o processo de produção
do Jornal Escolar, tema que venho estudando desde 1987. Desde então, nas
várias etapas dessa caminhada, tenho alimentado minhas reflexões pela vivência
de levar o Jornalismo às salas de aula do ensino fundamental e médio. Nesse
presente estágio, nos últimos três anos, procurei compreender as possibilidades
da produção de jornais como contribuição aoprocesso de humanização no meio
escolar.
A forma que optei para apresentar essas reflexões é inspirada por Néstor
Garcia Canclini, que já havia construído sua obra Culturas híbridas (1998)
nessa estrutura de Entrada e Saída. Meu trabalho não dispõe, portanto, de itens
consagrados pela metodologia, como introdução e conclusões, como poderá ser
observado. Com essa pequena e sutil ‘transgressão’, tento, presunçosamente
aproximar-me do que Canclini chama de ‘projetos emancipadores’, conciliando
o permitido e o proibido, o homogeneizado [pela cultura da academia] e o
subalterno – hibridismo (1998: 32-42).
A maneira de redação também, igualmente, traz certa particularidade.
Baseei-me na tese do livro-tese de Celestino Alves da Silva Júnior, que há muito
defende que “uma tese não sacralizada, porque não absolutizada, pode e deve ser
construída de modo a permitir a imediata utilização do conhecimento novo que
ela possa ter elaborado ou, ao menos, indicado como possível de ser construído”
(in Fazenda, 1991: 165). O autor coloca como uma das principais motivações
para sua proposta o argumento:
“Uma Tese não deve nem precisa ser apenas endereçada aos parceiros
acadêmicos. Ao contrário, ela pode e deve se constituir em uma ponte
entre o território ainda privilegiado em que os acadêmicos se movimentam
e o campo minado das relações sociais em que os ‘homens-comuns’ se
consomem”. (1991: 171)

[Jornal escolar e vivências humanas: um roteiro de viagem, pp. 11 - 14]
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Pensada como ponte, elucida Silva Júnior, uma Tese não se obriga,
necessariamente, a uma redação em jargão cientificista em que o apelo a
expressões obrigatórias acaba por gerar desinteresse ao leitor não-acadêmico.
Nem por isso ela poderá se apresentar nua ou em farrapos. “Uma ponte é um ser
funcional”, assinala.
Acatando a proposta do autor, procurei equilibrar em minha tese o necessário
rigor acadêmico com o desejável acesso de todos os interessados à discussão de
seu conteúdo, ou seja, uma articulação entre o modo de produção e o modo de
circulação do conhecimento.
***
Feitos estes esclarecimentos, a título de orientação da leitura, sublinho alguns
momentos desse possível ‘roteiro de viagem’, que tem três partes:
A Parte I – Entrada – caracteriza-se pela contextualização da pesquisa, com
destaque para a trajetória que constitui meus estudos, como também o ambiente
pedagógico que encontrei e percorri nesse período. Traz ainda uma busca de
compreensão ao termo ‘humanização’, ingrediente fundamental nas discussões
propostas. A par dessa preocupação, também procurei circunstanciar uma noção
de Jornalismo que possa corresponder às aspirações de humanização. Em
decorrência dessas noções, apresento então minhas propostas para a produção
de jornais escolares, consubstanciadas em estratégias abertas à construção
de outras estratégias. Por fim, nesta Entrada apresento os procedimentos
metodológicos que adotei para o desenvolvimento da pesquisa.
Na segunda parte – O meio do caminho... ...ou o caminho do meio –
relato as experiências que tive oportunidade de acompanhar nos últimos três
anos, articulando-as, no entanto, em vários momentos, com as experiências
que estudei anteriormente. Para efeito didático, estas estão em capítulos,
agrupadas por algumas características que as destacam. Devo alertar, porém,
que esse agrupamento em capítulos’ não pode ser visto como tentativa de
classificação dessas experiências, pois todas têm diferenças e semelhanças, suas
peculiaridades, singularidades e pontos comuns. Nessa Parte II, abro um espaço
para a discussão das adversidades vividas pelos participantes da pesquisa e, por
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fim, sem qualquer intenção de ‘traçar o perfil do professor ideal’, proponho uma
reflexão em torno de alguns tipos de professores que encontrei nessa caminhada.
Na Saída – ou Parte III – chego ao momento de um esforço para um
exercício de síntese, quando apresento algumas noções possibilitadas pelas várias
etapas da pesquisa. Em seguida, e em decorrência dessas noções apontadas,
levanto algumas expectativas com base em minha compreensão sobre o tema,
proporcionada por esses estudos.
***
Acima de uma pesquisa científica em busca de conhecimentos novos,
desenvolver este trabalho foi uma viagem, uma caminhada que me
proporcionou vivências humanas vigorosas, as quais me proponho a
compartilhar com qualquer pessoa que deseje humano ser.

I - Entrada
“Abandone a cátedra e pegue a ferramenta, alinhe
matrizes e prepare uma tiragem,
extasie-se diante de um êxito;
seja ao mesmo tempo operário, jardineiro, técnico, chefe e poeta;
reaprenda a rir, a viver e a se emocionar.
Você será um outro homem.
É pelo brilho dos olhos que se avalia a porção de
liberdade e a profundidade da cultura
do bom operário que pudesse vangloriar-se de ser educador”.
(Freinet, 1985:113)

1. Do informativo ao jornal escolar
Uma vez escoteiro, sempre escoteiro!” Este é um dos lemas do Escotismo, que
supõe que a criança ou o jovem, ao ingressar em suas fileiras, possa incorporar
seus princípios e levá-los por toda a vida. O propósito do Movimento Escoteiro
é “contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento,
especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades
físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis,
participantes e úteis em suas comunidades” (POR, 1986:10). Robert Baden
Powell, ao criar o Escotismo, em 1907, definiu um método que envolve, entre
outros aspectos, a vida ao ar livre, nos acampamentos, com a prática de técnicas
mateiras como meio de promover o desenvolvimento de potencialidades
e, essencialmente, estabelecer uma atmosfera favorável para a vivência e o
aperfeiçoamento do caráter. BP, como passou a ser chamado carinhosamente
por seus seguidores, não desejou que os jovens fossem simplesmente experts
nessas habilidades mateiras, seja no fazer nós ou cozinhar num fogão a lenha,
mas vislumbrou a importância dos processos mentais do “aprender-fazendo”
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16

Jorge Kanehide Ijuim

e, fundamentalmente, o cenário que se cria nessa rede de significações e as
múltiplas relações que envolvem essas atividades – um ambiente propício para a
formação e a elevação do caráter. É justamente essa postura de aperfeiçoamento
constante que Baden Powell desejava a seus rapazes, para que a levassem por
toda a vida. Como ingressei no Escotismo em 1968, mesmo afastado há muitos
anos, devo considerar-me como tal e relembrar sempre o lema: - Uma vez
escoteiro, sempre escoteiro!
Provavelmente por isso, quando iniciei meus estudos em torno do Jornal
Escolar, aproximei-me e abracei a obra de Célestin Freinet, o educador
francês que, já no princípio do século, produzia jornais com seus alunos; sua
estratégia consistia em “uma recolha de textos livres realizados e impressos
diariamente e agrupados, mês a mês, numa encadernação especial, para
assinantes e correspondentes” (1974:8). Com essas atividades, ao despertar a
espontaneidade e a livre-expressão, o professor desenvolvia em seus alunos o
“potencial do pensamento” e o desejo de exteriorização desse pensamento – de
querer e poder expressá-lo. Ao mesmo passo, estimulava o educando a situarse no mundo, exprimir suas ideias, sentimentos e observações, inseridos num
contexto, que permitia tornar o processo mais educativo possível, com o objetivo
de englobar essa técnica para a vida. Esta possibilidade de exteriorização do
pensamento e a sua socialização, através do jornal, constituíam motivação para
que, no desenvolvimento do processo, os alunos pudessem caminhar com os
próprios pés.
Nem Baden Powell, nem Freinet imaginaram que a criança fosse se
transformar, quando adulto, necessariamente, em exímio fazedor de nós ou
jornalista, mas que o incentivo dessas atividades-meio pudesse criar, como
gostava de dizer Durkheim, “um estado interior profundo, uma espécie de
polaridade de espírito que o oriente em um sentido definido, não apenas durante
a infância, mas por toda a vida” (Morin, 2000a: 47).
Reunindo minha formação acadêmica, as aspirações e compromissos com
o ensino, procurei, desde então, compreender as relações entre o Jornalismo e
a Educação e, por esses anos, persigo as pistas que apontem as contribuições
pedagógicas da produção de jornais no meio escolar, especialmente no ensino
fundamental e médio.
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Nessa tentativa de compreender a relação entre o Jornalismo e a Educação,
adveio o entendimento de que ambos confluem no ponto de vista epistemológico,
pois pertencem a um âmbito maior, qual seja, o da cultura. Edgar Morin, ao
versar sobre a diversidade cultural e a pluralidade de indivíduos, elucida:
“Diz-se justamente a cultura, diz-se justamente as culturas. A cultura é
constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, proibições,
estratégias, crenças, idéias, valores, mitos, que se transmite de geração em
geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade
e mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana,
arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular.
Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por
meio das culturas” (Morin, 2001: 56).

Ora, Jornalismo e Educação, por meios, métodos e técnicas distintas almejam
contribuir com a conservação e a geração de cultura, como também de interação
de culturas. Dessa forma, minha busca de aproximação entre a Escola e os jornais
assume também o propósito de propiciar à escola a apropriação de noções,
posturas e técnicas do Jornalismo que lhe proporcione maior diversificação em
suas ações de conservação, geração de cultura e de interação de culturas.
Esse papel histórico do Jornalismo de conservar/regenerar/interagir culturas
deveu-se a esforços individuais e coletivos, em várias culturas, pela busca/
preservação de um dos mais sublimes princípios humanos: a liberdade. Karl
Marx considera a liberdade de imprensa como condição da própria liberdade do
ser humano, quando esclarece:
“...na falta de liberdade de imprensa, todas as outras liberdades são ilusórias.
Cada faceta da liberdade condiciona todas as outras, como sucede também
com cada órgão do corpo. Quando uma liberdade específica é questionada,
questiona-se toda a liberdade” (Marx, 1980: 58).

Tal característica essencial do Jornalismo, a “livre-expressão”, ao longo da
história da humanidade, conquistou maior força e mais importância na medida
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em que possibilitou muito mais a difusão de ideias do que simplesmente a
difusão de informações. O indivíduo pode orientar-se pela informação, mas as
ideias difundidas por uma imprensa livre podem unir as pessoas pelo debate,
pela reflexão de mundo. Nesse sentido, o próprio Marx escreve:
“A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada
do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado
e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas
intelectuais, e Idealiza suas formas brutas... A imprensa livre é o espelho
intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira condição
da sabedoria” (Marx, 1980: 42).

De Freinet, Morin e Marx constituí um arcabouço inicial às primeiras
investidas jornalísticas nas escolas, tendo em mente a congruência do Jornalismo
e da Educação para os esforços de:
• conservação/regeneração/interação de culturas,
• opções por posturas e técnicas jornalísticas não autoritárias,
• luta pela liberdade de expressão, ainda que ciente de enquadramentos
conformadores ideológicos;
• confiança na ruptura, como abertura a uma postura complexa que possa
ser internalizada e regenerada, o que nos diferencia dos demais animais: a
possibilidade de criar novas relações simbólicas e culturais.
Iniciei então meus estudos em torno do jornal escolar, em 1987, em Bauru
(SP). Dei os primeiros passos num trabalho que se desdobrou em algumas
fases: num primeiro momento, estive em contato com as escolas, diretamente
com os alunos de 7as e 8as séries, incentivando a produção de jornais. Apesar do
grande entusiasmo dos estudantes, observei certa resistência dos professores,
possivelmente por não dominarem as técnicas de comunicação e falta de
entendimento sobre o alcance das propostas; da mesma forma, notei que o
projeto não teria continuidade com o meu afastamento natural da escola. Por
essas razões, na segunda etapa, direcionei meus esforços aos professores dos
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vários níveis, porque entendi que precisava trabalhar com quem dá direções ao
estudantes – o professor. Desenvolvi, então, um programa de capacitação – na
forma de cursos, oficinas, palestras – que envolveu discussões teóricas e a prática
jornalística em si; esses professores, ao retornarem às escolas, experimentavam as
propostas. Essas duas primeiras etapas resultaram em dois trabalhos acadêmicos
já defendidos1.
Inicialmente, tive preocupação especial com o caráter interdisciplinar
que o veículo poderia proporcionar. Além de constatar essa possibilidade,
observei várias outras propriedades do jornal desejáveis ao processo ensinoaprendizagem, entre elas o maior engajamento, o comprometimento com a
atividade; proporcionando mais ação que passividade, o jornal oportunizou
maiores situações lúdicas, mais interessantes que o trabalho escolar tradicional;
a atividade em grupos e a mudança da rotina escolar também constituíram
grande motivação ao que chamei na época de “estudo-trabalho-lazer”. Entre
outras características, verifiquei também a mudança substancial da postura
dos professores, como na relação professor-aluno, nas formas de avaliação, no
tratamento de conteúdos variados de maneira mais atraente. Naquele momento,
pude sentir maior comprometimento do educador com o que se propunha
a desempenhar; pois, com a apropriação das técnicas e a discussão teórica, o
trabalho tornava-se uma prática refletida – internalizada.
Quando me transferi para Campo Grande (MS), em 1994, notei que a par
das constatações interessantes e desejáveis ao processo ensino-aprendizagem,
sobressaiu um ponto que ainda causava certo desconforto: as experiências
restringiam-se a um público com o qual pude ter contato em alguma das atividades
realizadas no período. Minhas preocupações, portanto, voltaram-se para uma
forma de estender as experiências a um público maior. Passei a desenvolver, a
desenvolver então, um “material didático” que servisse de apoio aos professores
interessados em vivenciar aquelas propostas.

1) Jorge K.Ijuim. O Jornal de classe como instrumento de integração disciplinar no ensino de
1º grau- estudo de caso: Bauru. São Paulo. Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero.
Dissertação de Mestrado, 1989. Jorge K.Ijuim . Jornal na escola: instrumento de integração. São
Paulo, ECA/USP. Dissertação de Mestrado, 1995.
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Justamente esse material didático foi ponto de partida para a terceira fase
deste trabalho, que constitui minhas reflexões atuais em torno do tema. Não tanto
preocupado com a propagação rápida e imediata das propostas, mas com o seu
amadurecimento e como pode contribuir de forma mais expressiva à educação,
iniciei o programa de doutorado na ECA/USP, em 1999, inquieto com algumas
questões fundamentais:
• Como a produção de jornais escolares pode contribuir com o processo de
humanização, para que o ensino não seja apenas reprodução de informações,
mas processo que proporcione vivências humanas e, consequentemente,
elevação de uma consciência mais universal?
• Que noção de jornalismo pode ser adotada pelo jornal escolar para que
contribua com o processo de humanização no meio escolar?
Estas e outras questões que afloraram, no decorrer desse período, permitiramme desenvolver a presente tese, que envolve uma trajetória constituída por essas
três etapas de trabalho, culminando com minhas preocupações atuais. Mais
que propor soluções aos problemas do ensino formal, esta pesquisa ajuda-me a
compreender como este “instrumento complexo” – o jornal escolar – contribui
com uma educação humanizada e, assim, possa representar estratégia que
colabore com o processo de humanização de educandos, educadores e outros
participantes.
Na atual etapa do trabalho, já em Campo Grande (MS), atuei junto a um grupo
de professores do ensino fundamental e médio, das redes estadual, municipal e
particular de ensino, que chamamos de “grupo de estudos do jornal escolar”.
Inicialmente com 34 inscritos, chegamos ao final das atividades da pesquisa com
12 persistentes e interessados professores. De posse desse “material didático”,
realizamos por um ano inteiro várias reuniões, oficinas, visitas às escolas e
muita discussão sobre as técnicas e a teoria. Foi uma experiência extraordinária
observar, não só os exemplares publicados, mas as vivências e as reações de
educadores e educandos, de leitores e de outros professores, de coordenadores
pedagógicos, diretores e técnicos das secretarias de educação. Sem descartar
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as experiências das etapas anteriores – ao contrário, dialogando com as mais
recentes – apresentarei nesta tese minha compreensão atual sobre o tema.

Fases do Trabalho – Quadro sintético
Período

Local

Características

Ações

1.

1988-89

Bauru-SP

Jornal como meio de integração
disciplinar

Atividades com
alunos

2.

1990-95

Bauru-S

Jornal como instrumento de
integração na escola

Atividades com
professores

3.

19992002

Campo
Grande
MS

Produção de jornais escolares
como contribuição ao processo
de humanização

Atividades com
professores

2. Ambiente pedagógico
Nessa trajetória aqui apresentada, em cada fase do trabalho, deparei-me na
instituição escolar com tendências e posturas pedagógicas diversificadas. O
momento histórico e as políticas educacionais em curso influenciaram atitudes
do corpo docente que sublinharam, em maior ou menor medida, as linhas
pedagógicas perseguidas nesses momentos. De forma breve e panorâmica, farei
a exposição de algumas de minhas impressões sobre essas linhas, apenas para
contextualizar a atmosfera que vivi naqueles momentos.
No final de década de 80, as escolas que visitei apresentavam um ensino
essencialmente conservador e carregado de um caráter reprodutivista. As
linhas propostas pela Secretaria de Educação de São Paulo tinham inspiração
construtivista, mas chocavam-se, de maneira geral, com a formação acadêmica
do corpo docente, além de a estrutura escolar ser altamente burocratizada, com
pouca abertura e facilidades para o desenvolvimento de projetos como o do
jornal escolar. Estava presente o conservadorismo herdado dos dois paradigmas
predominantes, quais sejam, o Medieval ou Salvacionista e o Científico ou
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Tecnicista, discutidos e sintetizados de forma brilhante por Milton Greco (1994:
35-46):

Algumas características desses paradigmas
Paradigma Medieval

Paradigma Mecanicista

• Submissão
• Passividade
• Obediência
• Hierarquia rígida
• Doutrina salvacionista
– sofrer agora para ser
feliz depois, no paraíso.

• Redução de toda realidade à soma das partes –
fragmentação, especialização, disciplinaridade
• Redução do real ao experimental – certeza, divisão
sujeito-objeto
• Homem e todos os seres vivos vistos como máquinas
• Primado da ciência, da experiência e da razão
• Ideia de homem dominador do planeta
• Individualismo
• Determinismo

A rigidez disciplinar e o ensino baseado na reprodução de informações, em
geral, tomavam o lugar da reflexão e do diálogo. Minhas propostas conquistaram
grande adesão entre estudantes e de poucos professores comprometidos, que
visualizaram na produção jornalística uma oportunidade e um espaço de criação,
reflexão, integração disciplinar e possibilidades de estudar de forma mais
atraente.
É interessante ressaltar que, embora o pensamento de Paulo Freire, naquele
instante, já estivesse muito presente no meio escolar, na prática em sala de aula
a postura conservadora ainda era marcante – numa relação de um professor que
sabe com o aluno que não sabe (1981). Nessa fase do trabalho, foi muito menos
preocupante sensibilizar os estudantes para essa atividade; o que provocou maior
desgaste foi o confronto com um corpo docente, de um modo geral, pouco à
vontade e despreparado técnica e teoricamente para encarar tais propostas.
Em princípio dos anos 90, já na segunda etapa do trabalho, encontrei maior
disposição dos professores para promover uma reflexão sobre o construtivismo,
naquela época ainda mais incentivada pela Secretaria de Educação de São Paulo.
Essa disposição refletia-se nas tentativas de alterar a relação professor-aluno,
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e certa consciência da necessidade da interação entre o sujeito e o objeto de
conhecimento. Dessa forma, o ambiente estava mais propício para a proposição
de minhas experiências, partindo de um plano de capacitação – teórica e
técnica. As discussões teóricas propostas basearam-se no pensamento de
Piaget, especialmente colocando a produção dos jornais como alternativa para o
processo de construção do conhecimento, numa relação de maior liberdade em
sala de aula e maiores possibilidades de interação do estudante com o mundo e
com o objeto a ser conhecido.
Em Campo Grande (MS), deparei-me com as escolas públicas num momento
interessante e curioso. As iniciativas governamentais apontavam na direção
do construtivismo (rede municipal) e da linha sócio-histórica (rede estadual);
o ambiente, portanto, apresentava condições favoráveis para a consecução
de projetos dessa natureza, pelo menos em relação às linhas pedagógicas em
discussão. É interessante, portanto, verificar alguns motivos que sensibilizam
professores a abraçar projetos como o de produção de jornais. A grande
variação de temas e abordagens, o dinamismo do mundo retratado em suas
páginas, e o fascínio do contato com o cotidiano entusiasmavam professores e
jornalistas que desenvolveram programas do gênero. Esse entusiasmo advinha
fundamentalmente do entendimento de Piaget (in Lima, 1984: p.23) sobre a
interação e a equilibração entre o sujeito e o meio.”O desenvolvimento é, em
certo sentido, uma passagem perpétua de um estado de menor equilíbrio a um
estado de equilíbrio superior” (Piaget, 1978: p.11).
É necessário ressaltar, no entanto, que o destaque do construtivismo aos
esquemas de assimilação e acomodação gerou grande preocupação com o
produto. Em outras palavras, os professores entenderam que as técnicas e a
linguagem jornalística adquiriram, então, maior evidência como instrumentos
de apoio ao ensino ‘quando o sujeito sente a necessidade de apreendê-las’. O
lide, a pirâmide invertida e a boa diagramação (por exemplo) também foram
vistos como novas aquisições importantes de conhecimento para a consecução
dos objetivos determinados que o fazer jornalístico prescindia – simulações
desafiadoras para que os estudantes enfrentassem obstáculos e os ultrapassem,
em assimilações constantes: “... ao assimilar assim os objetos, a ação e o
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pensamento são obrigados a acomodar-se a eles, isto é, a reajustar-se a cada
variação exterior” (Piaget, 1978: p.18).
Portanto, para Piaget, podemos chamar de “adaptação” ao equilíbrio
dessas assimilações e acomodações. Surgindo o desenvolvimento mental em
decorrência de organização progressiva, como adaptação cada vez mais precisa
à realidade. Ao apreender a linguagem jornalística e o seu funcionamento, a
criança reorganiza seus conhecimentos e incorpora esse universo, assimilando
assim novos objetos e reajustando-se a cada variação exterior, interagindo com
o discurso do “outro”.
Educadores que adotam a linha sócio-histórica têm avançado nos projetos de
produção de jornais, especialmente quando atentam à recomendação de Vygotsky
de “analisar processos e não objetos” (Vygotsky, 1991: 70). Ao atribuir maior
ênfase ao processo de produção, o educador consegue vislumbrar uma maior
dimensão do jornal escolar. Não retém de seus alunos apenas o texto elaborado,
mas pode analisar as várias etapas dessa elaboração e, mais, as condições e as
interferências que deram origem a esse texto. O próprio Vygotsky (1991: 97),
ao explicar a importância da intervenção do docente (ou adulto) entre o estado
atual do aluno e a zona próxima - desejada, permite denotar em seu método
um caráter instrumental. Com a mediação de um adulto ou a colaboração de
companheiros mais capazes, para suprir distâncias entre o desenvolvimento real
e o desenvolvimento potencial, tem levado alguns professores a visualizarem a
produção do jornal como estratégia e, ao mesmo tempo, instrumento complexo
para a eliminação dessas distâncias. Nesse caso, nem sempre todo educador
percebe a complexidade do processo de produção do jornal – e das vivências
que proporciona, por ser esse instrumento – em princípio – complexo, isto é,
propensor de uma série de novos desafios a alunos e professores.
O quadro que segue tem por objetivo esboçar alguns aspectos que
fundamentam as proposições de Piaget e Vygotsky, bem como, de forma sucinta,
apresentar as divergências teóricas entre esses pensadores:
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Quadro sintético
Algumas características do Construtivismo e da Teoria Sócio-histórica
Construtivismo – Piaget

Sócio-histórica - Vygotsky

Jean Piaget – suíço, biólogo (1896-1980).
• Estudou psicogênese do conhecimento – o
conhecimento é resultado de interações entre o
sujeito e o objeto.
• O conhecimento, além de ser construído
pela associação entre objetos, é também dado
pela assimilação dos objetos aos esquemas do
indivíduo.
• O sujeito (que conhece, cognoscente) é ativo.
• A capacidade do sujeito de conhecer e
compreender o mundo é decorrente de esquemas
de assimilação (ação e perações
mentais) e acomodação.
• Na assimilação, o sujeito, por exemplo, agita,
suga, reúne, classifica, estabelece relações, e
esses esquemas se alteram como resultado da
maturação biológica, de experiências, trocas
interpessoais e transmissões culturais.
• A acomodação é um mecanismo de ampliação
que o sujeito elabora a partir da assimilação.
• Quando se estabelece a relação do sujeito
conhecedor e o objeto conhecido, articulandose assimilações e acomodações, conclui-se o
processo de adaptação e esse movimento todo é
promovido pela equilibração – conceito central
na teoria construtivista.
• Para Piaget, a linguagem não é inata e sim uma
construção da inteligência sensório-motora.
• A aprendizagem depende do estágio de
desenvolvimento do sujeito.
• O conhecimento se dá, dessa forma, de dentro
para fora.

Lev Semynovitch Vygotsky – russo, advogado,
pesquisador em artes e psicologia, médico (18961934).
• Embora militante do Partido Comunista,
ressaltou o aspecto individual da formação da
consciência.
• Pesquisa seguiu abordagem interdisciplinar.
Ressalta a análise do reflexo do mundo exterior
no mundo interior dos indivíduos a partir da
intervenção de um sujeito adulto que proporciona
oportunidades de aprendizagens aos que estão
aprendendo a construir conceitos sobre a
realidade.
• Durante o seu desenvolvimento o homem
sofre influências e mudanças que derivam da
sociedade, da cultura e da história.
• O ser humano constrói conhecimentos
simbólicos (sígnicos) na história e na cultura a
partir de intervenções com outros homens e de
acordo com a realidade em que vive.
• A linguagem desempenha papel fundamental
na construção do conhecimento e é a
ferramenta psicológica mais importante.
Permite a formulação de conceitos, abstração e
generalização da realidade através de atividades
mentais superiores, complexas.
• A aprendizagem precede o desenvolvimento
numa relação dialética (base da teoria). “O
homem aprende para depois ensinar”.
• O conhecimento, dessa forma, se dá de fora para
dentro.
• O conceito de zona de desenvolvimento
proximal (ZDP) de Vygotsky destaca-se em sua
teoria, pois revela experiências de aprendizagem
compartilhada.
• A aprendizagem é fundamental para o
desenvolvimento. Implica a apropriação
de conhecimento, com planejamento e
reorganização das experiências do aluno.

* ALMEIDA, Ana Maria Freire da Palma Marques de. Fundamentos teóricos da
prática pedagógica in Programa de formação continuada de educadores para
Sistemas Municipais de Ensino. Faculdade de Ciências – Unesp/Bauru, 2000.
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No meio dessa caminhada, estive inclinado a adotar os pressupostos
de Carl Rogers (1973), especialmente por sentir que alguns pontos de suas
estratégias pareciam ser muito adequados ao processo de produção do jornal
escolar. Colocar os alunos em situações desafiadoras e o estímulo à empatia
eram aspectos que me agradavam por ver a possibilidade de elevar o nível da
relação professor-aluno, ao mesmo tempo em que tornava possível proporcionar
situações de comprometimento, envolvimento do estudante com o processo
jornalístico. Uma reflexão mais detida, no entanto, fez-me compreender que, ao
centrar as atenções no aluno, isto é, apenas no que ele quer aprender e quando
o quer, pode tornar a tarefa educativa muito dependente da iniciativa particular
do estudante; provavelmente correndo riscos de não atender às necessidades
mais abrangentes, como o comprometimento de transmitir-lhe os conteúdos
programáticos clássicos. Estes, segundo Saviani (1992), são necessários para
que todos os educandos possam ter oportunidades e condições iguais de ascender
cultural e socialmente. A maior objeção que faço a Rogers, porém, é o fato de
não abordar, pelo menos de forma clara e consistente, a interferência do meio no
processo ensino-aprendizagem. Aliás, pode-se dizer que sua pedagogia salienta
o aprender e muito menos o ensinar. Nada impede, no entanto, que algumas de
suas posturas sejam pertinentes, especialmente no que diz respeito à empatia e o
estabelecimento de situações desafiadoras e a atenção ao que motiva os alunos
a aprenderem.
A evolução do meu trabalho, nesses anos, impulsiona minha reflexão sobre
o tema e sobre os fundamentos que norteiam esta caminhada. Construtivista
em princípio, conheci, refleti e acatei a teoria sócio-histórica, num segundo
momento. Entre as linhas pedagógicas em curso sinto que nenhuma suprimiu
outra – há aproximações e possíveis elos entre elas. Entretanto, a linha sóciohistórica trouxe-me explicações mais pertinentes, embora não responda a todas
as minhas inquietações. Mas, pela Teoria da Complexidade, tive também mais
condições de avançar em minhas reflexões para a compreensão do tema e levar
aos professores meu entendimento de forma mais coerente. Pela linha sóciohistórica, vou além da integração entre sujeito e objeto de conhecimento para
entender esta interação mediada pelo social; pelo Pensamento Complexo, supero
a limitação do materialismo para compreender a transcendência do explicável
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e do experimentável, para entender as ações, retroações, acasos desse mundo
complexo.
Esta tese, portanto, também é fruto de um amadurecimento de minhas
reflexões e de minhas observações sobre os esforços da instituição escolar em
direção a uma educação transformadora. Independentemente dos propósitos
das políticas educacionais, ditados pelos altos níveis de decisão, as iniciativas
individuais de mentes comprometidas com a sociedade são indícios que me
dão esperança e entusiasmo para acreditar nesse caminho – o caminho da
humanização.

3. Educação e Humanização: uma busca de sentidos
ao termo
Humanização, liberdade, bem-estar, transformação, são termos que sugerem
aspirações antigas, de muitos homens em seus tempos e em seus lugares. A
história da humanidade talvez seja a própria história da busca dessas aspirações.
O diálogo entre o filosofar e o educar abre trilhas, rumos para o caminhar. Na
tentativa de compreender um pouco mais os sentidos do termo humanização,
vamos discutir alguns momentos dessa caminhada – de diálogos, confluências –,
desde o dito nascimento da Filosofia.
“Platão via os homens acorrentados em uma caverna, desde a infância, sem
poder se levantar, andar ou mesmo voltar a cabeça. Por trás deles brilha
uma luz e só lhe vêem os reflexos. Na sua frente passam as sombras, que os
homens tomam como seres reais... A caverna é o nosso globo. As cadeias
são as paixões, os prejuízos humanos, ou melhor: desumanos... As sombras,
é o mundo, que tomamos como realidade, quando a realidade está na luz,
da qual só apreciamos os reflexos... Quebrar as cadeias e sair do antro
tenebroso, voltar-se para a luz – é o homem se tornar imortal pela beleza,
pela justiça, pela bondade, pelo respeito à dignidade humana representada
pela sua liberdade, pela consciência livre. Então o ser humano se descobre
a si mesmo, realiza-se.” (Platão, 1954: 115-116)
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Parece difícil refutar que um marco decisivo para o mundo ocidental dá-se
quando Sócrates propõe a dúvida – especialmente a dúvida sobre suas próprias
crenças preferidas, seus dogmas e axiomas. O que é o homem, e o que ele pode vir
a se tornar? O “pai da Filosofia” baseou sua vida na máxima do oráculo de Delfos
– “Conhece-te a ti mesmo” – e inspirou sínteses esclarecedoras como o parágrafo
em destaque. A busca da luz para libertar-se e realizar-se como ser humano pode
ser a metáfora que guia, que tem dado o oriente às aspirações humanas. Em
tempos e circunstâncias próprias, a livre-consciência – ou a liberdade – inspirou
os esforços do homem, como o Humanismo ou Renascimento, ou o Iluminismo
do século XVIII. Em cada momento e circunstância, porém, há de se averiguar
o avesso, o contrário – a aspiração pela liberdade supõe a ausência de liberdade.
Por isso, humanistas e iluministas buscaram a livre-consciência diante o domínio
da Escolástica, determinado por uma filosofia baseada no divino. O chamado
paradigma Medieval ou Salvacionista constituiu-se ao longo dos anos e foi
definido mais claramente no século XIII, com base na combinação de elementos
tirados de Aristóteles com outros originários da especulação sobre os textos
sagrados. Com a temerária inclusão da filosofia aristotélica na universidade
parisiense, São Tomás de Aquino foi encarregado de “cristianizar” Aristóteles,
definindo o que se chamou de Escolástica Aristotélica Tomista. Fundamentada
na certeza em Deus e na Igreja, era simbólica e destinava ao homem um papel
passivo, obediente e submisso ao que deveria ser a suprema vontade do Criador,
expressa pelas ordenações dos seus arautos. A visão de ordem era altamente
hierarquizada, estabelecida no que devia ser a natureza. Nesse paradigma, a
doutrina da salvação confundia-se com o saber, implicando afirmações teoréticas
para embasar o comportamento humano e a doutrina moral. Como um castelo
de certezas alicerçado na fé em Deus e na Igreja; aliava, portanto, razão e fé,
e tinha por finalidade compreender o significado das coisas sem exercer sobre
elas controle ou futurição. Relação hierárquica autoritária, educação pelo temor,
passividade do educando são algumas das consequências dessa postura, que
persistem até nossos dias.
No intento de livrar-se dessas amarras, o Ocidente conheceu outras, que
merecem uma breve discussão. O movimento humanista marcou-se por uma
reação contra o método da autoridade, a filosofia escolástica, a sobrecarga da
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memória e a negligência do espírito crítico. Voltando-se às coisas da Grécia e
de Roma, a educação humanista desejava a formação da personalidade humana,
como um “voto de confiança ao homem” (Rosa, 1987: 117). A este retorno, no
campo da plástica convencionou-se chamar Renascença; no campo filosófico,
pedagógico e literário, Humanismo. Esse movimento, portanto, na busca do
pensamento autônomo, preparou o campo para a superação da perspectiva
medieval (ou salvacionista).
Nos séculos XVI e XVII, ocorrem as mudanças fundamentais em direção a
um espírito crítico, impulsionadas por mudanças revolucionárias na física e na
astronomia, culminando nas realizações de Copérnico, Galileu e Newton. De
uma ideia de que o mundo forma uma totalidade finita, ordenada, em que todas
as coisas têm um lugar definido, como num imenso organismo, constitui-se
uma noção de mundo como se fosse uma máquina – universo mecânico. Como
esclarece Capra (1993:49-69), a máquina converteu-se na metáfora dominante
na era moderna. Foi um caminho que os historiadores chamaram de a Idade da
Revolução Científica.
A ciência do século XVII baseou-se em novos métodos de investigação: a
indução –, defendida por Francis Bacon, que envolvia a descrição matemática da
natureza, e o método analítico de raciocínio concebido por Descartes – a dedução.
“Cogito, ergo sum – Penso, logo existo” – a célebre dedução de Descartes foi
a chave para a enunciação do seu método analítico, que consiste em decompor
pensamentos e problemas em suas partes componentes (particular) e em dispôlas em sua ordem lógica para se entender o todo (universal). Sua intenção era
a emancipação do homem, desvencilhando-se de qualquer poder político ou
religioso, tanto que imaginou o homem como sujeito. O “Penso, logo existo”,
como interpreta Morin (sd1:25); “é penso, logo sou um eu que pode dizer eu,
logo sou um sujeito, logo fundo a consciência da ideia do homem-sujeito”. O que
as filosofias do sujeito devem ter ignorado é a necessária ampliação desta noção a
todos os seres vivos. Mas ao colocar como princípio de verdade as ideias “claras
e distintas”, Descartes motivou a separação entre sujeito pensante – ego cogitans
– e a coisa extensa – res extensa (Morin, sd2:16-17). Em outras palavras, isto
quer dizer: atribuiu a tarefa de reflexão à filosofia e a do conhecimento à ciência,
estabelecendo o que Morin chama de “pensamento disjuntivo”.
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As grandes contribuições de Bacon e Descartes propiciaram a Isaac Newton
a possibilidade de complementar o trabalho, ao desenvolver uma completa
formulação matemática da concepção mecanicista da natureza. É, entretanto,
paradoxal constatar que esse cientista também foi um místico e alquimista.
Como salienta Capra:
“O universo newtoniano era, de fato, um gigantesco sistema mecânico
que funcionava de acordo com leis matemáticas exatas... ...Os Principia2
compreendem um sistema abrangente de definições e provas que os
cientistas consideraram a descrição correta da natureza por mais de duzentos
anos. Contêm, ao mesmo tempo, uma exposição explícita do método
experimental de Newton, que ele considerava um procedimento sistemático
no qual a descrição se baseia, passo a passo, para chegar à avaliação crítica
da evidência experimental” (Capra, 1993: 58-59).

O Paradigma Mecanicista, fruto dessa Revolução Científica, portanto,
orientou e modelou a ciência moderna, com sua tendência à quantificação,
previsibilidade e controle, instituindo o primado do experimentalismo e do
determinismo.
No mesmo sentido, a autonomia do ser humano conquista um marco decisivo
com o Iluminismo. A Aufklarung de Kant objetivava “... permitir o acesso do
homem à maioridade, pelo uso da razão. Sacudindo todas as tutelas, religiosas e
políticas, o homem podia chegar à condição adulta, pelo uso da razão” (Rouanet,
1987:239). Como salienta o próprio autor, essa autonomia da razão trouxe outras
consequências, como “a atomização do homem, separado dos outros homens e
desmembrado, ele próprio, em três papéis diferentes e às vezes contraditórios:
o de cidadão, enquanto membro da sociedade política, o de burguês, enquanto
agente econômico, e o de particular, enquanto indivíduo e membro de uma
família” (1987:240).
A cosmovisão moderna, que nos trouxe imensos benefícios através do
incontestável e espetacular progresso tecnológico, ocasionou, no entanto, um

2) Princípios matemáticos de filosofia natural.
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padrão de atitudes determinado pela concepção moderna de mundo – racionalista,
mecanicista e reducionista. O entendimento de que a ciência moderna permite
o aumento cumulativo do saber empírico e da capacidade de prognose, que
podem ser postos a serviço do desenvolvimento das forças produtoras, permitiu
a especulação por metáforas, como a de John Lock, que comparou o homem,
no nascimento, a uma tábula rasa em que o conhecimento é gravado, uma vez
adquirido através da experiência sensorial (Capra, 1993:64). A metáfora de Lock
revela a relação unilateral entre sujeito e objeto a ser conhecido, que estimulou
o entendimento objetivista pelo qual o conhecimento existe, está disponível,
e cabe ao sujeito da aprendizagem apreendê-lo pelos sentidos. Essa imagem
exerceu forte influência sobre o behaviorismo e a psicanálise que influenciaram
correntes pedagógicas, reduzindo o processo ensino-aprendizagem à reprodução
(ou a cumulação) de conhecimentos.
A busca do domínio da consciência pela razão, proposta por Kant, inspirou
a psicologia Humanista, tendo como principal articulador Carl Rogers. Sua
abordagem “centrada na pessoa” denota uma perspectiva subjetivista, enfatizando
os processos internos – consciência. Assim, a atividade de conhecimento é
exclusiva de um sujeito ativo; os conhecimentos pertencem ao sujeito antes de
se relacionar com o mundo externo. A grande e fundamental limitação dessa
corrente é desconsiderar a reciprocidade nas relações sujeito-objeto, como
também a influência do meio no processo ensino-aprendizagem.
Em contraposição a essas perspectivas – objetivista e subjetivista –, a dialética
marxista influenciou Piaget a desenvolver sua perspectiva cognitivista, pela qual
o conhecimento acontece a partir das ações do sujeito sobre o objeto, por um
processo de assimilação e acomodação. A ênfase num sujeito ativo, individual
e cognitivo supõe uma hierarquia de igualdade entre sujeitos, que constroem o
conhecimento, pois “não é a consciência que determina a vida, mas a vida que
determina a consciência” (Marx-Engels, 1982: 37). Mas a principal influência
marxista, no processo ensino-aprendizagem, em oposição às perspectivas
objetivistas, dá-se pela teoria Sócio-histórica de Vygotsky. Como escreveu
Marx, “a produção de ideias, de representações da consciência, está, de início,
diretamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material
dos homens, como a linguagem da vida real” (1982: 36). Dessa forma, a relação
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entre sujeito e objeto acontece pela mediação do outro (social), constituindo
uma pedagogia centrada na atividade dos indivíduos em interação. E, é a partir
daqui, que temos o sentido dado ao termo humanização mais conhecido no
Brasil, apresentado por Paulo Freire, que a associa à libertação, não como um
ideal abstrato, mas como um desafio histórico. Para o autor, a humanização não
pode ocorrer a não ser na própria história dos homens, como projeto utópico
das classes dominadas e oprimidas no sentido da transformação do mundo
opressor. Essa libertação não se dá dentro da consciência dos homens, isolada
do mundo, senão na práxis dos homens dentro da história que, implicando a
relação consciência-mundo, envolve a consciência crítica desta relação (Freire,
1979: 98).
Quanto à tarefa da educação, a postura dominadora, desumanizante, é puro
ato de transferência de conhecimento; a educação humanizante, libertadora, é
ato de conhecer, o que incide sobre a relação consciência-mundo. Esta postura,
portanto, supõe um caráter ativo, indagador, pesquisador da consciência,
como consciência reflexiva e não apenas reflexa, que faz possível conhecer, e
automaticamente se constata a faculdade que ela tem, de um lado, de reconhecer
ou de refazer o conhecimento existente; de outro, de desvelar e de conhecer o
ainda não existente (Freire, 1979: 99).
Ao discutir valores e objetivos da Educação, Dermeval Saviani apoiase na mesma dialética que inspira Paulo Freire. Saviani também associa
a humanização à liberdade e à transformação do meio. Do ponto de vista da
Educação, a promoção do homem, ou humanização, significa [também, como
vimos], tornar o homem cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua
situação para intervir nela, transformando-a no sentido de uma ampliação da
liberdade, da comunicação e colaboração entre os homens. A valoração da vida
humana, portanto, é o próprio esforço do homem em transformar o que é naquilo
que deve ser (Saviani, 1993: 54-55).
A pesquisadora Maria Tereza de Assunção Freitas, da Universidade Federal
de Juiz de Fora, expressa de forma sintética, no quadro a seguir, as abordagens
que constituem o pensamento pedagógico contemporâneo. Por ele, podese visualizar a evolução desse pensamento e ilustra minha aproximação com
preferência pela perspectiva Sócio-histórica:
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Processo ensino-aprendizagem – algumas abordagens*
Perspectiva
Objetivista

Perspectiva
Subjetivista

Perspectiva
Cognitivista

Perspectiva
Sócio-histórica

Sujeito ⇐ Objeto

Sujeito ⇒ Objeto

Sujeito ⇔ Objeto

Sujeito – mero
receptor,
que adquire
conhecimento,
moldado pelo
exterior.

Redução do Objeto ao
próprio sujeito;
Sujeito ativo; atividade
de conhecimento
exclusiva do sujeito.

Conhecimento a
partir das ações do
Sujeito sobre o Objeto;
processo constitutivo do
conhecimento através de
trocas/ação entre sujeito
e objeto. Assimilação e
acomodação.

Sujeito e Objeto são
construtores do conhecimento;
relação entre sujeitos (social);
relação mediada entre sujeito
e objeto. Conhecimento pela
atividade do indivíduo em
interação com elementos do
meio.

Realismo,
Empirismo; Lock
– tabula rasa;
tudo passa pelos
sentidos.

Idealismo,
Racionalismo Kant;
Objetos são pensados;
conhecimentos
pertencem ao sujeito
antes de se relacionar
com mundo externo;
- Ênfase em processos
internos, consciência.

Racionalismo,
Estruturalismo;
conhecimento não está
no objeto, nem nos
processos internos, mas
na ação entre sujeito e
objeto. Ênfase na
ação do sujeito. Sujeito
ativo, individual e
cognitivo.

Materialismo dialético;
ruptura – conhecimento =
relação dialética;
Sujeito x meio historicamente
construído.
Meio – historicamente
construído, no meio inclui-se
o indivíduo;
Indivíduo – ser social,
mediado pela cultura.
Rel. c/ Meio – condição
necessária para que indivíduo
se construa como sujeito.

Escola tecnicista,
Tradicional.

Psicologia Humanista
(Rogers)
Educação - Escola Nova.

Psicologia Piagetiana
Educação construtivista.

Educação progressista

Pedagogia
centrada no
professor.

Pedagogia centrada no
aluno.

Pedagogia centrada no
aluno.

Pedagogia centrada na
atividade dos indivíduos em
interação.

Relações
hierárquicas.

Relações de igualdade.

Relações de igualdade.

Sujeito inter-ativo, ser
social construtor da própria
individualidade; interações
mediadas pela cultura.

Transmissão,
reprodução do
conhecimento.

Conhecimento
– atualização de
potencialidades.

Aluno construtor do
conhecimento.

Conhecimento – construção
social.

ENSINAR

APRENDER

CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO

ENSINAR E APRENDER

Sujeito Objeto
↘ ↗
Outro

*Maria Tereza de Freitas – UFJF – em palestra na Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, em 19/11/1999.
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Universo sistêmico – Sem descartar os passos importantes da busca da
liberdade e transformação – humanização – relatada até aqui, torna-se fundamental
averiguar alguns passos mais recentes que permitem a superação da visão de
universo mecânico – físico – para se chegar ao entendimento de um universo
sistêmico – cósmico. Milton Greco (1994: 61) sublinha que vivemos um novo
ciclo histórico, absolutamente surpreendente, em que fatos sociais, políticos e
econômicos determinam novos comportamentos e novas ideias, num processo
inter-relacional que se passa num contexto de elevada aceleração histórica, em
que ocorrem mudanças e transformações, algumas delas tidas até há pouco tempo
como inconcebíveis. As reflexões e os experimentos do século XX apresentam
o confronto com o pensamento mecânico, finalista, exato, reducionista,
simplificador, fatalista e autoritário dos paradigmas fundamentados na certeza.
Embora saibamos, com uma profunda consciência [dita pós-moderna] também
já possamos presumir como consenso, que a ciência nunca está acabada e nem
é um conhecimento científico mais que mero consenso do que é a “verdade” do
hoje, portanto imperfeita e incompleta.
Nessa trilha, os estudos no campo da Física, com a teoria da Relatividade e
a teoria Quântica, levaram alguns cientistas a voltarem os olhos para o Oriente,
verificando uma forma de encarar o mundo de forma bastante semelhante à
maneira como as sabedorias orientais o veem. A essência dessa visão, como
salienta Capra, é a consciência da unidade e da inter-relação de todas as coisas e
eventos, a experiência de todos os fenômenos do mundo como manifestações de
uma unidade básica. Todas as coisas são encaradas como partes interdependentes
e inseparáveis do todo cósmico; em outras palavras, como manifestações
diversas da mesma realidade última. O autor argumenta que, à medida que
estudamos os diversos modelos da física subatômica, vemos que eles expressam,
com frequência e sob diversas formas, o mesmo insight segundo o qual os
componentes da matéria e os fenômenos básicos que os envolvem acham-se
todos interligados, em mútua interação e interdependência; ou seja, não podem
ser entendidos como entidades isoladas, mas unicamente como partes integrantes
do todo (Capra, 1995: 103-104).
Compartilhando esse caminhar, pode-se dizer que se esboça um novo
paradigma, ainda em construção, mas que expressa a insuficiência de respostas
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dos modelos anteriores. Do pensamento reducionista e simplificador, o paradigma
emergente baseia-se no pensamento complexo. Para tanto, convém recorrer
a Edgar Morin, quando destaca que o pensamento disjuntivo/reducionista é
mutilador e conduz a ações mutiladoras, porque distingue, separa, reduz e
simplifica. O desafio, assim, é pensar um paradigma que permita distinguir sem
separar, associar sem identificar ou reduzir, num princípio dialógico e translógico.
Por esse caminho, Morin (sd2: 20-23) expõe a noção de complexidade por três
ângulos: primeiro como um tecido (complexus – o que é tecido em conjunto) de
constituintes heterogêneos inseparavelmente associados - coloca o paradoxo do
uno e do múltiplo. Depois, vê a complexidade como o tecido de acontecimentos,
ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso
mundo fenomenal. Por fim, entende que a vida é não uma substância, mas
um fenômeno de auto-eco-organização extraordinariamente complexo que
produz autonomia.
Dessa forma, pode-se ultrapassar a visão mecânica do universo para entendêlo como sistema aberto (Greco, 94: 68-69), em que o todo não se reduz à soma
das partes, mas leva-se em conta todas as relações: todo + partes + relações entre
as partes + relações do todo com as partes + relações das partes com o todo. A
ligação de tudo com tudo conduz à visão ecológica decorrente da cadeia mente –
corpo – outro – grupo – social – humanidade – ecossistema – planeta... Acatando
essa visão integradora, a interdisciplinaridade é a metodologia que supõe a
integração do conhecimento e propicia uma nova atitude mental, de outro nível
de complexificação cerebral e de alternativa de expressão educacional. Mais
que a simples reunião entre disciplinas no âmbito escolar, é instrumento mental,
intelectual, que possibilita o inclusivismo, a relativização, a priorização e a
capacidade de integração do conhecimento em relação ao objeto a ser conhecido.
Se entendida como sistema aberto, que admite acasos, retroações, incertezas,
a complexidade tem o probabilismo no lugar do rígido determinismo da visão
mecanicista ou do fatalismo da visão religionista. E, por isso mesmo, busca o
estabelecimento dos compromissos espiritual (místico), ético, social e político
e a abertura para a transcendência, sem os quais o ser humano não se assume
plenamente como tal.
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Da visão sistêmica da teoria da Complexidade, podemos pensar, de forma
amplificada, o sentido do termo humanização. Nessa tentativa, recorro à noção
apresentada por David Steindl Rast em seu diálogo com F. Capra. Ao discutir a
diferença entre a individualidade e a pessoalidade, o autor coloca o desafio de
uma postura integradora:
“Um indivíduo é definido por aquilo que o distingue de outros indivíduos;
há tantos ovos nesta cesta; há tantos indivíduos nesta população. Uma
pessoa é definida pelo relacionamento que estabelece com outros, com
outras pessoas e com outros seres em geral. Nascemos como indivíduos,
mas a nossa tarefa é nos tornarmos pessoas, graças a relacionamentos mais
profundos e mais intricados, mais altamente desenvolvidos. Não há limite
para o tornar-se mais verdadeiramente pessoal. Desse modo, o desafio à
nossa liberdade seria o de personalizar o universo”. (apud Capra, 1998: 92)

Humanização, assim, não se dá apenas pelas luzes da razão e do conhecimento,
nem tampouco pelo domínio da natureza, mas pelos relacionamentos
entre seres, desses com a natureza e “consigo próprios”. A noção de origem
dependente,exposta por Dalai Lama, ten del em tibetano, decorre de um princípio
de causa e efeito, pelo qual todas as coisas e acontecimentos dependem de uma
complexa rede de causas e condições relacionadas entre si; em outro aspecto, ten
del pode ser compreendido como a mútua dependência que existe entre a parte
e o todo; lembrando uma das máximas de Pascal, o pensamento budista também
considera que “sem as partes não pode haver o todo e sem o todo o conceito
de partes não tem sentido”. Por último, ten del denota que, em essência, os
fenômenos não possuem uma identidade independente, pois, até certo ponto, sua
existência é provisória e determinada pelas convenções (2000: 47-49). A noção
de origem dependente, assim, torna possível compreender a transcendência
do suposto “domínio humano”, para alcançarmos um princípio de compaixão
– nying je – empatia, sentimento de intimidade com todos os seres sensíveis
(Dalai Lama, 2000, 138). Pessoalização e compaixão – humanização – levam-
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nos à noção de solidariedade e o sentido de filiação3 defendidos no Ocidente,
especialmente por Edgar Morin. A liberdade, a realização do homem, enquanto
sujeito – parte e todo – passa a ser consequência desse processo contínuo de
pessoalização – humanização do universo.

4. Jornalismo humanizado...
...ou o porquê persistir na redundância
Que jornalismo pode contribuir com o processo de humanização no meio
escolar? Ao formular tal indagação não estou, desde já, apressada e ingenuamente
pretendendo imaginar um “conceito de jornal escolar”; mas, antes disso,
questionar se o jornalismo consagrado pelos manuais da grande imprensa amoldase – sem qualquer crítica – às minhas proposições como instrumento complexo
para contribuir de forma expressiva com a educação. Por isso mesmo, atrevo-me
a lançar uma suposição: para contribuir com o processo de humanização no meio
escolar, devemos contar com um jornalismo humanizado.
Talvez seja redundância falar em jornalismo humanizado, especialmente
quando fazemos a releitura proposta por Alberto Dines de seu O papel do
jornal. Ao emprestar as palavras de Wilbur Schramm, o autor lembra-nos que
comunicação tem origem no latim communis, comum e communicare, tornar
comum, compartilhar (1986: 60). O jornal, como veículo de comunicação, abriga
esse caráter de comunhão, de integração entre pessoas. Deste princípio podemos,
então, compreender que ao jornalismo cabe a tarefa de produzir o relato das
ações humanas e, retomando a figuração elaborada por Abraham Moles, ser vasos
comunicantes na sociedade – proporcionar essa comunhão. Mas, ao observar o
cotidiano do jornalismo, podemos considerar essa redundância descabida? Seria
excesso de zelo persistir nessa “redundância”?
Parece não ser difícil aceitar, como princípios norteadores ao fazer
jornalístico, o direito à informação – fortemente arraigado pela tradição norteamericana – e o papel de contribuir com a formação de opinião – conforme

3) Filiação à terra-pátria. Edgar Morin e Anne Brigitte Kern. Terra-pátria.
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ensina a escola europeia. O direito à informação e a formação de opinião, além
de representarem anseios mais universais, são conviventes – não conflitantes.
Assim, podemos alinhá-los como princípios humanizadores, orientadores da
nossa prática jornalística. Mas a prática do jornalismo é também determinada
por outros elementos que o caracterizam e o consagram como mediadores
socioculturais. Entre esses princípios, aqui acatados, e a prática da imprensa
não há um só caminho – ou não há um só ‘como fazer’. A prática jornalística
caminha sempre e igualmente por vias humanizadas, ou humanizadoras?
Essa reflexão torna-se relevante quando lembramos qual referencial os
professores do ensino fundamental e médio podem ter sobre a imprensa. Estes
conhecem os jornais muito mais pela sua leitura e muito menos por fazê-los.
Aqueles que, porventura, já experimentaram sua produção, em geral, tiveram
como referência os ‘manuais’ organizados pelas próprias empresas jornalísticas
ou por bibliografia baseada nos jornais de grande circulação (como veremos
mais detidamente em outro momento neste trabalho).
O questionamento sobre o ‘fazer jornalístico’ ganha sentido à medida que
observamos em seu dia-a-dia alguns sinais de raízes profundas dos paradigmas
fundados na certeza. A ciência acredita acumular verdades controladas que se
transformam nas extensões técnicas e nas tecnologias. Seu rigor racionalizante
– e racionalizador – acaba por definir certos códigos socioculturais que,
inconscientemente, determinam posturas, maneiras de pensar e agir. O
pragmatismo das sociedades modernas mostra agilidade e disciplina na atuação
do comunicador, através de regras do ‘como fazer’ (e como pensar). Ao adotar a
racionalidade da ciência para esse fazer, a imprensa assume também uma visão
de mundo que crê na concordância perfeita entre o racional e a realidade. Por isso,
valorizando a experiência, o empírico, do inteligível ao previsível e mensurável
institui a crença de que a imprensa deva produzir verdades. O conhecimento
certo defendido por Descartes e a consciência autônoma (esclarecida) concebida
por Kant inspiram a supervalorização do conceito de que a verdade está
potencialmente no indivíduo. Freud, Marx e Nietzsche insurgem contra a “ilusão
da consciência de si”. Como diz Paul Ricoeur, os mestres da suspeita propõem
vencer a dúvida sobre a consciência por uma exegese do sentido. Por caminhos
diferentes, os três pensadores caracterizaram uma nova relação entre o patente e
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o latente – entre a aparência e a realidade. Para os três, a categoria fundamental
da consciência é a relação oculto-mostrado, ou simulado-mostrado (Ricoeur,
1978: 128-129).
Se acatarmos a necessidade de suspeitar do aparente, oculto ou simulado,
podemos acompanhar Freud, Marx e Nietzsche em suas resistências à ‘verdade’.
Com a prudência de não considerarmos as “certezas”, podemos então aceitar
que a imprensa “busca a verdade”, o que está longe de “produzir a verdade”. Ao
adotarmos a noção de que o jornalismo é comunhão entre humanos, podemos
então entendê-lo como o compartilhar dos desejos coletivos. Se é assim, a busca
do comunicador não é um objeto – a verdade – mas a compreensão sobre as ações
dos sujeitos da comunicação – a expressão dos sentidos de sua consciência. Cabe
à imprensa, portanto, o dever de produzir relatos verazes, versões verossímeis,
uma visão particular sobre as ações humanas, que reúne o “real discursivo
jornalístico”, o simbólico e o imaginário.
Como visão de mundo coerente, totalizante do universo, o pensamento
cartesiano e a racionalização partem de dados parciais ou de um princípio único.
Ou seja, ao privilegiar as partes em profundidade para conhecer o todo, determina
a fragmentação também na forma de pensar “como fazer”. Dessa forma, o
repórter corre o risco de concentrar sua atenção nos fatos em si, desprezando suas
múltiplas conexões com outros fatos, perdendo-se a contextualização adequada
e necessária à compreensão das ações que deram origem à matéria, muito menos
do todo. Em 1973, Cremilda Medina e Paulo Roberto Leandro já alertavam
que tecer o presente requer a arte. Ao discutir uma teoria da interpretação, os
autores salientavam que não basta informar, mas é preciso contextualizar. Para
tanto, à simples resposta à clássica equação 3Q CO PQ (Quê, Quem, Quando,
Como, Onde e Por quê?), acrescenta-se uma questão fundamental: em que
contexto? Para elaborar essas questões, Cremilda e Leandro encontraram em
Freud a desmistificação simbólica como forma rica de determinar o sentido da
realidade objetiva; em Nietsche verificam o sentido como um conjunto de forças,
de ações ou reações; e em Marx a importância de penetração nas aparências para
se chegar à essência. Desde então, os autores estabelecem o tom à arte de relatar
o cotidiano de forma que este apresente, mais que a explicação, a compreensão
através do relato contextualizado das ações humanas. Mas, em última instância,
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cabe ao leitor dar significação ao relato dos fatos jornalísticos, é esse diálogo
possível, entre e emissor-leitor, que torna as matérias escritas em relatos vivos
do cotidiano.
E para ir além da explicação e alcançar o nível da compreensão, deve-se
também relativizar uma das consequências de um dos primados da ciência
moderna. Como vimos, a preocupação de Descartes com a individualidade
e a universalidade também provocou a separação entre o sujeito e o objeto a
ser conhecido, dando origem ao que Morin caracteriza como o pensamento
disjuntivo. Além de proporcionar uma visão fragmentada e fragmentária, essa
postura fez supor a exigência do distanciamento entre o observador e o objeto
observado, ou seja, para que haja um conhecimento objetivo, o sujeito deve
conservar-se fora da contradição e examiná-lo à distância. O materialismo
dialético já se contrapunha a essa atitude, considerando que o observador deve
instalar-se no meio da contradição objetiva, pensá-la e expô-la no interior
dela. A objetividade positivista também entende, portanto, que o sujeito tem
que se desvencilhar de qualquer condição subjetiva – esvaziado de qualquer
afetividade. Mas o pensamento complexo, admitindo um caráter inclusivista
e integrador, além de acreditar na necessidade de pensar por contradição,
admite a dificuldade de o observador separar ou dispensar sua subjetividade. O
aprimoramento dos sentidos, a elevação da sensibilidade do sujeito, ao contrário,
permitem-lhe também a elevação de sua capacidade intuitiva, o que contribui
com suas habilidades para observar e se expressar. Para tecer o presente, como
sublinharam Cremilda e Leandro, requer identificar a essência, os sentidos dos
fenômenos, o que parece pouco viável ignorando-se a condição subjetiva.
Discutidos esses primeiros pontos que indicam a necessidade de um
jornalismo humanizado podemos, então, assinalar algumas características
desejáveis a essa noção de jornalismo:
Relato das ações humanas – o fazer jornalístico busca versões verdadeiras
e não, necessariamente, produz a verdade, pois o jornalista não se relaciona
com um objeto de conhecimento, mas com outros seres humanos envolvidos
no processo comunicativo. Dessa forma, sua busca envolve a compreensão das
ações dos sujeitos da comunicação – é a expressão dos sentidos da consciência.
Na procura da essência dos fenômenos, o comunicador atribui-lhe significados,
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os sentidos, para proporcionar ao público, mais que a explicação, a compreensão
das ações humanas. Se busca a compreensão, conta com observação objetiva, mas
para isso, recorre a um caráter humano nato, a subjetividade, o fundo intimista
capaz de tornar a narração viva – humana. A observação e a expressão dessa
compreensão, assim, dispõem dos recursos de todos os órgãos dos sentidos, que
envolvem emoções, afetividades - subjetividades.
Do ponto de vista dos educadores do ensino fundamental e médio que
assumem a produção de jornais, interessa-me muito mais que estes compreendam
a “essência” aqui destacada. As técnicas e a linguagem jornalísticas lhes são
importantes para o aperfeiçoamento dos relatos, mas não podemos ter como
expectativa que estes professores e seus alunos as incorporem rápida ou
imediatamente – o próprio tempo e a prática lhes permitem tal aperfeiçoamento4.
Assim, se um jornal escolar apresenta matérias sem um lide claro ou uma
diagramação pouco atraente, considero um fato normal e compreensível. Procuro
visualizar muito mais o processo que se desenrolou durante a sua produção, o
desenvolvimento do educando e do educador para se chegar a esta matéria.
Habilidades humanas/humanizadoras – Se acatarmos a noção de que o
fazer jornalístico deve produzir o relato verdadeiro e compreensível das ações
humanas cabe verificar algumas necessidades e/ou habilidades do comunicador
para realizar tal tarefa. A expressão dos sentidos de fenômenos é ação simultânea
e imbricada às operações mentais do observador-comunicador, enquanto sujeito
individual e como membro de um todo – histórico e social. L.S. Vygotsky
alerta que
“O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida
em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da
fala na medida que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele. É
um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala significativa – uma união
da palavra e do pensamento”. (Vygotsky, 1987: 104)

4) Quem atua em cursos de Jornalismo conhece bem o desenvolvimento de um estudante
em quatro anos de curso e, assim, compreende que é impossível ter a mesma expectativa com
estudantes do ensino fundamental e médio que experimentam o fazer jornalístico em apenas
alguns meses.
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Por esse raciocínio, pode-se compreender que um relato das ações humanas
– a compreensão dos sentidos de fenômenos – é fruto da observação/percepção e,
ao mesmo tempo, da reflexão desses fenômenos. Ora, a compreensão de um fato
é, simultaneamente, a expressão e a reflexão sobre esse fato. Ou ainda, no dizer de
Vygotsky, o pensamento verbalizado ou a fala significativa. Dessa forma, como
diz Humberto Maturana, “o que se observa depende do observador” (Maturana
in Thompson, 2000: 61). A relação observação-observado-percebido depende,
por um lado, do grau de congruência entre o sujeito-comunicador e o momento
histórico social, ou ainda, depende da visão de mundo [repertório, cognitivo
e sensorial], do nível de consciência sobre o fenômeno que se apresenta. Essa
congruência desejável, em outros termos, significa a disposição – ou o desejo –
do observador-jornalista para a necessária sintonia e cumplicidade com o mundo
histórico-social.
Parece-me oportuno acrescentar à discussão mais um aspecto que interfere
de maneira significativa no fazer jornalístico: a questão da responsabilidade,
ou da autoria do relato das ações humanas. Para tanto, recorro à reflexão que
Manuel Carlos Chaparro faz embasado na Pragmática proposta por Teun A.
van Dijk. Como entende Chaparro, o jornalismo é um processo social de ações
conscientes, controladas ou controláveis. Como processo social, essas ações
supõem propósitos e intenções de executar um fazer; propósito significa a
visualização ideal ou imaginativa de um plano ou o fim de uma ação; e intenção
seria tender, desenvolver-se, dirigir-se para algo. Assim, assinala Van Dijk, “uma
intenção se refere unicamente à execução de um fazer, enquanto o propósito
se refere à função que este fazer ou esta ação podem ter”. Ora, se o jornalismo
caracteriza-se por ações conscientes, controláveis e intencionadas, “cada
jornalista é responsável moral pelos seus fazeres” (Chaparro, 1994: 22).
Essa responsabilidade moral – autoria – está vinculada aos princípios éticos
do jornalismo e, necessariamente, do jornalista – um ser humano. Bertrand
Russell destaca que “todos nós somos aquilo que as circunstâncias fizeram de
nós mesmos” (Russell, 1956: 91). Em seus estudos sobre a ética e a moralidade,
o autor enfatiza que as escolhas do ser humano para suas aspirações de liberdade
e bem-estar decorrem de um quadro de referência determinado pelas condições
histórico-sociais – em outros termos, a mesma visão de mundo a que me
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referi anteriormente –, mesmo porque, suas opções de conduta também são
determinadas por motivos objetivos e subjetivos. O certo ou o errado, o bem ou
o mal são definidos por uma comunidade com a atribuição de valores, segundo
uma ideologia [a da classe dominante], de conceitos de louvor ou censura,
estabelecendo uma consciência que orienta as ações do indivíduo. Uma ação
objetivamente certa, para Russell, é a que melhor serve aos interesses do grupo
eticamente dominante – desejadas pelo grupo. E, se essas ações são definidas
pelos desejos, não são decisões estritamente racionais, objetivas. O quadro
de referência, portanto, pode ser ampliado e/ou reformulado de acordo com
a vivência, do exercício do debate, da reflexão do indivíduo e do grupo e da
abertura para uma possível contra-hegemonia. Esse exercício ético, ou seja, o
debate e a reflexão contínua sobre o desejável para si e para os outros podem
refletir na elevação do nível de consciência – a visão de mundo que orienta as
ações dos indivíduos, seus propósitos e intenções.
Essa postura reflexiva (hegemônica e contra-hegemônica) parece-me,
portanto, um aspecto indispensável ao jornalista para a sua tarefa de atribuir
significados aos fenômenos. Pelo exercício ético, com a elevação do seu nível de
consciência, poderá melhor pensar-expressar, compreender e levar a compreensão
à audiência, como autor e responsável moral por seus fazeres e compromissos.
Com a ampliação contínua do seu quadro de referência – seu nível de consciência
– seus fazeres poderão constituir, mais que “notícias”, os relatos humanizados
e humanizadores que promovam o debate, que contribuam com a inter-relação
de pessoas com quadros de referências diferentes. Esta postura colabora com a
reflexão de outros seres humanos – da audiência –, com o alargamento da visão
de mundo e a elevação do nível de compreensão, de cumplicidade e solidariedade
entre seres humanos. Se este compromisso constituir um propósito e um dever e
querer-fazer do jornalista, ele estará contribuindo para estender ao seu público o
exercício ético do qual participa diuturnamente.
A partir dessa consciência e responsabilidade inerente a cada profissional,
posso assinalar aqui os atributos que considero indispensáveis para a
prática jornalística:
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Observação/percepção
Reflexão
Expressão

de mundo

O compromisso do comunicador envolve a observação e reflexão de mundo,
de modo que, percebendo-o, possa expressá-lo. Não lhe cabe, portanto, somente
a função técnica, mas a função social de comprometer-se com o mundo, de
reconhecer que sua autoria responsável deve ser fruto do diálogo social, de sua
cumplicidade/solidariedade com o público – os outros seres humanos.
Habilidades x desafios – Creio ser oportuno, diante desse quadro, alinhar
essas habilidades, aqui discutidas, a certos desafios propostos por Cremilda
Medina, que o jornalista deve encarar para o desenvolvimento de sua tarefa de
narrar as ações humanas (Medina, 1999: 26).
Se ao comunicador, em seu dia-a-dia, são exigidas as habilidades de
observar, refletir e expressar o cotidiano, este tem no desafio técnico a busca
do aperfeiçoamento das narrativas e os recursos tecnológicos como meios
que podem levar à veracidade e à compreensão dos fenômenos complexos
cognitivos e sociais. Pelas técnicas narrativas, cada vez mais aperfeiçoadas, o
comunicador desenvolve sua capacidade de expressão e apreensão do discurso
do outro. No sentido ético, encontra o campo que permite a elevação do
nível de sua consciência e o alargamento de sua visão de mundo, aceitando a
alteridade; no aperfeiçoamento ético está a âncora do fazer jornalístico, que
também lhe permite a sintonia e a cumplicidade com o universal – compaixão,
solidariedade. Nesse esforço contínuo, pelo alargamento da visão de mundo, está
o quesito indispensável ao comunicador de reflexão. Do ponto de vista estético,
transcende as técnicas para alcançar a criatividade, para levar às narrativas
signos contextualizados e regenerados e dar vazão à visão solidária e à intuição
– pela empatia, sentimento de intimidade. Como sugere Restrepo (1998: 29-37),
trata-se de reeducar os sentidos, superar a cultura audiovisual predominante no
ocidente para integrar os recursos do olfato, da gustação e do tato – sinestesias
que, interagindo com a capacidade auditiva e visual, desenvolvem maior e
melhor observação, ampliam o potencial cognitivo, como também permitem
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maior sensibilidade, intuição, emoção. No aperfeiçoamento estético está, por um
ângulo, a possibilidade de obte rem-se relatos mais criativos e contextualizados
e, por outro (e por isso mesmo), a maior capacidade de observação/percepção.

Além dessa relação horizontal entre os desafios e as habilidades, devese pensar nas relações verticais e transversais entre estes pontos. No aspecto
estético, a observação cada vez mais apurada não permitirá somente ampliar
o potencial cognitivo, mas trará também maior sensibilidade para alcançar a
profundidade e a complexidade do momento histórico-cultural. Vale dizer, ver,
ouvir, cheirar, sentir mais e melhor para acurar a percepção e, com isso, refletir
melhor e relatar com mais veracidade, afeto e brilho. No sentido ético, deve-se
transcender a pergunta se tal matéria ou enfoque é moral ou não. Trata-se de
discutir, debater a diversidade de questões que afligem o mundo, para que não se
incorra em juízos precipitados ou pouco refletidos. É justamente o alargamento
da visão de mundo que propicia a superação de preconceitos e generalizações
apressadas, possibilitando o desenvolvimento da capacidade de identificar,
reconhecer e respeitar o outro – solidarizar-se à dor e à alegria universais. O
aperfeiçoamento ético, portanto, permite melhorar tanto a percepção quanto a
sua narração. O relato jornalístico, assim, não é produto de simples execução de
técnicas narrativas, mas fruto amadurecido da observação apurada, da reflexão
dedicada e da emoção solidária do comunicador.
Numa tentativa de síntese, aponto no quadro a seguir minha compreensão
sobre uma noção de jornalismo humanizado:
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Jornalismo
humanizado

Habilidades
do comunicador

Desafios
ao comunicador

Relato veraz,
Compreensão sobre as
ações humanas

Observação/percepção
Reflexão
Expressão

Técnico
Ético
Estético

No meu entendimento, portanto, um comunicador que desenvolva tais
habilidades e esteja consciente desses desafios, terá maior probabilidade de
corresponder a um jornalismo humanizado. Seu trabalho – enquanto processo
e enquanto consequência – pode constituir em contribuição ao processo
de pessoalização – ser vasos comunicantes de solidariedade, compaixão,
humanização.
Ao educador do ensino fundamental e médio, portanto, parece-me
fundamental que compreenda a essência desse ‘jornalismo humanizado’, como
já sublinhei. As habilidades e os desafios, aqui discutidos, considero-os meios
interessantes e adequados para se chegar aos ‘relato humanizados’. Mais que
isso, no ponto de vista da educação humanizada que vislumbro, a internalização
dessas habilidades e desafios representa a postura que pode proporcionar a
educadores e educandos as oportunidades de re-significação de mundo, a
elevação de consciência, a maior e melhor compreensão da complexidade do
mundo.

5. Do instrumento didático ao instrumento complexo
“Não podemos em todos os domínios em que estamos
engajados, os da pesquisa e os do ensino, os da mediação
social e os das responsabilidades econômicas e cidadãs,
atuar juntos para ‘trabalhar para pensar bem’,
para construir esse próximo passo que constrói
o nosso caminho?”
Edgar Morin (2000b: 259)
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Nesses anos de trabalho com o jornal escolar, tenho procurado amadurecer
minhas propostas de forma que alcance uma dimensão teórico-metodológica
que não se restrinja a um esquema fechado, mas supere seu caráter práticoutilitário, e que possa explorar mais e melhor suas potencialidades. Nesse rumo,
tento desenvolver não apenas uma autocrítica – porque devo reconhecer que, em
certa medida e por algum tempo, encarei o jornal mais por seu lado instrumental
– tento também refletir sobre experiências similares que, de alguma maneira,
ajudem-me a promover um diálogo entre meus estudos e a vivência da produção
do jornal escolar. No decorrer desse diálogo, observei alguns fatos que me
fizeram suspeitar de uma visão limitadora na prática jornalística na escola, que
a reduz a técnicas e/ou a um produto acabado e, nem sempre, a entende como
processo. Por essa preocupação, formulei uma questão que acredito fundamental
para iniciar a discussão:
- Qual a lógica adotada na escola para atribuir à prática jornalística esse
caráter técnico, ou de produto? O que se pode fazer para superar essa
limitação, essa postura limitadora?

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental – PCNs
(1998), em sua Introdução, estabelecem como objetivo da educação uma
formação ampla, destacando o desenvolvimento de capacidades de ordem
cognitiva, física, afetiva, de relação interpessoal e inserção social, ética e
estética. Para tanto, prevê o ensino de conteúdos como meio para que os
alunos desenvolvam suas capacidades. Esses conteúdos são os conceituais,
que se referem à construção ativa das capacidades intelectuais para operar
símbolos, ideias, imagens e representações que permitem organizar a realidade.
Os conteúdos procedimentais expressam um saber fazer e envolvem o tomar
decisões e realizar ações, de forma ordenada e não aleatória, para atingir uma
meta; ao ensinar procedimentos também se ensina um certo modo de pensar e
produzir conhecimento. Por fim, os conteúdos atitudinais que permeiam todo o
conhecimento escolar. A escola é um contexto socializador, gerador de atitudes
relativas ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e
à sociedade. A não compreensão de atitudes, valores e normas como conteúdos
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escolares faz com que estes sejam comunicados, sobretudo, de forma inadvertida
– acabam por ser aprendidos sem que haja uma deliberação clara sobre esses
ensinamentos. Os próprios PCNs procuram atribuir relevância aos conteúdos
atitudinais e sugerem os temas transversais que, na escola, ainda são vistos
como novidade, algo pouco familiar, gerando certa dificuldade para tratá-los.
Daí decorre um primeiro fato que merece discussão. A prática jornalística,
algumas vezes, é considerada como um conteúdo em si. A aquisição de técnicas
jornalísticas, como a linguagem própria, construir lides ou produzir notícias
pode conquistar a importância de conteúdos conceituais, o que me parece
pouco. Quando se privilegia a técnica e não necessariamente o que elas podem
proporcionar, considera-se a técnica como o próprio conteúdo e escapam pelos
vãos dos dedos as inúmeras possibilidades dessa atividade-meio. Retomando a
analogia do Escotismo, seria como considerar o fazer nós como um fim em si
mesmo, desprezando o processo mental do aprender-fazendo e, especialmente, o
clima que se cria para a sua ação. Assim, devemos pensar os projetos de produção
de jornais como procedimentos, que são meios e não fins em si mesmos.
Jornalistas e professores, que entenderam os projetos em torno do jornal
como conteúdos procedimentais, evidentemente, puderam avançar e usufruir
muito mais de suas potencialidades. Muitas experiências evidenciam o jornal
como meio de alcançar os conteúdos conceituais, destacando o desenvolvimento
cognitivo, o incentivo à escrita e à leitura, a discussão e a leitura crítica da
atualidade, etc. No meu caso, em dois trabalhos anteriores, a maior ênfase foi
no veículo enquanto meio (procedimentos) para se atingir conteúdos conceituais
– este era o meu entendimento. Hoje eu percebo que os conteúdos atitudinais
foram efetivamente tratados; mas, na época, eu não dispunha dessa reflexão que
me permitisse tal compreensão.
Vale retornar aqui às palavras de Saviani (1993: 54-55) quando discute os
valores e os objetivos da Educação. Para ele, promover o homem significa torná-lo
cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação para intervir nela,
transformando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da comunicação e
colaboração entre os homens. Para a consecução dessa aspiração, o autor coloca
dois desafios, simultâneos e inseparáveis, que são 1) o domínio do práticoutilitário, que lhe permita a superação dos condicionamentos da situação, o que
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constitui uma relação vertical entre sujeito e objeto; e 2) o domínio humano,
pois é capaz de transcender a sua situação e as opções pessoais para se colocar
no ponto de vista do outro, para se comunicar com o outro, para agir em comum
com ele; esta visão caracteriza-se por uma relação horizontal entre homens.
Assim, se a relação do homem com as coisas é uma relação de dominação, a
relação horizontal do homem com os outros será uma relação de colaboração,
embora o que podemos presenciar, de um modo geral no magistério, são relações
de poder, de dominação de uns sobre outros.
Ora... a ciência moderna – ainda que repensada, rediscutida, revista – mantém
seu status de legitimadora do conhecimento e, nesse caso, muitos consideram o
jornal como um braço da ciência e da tecnologia, que possibilita o fazer, o construir
– certo saber-fazer. Por esse enfoque, o jornal é mais um recurso didático que
amplia ou estende a capacidade cognitiva do estudante. Como esclarece Alberto
Moreira (in Medina-Greco, 1993: 135-153), na Modernidade, o homosapiens
transforma-se em homo-faber, pois “o homem confia apenas nas próprias obras e
sabe que o nível da produção é o básico em toda forma de convivência humana”.
Assim, quem limita o projeto de produção de jornais escolares à apropriação das
técnicas jornalísticas, limita-o ao domínio de mais uma ferramenta – domínio
do prático-utilitário – que alavanca um determinado objetivo, seja alfabetizar,
conhecer geografia ou a atualidade. Desse modo, passam despercebidas outras
múltiplas possibilidades de vivências de atitudes – humanas.
Ainda que de forma breve, é interessante verificar também qual tem sido a
referência de jornalismo para a escola. A sociedade industrial e urbana, como
produto da própria indústria cultural, estabeleceu o que chamamos comunicação
de massa. A concentração populacional e a complexidade dos núcleos urbanos
promoveram o crescimento dos problemas de informação. Nesse ambiente, como
esclarece Cremilda Medina de forma lapidar, em Notícia, um produto à venda, a
codificação de mensagens também segue padrões de fabricação – racionalizantes.
O jornal, enquanto um dos produtos da comunicação de massa, no ponto de vista
da escola, pode gerar um fascínio pela competência técnica desses veículos que,
a rigor, pode colocar a atualidade em cada casa (ou em cada sala de aula). Por
esse ângulo, cabe lembrar que as principais empresas jornalísticas de circulação
nacional, com o intuito de racionalizar e padronizar as atividades em suas
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Redações, instituíram seus manuais de redação. As práticas “exigidas” por esses
manuais estão embasadas no autoritarismo da certeza, na competência técnica
e na fôrma estabelecida por uma política editorial; a tentativa de racionalizar e
padronizar por vezes o produto dessa fôrma, recai na redução e na simplificação.
Como vários dos programas que estimulam o trabalho com jornais na escola são
patrocinados por essas mesmas empresas, o encantamento e/ou uma ansiedade
ingênua pela assimilação dessas técnicas podem tornar a atividade, muitas vezes,
uma reprodução acrítica desses manuais. Por essa mesma razão, alguns livros
que se propõem a ensinar o “como” fazer jornais5 enfatizam primordialmente as
técnicas, como se uma receita coletada na grande imprensa fosse o suficiente e
pudesse ser aplicada integralmente na escola – também como uma fôrma.
Essa visão racionalista, portanto, pode levar professores e jornalistas a
reduzirem o trabalho com o jornal a uma maneira diversificada de buscar um
saber determinado, sem perceber as inúmeras relações e a riqueza que o processo
em si proporciona. E, nesse caso, ignora-se não só a importância da interação
entre o sujeito da aprendizagem e o objeto a ser conhecido, mas também o quão
rica e fundamental é a complexidade das relações entre o sujeito e outros sujeitos,
entre o sujeito e o mundo. Este é um dos pontos primordiais refletidos nesta tese
e as experiências observadas apontam algumas evidências dessas possibilidades.
O aprofundamento da compreensão das duas correntes pedagógicas
inspiradas no materialismo dialético – Construtivismo e Histórico-crítica6 – tem
permitido o melhor entendimento desses projetos, levando à valorização do
processo mais que o produto. Essas duas abordagens foram desenvolvidas por
um mundo a que Marcondes Filho (1994) chama de Antropocêntrico, pelo qual
a figura dominante é o homem e a matéria e o saber está embasado nas luzes
da razão. Esclarece o autor, no entanto, que a visão de mundo mais recente – o
mundo Tecnocêntrico, inspirado na modernidade – prima pela racionalidade da
máquina, sem força vinculante ou meta de humanidade. Por essa razão, mesmo
os que adotaram o construtivismo ou a linha histórico-crítica correm o risco de
5) Ver Faça seu próprio jornal (Harris, 1994).
6) Histórico-crítico é a teoria em construção por pensadores brasileiros como Dermeval
Saviani. Advém da perspectiva sócio-histórica de Vygotsky que, por sua vez segue orientação do
materialismo dialético.
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terem seus ideais solapados pela razão da máquina, ‘se’ não entenderem que
as pressões do poder econômico e do sistema formal de educação vislumbram
como “qualidade em educação” os mesmos padrões de fabricação da dita era
moderna.
Por esses motivos, parto dos avanços dessas correntes marxistas e proponho
a ampliação da compreensão do processo de produção de jornais escolares à
luz da teoria da Complexidade. Proponho, portanto, a superação do conceito
do jornal escolar como instrumento didático para alcançar o caráter de um
instrumento complexo. Para tanto, transcrevo aqui algumas questões já colocadas
anteriormente:
• A escola deve preocupar-se em formar profissionais ou contribuir para a
formação de pessoas?
• Parafraseando Morin (Morin e Kern, sd3), a instituição escolar deve
promover o ensino para que seus alunos saibam mais? Ou para que vivam
verdadeiramente melhor? Qual o papel e o valor da educação?
Edgar Morin, em A cabeça bem feita (2000a: 81), sublinha que a Universidade
conserva, memoriza, integra, ritualiza uma herança cultural de saberes, ideias,
valores; regenera essa herança ao reexaminá-la, atualizá-la, transmiti-la; gera
saberes, ideias e valores que passam, então, a fazer parte da herança. Assim,
ela é conservadora, regeneradora, geradora. Cabe ressaltar, portanto, que
essas características de conservação, regeneração e geração são simultâneas e
dinâmicas.
Com todo respeito ao autor, vou arriscar e ousar estender este entendimento à
instituição escolar como um todo. Em todos os níveis, a escola é co-responsável
pela revisão, atualização e transmissão da herança cultural. Considero cultura
como o conjunto de conhecimentos, valores e símbolos que orientam e guiam as
vidas humanas. Nesse caminho, Morin afirma que o objetivo da educação não é o
de transmitir conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno; mas, citando um
pensamento primoroso de Durkheim, “de criar nele [aluno] um estado interior
e profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente em um sentido
definido, não apenas durante a infância, mas por toda a vida”. É, justamente,
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mostrar que ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos clássicos, mas
também da transformação, em seu próprio ser mental, do conhecimento adquirido
em sapiência, e da incorporação dessa sapiência por toda a vida (Morin, 2000a:
47). Em outras palavras, é tarefa da escola oportunizar situações, sim, para que
os alunos saibam mais; mas, sobretudo, proporcionar uma atmosfera para o
aprender a aprender, para viver verdadeiramente melhor. Pois o viver melhor
não depende exclusivamente do quanto se sabe mais, mas também do quanto
desse conhecimento é significativo e, essencialmente, o quão esse conhecimento
torna suas vidas melhores.
Por essa linha de raciocínio, tenho apresentado minhas propostas de
produção do jornal escolar como uma das formas de contribuir para que
educandos e educadores incorporem, mais que as técnicas jornalísticas, uma
postura de aprender a aprender, de aprender-fazendo, conhecer pela vivência
para se viver melhor. Essa postura pode ser exercitada por um jornalismo
humanizado (ou humanizante), como discutido no capítulo anterior, envolvendo
o desenvolvimento dos hábitos de observação, reflexão e expressão de mundo
e encarando os desafios técnico, ético e estético. Para isso, o jornal escolar
não pode ser tratado apenas como um instrumento didático, mas como um
instrumento complexo, que amplie suas potencialidades para além do caráter
utilitário – procedimentos que proporcionem o domínio material –, isto é,
instrumento complexo que promova o exercício e a incorporação de posturas –
atitudes, valores, uma “polaridade de espírito que o siga por toda a vida”.
Como um instrumento complexo, 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 cognitivos, mas será veículo de canalização das
reflexões, das aspirações, dos medos e das alegrias dos pequenos comunicadores.
Se assim for entendido, o jornal escolar deixará de estar restrito às notícias
e de servir apenas de boletim pelo qual os alunos exercitam a melhor técnica
narrativa; será, isto sim, canal de expressão de pensamentos e opiniões dos
pequenos seres que estão crescendo, de verbalização de sua observação e reflexão
de mundo. E, portanto, espaço de discussão sobre suas inquietações, aspirações,
necessidades, angústias, alegrias; tribuna para o debate de temas que afligem
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o mundo e que afligem a si mesmos; lugar da profunda reflexão e elevação do
nível de consciência sobre valores que ressaltem as virtudes.
Por esse entendimento, portanto, pode-se vislumbrar a possibilidade de
educandos e educadores que, ao vivenciarem todas as etapas de produção do
jornal escolar, assumam, internalizem e levem também para a vida a postura e
atitude do repórter que observa, reflete e expressa o mundo. O aluno-repórter e
o professor-editor encontram, no processo de produção jornalística, a interação,
o relacionamento humano, a oportunidade de identificação e respeito ao outro,
o diferente, a chance de observar e refletir sobre as questões emergentes que
afligem o mundo – a si mesmos.
Esse instrumento complexo estimula a cooperação mais que a competição,
a solidariedade mais que o individualismo, a busca de relatos verazes mais
que as reportagens formatadas no autoritarismo da certeza. Acima de tudo,
procura abrigar a conversa, a ternura, o relacionamento profundo entre pessoas
– humanização. O desafio é fazer com que os hábitos de observação, reflexão
e expressão do momento histórico sejam vivenciados com mais sensibilidade,
emoção e intuição pelos participantes para que, assim, possam saber mais a
fim de viverem melhor na mesma teia universal. Dessa forma, ‘aprendendo a
aprender’, educandos e educadores serão mais que sujeitos do/no processo de
ensino e aprendizagem, isto é, serão agentes sociais, dispostos a intervir para
as transformações e a re-visão do mundo, cultivando valores (atitudes) que
promovam a virtude. Como dizia Voltaire, como virtuosos, “estarão fazendo o
bem não a si, mas aos homens” (Voltaire, 1956: p.321). O saber, assim, será uma
conquista constante da humanização.
Essa busca da humanização, da pessoalização universal, dessa forma, deve
ser um caminho perseguido para a consciência universal, a consciência de que
somos “partes e todo” cósmicos, (co)responsáveis numa vivência solidária.
E, como ressalta Morin (2000a: p.74), “solidariedade e responsabilidade não
podem advir de exortações piegas nem de discursos cívicos, mas de um profundo
sentimento de filiação (affiliare, de filius, filho), sentimento matripatriótico que
deveria ser cultivado de modo concêntrico sobre o país, o continente, o planeta”.
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Com dois parâmetros iniciais em mente, quais sejam,
• como a produção de jornais escolares pode contribuir para o processo de
humanização?
• o jornal escolar como instrumento complexo que pode proporcionar essa
busca da humanização?
apresentei as propostas de ações aos professores, acompanhei as experiências,
vivenciei o dia-a-dia das escolas, de estudantes e professores. As conquistas e
os tropeços, a satisfação e a insegurança, os sorrisos e a irritação. O aprendizado
magnífico dessas vivências passarei a narrar no Caminho do Meio.

6. O lugar da metodologia
Há uma estória popular norte-americana que diz existir dois tipos de garotos:
os que sonham ser astrônomos e aqueles que sonham ser astronautas. Os
primeiros querem ver os astros de perto, mas aqui da terra, por telescópios e
outros equipamentos; os outros querem ver os astros, chegar a eles, estar neles,
senti-los, tocá-los. Esse relato demonstra, entre outras coisas, as diferenças das
pessoas, no nível da curiosidade, da ousadia, da ambição, da capacidade de
encarar desafios. É claro que essa figurativização é um tanto simplista e tomo a
liberdade para “deturpá-la” e, assim, extrair outras possibilidades. Por exemplo,
pode haver aqueles que nem se preocupam em ver os astros; outros que, por
várias circunstâncias, gostariam de ver os astros, mas imaginam que estão muito
distantes e se contentam em somente olhar para o céu; ainda há os que estão tão
preocupados com outros afazeres, que nem sentem a importância de olhar para
o céu; talvez também haja aqueles que querem tudo isso, mas a vida, o mundo,
tudo lhes impõe obstáculos para, simplesmente, não sonhar.
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A partir desse relato - agora já “conotado” e resignificado - vale lembrar duas
abordagens científicas contemporâneas: a cognitivista7 e a enativa8. A primeira
parte do princípio de que o mundo é predeterminado, pré-dado em relação ao
observador, que absorveria informações que já viriam configuradas de fora.
O mundo corresponde às representações mentais que dele fazemos em nossa
mente – representacionismo. A mente seria, assim, um espelho da natureza. A
perspectiva enativa supõe que o processo cognitivo é uma construção de mundo
– uma construção dinâmica e, portanto, inseparável do histórico de vida, do
processo de viver – de uma cultura revitalizada. Dessa forma, os seres vivos são
estruturalmente determinados, isto é, percebem o mundo segundo sua estrutura.
A percepção de um sistema vivo, num dado momento, depende de sua estrutura
nesse momento. Mas o que vem de fora também deflagra novas potencialidades
que já estão determinadas (latentes) na estrutura do sistema que percebe. A
cognição, assim entendida, é uma re-construção que resulta da interação do ser
vivo com o seu mundo. Desse modo, à medida que vive, ele vai construindo
– e vai sendo também construído. Trata-se de uma relação de congruência, codeterminação, co-criação.
Quando se apresenta um projeto de comunicação a professores da escola
pública, como tem sido o meu caso, em princípio, nota-se todos esses “tipos de
garotos” brevemente aqui descritos. Cada qual com seu histórico de vida, seu
processo de viver, suas potencialidades. Alguns tomam conhecimento, “matam”
a curiosidade, e não voltam; outros, ao verificar a “distância dos astros”, também
não retornam; há aqueles que chegam com entusiasmo, conhecem, olham para
trás e lhes vem à mente uma escola autoritária, seus alunos passivos, um sistema
de ensino impositivo, os colegas desanimados, e também desistem. É claro que há
também os que imaginam: – prefiro ver os astros a minha maneira. Mas há aquela
minoria que, com brilho nos olhos, quer os “telescópios e as naves espaciais”.
Essa minoria, que não é melhor nem pior que os demais, tem seu mundo – suas
estruturas – congruentes ao estímulo externo que ora se lhes apresentam. Em

7) Considerações de Humberto Mariotti (2000) ao analisar Jean-Pierre Dupuy (1996).
8) Também citado por Mariotti (2000) sobre os estudos de Francisco Varela e Humberto Maturana
(2000).
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suas estruturas, provavelmente, estão conjugadas várias características e que
confluem ao sonho proposto e, por isso, não se preocupa com distâncias, tempo,
barreiras, burocracia da escola ou do sistema de ensino – sonham e agem.
Trabalhar com uma minoria, identificada com meus sonhos e esperanças,
tem sido a prática de meus projetos de jornal escolar, o que não representa o
insucesso da pesquisa ou a não aceitação das propostas. Esta evidência fez-me
compreender que o contexto é este – ainda poucos vislumbram o jornal escolar
como recurso ao alcance da escola, poucos conseguem contornar a gama de
obstáculos que este – e tantos outros projetos – ocasionam. Esse contexto, a que
me refiro, será tratado em maior âmbito em outro capítulo, mas vale, desde já,
esse esclarecimento para compreender que o jornal escolar não pode ser visto
como projeto de massificação (ou passível de). Não consigo imaginá-lo por
números, pelo aspecto quantitativo, pois penso mais no processo que no produto,
mesmo porque este será consequência daquele.
Para trabalhar com o grupo de professores – astrônomos ou astronautas –
tornou-se necessária, antes de tudo, uma exposição sobre alguns frutos que já
havia colhido em experiências passadas, como forma de tornar compreensíveis
algumas possibilidades do projeto. Também foi importante tentar desmistificar
a produção de jornais, para que sentissem e percebessem que publicar um jornal
não é algo impossível, distante, uma estrela inatingível.
Após um primeiro encontro, sucederam várias outras reuniões e minhas
visitas às escolas para acompanhamento das atividades, que oportunizaram o
aprofundamento de alguns aspectos teóricos, filosóficos e técnicos – foi um
exercício constante que possibilitou maior consciência e prática de vivência das
várias possibilidades e alcance do projeto. Dessa “oficina permanente” de prática
reflexiva efetivou-se o que podemos chamar de estratégia para a produção do
jornal escolar, que passo a expor:
• Professores da mesma série (e de outras séries, se possível) organizam-se
e discutem sobre como o jornal escolar pode ser útil ao desenvolvimento de
um processo ensino-aprendizagem que proporcione e privilegie as vivências
humanas;
• professores propõem aos alunos a produção de jornais com esse enfoque;
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• os alunos participam de todas as decisões, num sistema permanente
de negociação, desde a escolha das características gráficas, passando pelo
estabelecimento da linha editorial, chegando até a definição de pautas;
• professores atuam como editores, auxiliando a formular as pautas, como
também orientando o trabalho de pesquisa, entrevista e redação dos textos;
• um dos professores pode ser o articulador entre outros professores, uma
espécie de editor-chefe;
• a linha editorial deve abrigar não só os assuntos da escola, mas abrir
e valorizar espaços para os temas emergentes que afligem, preocupam,
inquietam a cada um dos alunos - como por exemplo os temas transversais
propostos pelos PCNs; assim, o processo de produção poderá ser motivação
para a busca, da percepção e da compreensão de significados que a escola
pode e deve proporcionar;
• dessa forma, o jornal não deve ser apenas um veículo de divulgação, mas
o processo como um todo deve ser um meio para a vivência da observação, da
reflexão e da expressão do mundo dos estudantes; deve ser um instrumento
complexo que incentive o desenvolvimento de hábitos, atitudes, posturas
que proporcionem melhor percepção dos fenômenos socioculturais;
• os professores sistematizam os textos em forma de publicação periódica;
• durante todo o processo os professores-editores provocam os alunosrepórteres a exercerem as habilidades de observação/percepção, reflexão e
expressão de mundo;
• há avaliação constante, num primeiro momento, de acordo com a
ótica de uma ou mais disciplinas associadas diretamente àquela produção
jornalística; e depois da experiência como um todo.
É fundamental ressaltar que essas estratégias não constituem uma fôrma,
uma receita que deve ser seguida e que, por si, garanta determinado resultado.
Se não é receita, também tenho dificuldade para adotar a expressão “modelo”.
Ao falar sobre modelos, Dupuy ressalva que em ciência o termo abriga uma
conotação diversa do uso corrente - é o modelo o que se imita ou merece ser
imitado, ou seja, o modelo científico é uma imitação humana da natureza, que
o cientista logo toma como modelo. Por isso, afirma o autor que “conhecer é

58

Jorge Kanehide Ijuim

produzir um modelo do fenômeno e efetuar sobre ele manipulações ordenadas.
Todo conhecimento é reprodução, representação, repetição, simulação”
(Dupuy, 1996: 23-27). Entre alguns senões a esse conceito – que é embasado na
abordagem cognitivista já citada – pode-se considerar que simular ou representar
supõe um ponto de referencialidade e, por outro ângulo, este conceito parece
não considerar uma dimensão ética, não abordando algumas características
fundamentais do ser humano, como afetividade, emocionalidade, culturalidade,
historicidade e contextualidade.
Se considerarmos essas estratégias pela visão enativa – e do pensamento
complexo – poderemos lembrar da metáfora, descrita por Mariotti (2000: 3031), do móbile que produz sons pela ação do vento. Os tubos metálicos de
diâmetros e comprimentos diferentes relacionam-se uns com os outros para
formar um conjunto; o vento deflagra potencialidades que residem na estrutura
desse conjunto. Ora, se pudermos comparar os educadores a esse móbile, o
que chamo de estratégias pode ser o vento e a ação que provoca, que entoa e
produz sons. Desse modo, cada educador (móbile), com sua história de vida, seu
processo de viver (suas estruturas) vai ser tocado pelo vento a sua maneira e, por
consequência, produzir seus próprios sons – construir suas próprias estratégias.
De outro lado, se considerarmos essas estratégias como um móbile, com as
estruturas que estou atribuindo a elas, os ventos – educadores e educandos –
também farão sons distintos, peculiares à força, intensidade e direção desses
ventos. Por isso, estou preferindo o termo estratégias, porque supõem ritmos,
enfoques, ações diferenciadas conforme a afetividade, emocionalidade,
culturalidade, historicidade e contextualidade de educandos e educadores. Assim,
as estratégias são referências que servem como “ponto de partida e de chegada”
para que cada professor – de acordo com sua história de vida e a história de
vida de seus alunos – no contexto da escola e da comunidade em que vivem,
construam seus próprios possíveis caminhos e etapas para percorrê-los. Essas
etapas constituem um roteiro possível de viagem, em que a maior preocupação
é com o processo, com as vivências decorrentes do trajeto, em que o ponto de
chegada será consequência desse caminhar.
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Pesquisa-ação – Exposta essa ressalva e conscientes da importância do
jornal escolar como sistema aberto para abrigar frutos de vivências humanas,
educandos e educadores trabalharam nesse sentido. Para realizar essa tarefa de
coprodução, recorremos aos recursos da pesquisa-ação. Em todos os momentos,
organizando um grupo de estudos de professores, desenvolvendo reuniões e
oficinas, visitando as escolas ou acompanhando as experiências do grupo, eu
expunha as propostas, discutia teorias e técnicas, na mesma medida em que
os projetos dos professores e a minha pesquisa se construíam. Conforme as
recomendações de Thiollent, a pesquisa não exigiu apenas observar um grupo ou
uma situação, mas propor ações, discutir teorias e formas de viabilização dessas
ações, necessárias às produções de conhecimento – do grupo e do pesquisador
(Thiollent, 1994: 13-24). Dessa forma, a cada passo de um e de outro grupo,
observei avanços e dificuldades, acertos e dúvidas, situações de entusiasmo
e de angústia. Convencido da necessidade da convivência com o adverso,
o contraditório, os relatos aqui apresentados percorrem o caminho do meio –
numa alusão à escola da filosofia budista Madhyamika –, ou o Meio-termo, que
supõe a necessidade de equilíbrio no caminhar em meio às contradições e aos
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extremos. No mesmo sentido, esse caminho do meio está inspirado nos versos
de Antonio Machado9:
“Andarilho,

o

caminho

é

feito

de

seus

passos,

nada

mais;

andarilho, não há um caminho, você faz o caminho ao caminhar”.

Os relatos dessa viagem, portanto, como frutos de um processo de
coparticipação, não se resumem apenas aos depoimentos e às entrevistas com
o grupo, mas expressam algumas vivências relevantes do “meio do caminho”
– as tidas como bem sucedidas e que proporcionaram aprendizado; outras
narrativas expõem as dificuldades e as angústias e igualmente proporcionaram
aprendizado, pois foram vivências do andarilho e, ao mesmo tempo, foram relatos
que expressam ten del – as ações tecidas de forma dependente de educandos e
educadores.

9) Versos colhidos por Francisco Varela em O caminhar faz a trilha apud Thompson, William
Irwin, 2000, p59.

II – O meio do caminho...
...ou o caminho meio?
O caminhar me permitiu apreciar lugares e momentos extraordinários. Levar
a proposta de produção de jornais a educadores e educandos proporcionou
frutos saborosos que descrevo nas próximas páginas. Nesse caminho
encontrei pessoas maravilhosas que compartilharam comigo experiências
valorosas e gratificantes.

Juvelina Avans Pasqualini
Maria Socorro Jesus Onório
Tereza Ortega da Fonseca Pinto
EE Elvira Mathias de Oliveira
Marfiza Maria Hardoim Santullo
EE Alice Nunes Zampieri e EM Profº Nagib Raslan
Vera Lúcia Rodrigues Demundo
EE José Mamede e EM Frederico Soares
Waded Schabib Hany
Zélia Maria P. Zago
EE Joaquim Murtinho
Anelisa Esteves
CNEC Oliva Enciso
João Batista Ferreira
Funlec – Oswaldo Tognini
Iracema Batista Torquato
pesquisadora,
professora do ensino público em Jaú-SP,
mestre em Comunicação pela Unesp-Bauru.

[Jornal escolar e vivências humanas: um roteiro de viagem, pp. 61 - 132]
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7. Re-visão de mundo
Campanha de qualidade
Ingredientes:
Uma cuba de vontade de fazer acontecer √
uma cumbuca repleta de respeito ao ser humano √
uma xícara de senso de organização √
um copo de 300ml de solidariedade √
uma dose certa de pulso firme √
uma colher de sopa de humildade √
uma colher de chá de boa conversa √
uma pitada de cordialidade √
uma bronca no momento exato √
uma xícara de amizade sincera √
um toque de alegria √
um sorriso aberto e firme √
Modo de preparo:
Mexer todos os ingredientes.
Dar um “toque pessoal” e cozinhar em banho Maria.
Um pouquinho a cada dia, a cada hora, a cada instante...
Deixar o senso crítico aceso, indefinidamente,
e ir regando sempre com gotas de paciência.
(Grupo do ParticipAção – Jornal de Mobilização Escolar
EE Joaquim Murtinho – Campo Grande - MS)
As estagiárias de Magistério que colheram esses pensamentos, publicados
no jornal escolar do Colégio Joaquim Murtinho têm, no mínimo, dupla
responsabilidade. A primeira, como estudantes-repórteres que selecionaram um
texto carregado de significados para serem compartilhados com o público – e
assim firmam o compromisso entre autoria e leitores. A segunda, como “quase
professoras”, autoras e co-produtoras de sentidos, comprometem-se com seus
futuros alunos – assumem o compromisso entre educadores e educandos.
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Formar um homem-cidadão-profissional pode sintetizar as aspirações
da educadora Waded Schabib Hany, da Escola Estadual Joaquim Murtinho.
Conhecendo as estratégias propostas para o jornal, a professora estabeleceu
suas próprias estratégias para inovar as produções em sua disciplina: “Prática
de Ensino sob estágio supervisionado”. Ao surgir o ParticipAção – jornal de
mobilização escolar, Waded teve o veículo como meio de documentação das
vivências realizadas nas atividades escola-campo – as visitas dos estagiários às
escolas de ensino fundamental. Driblando os tradicionais relatórios de estágio,
a responsabilidade dos estudantes passou a ser o de narrar, no jornal, suas
vivências nas escolas visitadas. Educadora e educandos estabeleceram critérios
para o trabalho:
1. Definição de temas geradores de notícias – Socialização das vivências
em grande grupo. Atividade em que o aluno era orientado a falar e ouvir
intensamente, no sentido de familiarizar-se com os temas, suas ideias e com
as ideias dos outros, numa relação de troca, em busca da ampliação dos
saberes, de uma identidade comum e, principalmente, do sentir prazer.
2. Produção de textos – Atividade individual de produção de textos à luz
das estratégias propostas pelo Jornal escolar e vivências humanas. Nesta
etapa, os alunos foram orientados a estabelecer uma relação entre a teoria
e a prática, contextualizando as vivências com o conhecimento científico.
Cada aluno foi responsável pela produção de dois textos, um sobre educação
e outro livre, com o objetivo de promover a comunicação escrita e o
aprofundamento teórico.
3. Redação final – Atividade em grande grupo, envolvendo leituras e
releituras críticas dos textos, no sentido da reelaboração até que, em consenso
(professora e alunos), deliberassem suas publicações. Esta atividade
promoveu o confronto dos alunos com seus limites e suas capacidades e os
remeteu ao autoconhecimento e à necessidade de superá-los.
4. Fechamento e produção gráfica – Atividade realizada em grande grupo,
estimulando a criatividade e a negociação, em que a troca, a cooperação, a
equidade e o respeito foram condicionantes fundamentais.
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Para a publicação das doze edições do ParticipAção durante o ano letivo de
2000, foram destinadas 20 horas/aula semanais extra-classe, sob coordenação
efetiva da professora. Ao avaliar o trabalho, Waded sublinha que centrou atenção no
processo e não somente no produto em si (o jornal); registrou o acompanhamento,
etapa por etapa, segundo os critérios de criatividade, pontualidade, conteúdo,
responsabilidade, apresentação, cooperação, receptividade e crítica.
Como diz a educadora Waded, “estar educadora há 25 anos na rede pública
leva à tônica da busca, do conflito, da clareza de que Educação é um ato político,
cujo projeto não pode ser neutro, estéril e muito menos eclético, sob pena de
reproduzir o modelo social que perdura a dominação de classe”. Com essa
clareza e espírito crítico, a professora argumenta que o projeto encaminhou-os
(a ela e aos alunos) a algumas vivências de notada importância:

Avaliação da experiência pela educadora
• estreita a relação professor/aluno
• sensibiliza o aluno para a importância do
efetivo trabalho escolar em grupo, promovendo
sua participação
• rompe formalidades, barreiras e equívocos,
muito comuns em atividades escolares
realizadas em grupos
• promove a produção textual com
responsabilidade;
• incumbe, professores e alunos, ao uso
responsável da linguagem
• desenvolve a autonomia, a criatividade e o
conhecimento
• estimula a formação de opinião
• encaminha para a superação das limitações
• atua como um instrumento de diagnóstico
escolar
• promove o auto-conhecimento, a
autocorreção e autocrítica, numa postura
reflexiva
• desmascara a realidade educacional e social.

• inviabiliza o pacto velado em que “o
professor finge que ensina e o aluno finge que
aprende”
• desenvolve o senso de solidariedade e de
justiça
• promove o debate, o embate e o conflito
• amplia sua visão de mundo, sociedade e
escola e humanidade
• remete alunos e professores à necessidade de
elevação da consciência coletiva
• humaniza a formação profissional do futuro
educador
Alguns entraves:
• ingerência de ordem administrativa
• ausência de infraestrutura para a editoração
e reprodução do jornal
• falta de apoio das instâncias técnicas e
administrativas da escola
• resistência por parte de alguns alunos
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O quadro traçado por Waded apresenta tintas fortes e reveladoras. Os itens
destacados na primeira coluna, de alguma forma, eu já havia observado e
discutido em trabalhos anteriores, e esta nova constatação sugere a necessidade
de reafirmar alguns argumentos. Como já escrevi em outro momento:
“O conjunto de atividades para sua publicação [do jornal escolar] estabelece
o clima de extraordinária liberdade, curiosidade, iniciativa, busca, interesse
pelo novo. Este clima, por sua vez, é o pressuposto fundamental para a
motivação – imprescindível ao processo ensino-aprendizagem”. (Ijuim,
1989: 157).

As experiências têm demonstrado que esta atmosfera motivadora proporciona
maior comprometimento dos participantes; o “jogo” de atividades que envolvem
o processo jornalístico também facilita e estimula o trabalho responsável em
grupo. Assumindo maior responsabilidade, o educando conquista maior
autonomia e, com isso, torna-se mais crítico, mais consciente de suas habilidades
e limitações, como também busca com mais consciência a superação de suas
dificuldades. Sendo um instrumento de diagnóstico, como ressaltou Waded, o
educador, conseguindo visualizar melhor as potencialidades e as limitações,
pode redirecionar esforços, reorientar suas estratégias, reorganizar seu programa.
Este instrumento de diagnóstico, portanto, também provoca no professor uma
“revisão” em seus critérios e técnicas de avaliação.
Se o jornal não é mais aquele trabalho escolar que o professor corrige e é
guardado num armário, mas um meio de fazer circular as produções individuais
e do grupo, educandos e educadora sentiram o peso da responsabilidade de seus
textos estarem expostos a um grande público – escola e outras turmas. Daí a
preocupação de realizar o trabalho com maiores cuidados, o que Waded chamou
de “promover a produção textual com responsabilidade” e “incumbir, professores
e alunos, ao uso responsável da linguagem”.
Na primeira observação da segunda coluna (do Quadro da pág. 64), a
professora toca numa ferida incômoda, ao ressaltar que a vivência do jornal
escolar inviabiliza o pacto velado em que “o professor finge que ensina e o aluno
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finge que aprende”. Waded faz uma referência a uma “pedagogia do fingimento”
denunciada por Hamilton Werneck. Para o autor:
“Trata-se de um método simples de representação, na realidade há pouco
trabalho e nenhum comprometimento, há, no entanto, a total burla do
necessário e de qualquer espécie de trabalho duro na direção de um
aprendizado capaz de garantir o domínio do assunto em pauta”. (Werneck,
1992: 13)

O depoimento de Waded Schabib Hany, como um todo, já justifica sua
afirmação de que a produção de jornais inviabiliza tal “burla do necessário”.
A riqueza de seu testemunho evidencia o quanto é notório o trabalho árduo
e responsável para a sua consecução. A agudeza de sua crítica remete-nos,
portanto, à confrontação com a acusação falaciosa já utilizada no passado de que
“jornalzinho é matação de aula”. Diretores, coordenadores e outros especialistas
criticaram incansavelmente as iniciativas como as aqui apresentadas. As luzes
das palavras de Waded (e de Werneck) parecem fazer desmoronar de vez tal
sofisma.
A educadora vai mais longe. Para ela, a produção do Jornal Escolar combate
a ‘zona de conforto’, responsável pela ação engessada, anestesiada, compulsiva
e passiva dos profissionais resistentes às mudanças, remetendo-os ao que chama
de uma ‘nova cultura do fazer pedagógico’. Por essa cultura, frisa:
– “Os conteúdos ético, político, estético e técnico se constroem no
movimento histórico, a partir das vivências concretas, em tempo e espaço
definidos. Essa se materializa na postura do educador que se dispõe a
aprender enquanto ensina, trabalhando ranços autoritários e espontaneístas,
em favor da definição de uma proposta pedagógica comprometida com
a cidadania – dele e de seusalunos –, numa relação democrática, em que
ambos são sujeitos construtores de conhecimentos e pactuem dos mesmos
anseios no processo de humanização da escola”.
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O pensamento e as ações de Waded não parecem, nem de longe, serem
neutros, estéreis e ecléticos, como alertou anteriormente. Sua experiência e
sua avaliação levam-nos a acreditar que compartilha com as ideias de Saviani
quando diz que:
“... o trabalho educativo é ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de
outro e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para
atingir esse objetivo”. (Saviani, 1992: 21)

Seus argumentos anteriores, agora associados aos quatro seguintes (na
segunda coluna do Quadro pág XX), revelam com mais clareza a congruência
de sua experiência com minhas maiores preocupações com o jornalismo e
com a educação – humanização. Senso de solidariedade, promoção do debate,
ampliação de visão de mundo, elevação da consciência coletiva e humanização
da formação profissional são aspirações da Pedagogia Histórico-crítica defendida
por Dermeval Saviani e são também pressupostos fundamentais do Pensamento
Complexo, que também acolhi. O desejo da educadora em formar o homemcidadão-profissional afina-se ao anseio de Edgar Morin (in Carvalho, 1998:
67-77) pela “restauração do sujeito responsável”. Reconhecer-se responsável
implica, entre outras coisas, a noção de religação – fraternizar, solidarizar
–; supõe a primazia do debate, da argumentação e rejeita os meios vis, os
julgamentos de autoridade, assim como quaisquer insultos sobre as pessoas;
defende a compreensão – como meio de superar a simples explicação – e, assim,
conhecer o sujeito enquanto sujeito, reumanizando o conhecimento político. O
homem-cidadão-profissional ou o sujeito responsável talvez tenha sido, portanto,
uma busca de todos os educadores que compartilharam comigo esta caminhada.
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O diálogo com outras experiências
Vou tomar esse relato, baseado nos depoimentos bem sistematizados por Waded
Schabib Hany, como ponto de partida para outros relatos – a sensibilidade e
o calor crítico da professora inspiram muitas outras histórias extraordinárias.
Desde já, podemos reafirmar uma constatação fundamental:
– Minhas propostas não constituem fôrma, mas estratégias que propiciam a
elaboração de outras estratégias.

A exemplo de Waded, os outros educadores compreenderam essa
preocupação de ter o jornal como um sistema aberto e, ao mesmo tempo,
particular – próprio a cada contexto. As estratégias, desenvolvidas pelos seus
colegas, são todas semelhantes e todas diferentes, pois têm pontos comuns e
outros peculiares a necessidades e aspirações daquela escola, daquela turma.
Dessa constatação pode-se entender, portanto, que os professores participantes
do projeto privilegiaram o processo, enxergaram o todo, pois o resultado – os
jornais – foi consequência do processo.
Em decorrência dessa valorização do processo, e acolhendo os pontos
básicos sugeridos, percebe-se a incidência de temas relevantes – emergentes
– que preocupam, inquietam os jovens repórteres. Pautas sobre a discussão de
assuntos, que os afligiam, proporcionaram-lhes as oportunidades de observar,
refletir, rever, ter outros olhares sobre suas aflições e/ou conflitos. No caso do
ParticipAção, do EE Joaquim Murtinho, a narração das vivências nas escolas
ultrapassou a observação superficial da relação professor-aluno das escolas
visitadas, das práticas utilizadas pelos professores que observavam, mas
suscitou o aprofundamento de seus estudos e intensificou a discussão sobre as
teorias e as práticas que presenciavam. Os jornais que editaram, assim, foram
mais que “descrições formais” ou noticioso produto de tarefa obrigatória, mas
fruto amadurecido da relação intensa entre seres-educadores-educandos. O texto
“Campanha de qualidade”, transcrito na abertura desse capítulo, parece-nos
um bom desses frutos. O ParticipAção caracterizou-se, mais que um trabalho

Jornal escolar e vivências humanas: um roteiro de viagem

69

escolar, como uma maneira de rever suas aspirações de educadores – uma revisão de mundo.
Em outras experiências, Saúde, Drogas e Sexualidade, Emprego, Moradia,
Preconceito e Ambiência foram alguns temas emergentes eleitos para a
discussão. Por certo momento, suspeitei que estas escolhas estariam associadas
às sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), especialmente pelos
Temas Transversais; os professores poderiam estar preocupados em atender às
“recomendações oficiais”. Numa releitura de meus próprios trabalhos anteriores,
observei que muitos desses temas já estavam presentes há 10 ou 15 anos, em
jornais escolares que acompanhei entre 1988 e 1993. Algumas das matérias,
como estas ao lado, permitem-nos visualizar tais inquietações já naquela época.
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Adolescência e Sexualidade
Hoje circulam nos meios de comunicação e nas escolas muitos métodos de
evitar a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Mas então por que os
números de gravidez precoce e IDS aumentam tanto entre os adolescentes?
Tratar de sexualidade não é apenas dizer que na hora do ato sexual deve se usar
camisinha. É necessário que haja orientação sexual pela família desde a infância,
mas na maioria das vezes esses diálogos entre pais e filhos não ocorrem. No caso
das meninas é ainda pior, esse diálogo limita-se a explicar menstruação; no caso dos
meninos eles são induzidos a serem machões e sempre obtêm informações errôneas
a respeito do sexo.
A escola tem papel fundamental na educação sexual, pois é na escola que
acontecem os primeiros namoros e a passagem da infância para a adolescência.
Para que seja possível ter uma adolescência tranquila é necessário que tenhamos
conhecimento dos perigos que rondam nossas vidas. A desmistificação do sexo
e a inclusão deste conteúdo no currículo escolar são providências que devem ser
tomadas pela sociedade.
JFM – Jornal Formandos do Magistério
Ee Joaquim Murtinho – 4º Magistério B – Campo Grande – Setembro/2001
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Diante disso, podemos considerar que essas preocupações são antigas – ou
sempre existiram – e só recentemente foram consubstanciadas em documentos
oficiais. A presença desses temas agora não caracteriza um modismo ou
obediência às resoluções superiores, mas são exigências de crianças e de jovens,
pois sempre quiseram conhecer, discutir, entender os assuntos que estão além
dos conteúdos ditos obrigatórios – querem compreender a vida, os sentidos da
vida. E os educadores-editores, ao abrirem os espaços do jornal escolar para
isso, oportunizaram essa tão necessária reflexão – essa re-visão de mundo.
A riqueza do processo jornalístico, aqui entendido mais que o tradicional
“da pauta à circulação”, no meio escolar ganha o sentido mais amplo e desejável
de abarcar o exercício da observação/percepção, da reflexão e da expressão de
mundo. Esse processo – se entendido assim – “trama” conteúdos, ações, atitudes,
posturas, consciência. Começa antes da definição de pautas, porque depende do
estado de consciência, de estar sensível e/ou ser sensibilizado para o assunto em
questão, e vai além da circulação, pois seus frutos podem ser saboreados por
tantos outros e por muito mais tempo – o “processo” pode se estender com a
retomada do tema após a sua publicação. As estratégias que constituíram os jornais
publicados, como instrumento complexo, vislumbram essas possibilidades,
tornando-se vasos comunicantes, pois promovem a inter-relação de pessoas em
todos os momentos – pessoas com quadros referenciais distintos. Contribuem
com a ampliação do quadro referencial de todos – pessoalizam, humanizam.
A essa altura, vamos destacar alguns pontos fundamentais discutidos até
aqui nas vivências de educandos e educadores:

Jornal escolar entendido como processo – instrumento complexo – que propicia
oportunidades de abordar...
temas emergentes que suscitam a revisão de mundo...
na busca da restauração do sujeito responsável.

Tendo este capítulo como ponto de partida, que guia o discurso de outras
histórias, vamos conhecer outros trilhos que caminhamos juntos – educadores e
educandos.

72

Jorge Kanehide Ijuim

8. Viabilizando projetos pedagógicos
“As interações entre indivíduos produzem a sociedade,
que testemunha o surgimento da cultura, e que retroage
sobre os indivíduos pela cultura. (...) A complexidade humana
não poderia ser compreendida dissociada dos elementos
que a constituem: todo desenvolvimento verdadeiramente
humano significa o desenvolvimento conjunto das
autonomias individuais, das participações comunitárias e
do sentimento de pertencer à espécie humana”.
(Edgar Morin, 2001: 54-55)

Aderir à produção de jornais escolares implicou que os professores pensassem
num projeto pedagógico adequado aos seus novos objetivos. Em outro sentido,
a produção de jornais foi um meio adequado e interessante para que colocassem
em prática muitos de seus anseios, sejam em relação ao ensino e aprendizagem
ou de pesquisa. Foi o instrumento [complexo] para elaborar ou viabilizar seus
projetos pedagógicos.
Corresponder aos seus desejos individuais e coletivos, sem perder de
vista também a transmissão dos conhecimentos necessários e historicamente
produzidos, têm sido as aspirações dos educadores. A formação do cidadão
responsável, humano, supõe trilhar esses caminhos, pela trama de conteúdos,
procedimentos, atitudes, habilidades, sensibilização, reflexão. E o processo de
produção de jornais escolares parece ter atendido a finalidades diversificadas,
em várias faixas etárias, com pessoas e lugares diferentes.

Conversando com Zélia
Na mesma EE Joaquim Murtinho, a “partner” inseparável de Waded, a professora
Zélia Maria P. Zago trabalhou com as mesmas turmas de último ano de
Magistério, em sua disciplina “Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa”.
Sobre a experiência, como primeira impressão, a educadora considera que não há
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caminhos traçados e nem receita pronta, mas seu trabalho vem sendo aprimorado
cotidianamente. Conjugando as propostas apresentadas pelo Jornal Escolar e
vivências humanas e sua experiência anterior, Zélia reelaborou sua metodologia
para a produção do jornal e diz continuar o percurso com questionamentos e
estudos no sentido de desenvolver uma prática coerente com uma concepção de
educação.
Visivelmente adepta da pedagogia Histórico-Crítica, no período letivo de
2000, associou as finalidades de sua disciplina – prática de leitura e de escrita
– às atividades da feira científico-cultural da escola. As três classes trabalharam
um tema gerador – Profissões –, com a publicação de uma edição cada turma. As
pautas foram estabelecidas com base num ciclo de palestras realizadas durante
o período que antecedeu a feira. A partir das palestras, os alunos iniciaram
outras investigações, questionamentos e pesquisas, de modo a conseguir
aprofundamento no assunto. A produção de textos, além de ser um exercício
de síntese, no dizer da educadora, “motivou o aprendizado de que os textos do
jornal não são autônomos: dialogam entre si, dependem um do outro e ganham
sentido na relação que se pode estabelecer entre eles”.
Sobre a forma de trabalhar, enfatiza a educadora:
– “Tivemos que planejar juntos – alunos e professores – as várias etapas
do trabalho: leituras e produções de textos; a organização editorial, de
entrevistas, como diagramar para construirmos um jornal de verdade, que
tivesse a ‘nossa cara’ e, efetivamente, com a linguagem jornalística”.
Por este testemunho pode-se averiguar as possibilidades do processo,
enquanto meio mobilizador de atividades cooperativas e, ao mesmo tempo,
de satisfazer às peculiaridades da clientela envolvida. Sobre algumas
conquistas pedagógicas, a educadora Zélia sublinha:
– “Foi nessa caminhada que experimentamos o processo de escrever,
ler, reescrever, reler, rever, corrigir, trocar informações com os colegas,
pois são situações que levam os alunos também a se apropriar da
tipologia textual que vínhamos estudando. Durante a realização dessas
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atividades foi possível constatar o envolvimento do aluno em seu grupo
de trabalho, fazendo crescer um desenvolvimento da autonomia do grupo.
Vivenciávamos ali que o desenvolvimento individual se dá num ambiente de
troca, de cooperação, de respeito, de relação com o outro, nas diferentes
tarefas que necessitávamos resolver”.

Deliberada e improvisadamente, ou seja, de forma planejada, mas também
consciente dos acasos, a professora e seus alunos vivenciaram a complexidade
do processo jornalístico e do processo ensino-aprendizagem. Esta consciência
vem da sistematização de um projeto pedagógico, mas também da intuição, na
ousadia de encarar desafios, como explicou Zélia:
– “Acertando e errando, errando e acertando quanto à produção escrita,
da computadorizada à manuscrita, todas foram feitas e refeitas (des)
velando a importância da escrita ser entendida como uma atividade que
envolve: planejar, escrever e revisar – reescrever. É um procedimento que
necessitamos aprender. Lamentavelmente, grande parte de nosso trabalho
na escola em relação à produção de texto está voltada para a leitura de
textos bem escritos e, assim, o reconhecimento e a valorização dos jornais
que têm circulação nacional, ‘os grandes jornais’. Mas, como esperar que o
aluno produza bons textos sem escrever? O medo de errar, portanto, o medo
de tentar, arriscar, ousar não são muito bem aceitos na escola. Entretanto,
escrever na escola não significa só para a escola e para o professor corrigir
e dar uma nota. Nesse ato de construção do jornal, fomos aprendendo a
vivenciar com mais solidariedade os pequenos atos de troca, entendendo,
inclusive, que as pessoas são diferentes e têm saberes diferentes, mas
que nós podemos socializar esse conhecimento, organizando as nossas
produções não como algo pronto e acabado, mas que é possível em outro
momento rever – revisitar, revistar, olhar de novo para aquela produção,
sem assumir uma incompetência”.

Concordando com Morin, quando sugere a restauração do sujeito responsável,
“cada um deve reconhecer-se responsável por suas palavras, por seus escritos,
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por seus atos; mas ninguém é responsável pelo modo como suas palavras são
entendidas, como são compreendidas; ... assim, cada um é 100% responsável
e 100% irresponsável” (Morin in Carvalho, 1998: 71-72). Esse jogo complexo
entre responsabilidade e irresponsabilidade parece estar claro para Zélia e seus
alunos, quando sublinha:
– “Estamos aprendendo a lidar com os erros, a identificá-los, analisá-los
e entender por quê estão ocorrendo, assumindo e defendendo que, para o
desenvolvimento do jornal escolar, o livro didático não nos atende e nem
somente os textos dos grandes jornais. Acreditamos sim, que necessitamos
aproveitar material variado e da diversidade de textos, de acordo com o seu
uso social. É importante ressaltar que o trabalho se constrói coletivamente,
sem, no entanto, apagar as individualidades e o movimento de integração
das várias áreas do saber”.

Este diálogo possível com Zélia Maria P. Zago esclarece um mal-entendido
no meio escolar sobre algumas das propostas da pedagogia histórica-crítica.
Muitos, na tentativa de aplicar tais pressupostos, simplesmente adotam os
“trabalhos em grupo”, de forma acrítica, sem a dimensão dialética que Zélia e
seus alunos efetivamente conseguiram. A autonomia individual e a consciência
coletiva foram vividas de forma intensa e, a meu ver, a produção cultural dessa
experiência transcende os conteúdos e os procedimentos conquistados, relatados
por Zélia. A Folha da Educação, o JFM e o Visão - Professores do Futuro
foram espaços preciosos de relatos das vivências humanas.
As edições dos três jornais contaram com matérias no tema “profissões”,
a partir de palestras e entrevistas com convidados, como já foi colocado
anteriormente. Compreendo, no entanto, que acima de serem temas para
reportagens, também foram ganchos para a discussão de uma questão emergente:
emprego, trabalho. Fazeres, procedimentos, relações de trabalho, oportunidades,
capacitação parecem aspectos necessários para a reflexão dos estudantes. Como
formandos de Magistério, mais que conhecer e refletir sobre alternativas de
trabalho para buscas imediatas, a relevância estará, quando professores, poderem
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promover o ensino e a aprendizagem de forma mais adequada e compatível com
as características de profissões diversificadas.
Os jornais publicados, além de tratarem desse tema em questão, naturalmente
trouxeram outras pautas interessantes em que se pode verificar a curiosidade e
a criticidade dos estudantes. Vários debates sobre educação, linhas pedagógicas
e alfabetização, que foram, em geral, do interesse da clientela, mas também
houve outras matérias como: sexualidade, saúde, drogas – como já discutimos
anteriormente, são assuntos que afligem e preocupam a comunidade escolar.
Matéria como “Quem ingressa nas universidades públicas?”, pela escolha e
pela abordagem, sublinham senso crítico e esforço à compreensão, à ampliação
da visão de mundo dos leitores. Como fui um dos convidados para uma palestra
na escola e, escolhido para ser entrevistado e depois acompanhando a experiência
como um todo, pude observar os esforços e a preocupação dos educandos em
relação à elevação dos padrões de desenvoltura pessoal, incluindo a maior
eficiência e naturalidade na expressão oral, de maneira séria e comprometida,
sem, contudo, perder o sorriso e o brilho nos olhos.
A experiência de Zélia Maria Zago, seus alunos e o Colégio Joaquim
Murtinho, em meu olhar, ultrapassaram a aparência de ter um noticioso em que
se pudesse exercitar o escrever. Mais que incorporar a linguagem e as técnicas
jornalísticas, o projeto pedagógico da educadora Zélia, nas águas profundas e
complexas do processo ensino-aprendizagem, proporcionou a prática, a vivência
de atitudes, posturas e oportunidades para a compreensão de que educar é um
ato político.
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No Pantanal, o Pantaneiro
Conheci a CNEC - Oliva Enciso, por acaso, em 1997, quando fui consultado para
orientar a diagramação do Jornal Pantaneiro, “produto do projeto pedagógico”
da 3ª série, como dizia Anelisa Kisielewski Esteves, então professora daquela
turma. Evidentemente, fiquei agradavelmente surpreso com o projeto e com as
propostas da instituição. Tal projeto prevê assuntos para cada série, como por
exemplo, o “município” para a 2ª série e o “estado” para a 3ª série. Os conteúdos
são tratados durante todo o período de forma integrada em Geografia, Ciências,
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História e, naturalmente, com produções em Língua Portuguesa. Em determinado
momento, a turma realiza uma viagem de estudos ao Pantanal – aspecto de grande
relevância nos estudos sobre o estado e foco de grande interesse que despertem
outros estudos. Nesse momento é que surge a edição do Jornal Pantaneiro,
como a coroação da viagem e do projeto da 3ª série.
O jornal, portanto, como coroação do projeto, era o “produto” dos estudos.
Pelo menos “era”. A partir de 1999, quando apresentei à escola minhas propostas
da produção de jornais como forma de proporcionar as vivências humanas, agora
coordenadora de 1ª a 4ª séries, Anelisa incorporou-se ao nosso grupo e começou
a reelaborar seu projeto com vistas a essas novas perspectivas.
Se o jornal para a CNEC era produto ou não, as experiências anteriores de
Anelisa e da escola não foram simplesmente descartadas. A própria iniciativa da
escola em optar pela publicação de um jornal com fins pedagógicos precisa ser
valorizada. Anelisa conta como foi o amadurecimento da ideia na CNEC:
– “A maioria das escolas, por muito tempo, ignorou a existência de
diferentes tipos de texto. Estas trabalhavam apenas com aqueles textos
ditos ‘escolarizados’, ou seja, com materiais que foram exclusivamente
produzidos para ensinar a ler e a escrever de modo mecânico, tratando
a língua como se fosse apenas um código a ser decifrado, como o fizeram
as cartilhas e tantos outros textos que encontramos em livros didáticos.
Já a CNEC, desde de sua criação, via os textos de circulação social como
fonte indispensável para o ensino da Língua Portuguesa, entendendo que
aprender uma língua é aprender também a cultura do povo que a fala.
Contudo vale ressaltar que notícias, cartas, bilhetes, poemas, receitas e
tantos outros textos foram incorporados ao trabalho escolar dentro de uma
nova proposta de ensino, em que não se mudava apenas o portador de
texto (de cartilha para jornal), e continuava-se com a mesma metodologia,
realizando as mesmas atividades, ou seja, usando a notícia ou o outro texto
para abordar outros conteúdos, como as classes gramaticais, por exemplo.
Procuramos ampliar seu uso para temas mais diversificados, como é o caso
dos vários assuntos ligados ao Pantanal, no Jornal Pantaneiro”.
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Para desenvolver essas propostas, Anelisa lembra que recorreu à bibliografia
disponível e cursos sobre o assunto. Os manuais dos programas patrocinados
por empresas jornalísticas foram muito importantes em certa época, pois, como
salienta, “há boas atividades que podem ser adequadas e utilizadas em sala de
aula”. No entanto, faz uma ressalva: “é preciso criticidade, pois esse material
foi produzido com o objetivo maior de aumentar o número de leitores desses
grandes jornais, considerando o modelo desse ou daquele jornal como ideal.
Uma característica preocupante desse material é a sua estrutura de manual,
apresentando ‘receitas’ a serem seguidas – o professor faz isso, os alunos fazem
aquilo... Eles foram organizados como livros didáticos para o professor”.
As trocas de ideias com outros professores, de outras escolas, também
fizeram parte dos esforços da equipe da CNEC, e a maioria das experiências
que conheceram caminhava de forma semelhante – como também propunham
alguns livros que tiveram acesso, a exemplo do “Faça seu próprio jornal”. Sobre
esse aspecto, comenta Anelisa:
– “As experiências com as quais tive contato apresentavam a produção do
jornal com a proposta de reproduzir em sala de aula os grandes jornais. As
maiores preocupações giravam em torno da estrutura do jornal, que tipos
de textos poderiam ser produzidos, qual é a estrutura padrão da notícia,
o que é o lide, e tantos outros termos e técnicas. A grande ênfase era o
produto final, o jornal pronto. Alguns livros didáticos também embarcaram
na idéia e trouxeram modelos de jornais, os que vêm anexos aos livros, e
só precisam ser preenchidos pelos alunos, pois toda a diagramação já está
definida, com seus cadernos e páginas. Basta os alunos escreverem os textos
nos lugares adequados. Mas o que esse tipo de atividade proporciona?
Há alguma reflexão sobre o que escrever ou simplesmente se faz o que
outra pessoa já definiu ser importante? O jornal é de quem, do aluno ou
do autor do livro didático? Assim, são produzidos jornais em série, todos
com a mesma cara, mesmo que os alunos sejam de localidades distantes e
realidades diferentes”.

80

Jorge Kanehide Ijuim

Neste contexto, Anelisa Esteves considera as propostas do Jornal Escolar e
vivências humanas como contribuições ao aprimoramento do projeto de jornal
escolar da CNEC. Sobre as mudanças, a coordenadora argumenta:
– “Por esta proposta não há modelo de jornal único e melhor, pois cada
escola, cada turma, de acordo com suas necessidades, realidade, ideias e
vontade produzirá seu jornal, diferente dos jornais de grande circulação.
O jornal servirá para comunicar assuntos estudados, assuntos debatidos,
questões relevantes da realidade. Outro ponto fundamental é que o produto
[jornal] não é foco central do trabalho, já que o maior interesse está no
processo de produção, nas discussões para definição da pauta, na pesquisa
para a redação das matérias, nas entrevistas, na escrita e na reescrita
dos textos, na seleção dos textos para cada edição. Enfim, no trabalho
desenvolvido por cada aluno e pelo grupo – o jornal é consequência desse
trabalho. Por essa visão, a produção do jornal escolar não é um trabalho
restrito ao professor de Língua Portuguesa, ele envolve toda a comunidade
escolar, professores de diversas áreas e alunos, todos dispostos a socializar
seus estudos”.

Especificamente sobre o projeto da 3ª série, com o enfoque no Estado e
em especial no Pantanal, Anelisa Esteves comenta que a publicação do jornal
teve início em 1996, quando a opção era um veículo que pudesse socializar
as experiências da viagem de estudos ao Pantanal. A intenção era unir as duas
coisas: um dos conteúdos propostos para a série – o texto jornalístico –, e a
divulgação do que ocorria na viagem. Havia ainda a preocupação de propiciar
momentos de produção de textos para leitores reais, assim a professora não seria
a única leitora, como acontece muitas vezes. Ainda sobre essa metodologia, a
coordenadora recorda:
– “As primeiras experiências foram totalmente centradas no produto final.
Os alunos escreviam e reescreviam os textos para o jornal conforme os
assuntos selecionados por nós, professores, que acabamos direcionando
a produção para uma reprodução dos jornais conhecidos, apenas com
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um tema diferente – a viagem ao Pantanal. Era obrigatória a presença
de editorial, chamadas, títulos padrões, etc. Só poderiam ser escritos
textos jornalísticos [em especial a notícia], outras formas de produção
foram excluídas. A partir de 1999, quando conhecemos as propostas
do Jornal Escolar e vivências humanas, mudamos a ênfase do trabalho
para o processo como um todo. A discussão sobre o que sairia no jornal
contou com a participação dos alunos, alguns dos textos e títulos foram
menos padronizados, nossa ansiedade com o jornal diminuiu. Desde então,
temos tentado rever e modificar nosso trabalho, mas sabemos que temos
muito a fazer para colocar em prática mais dessa proposta. Ainda temos
dificuldade para lidar com o tempo, aproveitar mais e melhor os estudos e
produções dos alunos desenvolvidos ao longo do período, enfim, garantir a
participação dos alunos em todos os momentos, inclusive na diagramação
[que ainda há dificuldade para alunos dessa faixa etária]. Mas estamos
conscientes da importância de ver o jornal como processo, pois o produto
[o jornal pronto] será consequência”.

Alguns aspectos podem ser destacados sobre a contribuição do Jornal
Escolar e vivências humanas ao projeto da 3ª série da CNEC. A escola ganhou
projeção nos anos 80 por ser considerada “construtivista”, caráter tido como
inovador e desejado pela população. Com a evolução de seus estudos, avançou
em direção à linha Histórico-Crítica, mas, no entanto, algumas posturas
anteriores permaneceram. A metodologia anterior, descrita por Anelisa, é
essencialmente construtivista e, com as sugestões atuais, pôde adequar a
produção do jornal às aspirações sócio-históricas. Da aquisição das técnicas e
da linguagem jornalísticas, mesmo visando a compatibilizar algum conteúdo
cognitivo – conquistando uma assimilação –, agora os alunos também alcançam
uma dimensão histórico-cultural. Ao privilegiar o processo e não só o produto,
o caráter de integração e de negociação, necessários ao desenvolvimento das
atividades, incorpora o sentido cooperador e reflexivo sugeridos pela linha
Histórico-crítica.
Na abordagem dos assuntos, as diferenças também podem ser sentidas.
Mais que a riqueza natural da região, a diversidade cultural, que eram pontos
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discutidos em sala, passaram a ser mais valorizadas em pautas do jornal. O modo
de vida do homem pantaneiro, as influências culturais europeias sobre Corumbá
e a miscigenação indígena e espanhola, naquela região, também passaram a ter
mais ênfase no jornal. Enfim, a transversalidade necessária entre as áreas de
Ciências, Geografia, História e Língua Portuguesa, que já era natural em sala de
aula, parece acontecer com mais visibilidade no Jornal Pantaneiro.
De um espaço para o noticiar a viagem, o jornal ganhou mais espaço para
síntese das reflexões (da sala de aula e da viagem); de jornal para a expressão do
observado, adquiriu mais a característica de jornal para a expressão da vivênciapercepção. Como instrumento complexo, enfim, o Jornal Pantaneiro parece
ter reunido desejos e interesses mais diversificados, um ambiente de maior
participação e cooperação, com abordagens mais calcadas na complexidade que
o Pantanal efetivamente dispõe – diversidade natural, multiculturalidade –, além
de conquistar maior envolvimento, comprometimento, pelo prazer de ter maior
participação em vários passos da produção.
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O diálogo com Iracema
A educadora e pesquisadora Iracema Batista Torquato, de Jaú (SP), surgiu como
uma feliz confluência em minha caminhada com o Jornal Escolar. Interessada
em editar um jornal em sua escola, um amigo comum colocou-nos em contato.
Desde então, temos compartilhado nossas experiências. Contarei um pouco mais
sobre Iracema em outro capítulo; aqui, vamos abordar com mais ênfase suas
experiências.
A partir da nossa primeira conversa, a educadora iniciou um trabalho na
EE Profº Domingos Magalhães, em Jaú (SP). Na época, como vice-diretora,
mobilizou professores de todos os períodos (matutino, vespertino e noturno) e
de todas as áreas em torno do Jornal Escolar e vivências humanas. Aproveitando
os horários reservados para estudos previstos pela escola (HTP), disponibilizou
o material [ainda apostilado] para todos os professores e iniciou o estudo e o
planejamento para a produção de um jornal escolar. Nasceu o Estudante em
alerta, reunindo as vivências de alunos e professores de toda a escola. Num
exercício árduo de negociação para a seleção e edição das produções, o jornal
é uma sinalização de que é possível compatibilizar as aspirações de turmas de
faixas etárias diferentes e de vários períodos. A diversidade de temas, a abordagem
crítica e a grande mobilização de pessoas e áreas diversificadas parecem-me as
principais características dessa experiência.
Em suas primeiras edições, nota-se a pluralidade de temas e áreas de interesse.
Ecologia, saúde, sexualidade, drogas, filosofia foram tratados de maneira crítica,
provocadora. A Matemática – por muitos impensável num jornal – foi estimulada
por jogos e desafios, como também os espaço para língua estrangeira foram
tratados de forma criativa. Os fatos da própria escola foram compatibilizados
com desafios à reflexão de temas sociais preocupantes, como a pobreza, moradia
e emprego. Infelizmente, com a mudança de Iracema para outra escola, o jornal
teve continuidade por mais algumas edições, mas perdeu muito da ‘cara’ que a
educadora conseguiu dar a ele. Passou a parecer mais um noticioso oficial.
Mas foi na EE Profª Daltyra de Toledo Castro, uma instituição de ensino
fundamental da zona rural, que Iracema encontrou um campo para uma
experiência rica e vigorosa que, em meu olhar, propiciou-lhe maior satisfação.
Esta lhe oportunizou desenvolver uma monografia em curso de Especialização
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em ‘Formação de leitor crítico’ e, em seguida, sua dissertação de Mestrado em
Comunicação na Unesp de Bauru.
O desafio foi grande, a começar pelo local da escola – um distrito da zona
rural de Jaú, a Vila Ribeiro. Em suas observações, constatou que 90% das
crianças da Vila vivem em condições miseráveis, oriundas de famílias que
sobrevivem com, no máximo, dois salários mínimos como trabalhadores rurais,
com pouca escolaridade e um grande número de analfabetos. Na maioria das
vezes, as crianças são vítimas de preconceitos em relação às suas atitudes que
não são compreendidas pelos despreparados e inadvertidos professores de
escolas urbanas, pois em geral os cursos de licenciatura não preparam seus
alunos para essa realidade. Outra característica marcante que constatou foi a alta
rotatividade de professores e da direção que, no seu entender, prejudica não só
a ação pedagógica, mas principalmente as relações afetivas com as crianças da
escola. Além do mais, um bom número dos alunos da “Daltyra” vem de outros
bairros, de sítios e chácaras adjacentes.
Diante desse quadro, Iracema preocupou-se em levantar as necessidades
pedagógicas e de comunicação da clientela. Com base na metodologia da
Pesquisa-ação de Thiollent (1994), traçou um plano de trabalho envolvendo
direção, professores e alunos da escola. Pela envergadura de seu projeto, conseguiu
apoio da Unesp/Bauru, com o envolvimento de professores colaboradores e uma
equipe de estudantes de Jornalismo, que atuaram como monitores do projeto.
Aspirações e necessidades anotadas e equipe formada, a pesquisadora
Iracema pôde estabelecer seus objetivos: ter a produção de jornais escolares
como forma de contribuir com a formação de leitores críticos. A partir daí,
organizou uma sequencia de atividades – ou dinâmicas – que pudessem atender
às finalidades propostas. Tais dinâmicas constituíram, num primeiro momento,
reuniões com os professores para a leitura e discussão em grupo, preparação de
material didático e seminários, em HTP, para depois serem aplicadas entre os
alunos.
Um conjunto de cinco eixos, como veremos abaixo, criou condições
para uma instrumentalização necessária à produção do jornal escolar, como
também propiciou situações de reflexão para a definição da linha editorial – as
orientações político-pedagógicas que deveriam nortear as produções. Entre as
técnicas adotadas no projeto, a opção pela atividade lúdica foi de fundamental
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importância para a aproximação e o diálogo com as crianças daquela faixa-etária
– séries iniciais do ensino fundamental.
Comunidade e atividades jornalísticas, Estabelecendo consensos e critérios,
Cidadania e participação, Complexidade e ética da solidariedade, Consenso
metodológico foram os eixos condutores que engendraram as dinâmicas
jornalísticas desenvolvidas com o grupo de professores e estudantes de
Jornalismo (monitores). Estas permitiram a reflexão de pontos fundamentais ao
projeto, como a importância da comunicação para a organização e mobilização
da comunidade, como também levar os alunos a se situarem politicamente na
sociedade em que vivem. Outra preocupação foi proporcionar a leitura ativa
dos meios de comunicação, tornando os alunos produtores e leitores de jornais
infantis, incorporando a noção do jornal como meio transformador na e da
comunidade. Nessas atividades, o estudante foi considerado produtor e intérprete
de um saber-fazer e poder-fazer seus textos com autonomia e sentimento de
solidariedade, além de estar de acordo com os ideais que elegeu como prioritários
à comunidade, exercendo, desse modo, uma postura cidadã, agente feliz, como
sujeito consciente de sua cidadania.
Após essas atividades preliminares, partiu-se então para uma prática das
técnicas de forma que os alunos, ao mesmo tempo em que as incorporava, como
conteúdo procedimental, exercitavam suas capacidades de observação e reflexão
sobre os temas eleitos como prioritários àquela pequena comunidade. Nasceu
então o Pinguinho de Notícias, título definido por meio de eleição entre os
participantes. Também foram estabelecidas pela escolha dos alunos as seções do
jornal: Um pinguinho de arte, Cantinho do conto, Esporte, Passatempo, Ecologia,
Um pinguinho de sabor, Um pinguinho de Saúde, Eventos e Classificados.
O processo de produção foi marcado pelo jogo entre o brincar e a
aprendizagem. Para desenvolver a noção de Entrevista, por exemplo, o ponto
de partida era um jogo de memória pelo qual as crianças, para completá-lo,
tinham que entrevistar umas às outras. Para tratar do lead, foi utilizada uma
música infantil, pela qual os alunos eram incentivados a senti-la atentamente e
conseguir extrair a sua essência e, assim, anotar as principais informações de um
lead. Dessa forma, um conjunto de técnicas foi trabalhado de forma divertida,
constituindo um instrumental capaz de lhes permitir outras informações e
reflexões – conteúdos, conhecimentos.
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A educadora Iracema Torquato alerta que as dinâmicas desenvolvidas não
tiveram a intenção de ‘passar modelos’ aos professores, mas oferecer sugestões
e compartilhar experiências significativas, oferecendo pistas e caminhos que
cada professor poderia explorar em seu cotidiano. Avaliando sua experiência,
a pesquisadora sublinha que ao conseguir esse compartilhamento de idéias e
ações, numa escola rural, leva a considerar que a formação de leitores críticos
dos media, em geral, e a produção e leitura de um jornal infantil, em especial,
podem e devem acontecer desde o ensino fundamental. Como educadora
comprometida, a experiência lhe trouxe o esclarecimento sobre a necessidade
do educador não só acompanhar de perto os passos da implementação das
tecnologias da comunicação na escola, mas também entendê-las em toda a sua
dimensão política, econômica e social.
Em outro ângulo, a educadora argumenta que as modalidades de interação
foram destacadas no contexto de uso sócio-comunitário imediato. Elas não
foram fins em si mesmas, mas permitiram que nenhum dos participantes da
experimentação permanecesse sem modificações ideológicas. Dessa forma,
todos criaram conhecimentos e os socializaram através da publicação de seus
textos. Os componentes da equipe de pesquisa e professores não transmitiram
apenas técnicas, mas houve troca de ideias, sentimentos e experiências; houve
a construção de visões de mundo convergentes/divergentes, mas sempre como
coletividade integrada pelo fazer-jornalístico-comunitário proposto. Desse
modo, enaltece Iracema, “o egoísmo, o autoritarismo e a arrogância do saber
doutoral da escola tradicional não tiveram vez, nem lugar”. O respeito à realidade
do lugar e da escola foi o mote para conquistar a adesão dos participantes, como
elucida:
– “Procuramos agir em função das coisas que eram significantes (plano da
expressão, técnico) e significativas (plano do conteúdo, das significações)
para as crianças, sempre preservando os valores comunitários e os
conhecimentos que possuíam. Assim, o jornal ajudou a construir, em sala de
aula e fora dela, conhecimentos interdisciplinares muito mais interessantes
e significativos do que os meramente expostos no livro didático, por que
estes já vêm prontos e o jornal nós tivemos que produzi-los”.
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Como ponto fundamental, em sua compreensão sobre a experiência, a
educadora Iracema Torquato sublinha que o jornal infantil Pinguinho de Notícia:
– “Contribuiu para que o comportamento dos sujeitos envolvidos se
pautasse pela interação, plasmada numa ética solidária e não em condições
autoritárias de conduta. Noutras palavras, entendo que vivenciamos
experiências em situações de comunicação efetiva e pudemos, pelas
matérias produzidas, refletir a capacidade que desenvolvemos de vermo-nos
comunitariamente, do mesmo modo como cremos que os outros puderam
co-responder aos nossos ensejos de uma consciência crítica comunitária”.

As páginas do Pinguinho de Notícias são expressão desses princípios e
aspirações aqui relatados. O respeito à realidade local e, ao mesmo tempo, ações
que visavam às mudanças de posturas e às novas atitudes são marcadamente
refletidas nos textos, nas ilustrações e na própria ‘cara’ dos jornais ali editados. A
produção do jornal na escola de Vila Ribeiro, portanto, proporcionou a aquisição
de técnicas como meio de incorporação de instrumental para a assimilação
de outros conteúdos. Ao mesmo tempo, esse instrumental provocou a atitude
reflexiva dos participantes (alunos, professores, consultores universitários)
sobre o mundo, a partir da realidade da pequena comunidade – mas esta mesma
postura pode ser estendida ao sentido macro da sociedade e do planeta.
A atitude reflexiva, como é de se esperar, propiciou aos envolvidos –
professores e alunos da escola – a maior aproximação, o fortalecimento
das relações afetivas em função da meta comum, o jornal. E esta atitude de
aproximação – pessoalização – também pode e deve ser estendida, internalizada,
para suas vidas – humanização.
Cumpre salientar que os estudantes de Jornalismo, que atuaram como
monitores do projeto, também tiveram grande aprendizado para sua formação
profissional. Ao acompanhar todas as atividades, inclusive diagramando os
jornais, tiveram a oportunidade ímpar de viverem uma atuação educativa
coletiva, verificando os frutos nascidos dos esforços individuais e comunitários.
Vale ainda lembrar que minha participação neste ou nos outros projetos
aqui discutidos foi pequena e indireta. Em seu projeto, Iracema Torquato me
colocou como ‘consultor’. O que fiz foi disponibilizar o material didático
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apostilado e, periodicamente, trocar ideias com os alunos de Jornalismo e com
a pesquisadora, esclarecendo as dúvidas da equipe sempre que solicitado. Com
isso, não fiquei omisso ou a distância dessas experiências. O que pretendo
salientar é que lhes apresentei propostas como pontos de partida para que cada
um estipulasse as suas próprias estratégias. Nesse sentido, devo considerar a
validade da figuração do ‘móbile’ [sino de vento] apresentada no capítulo 6. As
estratégias que proponho supõem que estas encontrem - em cada educador - suas
peculiaridades que, respeitando ritmos, enfoques, ações diferenciadas, conforme
a afetividade de cada um, seus modos de expressão e suas culturas, historicidade
e o contexto socioeconômico de seus educandos, também encontrem brechas no
sistema para a proposição de suas próprias estratégias. A grande diversificação
de experiências aqui apresentadas parece confirmar este argumento.
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9. Um caminhão de sentimentos...
“Como nós seres humanos só podemos descobrir-nos nos
espelhos deformantes que a cultura nos oferece,
hoje podemos constatar que o pesadelo do homem-máquina,
tão perseguido pelo Ocidente, também serviu para ratificar de
maneira profunda e certeira a autêntica dimensão do humano.
O que caracteriza nosso pensamento, nossa cognição, o que
nenhuma máquina jamais poderá suplantar, é precisamente
esse componente afetivo presente em todas
as manifestações da convivência interpessoal”.
(Restrepo, 1998: 17-18)
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O professor e hoje jornalista João Batista Ferreira tomou contato com a produção
jornalística quando estudante do colegial, em Cuiabá. A paixão pelo ensino e pelo
jornalismo parece ter-lhe impregnado de tal forma que até hoje tem dificuldade
para se apresentar. É um jornalista educador? Ou um educador e jornalista?
Como professor de História e Geografia na Funlec – Oswaldo Tognini,
em Campo Grande, mobilizou seus alunos para a edição de um jornal escolar
por quatro anos [1996-1999]. Em 1997, ingressou no curso de Jornalismo da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; em seu projeto experimental1
relatou sua experiência como educador-editor.
Quando cumpria o 4ª ano, em 2000, travamos um diálogo rico e agradável.
Essa interlocução não alterou absolutamente sua prática, sua metodologia,
mesmo porque já havia fechado um número de edições suficientes para seu
trabalho – tudo já estava realizado, era uma questão de colocar as ideias em
certa ordem e relatar sua experiência. De posse do Jornal escolar e vivências
humanas e após algumas boas conversas, João Batista colocou outro olhar
em sua própria experiência. Vinha trabalhando muito próximo da forma que
proponho, só não tinha clareza do alcance de seu trabalho. Foi uma bela e feliz
confluência! Conseguiu visualizar melhor sua vivência e, assim, também me
ajudou a compreender algumas possibilidades interessantes do jornal escolar.
Nesses quatro anos em destaque, João Batista foi o educador-editor de
dois jornais, o Gazeta Estudantil e o FolheTeen. Foram dois títulos, mas
desenvolvidos com o mesmo espírito; houve mudança do nome por decisão dos
alunos, que quiseram um título mais “por dentro” [para a faixa etária de 5ª a 8ª
séries]. Em sua monografia, o educador-jornalista relata muitos pontos comuns
às experiências já anotadas em capítulos anteriores. Mas uma característica
parece ter mais relevo e merece discussão: a questão afetiva.
A atividade era aberta a voluntários e não se restringia a cobrir o interesse de
disciplina escolar determinada. Dessa forma, um grupo de alunos e professores
compunha a “equipe do jornal”. Tal equipe realizava pesquisa de pauta, levantando
interesses e aspirações dos colegas, assuntos que poderiam constituir as pautas

1) Projeto experimental é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito para a conclusão do
bacharelado, na forma de monografia ou prática. Nos cursos de Jornalismo no país é obrigatório.
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a cada edição. Alguns assuntos muito próximos e presentes se sobressaem na
leitura dos exemplares: namoro, sexualidade, fumo, postura dos professores.

Sobre a primeira edição, João Batista narra um desafio de forma vigorosa:
– “A escola estava passando por uma ‘tempestade’, o namoro nos
corredores. Por todo canto se ouviam murmúrios de pessoas a favor e
contra. Qual seria a opinião daqueles que dirigem a instituição, coibir ou
deixar que os ‘pombinhos se curtam’?”
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Colégio mantido por uma fundação, localiza-se em bairro nobre e abriga filhos
de classe socioeconômica média-alta. Caracteriza-se por um ensino tradicionalconservador, uma vez que ‘prega’, no dizer de João Batista, um “ensino forte e
viril”, termos compreensíveis quando se nota em sua administração a figura de
um ‘diretor disciplinador’. Nesse contexto, João Batista tinha que encontrar as
brechas para publicar o jornal que queria e que seus alunos aspiravam. Tarefa
nada fácil, como relata:
– “Os alunos, ao saírem para o trabalho de reportagem, sabiam que
encontrariam a sua frente pessoas que, além de ‘autoridades’, poderiam
ter ideias contrárias a respeito do namoro na escola”.

A matéria foi publicada com gráficos resultantes de pesquisa de opinião, e
com base em depoimentos de alunos, professores, equipe técnica, funcionários
e pais. O educador-editor conta que até a finalização do texto foi preciso muita
discussão; o maior cuidado deveria ser tomado para não fazer do namoro um
‘monstro’ e, por outro lado, não deixá-lo banal, como assinala:
– “Durante a produção da matéria, o aluno pôde expressar seu saber, sua
experiência, sua vivência ou sua expectativa com referência ao namorar
ou não na escola. Eu percebi que a ideia dominante sobre o namoro entre
os alunos, e até entre a equipe de reportagem, é aquela transmitida pelos
programas de TV – Malhação, Sandy e Júnior e algumas novelas. Juntos
buscamos a melhor forma de orientá-los na formação do texto e juntos
discutimos posturas”.

O tema voltou à tona em outras edições, com variações como ‘o primeiro
beijo’, ‘os efeitos de levar um fora’. E sempre o trabalho dos pequenos repórteres
era observado de perto pela direção, que lhes dirigia questões do gênero: – Será
que esse assunto não é um jeito de despertá-los cedo demais para o beijo? Vocês
não têm outro rumo para o jornal?
O fato faz-me extrair pelo menos duas constatações interessantes. A primeira
é o interesse dos jovens pela discussão do tema que os instiga, os preocupa; a
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segunda, a postura pouco aberta de uma direção em dar o tom através de suas
regras. Os depoimentos da equipe técnica publicados na pág. 3 da 1ª edição
denotam essa intencionalidade:
Confira o que disseram nossos entrevistados:
DIRETOR MÁRIO STORTI
Ele não é contra o namoro, mas considera que na escola não se pode ficar beijando
nem se abraçando. “Fora dela você faz o que quiser, dentro dos limites. Aqui dentro
não, por causa das normas que existem e também existem crianças menores de 5
anos. Se você só ficar de mão dada e conversar um ao lado do outro tudo bem, sem
problema”.
DIRETORA SONIA
“O namoro possibilita um relacionamento entre os jovens e, consequentemente, que
se conheçam”. Segundo a diretora, o contato físico não é necessário antes de uma
maior conhecimento. O namoro no colégio faz parte da convivência dos alunos e o
controle ocorre por causa dos excessos que caracterizam esta fase
PSICÓLOGA SIMONE VIANA STORTI
“O namoro é importante, mas desde que haja moderação e saibam se controlar. Na
escola, o casal de namorados pode ficar de mãos dadas, sentar-se um ao lado do
outro.
O que não é permitido na escola é trocar abraços ‘ofegantes, calorosos’, ‘aqueles
beijos’, um deitado no colo do outro. Porque além de ser uma falta de respeito com
os colegas e exibicionismo, há muitas crianças pequenas por perto, despertando
curiosidades nelas”.

Outra experiência desafiadora foi tratar do tema ‘fumo’. Relata João Batista
que na escola o cigarro está na boca de todos os grupos – professores, equipe
técnica, funcionários, servidores gerais e alunos. A direção bem que tentou vetar
a matéria, lembra o professor, mas os alunos foram mais espertos e descobriram
que a censura era uma questão de coerência: “Se eles fumam, por que não eu?”,
diziam nos corredores. Então montaram uma estratégia de abordagem e adotaram
o gancho: “Quando e por quê se inicia o fumar”, com base nos depoimentos dos
fumantes. A polêmica aumentou quando essas pessoas foram entrevistadas.
Professores, supervisores e orientadores não quiseram opinar, porque podem
fumar no colégio. Os alunos fumantes, só na entrada e na saída da escola. A
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pressão dos pais também estava presente; as famílias remetem à escola a
responsabilidade sobre o filho que fuma e a escola obriga-se a encontrar formas
de contornar a situação. Uma das alternativas do colégio foi promover palestras
sobre o “Tabagismo e seus males”, por um grupo adventista que, segundo os
participantes, “mais parecia um tratamento de choque”. Em tom de desabafo,
João Batista diz que os pequenos jornalistas não gostaram do modo como se
desenrolou o trabalho de reportagem; reclamavam da falta de coerência e da
omissão dos dirigentes em dar entrevistas. Como conforto, o educador reconhece
o espírito que conduziu a equipe no processo de elaboração da matéria:
– “O texto não é tão rico quanto foi a vivência para se chegar a ele. Vivemos
momentos de tensão, espera, angústia, decepção, frustração, enfim, um
‘caminhão de sentimentos’ que não superam o exercício da paciência, do
entendimento, da obediência, do respeito ao silêncio da autoridade e outros
que enriqueceram as nossas relações”.

Barreira não menos ‘caprichosa’ foi abrir espaço para ‘brincar’ com os
professores, destacando suas características mais notórias. A estratégia dos
alunos foi chegar ao perfil do professor perfeito, apontando os supostos defeitos,
só que descrevendo o seu contrário. E o educador-editor dá um exemplo:
– “O professor perfeito precisa ser calmo, tranquilo, brando como o João
Batista, e na verdade sou o contrário”.

O próprio professor João Batista que se colocava como um dos primeiros a
‘entrar na brincadeira’ teve suas asas podadas. A seção foi vetada pela direção
sob o argumento de que “não se deve dar liberdade ao aluno; ter laços íntimos
com o professor, isto pode estar induzindo à perda de autoridade”.
Não só os temas que os afligem foram tratados com entusiasmo pelos alunos.
O momento mais festivo do jornal para a equipe era a seção de entretenimento.
Os recadinhos que os alunos mandavam uns para os outros e as histórias
acrescentadas, envolvendo professores e funcionários, formaram páginas de
alto índice de leitura. João Batista ressalta que, nos dias de entrega do jornal, a
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escola ficava mais agitada, todos queriam exibir seus textos, o texto que fazia
comentário sobre eles [alunos], os recados dados e recebidos. Para muitos
professores, a página de recados era espaço perdido, pois “não informa, não
desenvolve o senso crítico e é um desabafo do sentimento”, argumentavam. João
lamenta a miopia dos colegas e enfatiza que não permitiu a perda desse espaço,
que considera um jogo lúdico. E mais:
– “A equipe do jornal via nesse espaço o meio de se expressar com maior
liberdade, de comunicar a linguagem do cotidiano, as gírias e as riquezas
que brotam do sentimento. Acredito na alegria de ser jornalista. O espírito
que move os anseios pela comunicação e a notícia são os mesmos que
movem nossas paixões e nossos interesses pelo outro. Pensando assim, não
havia porquê abolir a seção”.

O depoimento emocionado de João Batista faz-nos sentir e compreender
suas vivências emocionantes. Entre a alegria de ver o brilho nos olhos dos
jovens e a frustração de sentir na pele a censura num jornal escolar, a visão
estreita de uma direção que inibe, coíbe, proíbe... o embate, o conflito ao invés
de desmobilizar, uniu, integrou, fortaleceu professores comprometidos e jovens
curiosos, questionadores e cheios de vida. O pretenso ‘ensino fast-food’ para
se produzir homens-máquinas, parece ter sido um tiro que saiu pela culatra.
Driblando regras com criatividade e refletindo sobre as incoerências das quais
foram vítimas, os pequenos repórteres saíram ganhando. Tornaram-se mais
críticos, mais amigos, mais humanos.

Observar com o coração...
... expressar-se com o coração
Algumas outras experiências que pude acompanhar nesse período tiveram
outra sorte, sem os obstáculos como os que encontrou João Batista Ferreira. A
emoção, a afetividade podem ser observadas em páginas carregadas de ternura e
significados. Na época da primeira edição do Estudante em Alerta, coordenado
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por Iracema Torquato, coincidiu com o lançamento nacional da premiada
produção “Titanic”. Foi aberta a página dupla central para um texto-relato sobre
o filme, com detalhes sobre atores e a publicação da letra da trilha-tema. O
que num primeiro momento poderia parecer apenas um exercício de narração,
tem de ser observado também pelas lentes do emocional. Era um momento de
identificação com o enredo, de empatia, de desnudar-se, de livrar os poros para
fruir o sentimento... e expressar seus sentimentos. Não se tratava de uma catarse
coletiva, mas uma oportunidade de viajar pelas águas da afetividade, que faz o
ser humano sensibilizar-se com o outro. Que mal existe no humano ser?
O Elvira em notícias, editado pela EE Elvira Mathias de Oliveira, foi
publicado com sacrifícios sobre-humanos. Escola de periferia, atende a uma
clientela de famílias simples; recursos para a impressão do jornal não estavam
previstos no magro orçamento da escola, o que fez a coordenação ir com o pires
na mão pedir algumas cópias à Secretaria de Educação. Conseguiu apenas o
suficiente para ter um exemplar por aluno participante do jornal. Da dificuldade
e da simplicidade adveio a riqueza das vivências. A crônica em homenagem
ao Dia das Mães, publicada na página 8, é uma pérola. Mais que as linhas bem
escritas, há por trás uma história de amor de uma adolescente grávida, que
canaliza sua ternura ao ‘filho que cresce e amadurece com ela’. Juvelina Avanz
Paquallini, uma das coordenadoras do jornal, diz que a adolescente, ao ver seu
texto publicado, comentou:
– “Que maravilha, professora, quando meu filho nascer e crescer e ler
este jornal, já terá conhecimento de quanto eu o amava, mesmo antes dele
nascer”.

Na mesma edição, chama a atenção o texto da “Adolescente em descoberta”,
na página 9, pelo desprendimento de expor suas angústias, de confessar seus
medos e curiosidades.
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Datas comemoradas todos os dias
Crônica: homenagem às mães
Amor Maternal! Meu filho no meu ventre.
Ainda não sei como és! Já posso te sentir, te tocar, te ouvir! O que pensas? O que
sentes? Sou muito fez por tê-lo comigo! Saber que és parte de mim, um pedacinho
de gente que não existe, mas já vive dentro de mim! Seu coração pulsa, você é vivo,
tem sentimentos! Te amei desde o 1º dia em que te descobri! Agora te amo mais
ainda e vou te amar para o resto de minha vida, pois você é meu filho! A ti, darei
tudo de mim, e a Deus, só tenho a agradecer por ter me dado a maior felicidade do
mundo, que é o dom de ser mãe, de ser a sua mãe!
Sintia de Souza Neves – 8º B Noturno
Confissões de adolescente
Aluna do ciclo II - 2ª ano
Meu pai é um alcoólatra e vive brigando com minha mãe e me deixa triste, sem
graça.
Quando ele chega à noite, bêbado, bate em minha mãe, Apesar de tudo, eu o amo.
Na escola, fico aborrecida porque minha professora reclama das minhas redações
que não têm começo e nem fim. Levo bilhete e meus pais ficam tristes.
Tenho apenas 10 anos e gostaria de saber sobre sexo, como usar camisinha e
remédios.
Tenho vergonha de perguntar, porque sexo é coisa de pessoas grandes.
Sou muito pequena para namorar.
“adolescente em descoberta”

Vivências como as expostas aqui me fazem refletir no que Luis Carlos Restrepo
chama de ‘Analfabetismo afetivo’ (1998: 18-20). Para o autor, “ricos e pobres,
iletrados e pós-graduados, todos acabam igualmente enredados em suas relações
afetivas, provocando escândalos e maus-tratos que os dilaceram numa frustrante
solidão”. Independentemente dos progressos da ciência e da tecnologia, com suas
pesquisas por métodos objetivos e acuidade, cada vez mais estamos dispostos
a reconhecer que o tipicamente humano, o genuinamente formativo, não é a
operação fria da inteligência binária, mas o que nos caracteriza e diferencia da
inteligência artificial é a capacidade de emocionar-nos, de reconstruir o mundo e
o conhecimento a partir dos laços afetivos que nos impactam.
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Dessa forma, mais que exposição de experiências, esses relatos são histórias
de vida, de vivências humanas daqueles que sentem a alegria e a dor, os avanços e
as angústias, a censura e o carinho, a verdadeira expressão da sensibilidade. E em
que medida essas vivências podem ser importantes para professores e estudantes?
Creio que não exista método para mensurar tais sentimentos, mas tenho a clara
compreensão de que essas vivências contribuem com o desenvolvimento do
nying je em cada um – a compaixão, o sentimento de intimidade com todos os
seres sensíveis, a irresistível noção de responsabilidade por todos os semelhantes
(Dalai Lama, 2000: 138-139).
O jornal escolar, como espaço aberto para as vivências humanas, não abriga
apenas linhas de fôrma bem escritas ou técnicas bem acuradas, mas contempla
todo um processo de observação/percepção de mundo, com a mente e o coração
abertos, sem preconceitos ou estereótipos. Assim também, consubstancia o
oportuno momento para a reflexão de mundo, o exercício ético fundamental
para a elevação de consciência; por fim, se enriquecido pela subjetividade para
observar e refletir, o processo pode proporcionar a expressão das vivências, além
de precisas e contextualizadas, mais brilhantes. Em suma, viver um processo de
humanização.

10. Tomando atitudes
“Entender o ensino como uma formação da sensibilidade
dá ao pedagogo o perfil de um esteta social, alguém
que tem como matéria-prima o corpo, a fim de modelálo
a partir de uma certa idealidade, provocando o gesto
a partir da linguagem com o propósito de favorecer a
emergência de sensibilidade e afeições que têm como
paradigma a aproximação delicada à realidade do outro.
Convocadora de mediações culturais que estão sempre
sujeitas ao escrutínio público, a estética pedagógica exige
uma atitude de precisão e cuidado que só pode ser
alcançada se aceitarmos o importante papel que a dinâmica
afetiva desempenha no ambiente educativo”.
(Luis Carlos Restrepo, 1998: 36)
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Ao definir os conteúdos atitudinais, nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
o Ministério da Educação reconhece a dificuldade de seu tratamento na escola.
Logo na Introdução, o documento destaca:
“A escola é um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao
conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à
sociedade. A não compreensão de atitudes, valores e normas como conteúdos
escolares faz com que estes sejam comunicados, sobretudo, de forma
inadvertida – acabam por ser aprendidos sem que haja uma deliberação
clara sobre esse ensinamento” (PCNs, 1997: 51-54).

A própria ‘definição oficial’ suscita, de antemão, um questionamento: Qual o
papel da escola? Qual o papel da educação? Ou, mais precisamente, seguindo a
linha teórico-metodológica que venho adotando neste trabalho: a escola deve ter
como compromisso a manutenção do estatus quo da classe dominante ou deve
atuar pela transformação da sociedade? Ou ainda, seguindo a noção articulada
por Morin, de conservação e regeneração: A escola deve conservar o quê? E
regenerar o quê?
Parece estar claro que a educação tem por papel fundamental preservar e
transmitir, de maneira crítica, o conhecimento historicamente acumulado. Mas
essa maneira crítica supõe, no entanto, atitudes e valores que podem determinar
como e com que finalidade esse conhecimento acumulado é trabalhado. E mais,
decorre dessa criticidade a formação ampla desejada pelo sistema educacional.
A falta de reflexão sobre tal questionamento, como reconhece o próprio Mec,
proporciona à escola o grande risco de cumprir um papel apenas conservador.
Diante desse quadro, cabe assinalar as possibilidades do projeto de produção
de jornais escolares, como instrumento complexo, para o tratamento de valores
e atitudes. Vamos anotar alguns momentos vividos nesse período que podem
exemplificar tais possibilidades.
Cooperação – O processo de produção do jornal escolar supõe o trabalho
em grupo e, como conseqüência, a negociação constante, o contato pessoal, o
embate, o conflito. O estudo dos assuntos, a definição de pautas, o trabalho de
reportagem, as entrevistas, o momento da edição, a diagramação são vivências
que estimulam a cooperação – do latim cooperare - operar com, operação
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conjunta – ao contrário da competição. O conflito, apesar de pelo senso comum
estar associado à discórdia, pode ser compreendido como desafio à cooperação. A
postura de cooperação, portanto, é fruto da vivência, da convivência, das relações
humanas intensas – que podem ser exercitadas na produção de jornais escolares.
A ‘operação conjunta’, especialmente quando envolve os alunos e também
um grupo de professores diante das adversidades, provoca um estado de espírito,
um clima de entusiasmo e gratidão. Os estudantes das 8as séries da EM Nagib
Raslan expressaram esse sentimento nas páginas do Último segundo, no texto
‘Professores que fazem...’ e ressaltam: “ – ...eles ganharam não só alunos, mas
sim amigos, e quando precisarem estaremos lá para ajudá-los”.
Professores que fazem...
Neste ano de 2000, queremos demonstrar todo o nosso carinho e admiração a esses
professores: Marlene (disciplina de matemática), Marfiza (disciplina de português),
Kim (disciplina de inglês), professor Luís Eduardo (disciplina de educação física) e
a professora Regina (geografia).
Esses cinco professores têm nos ajudado em todas as dificuldades que nós da 8ª
série temos enfrentado.
Com isso, eles ganharam não só alunos, mas sim amigos e quando precisarem
estaremos lá para ajudá-los; então, a eles agradecemos e desejamos que tudo de bom
aconteça!
Muito obrigado, 8ª série B
Último segundo – EE Nagib Raslan

Solidariedade – O incentivo do educador aos temas emergentes como
geradores de pauta, pela reflexão e expressão, via um jornalismo humanizado
[ou humanizador], propicia aos educandos necessariamente o contato com o
diferente. O processo, como um todo, leva o educando a reconhecer o outro,
o diferente, a solidarizar-se com as dores universais. Quanto mais vivenciar
as situações concretas de pessoalização, mais o educando poderá desenvolver
sua noção de compaixão, de empatia, de compreensão e respeito por todos os
seres sensíveis.
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Algumas vezes fui questionado sobre a virtual contradição de alimentar
um espírito de solidariedade na escola, se “no mundo lá fora” a vida é uma
competição. Respondia sempre com duas outras perguntas: Deve haver
diferença ou distância entre a escola e o mundo? E quem disse que o mundo tem
de ser assim? Minhas provocações procuram levar ao educador-comunicador
o entendimento de que a escola é reflexo do próprio mundo e espaço, sim, mas
para a sua transformação. A esperança que depositamos em nossos filhos e em
nossos educandos – e especialmente nossas ações – podem e devem alimentar
esse espírito de solidariedade.
A equipe que editou o Elvira, da EE Elvira Mathias de Oliveira, conta uma
história interessante sobre o papel mobilizador do jornal, que alimentou o espírito
de cooperação entre alunos e suas famílias. A matéria sobre a Hora Comunitária
sensibilizou famílias para participar do projeto; pais passaram a frequentar mais
a escola, trazendo adubo, orientações técnicas e ‘pegando na enxada’.
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Curiosidade – A postura desejada ao jornalista [humano] neste projeto pode
ser transmutada ao pequeno jornalista, o educando ansioso pelo novo ou pelos
assuntos que o afligem, ‘o curioso que quer chegar às estrelas’. Esta característica
nata do ser humano, que o ensino tradicional e conservador procura ‘podar’,
pode ser estimulada, reavivada a cada aula, a cada momento. A produção de
jornais escolares tem proporcionado essas situações de vivência de curiosidade,
de motivação para a busca.
A matéria sobre os riscos de morar num bairro ‘rodeado’ de reservatórios
de combustíveis, publicada no Último segundo, com o título “Convivendo com
uma bomba relógio”, o “Contatos com UFOs no Pantanal”, do FRED Informe,
parecem ser espaços para o exercício crítico, mas também para estimular a
curiosidade dos pequenos repórteres.
Convivendo com uma bomba atômica
Os moradores da região situada perto do local onde se situa a Distribuidora Copagas
estão convivendo com uma bomba e não sabem.
Entrevistamos um guarda noturno que faz vigilância na empresa:
- “À noite quando estou circulando dentro da empresa sinto um cheiro muito forte
de gás”, afirma o guarda.
Também diz que os carros que lá chegam colocam uma proteção no escapamento,
pois uma simples faísca pode provocar uma tragédia.
Abaixo está uma listados bairros que podem ser atingidos: Santo Antônio, Jardim
Aeroporto, Jardim Imá, Serradinho, Jardim Petrópolis, Vila Eliane.
Ana Maria do Couto, Nova Campo Grande, Silvia Regina, Jardim Carioca,
Sauonara, Vila Bordom, Vila Popular e Santa Mônica.
Essa explosão pode começar na fábrica atingindo o Texaco (situado atrás), os
tanques de combustíveis de avião no aeroporto internacional e nos postos de
combustíveis da região, atingindo assim as residências.
Último Segundo – EE Nagib Raslan – Nº 4 – Setembro/2000

Cultura do prazer e do amor – O mundo ocidental ainda não se desvencilhou
totalmente de uma das heranças do paradigma Salvacionista, como já discutimos
anteriormente. Por essa linha de pensamento, devemos sofrer na terra para
desfrutar do paraíso. Traduzindo à realidade da família e da escola, devemos
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sofrer enquanto estudantes para ser alguém na vida. Se tivermos consciência
desse equívoco, poderemos compreender que a vida de educandos e educadores
pode ser muito mais prazerosa. Se mudarmos a cultura do sofrimento e do temor
para a cultura do prazer e do amor, poderemos ter outro olhar, outro estado de
espírito para tornar nosso trabalho e nossas vidas mais felizes. Mais uma vez,
aqui vale lembrar o niyng je, a noção de compaixão da tradição budista que
nos remete ao sentimento de empatia, de intimidade para com todos os seres
sensíveis. O processo de produção de um jornal escolar humanizado tem-se
revelado como espaço e oportunidade para essa vivência prazerosa. O conjunto
de atividades exigidas pelo jornal leva à ação conjunta e solidária, numa espécie
de jogo. Por jogo considero, como escreve Huizinga:
“É uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida quotidiana”. (1990: 22)

Esta atividade lúdica, que cativa e enfeitiça a todos os participantes, sejam
educandos ou educadores, é um dos fatores que tornam o fazer jornalístico na
escola um prazer. Como já constatei anteriormente, o reconhecimento pelo
aluno de sua autoria é outro fator de motivação que lhe proporciona alegria.
Enfim, o relacionamento entre os participantes, com alegria e afeto propostos
pela produção de jornais escolares tem propiciado mais que bons jornais, mas a
atitude de prazer e amor.
O testemunho de João Batista, no capítulo anterior, é um bom exemplo dessa
atmosfera favorável criada pela produção de jornais. O Estudante em Alerta, da
EEPSG Domingos Magalhães, de Jaú (SP), pela sua grande diversificação de
temas, inclusive abrangendo os jogos de Matemática, a arte, a poesia, o ‘brincar’
com o Inglês, também denota um ambiente prazeroso, de alegria no que já
chamei anteriormente de ‘trabalho-lazer’.
Verdade e veracidade – O exercício jornalístico pelos pequenos repórteres
tem sido uma boa oportunidade para desmistificar a noção de verdade e veracidade.
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Ao vivenciar a apuração de fatos, refletir, reportar, os educandos podem perceber
as muitas verdades ou, mais precisamente, as muitas versões sobre a realidade
observada. Ao verificar as várias matérias [diferentes] sobre o mesmo assunto,
compreende a precariedade da ‘verdade absoluta’ e a necessidade de se pautar
pela vigilância e pela probabilidade, e não pelo autoritarismo da certeza. Em
outras palavras, o pequeno repórter internaliza a postura de não se contentar com
a primeira ou uma só versão; vai investigar, vai colocar sua curiosidade e seu
inconformismo à busca de veracidade.
Sujeito sensível – Da mesma forma que procuramos um sujeito crítico,
almejamos um sujeito sensível. Restrepo lembra-nos que o Ocidente cultua
uma ideologia guerreira, numa referência à forma como Alexandre – o Grande
foi talhado por seu pai para ser o conquistador que a história já registrou. O
endurecimento da pele e postergação das necessidades afetivas fazem parte de
sua preparação e disciplina. Daí não querermos de nossos alunos [e filhos] que
sejam ‘frouxos’ ou ‘mimados’ e nem a cultura de que os meninos tenham que
ser viris e as meninas uma espécie de Cinderela. Tais equívocos impedem-nos
de vislumbrar, por um lado, as eventuais frustrações futuras, como também as
perdas de sensibilidade que lhes servem à própria observação/percepção de
mundo – impedem de visualizar as perdas de sensibilidade que nos proporciona
a própria convivência humana.
Algumas situações, já exemplificadas no capítulo anterior, revelam a
natureza da criança e do adolescente de emocionar-se e de dar vazão às suas
emoções. Impedir ou desprezar as oportunidades de sensibilização é ‘matar’ o
próprio ser interior do ser humano. O psicanalista Walter Trinca nos lembra que,
ao nutrir a sensorialidade, desperta-se um ser interior, capaz de experimentar
a imaterialidade, cujos movimentos levam o ser à criatividade e, sobretudo, à
visão de mundo, à ampliação de consciência. Para o autor, “a experiência de
imaterialidade é, pois, conseqüência da realização em nós do ser interior. A
silenciosa correnteza profunda flui rumo ao contato com a realidade fenomênica,
traduzindo-se em conhecimento, vida, verdade, alegria, amor” (in MedinaGreco, 1999: 240-260).
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Dar vazão às necessidades afetivas de crianças e adolescentes, portanto,
parece-me um papel fundamental da escola, para que tenhamos o sujeito mais
sensível, mais satisfeito, mais feliz.
Sujeito responsável – Edgar Morin lembra-nos que uma condição
indispensável para nossos tempos é a restauração do sujeito responsável. Para
tanto, num primeiro momento, propõe a necessidade do exercício ético que leva
a cada um a reconhecer-se responsável. Nesse sentido, cada um é responsável por
seus atos e palavras, mas não é responsável pelo como seus atos e palavras serão
interpretados, em suma, cada um é 100% responsável e 100% irresponsável.
A ética do sujeito responsável, para Morin, exige a noção de religação, que
engloba o que faz comunicar, associar, solidarizar, fraternizar e se opõe a tudo que
fragmenta e disjunta – ignorância do outro, do humano, egocentrismo. Esta ética
também supõe a regra do debate, da argumentação ao invés dos julgamentos de
autoridade. Da mesma forma, incentiva a compreensão mais que a explicação – a
compreensão permite conhecer o sujeito enquanto sujeito e tende a reumanizar o
conhecimento político. Morin coloca que o único meio capaz de tentar quebrar o
ciclo infernal de intolerância entre os homens é a irrupção da magnanimidade, da
clemência, da generosidade, da nobreza. No mesmo sentido, o autor faz um apelo
à boa vontade de todos, para que se associem entre si para salvar a humanidade
do desastre. Por fim, por mais que essa tarefa possa parecer impossível, Morin
exorta a um espírito de resistência contra a barbárie, que fermente um germe
para o futuro (in Carvalho et alli, 1998: 67-77).
Apropriando-me dessa mensagem de Edgar Morin, e com base em meu
olhar sobre esta minha caminhada com o jornal escolar, posso vislumbrar as
possibilidades de contribuir com e para a restauração desse sujeito responsável.
Responsável por si e pelos outros, pelos novos caminhos da humanidade. Numa
espécie de ‘profissão de fé’, acredito na Educação como espaço e ambiente
favoráveis para o exercício ético necessário a essa aspiração. A primeira página
do FRED Informe, como síntese daquela edição, talvez represente o esforço dos
adolescentes em conhecer, reconhecer, refletir a diversidade e as adversidades –
um esforço de exercício ético para ampliar sua visão de mundo, para reconhecerse responsável.
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11. As pedras e as brechas2
“Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, freqüentá-la;
captar sua voz inenfática, impessoal
(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de economia, seu adensar-se compacta:
lições de pedra (de fora para dentro,
cartilha muda), para quem soletrá-la.
Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma”.
João Cabral de Melo Neto

As pedras são comuns em qualquer caminhada. O que fazer com elas? Contornálas? Chutá-las? Pode haver mil opções, dependendo do seu tamanho, do nosso
estado de espírito... As pedras são componentes naturais da complexidade da
vida e da Educação, daí considerá-las normais, como lembra Morin (sd2: 2021) entre as ações, interações, retroações, determinações, acasos que compõem
nosso mundo fenomenal. Ao educador há, sem dúvida, uma alternativa singular:
aprender com elas. Posso dizer que meus cúmplices de caminhada e eu
procuramos aprender um pouco com elas.
Vou alinhar aqui alguns entraves que pude observar ao longo desses 15 anos
e que, de alguma forma, também se apresentaram à frente dos membros do grupo
de estudos do Jornal Escolar no desenvolvimento do projeto em suas escolas.
Vamos destacar inicialmente:

2) Para evitar eventuais constrangimentos, neste capítulo evitei citar os nomes dos educadores.
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censura (ou auto-censura?)
ingerência de ordem administrativa
ausência de infraestrutura para a editoração e reprodução do jornal
falta de apoio das instâncias técnicas e administrativas da escola

Em maior ou menor escala ou apresentando-se com certas derivações, essas
dificuldades aconteceram e precisaram ser enfrentadas. Os fatos abordados no
capítulo 9 – “Um caminhão de sentimentos...” sugerem uma censura tácita
às iniciativas que estimulam a livre-expressão. Naquele caso de uma escola
particular notadamente de linha conservadora os ‘medos’ das repercussões
do jornal foram enormes. As recomendações sutis da direção, muitas vezes,
abrandaram o tom e o conteúdo das matérias. Educador e educandos, portanto,
tiveram que se adaptar aos limites de tolerância da instituição – medida nada
agradável aos participantes.
Sobre este senão, outros educadores reafirmaram o uso de uma ‘censura
tácita’ por alguns diretores. Um deles questionou:
– Há liberdade para se questionar uma medida tomada pela direção?
Pode-se divulgar matérias contrárias às ideias e projetos vindos de órgãos
superiores?

Não! Responde o próprio professor. Trabalha-se no espaço entre o desejável
e o possível. Mas as pressões também partem de outros professores. Quando
citados em matérias, ainda em tom de humor, voltam-se contra o ‘pessoal do
jornal’. Um jornal que publicou uma seção de brincadeiras com professores
provocou reações desagradáveis aos educandos e ao educador-editor.
Diante desse quadro, a maioria dos educadores que assumiu a produção de
jornais escolares conviveu com a autocensura, buscando as poucas e também
sutis ‘brechas’ no sistema, veiculando nem sempre o desejável, mas o possível.
Não só a equipe administrativa da escola, como até colegas de trabalho muitas
vezes têm dificuldade para compreender a seriedade e o alcance de projetos dessa
natureza. Por isso mesmo, as ‘ingerências’ surgem diante da persistência dos
educadores em desenvolver uma atividade pedagógica que foge ao ‘padrão’, à
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‘rotina escolar’. O fazer jornalístico ‘desorganiza’ a sala de aula, exige materiais
e equipamentos da escola, traz alunos à escola fora de hora, além de necessitar da
impressão. Essa insurgência atrapalha a administração e causa aborrecimentos,
ainda mais a um diretor que, por exemplo, acredite estar ‘ajudando’ tanto o
projeto, como se fizesse um favor em apoiar uma atividade pedagógica.
Em muitos casos, nota-se a falta de comprometimento da direção com este
ou com qualquer projeto dos professores. O projeto pode ser aceito e acatado,
mas quando em seu desenvolvimento começam a surgir as ‘necessidades’ –
infraestrutura, materiais... – há a ladainha da reclamação e até a omissão. Uma
educadora cita que muitas vezes chegam à escola os projetos ‘propostos’ pela
instância superior e o diretor se vê obrigado a acatá-los. Imposto pela Secretaria...
imposto pela direção... e os professores também se veem obrigados a desenvolver
projetos pontuais, superficiais, nem sempre avaliados após sua realização. “ – E
o nosso [do jornal], que é de nosso interesse, acaba não sendo prioridade na
escola”, lamenta a professora. Sem comprometimento não há qualquer incentivo
da direção ou da equipe da administração da escola. Daí os jornais acontecerem
por pura persistência dos educadores.
As dificuldades também decorrem da precariedade de recursos técnicos e
financeiros da escola. Os poucos computadores e o especialista em informática
devem atender às prioridades da instituição, quais sejam, os serviços burocráticoadministrativos, pois a escola precisa preencher vários formulários e atender a
todas as recomendações das instâncias superiores. Ora, nesta fase do trabalho,
nos últimos três anos, as primeiras edições foram produzidas de forma mais
artesanal possível, a base de papel sulfite, textos compostos em Word, a velha
cola pritt e a impressão em xerox. E tudo rateado entre os participantes. Nas
últimas edições, os professores conseguiram a editoração eletrônica na escola
– ou nas ‘folgas’ do especialista ou eles próprios enfrentando os computadores,
‘apanhando e aprendendo’. Pedras, contornando pedras e aprendendo com elas...
abrindo brechas.
Para compreender esse quadro convém abrir, ainda que rapidamente, uma
discussão sobre o modelo de administração escolar vigente, especialmente no
setor público. Ao examinar trabalhos teóricos sobre Administração Escolar
publicados no país, Vitor Henrique Paro constata, implícita ou explicitamente,
o pressuposto básico de que, na escola, devem ser aplicados os mesmos
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princípios administrativos adotados na empresa capitalista. A assim chamada
administração geral passa a ter validade universal, com métodos e técnicas
que, convenientemente adaptados, podem ser aplicados a qualquer tipo de
organização. Assume-se, desta forma, que “a Administração Escolar é uma
das adaptações da Administração Geral; ambas têm aspectos, tipos, processos,
meios e objetivos semelhantes” (J.Q. Ribeiro in Paro, 1990: 124). A base desse
modelo advém de Taylor que, como explica Franco (1998: 19), buscava fazer
com que aqueles que executavam o trabalho se ajustassem aos cargos descritos
e às normas de desempenho, tornando, assim, supérflua a sua qualificação. Pedia
ao operário que trabalhasse e não que pensasse; para a tarefa de pensar existia a
‘gerência científica’.
Mas entre a empresa capitalista e a instituição escolar há uma distância e
especificidades fundamentais que tornam as eventuais adaptações do modelo
capitalista pouco prováveis ou, no mínimo, imprudentes. Vitor Paro aponta
algumas dificuldades para essa tentativa de universalização. Para o autor, as
empresas, em geral, visam à produção de um bem material ou de um serviço
determinado, imediatamente identificáveis e facilmente avaliáveis, mas a escola
visa a fins de difícil identificação e mensuração, quer devido ao seu caráter, de
certa forma, abstrato, quer em razão do envolvimento inevitável de juízos de
valor em sua avaliação. Outra especificidade é que a escola lida diretamente com
o elemento humano, o aluno, que é não apenas o beneficiário dos serviços que
ela presta, mas também participante de sua constituição como instituição social.
Como ‘matéria-prima’ especial, deve receber um tratamento também especial,
bastante diverso do que recebem os elementos materiais que participam do
processo de produção, no interior de uma empresa industrial qualquer. Por fim,
Paro sublinha o fundamental papel do Educador, uma mão de obra muito diversa
e peculiar na ‘empresa escolar’:
“Enquanto, na empresa produtora de bens e serviços em geral, é bastante
grande a participação relativa das máquinas e demais meios de produção
em geral, com tendência constante a sua intensificação cada vez maior, na
escola é a mão de obra que possui participação relativa mais elevada. Isso se
deve, por um lado, à citada peculiaridade de sua matéria-prima, por outro,
à própria natureza do trabalho aí desenvolvido, que consiste na transmissão
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e crítica do saber, envolvendo, portanto, o comportamento humano, que
não se contém nos estreitos limites da previsibilidade inerente à máquina”.
(Paro, 1990: 126-127)

O não reconhecimento dessas diferenças propicia outros equívocos. A
administração capitalista visa à racionalização do trabalho e, com isso, o controle
do trabalhador, a rotinização e a burocratização das atividades escolares. Por
essa linha, decorre também a autonomização de tarefas e o esvaziamento dos
conteúdos, comprometendo cada vez mais a qualidade do ensino e a satisfação
do professor em sua função, sentindo-se num processo de desvalorização, quer
pela sua qualificação profissional descendente, quer pela baixa remuneração.
Acrescente-se a esses fatores, a complexa e contraditória posição do diretor
escolar. Vitor Paro lembra que,
“Como educador ele precisa cuidar da busca dos objetos educacionais da
escola; como gerente e responsável último pela instituição escolar, tem de
fazer cumprir as determinações emanadas dos órgãos superiores do sistema
de ensino que, em grande parte, acabam por concorrer para a frustração
de tais objetivos. Tais órgãos bombardeiam a unidade escolar com um
número enorme de leis, pareceres, resoluções, portarias, regulamentos, etc.,
assoberbando as atividades do diretor, que se vê, assim, na contingência de
dedicar parte considerável de seu tempo ao atendimento de formalidades
burocráticas... ...Envolvido, assim, com os inúmeros problemas da escola e
enredado nas malhas burocráticas das determinações formais emanadas dos
órgãos superiores, o diretor se vê grandemente tolhido em sua função de
educador, já que pouco tempo lhe resta para dedicar-se às atividades mais
diretamente ligadas aos problemas pedagógicos no interior de sua escola”.
(Paro, 1990: 133).

Por essas razões, os educadores têm apresentado testemunhos como aqueles
já destacados. Houve casos, no entanto, diferentes, derivados ou decorrentes
destes, como as escolas e direções que abriram todas as portas possíveis para
o bom desenvolvimento do projeto, mas as pedras consistiam na carência de
equipamentos e recursos para impressão. Embora muitas delas disponham de
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copiadoras, as quotas de cópias permitidas são pequenas, o que acaba limitando
as ‘impressões extras’. As ‘brechas’, então, eram as tradicionais ‘vaquinhas’ ou
sair com o pires na mão em busca de ‘favores’ nas instâncias superiores, ou ainda
a busca de patrocinadores. Honra seja feita à Secretaria Municipal de Educação
de Campo Grande que, verificando o baixo volume de cópias disponíveis nas
escolas, imprimiu os jornais dos professores sob sua responsabilidade, sem
qualquer questionamento.

Jogo de sedução
Apesar da disposição dos educadores, a sua disponibilidade também acabava
sendo um fator limitador. A grande carga-horária semanal, muitas vezes em mais
de uma escola e em bairros diferentes, constituiu outra dificuldade, pois restava
pouco tempo para as atividades fora de sala de aula, que certamente a produção
de jornais ocasiona. Muitas vezes, o lamento dos professores era não conseguir
compatibilizar seus horários e não poder atingir suas próprias expectativas. Do
lamento e da frustração, por vezes, decorre a baixa estima dos professores.
Em Campo Grande ou na região de Bauru, nesses 15 anos, um fator limitador
relevante tem sido justamente a autoestima. De tanto ouvirem que as novas teorias
precisam ser colocadas em prática, que precisam se reciclar... os professores
sentem que realmente precisam de ajuda e já têm dúvida se conseguem descobrir
novos caminhos com os próprios pés. Assim, tantos têm como expectativa
que os órgãos superiores ‘resolvam suas limitações’ com cursos, oficinas
pedagógicas e ofereçam sugestões pontuais, acabadas, passo a passo – receitas
prontas. Devo reconhecer que alguns dos professores que desistiram do projeto
o fizeram porque esperavam propostas ‘mais fáceis de serem seguidas’. Houve
quem imaginasse que eu estaria pessoalmente na escola, atuando junto a seus
alunos, como mais um especialista para desenvolver o projeto. Ao contrário, um
dos pontos principais de minha proposta [estratégia] é que cada educador crie
sua própria metodologia, que seu interesse e iniciativa pela criação de novas
estratégias inclusive colaborem para a elevação da autoestima.
Uma das pedras enormes que pude observar foi a dificuldade dos membros
do grupo para envolver outros professores, de outras áreas de conhecimento.
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Embora haja sempre a tentativa de mobilização da escola, dos colegas, num
jogo de sensibilização, os casos de trabalhos em equipe foram raríssimos. Em
alguns casos, pode-se imaginar a falta de liderança, o que é plausível, mas em
muitos outros as circunstâncias são mais adversas: o choque de lideranças e
a constituição de grupos fechados [por áreas ou simplesmente por afinidade
entre pessoas].
Ao analisar os estudos de Waldemar de Gregori sobre a teoria do Princípio
Triádico, Milton Greco (1994: 109-113) diz que a energia possui sua natureza
tripartite; são três nomes, três lados, três tendências, três revitalizações do
movimento de energia. A realidade, qualquer realidade, tem uma manifestação
dialética, conflitual, bipolar, mas a energia sob essa tensão encontra apenas três
maneiras para se manifestar. Há, portanto, um permanente jogo entre dois polos
opostos fazendo com que a energia se concentre ou ao redor de cada um deles
ou oscilando entre eles. Na prática, forma-se quase sempre um confronto de dois
(em cooperação), contra um (em competição com eles).
Para o desenvolvimento de um projeto numa escola, poderá haver então um
polo, que chamaríamos de Oficial, o organizador, coordenador e condutor de
energia. O polo Natural (ou antioficial), no sentido oposto e força contrastante
em relação ao organizador. Por fim, o polo Oscilante, que é estabilizador do
sistema e moderador das tendências extremistas. Assim, representamos no
quadro o sistema:
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No caso do projeto do jornal escolar, poderíamos então imaginar o professor
membro do grupo de estudos chegar à escola e representar o polo Oficial
(Positivo); pode encontrar resistências ou omissão de um polo Antioficial
(Negativo); e tentar sensibilizar os colegas indecisos ou até inseguros do polo
Oscilante (Neutro) para que integrem o projeto. Como poderia representar o
quadro:

Um dos educadores cita situações concretas, que viveu intensamente:
“Há grupos que formam seus microuniversos, geralmente com um líder, mas
interessado em somente fazer valer o que interessa para a sua área. Assim, a
turma de Educação Artística, por exemplo, acata os projetos da turma de
Português, mas reluta em entrar num projeto de Ciências, e vive-versa. Dessa
forma, a interdisciplinaridade é superficial”, assinala o educador.
O choque de lideranças pode tomar caminhos até mais tortuosos. Uma
educadora conta que, ao ser transferida para outra escola, chegou ‘cheia de
entusiasmo’ com o projeto do jornal escolar. Propôs-se a compartilhar tudo que
tinha de material, bibliografia e experiência com os colegas. Mas deparou-se
com um grupo já constituído – e com liderança forte – que fez de tudo para
‘destruir’ suas aspirações. O jogo contrário envolveu ‘fazer a cabeça’ dos outros
professores e também dos alunos. Conclusão: a animada educadora teve que
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desenvolver o projeto individualmente. “Um trabalho riquíssimo” argumenta a
professora, que não chegou nem a ser impresso, em função de tanta pressão
contrária.
Diante de circunstâncias como estas, pode-se compreender porquê
a sensibilização [sedução] para com os demais professores foi pequena,
prevalecendo, na maioria dos casos, uma atuação individual intensa. Chegamos
a discutir outros eventuais motivos para o não envolvimento dos colegas de
escola. Não chegamos a conclusão alguma, apenas a suposições. O medo de
comprometer-se e acabar carregando um peso a mais? A carga-horária semanal,
somando-se à baixa remuneração os impede de assumir ‘mais’ compromissos?
Sabem que há muitas dificuldades e escassez de recursos e não acreditam que
valha a pena tentar? Alguns podem considerar a escola como puro e simplesmente
um local de trabalho, que não precisa ou não merece compromisso maior além
das suas ‘aulas’? São apenas conjecturas, mas cabíveis.
Em outro sentido, é importante registrar que, em sala de aula, na relação
educador-educando, a produção de jornais tem outra ‘relação de energia’.
A resistência dos alunos pela atividade existe, mas é menor. Talvez porque a
criança e o adolescente, como já havia constatado anteriormente3, vejam o fazer
jornalístico como um jogo lúdico, que cativa, enfeitiça. Daí o maior prazer e o
maior comprometimento dos estudantes com o processo de produção do jornal
escolar.
Entre os que sentiram maior resistência dos estudantes, uma educadora
assinala o imobilismo velado imposto ao corpo discente. Para ela, os grêmios
estudantis, muito estimulados no passado, em sua maioria estão hoje voltados
para atividades comemorativas e sociais da escola. “São ótimos realizadores de
festas”, ironiza a professora. Ora, são chamados para a organização de atividades
como Dia das Mães, festa da Primavera, etc, encobrindo o papel de órgão
mobilizador de alunos, de espaço de discussão das questões que lhes interessam.
Assim, ressalta a professora, “os grêmios são muito mais ‘braços das APMs’ e
menos órgão de movimento estudantil, que poderiam também estar envolvidos
com a produção de jornais”. Uma constatação como esta, parece-me, de certa
forma reflete o desinteresse ou a falta de iniciativa de uma parcela de estudantes.
3) Em dois trabalhos anteriores que constam da Bibliografia – Ijuim, 1989 e 1995.
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Outra educadora ressalta que os Parâmetros Curriculares Nacionais estão
levando os professores a reverem suas práticas. A necessidade de significação
e ressignificação dos saberes produzidos na escola tem exigido que o professor
atue de forma interdisciplinar, de maneira que os conteúdos sejam tratados de
forma contextualizada, relacionando os saberes dos alunos às suas práticas
sociais mais próximas e aos contextos em que estão inseridos. A recomendação
da transversalidade dos conteúdos tem a finalidade de a escola intervir com
responsabilidade no processo de construção da cidadania. Lembra a educadora,
no entanto, que a falta de teorização de uma prática, como a do Jornal escolar e
vivências humanas, muitos trabalhos realizados têm dado mais importância ao
produto do que ao processo, ficando despercebidas, aos olhos desses profissionais,
as vivências humanas que transcendem ao processo de edição do jornal.
Por isso mesmo, a educadora afirma que “difundir a cultura do jornal escolar
na prática pedagógica é, ao mesmo tempo, um direito e um dever de quem
passou pela experiência. O processo de sedimentação dos princípios propostos
pelo projeto depende exatamente de sua incorporação nas práticas desenvolvidas
no cotidiano escolar”. Nesse caminho, a educadora sugere uma alternativa: “o
processo de disseminação do jornal escolar se faz nas ‘brechas do sistema’,
incentivando os colegas à adoção desse recurso”. É o que tem feito nos últimos
dois anos.

Novos recursos,
novas necessidades,
novos aprendizados
Mais que racionalizar o ensino com programas e máquinas, há que se pensar o
humano na técnica e no Ser. O professor e escritor Rubem Alves, em artigo na
Folha de S. Paulo (31/7/97), comentando as “providências governamentais” na
área educacional argumentou:
– “Não adianta trocar as panelas, é preciso mudar o menu!”
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A crítica de Rubem Alves fundamenta-se na necessidade de reflexão sobre
os conteúdos e, especialmente, sobre a forma de tratá-los, mais do que na
parafernália eletrônica da moda. Deixar-se envolver pela “onda” da máquina é,
no mínimo, negligenciar a relação humana do processo ensino-aprendizagem.
A máquina é um meio, um instrumento que só pode ser acionada por pessoas
– não é uma vara de condão capaz de resolver todos os problemas. E o jornal
escolar, sendo menos o veículo para ser mais um processo rico de relacionamento
humano, pode transcender a eficiência e a eficácia sonhada pela modernidade
para constituir-se em vivências ao humano ser.
Surge, então, o conflito embaraçoso entre o discurso oficial e o dia a dia da
instituição escolar. Enquanto o Sr. Ministro da Educação apresenta os resultados
e as conquistas, através de cifras e números, e destaca os equipamentos
destinados às escolas, a outra ponta da linha, os professores e os alunos sentem
que a vara não é de condão. As parabólicas, as TVs e os videocassetes, como
agora os computadores, são “um ótimo recurso em favor da educação”, como
anuncia a propaganda oficial. Mas quem aciona esses equipamentos precisa
estar preparado para tal. Ou a escola vai contratar ‘outro especialista’ para
desempenhar essa tarefa?
Sobre os computadores, por exemplo, tais ‘maquininhas’ ainda são um
verdadeiro mistério para muitos. Criados e formados por uma maneira de
raciocínio linear e sequencial, os professores deparam-se com os computadores
que, por seu princípio binário, seu manuseio exige outro tipo de raciocínio –
formas diferentes de pensar e novas habilidades difíceis de serem assimiladas
do dia para a noite. Daí os medos e até a repulsa pelos computadores por uma
grande parte dos professores.
Uma alternativa que encontramos para amenizar esse obstáculo foi criar um
modelo em determinado programa de editoração eletrônica, que pudesse facilitar
a diagramação dos jornais. Disponibilizei ao grupo de estudos um disquete com
o ‘modelo’ e uma série de orientações para seu uso. Em termos, a estratégia
amenizou o problema. A começar pelo fato de nem todas as escolas disporem do
programa instalado em seu equipamento e, o pior: grande parte dos professores
não conseguiu operar o próprio ‘modelo’. O fato me levou a acreditar que as
dificuldades são maiores do que eu imaginava e não é um ‘modelo passo a passo’
que resolverá tais dificuldades.
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O fato concreto é que as escolas e a maioria dos professores ressentem-se
do despreparo para explorar melhor esses recursos das novas tecnologias. Por
outro lado, as instituições que dispõem de salas de informática o número de
computadores é pequeno para o número de alunos a serem atendidos. Há casos
em que o instrutor [mais um especialista] consegue – muito mal – trabalhar as
‘noções de informática’. Em outros, a aula que o professor daria em sala é levada
à tela do computador – o que considero muito pouco.
Nas escolas que dispõem desses recursos, esses equipamentos poderiam
servir muito mais para a realização de atividades interdisciplinares, como é
o caso da produção de jornais escolares. Enfim, essas ‘maquinetas’, como
diria Rubem Alves, não podem ser simplesmente outras panelas, mas meios
adequados para se poder pensar em outros ‘menus’. Fazer o melhor uso desses
novos recursos requer novas aprendizagens – e estas parecem ser um grande
desafio aos educadores.
Por fim, convém reafirmar que a produção de jornais escolares encontra suas
‘pedras’ pelo caminho. É preciso enfrentá-las com criatividade e aprender com
elas. É preciso encontrar as ‘brechas’, ou como dizem os castelhanos, abrir ‘las
ventanas’. Acima de tudo, é fundamental sublinhar que essa caminhada faz-nos
compreender que o jornal escolar, como um processo rico de relacionamento
humano, transcende a eficiência e a eficácia sonhada pela modernidade. Mesmo
o aprendizado com as ‘pedras’ constitui situações interessantes para as vivências
humanas.

12. Os desafios de Belbos e Lorcas
“Difícil compreendê-lo à primeira vista, porque Belbo compensava
os momentos de fuga, hesitação, ausência, com momentos
de expansiva sociabilidade, nos quais se divertia em produzir
absolutos alternativos, com hílare incredulidade (...)
(...) Compreendi depois que eu havia só riscado o endereço, ao
passo que ele o havia perdido, e não se perdoava por isso”.
(Umberto Eco, 1989:59)
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La cogida y la muerte
A las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde,

Eran las cinco en punto de la tarde.

la muerte puso huevos en la herida

Un niño trajo la blanca sábana

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

A las cinco de la tarde.

Una espuerta de cal ya prevenida

A las cinco en punto de la tarde.

a las cinco de la tarde.

Un ataúd con ruedas es la cama

Lo demás era muerte e solo muerte

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

Huesos y flautas suenan en su oído

El viento se llevó los algodones

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

El toro ya mugía por su frente

Y el óxido sembró cristal y níquel

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

El cuarto se irisaba de agonía

Ya luchan la paloma y el leopardo

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

A lo lejos ya viene la gangrena

Y um muslo con un asta desolada

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

Trompa de lirio por las verdes ingles

Comenzaron los sones del bordón

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

Las heridas quemaban como soles

Las campanas de arsénico y el humo

a las cinco de la tarde,

a las cinco de la tarde.

y el gentío rompía las ventanas

En las esquinas grupos de silencio

a las cinco de la tarde.

a las cinco de la tarde.

A las cinco de la tarde.

¡Y el toro solo corazón arriba!

¡Ay qué terribles cinco de la tarde!

a las cinco de la tarde.

¡Eran las cinco en todos los relojes!

Cuando el sudor de nieve fue llegando

¡Eran las cinco en sombra de la tarde!

a las cinco de la tarde,

(Federico Garcia Lorca - Pranto por

cuando la plaza se cubrió de yodo

Ignacio Sánchez Mejías, 1993: 315)

Jacopo Belbo é um personagem fascinante criado por Umberto Eco em O
pêndulo de Foucault. Intelectual, dotado de boa visão de mundo, as circunstâncias
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impuseram-lhe o medo, a renúncia, a hesitação, a ausência – faltava-lhe a
coragem para ousar. As circunstâncias o levaram a ser um espectador crítico.
Federico Garcia Lorca, o dramaturgo e poeta espanhol, sua vez, é um símbolo
extraordinário da resistência, da luta, da ousadia e da perspicácia, mesmo
quando “as feridas queimam como sóis”. Trabalhar com professores do ensino
fundamental e médio, pareceu-me conviver diuturnamente com Belbos e Lorcas
– suas angústias e vitórias, seus medos e sonhos, suas hesitações e audácias, seus
tropeços e suas conquistas, suas vidas oprimidas e suas ‘brechas’.
Mais que uma pesquisa para compreender como o jornal escolar pode
contribuir com o processo ensino-aprendizagem, este trabalho significa um
aprendizado que nenhuma escola conseguiria ensinar-me. A convivência
e a intuição fazem-nos sentir muito mais que qualquer técnica e/ou método,
consagrados pela ciência, podem-nos conduzir.
Durante a pesquisa que realizei, não conversávamos somente sobre projetos
e trabalhos, mas também sobre decepções e glórias: queixávamo-nos de artrite
e de dores na coluna; da luta para deixarmos de fumar; comentávamos sobre o
sorriso de crianças e sobre a formatura de uma filha e, outras vezes, discutíamos
sobre as nossas crenças pessoais. Enfim, trocávamos ideias, cartões de Natal,
livros, conforto, conselhos. VIVE-SE, simplesmente. Nessas ocasiões, portanto,
VIVÍAMOS e CON-VIVÍAMOS.
A partir desse quadro, decidi relatar duas das histórias de vida [que poderia
contar entre tantas]. Vou me reservar a contar estas que representam o “grupo
de Educadores-Lorcas” com o qual convivi nesses quase quinze anos de estudos
em torno do Jornal Escolar. Mais que ‘ideias que mudam o mundo’, ou as
conquistas sobre o Jornalismo e sobre a Educação, essas pessoas se sobressaem
não apenas e simplesmente pela ousadia de tentar, mas pela força de viver, pelo
exemplo de vida.

Pesquisadora de Jaú
Conheci Iracema Batista Torquato nessas trilhas do Jornal Escolar, em 1997,
ainda como aluna especial do curso de mestrado em Comunicação da Unesp de
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Bauru (SP). Interessada em desenvolver um trabalho nessa linha, foi estimulada
pelo nosso eterno Professor Jequitibá4, Antônio Carlos de Jesus, a entrar em
contato comigo para que pudéssemos trocar ideias sobre um possível projeto de
mestrado. Uma única oportunidade para uma conversa pessoalmente em Campo
Grande e, depois disso, infelizmente, só pelos meios que o mundo moderno nos
proporciona: o velho e hoje eficiente correio, o excelente legado de Grambell
e um dos bons recursos das novas tecnologias, a internet. Embora ‘pouco
pessoais’, esses meios permitiram-nos desenvolver uma interlocução riquíssima
e, mais que isso, intensificar nossos esforços subjetivos para estreitar os laços de
amizade, com muito respeito e afeto. Fizemos um pacto de congruência: no que
fosse possível, seríamos uma espécie de consultor um do outro. Essa postura nem
sempre é bem compreendida no meio acadêmico, pois a relação entre estudantes
de ‘níveis diferentes’ supõe uma relação vertical de autoridade propiciada
pelo ‘saber’. Consideramos isso apenas uma bobagem da má-interpretação
cartesiana. Preferimos o diálogo proposto por Paulo Freire, pelo qual “...ambos
se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos
de autoridade já não valem... ...e os homens se educam em comunhão” (Freire,
1981: 78-79).

4) Na imagem criada por Rubem Alves em Conversas com quem gosta de ensinar (1982),
Jequitibá é um educador, comprometido com a educação e com seus educandos, e o Eucalipto é
simplesmente um funcionário da escola.
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Paulistana, Iracema nasceu em 1950 e desejava fazer Jornalismo na ECA/
USP, mas seu pai queria uma filha professora. Prevaleceu a vontade da família
e cursou Letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também
da USP, formando-se na turma de 1972. Mesmo antes de se formar [em 1971],
conseguiu suas primeiras aulas nas disciplinas de Literatura e Língua Portuguesa
numa escola de classe socioeconômica médio-baixa, a Escola Caetano Cortelli,
na Vila Aricanduva, zona leste de São Paulo. Desde então, não parou de lecionar
e continuou a estudar – também licenciou-se em Pedagogia, em 1996, com
habilitação em Administração e Supervisão Escolar. Passou por várias outras
funções tanto na rede particular, como na rede pública de ensino: professora –
coordenadora pedagógica, vice-diretora e diretora.
Casada com Manoel Carlos há 30 anos, tem dois filhos já formados.
Marcos, de 26 anos, bacharelou-se em Rádio e TV e Mariô, de 23 anos, em
Administração de Empresas. Manoel Carlos ou Mel, como é chamado na família,
é um companheiro perseverante e apreciador entusiasmado pelas tantas histórias
que Iracema tem para contar. A transferência da família para Jaú aconteceu em
dezembro de 1991, após Manoel perder um emprego de 21 anos num banco, como
também todas as reservas. Iracema conta como essa mudança foi traumática:
- “Além de perder o emprego e as reservas, também perdi meu cargo de
efetiva no Estado, porque o concurso de remoção ficou fechado por dois anos. E
tive de recomeçar do zero. E ele também”.
A proximidade com Bauru abriu algumas portas para Iracema reavivar
alguns de seus sonhos. A seleção para o mestrado em Comunicação na Unesp
de Bauru poderia ser uma alternativa para saciar seu gosto pelo Jornalismo. Não
conseguiu vaga na primeira tentativa: – ¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
Com a persistência de quem se dispõe a enfrentar cinco touros, foi à luta até
conseguir a tão almejada e merecida vaga. Trabalhou sua pesquisa com base na
experiência que vinha desenvolvendo numa escola rural, num distrito afastado
de sua cidade. A consagração deste trabalho aconteceu dia 1º de março de 2002,
com a conquista do título de Mestre em Comunicação.
Em função de sua experiência no ensino público e sua participação assídua
no mestrado, vieram outras oportunidades. Cursos e projetos de extensão
universitária e palestras foram algumas atividades que Iracema abraçou como
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forma de estudar, vivenciar, refletir a Comunicação e a Educação. Na Faculdade
de Ciências da Unesp-Bauru, integra grupos que desenvolvem dois projetos
interinstitucionais: Formação Continuada de Educadores (CNPq) e Políticas
Públicas para o Ensino (Fapesp), ambos junto à Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo.
Pesquisadora diligente, ousada e de intuição apurada, educadora
comprometida, eterna estudante e profissional crítica, Iracema é notadamente
adepta da Pedagogia Histórico-Crítica e, nos últimos anos, conheceu e abraçou
Edgar Morin e a epistemologia do Pensamento Complexo. Trabalha como se
o dia tivesse 30 horas, persistindo e perseguindo melhores passos, como o
‘andarilho’ que faz de seu andar o próprio caminho.
Com esse perfil, poder-se-ia imaginar Iracema como alguém insensível. Puro
engano! Socorre a todos com presteza e desprendimento; não pode ver alguém
em apuros que se propõe a ajudar. Esta, aliás, às vezes acaba sendo para ela uma
dificuldade: a dificuldade de dizer NÃO. Gosto refinado pela literatura, também
escreveu seus vários poemas, ainda aguardando oportunidade para publicação.
Sobre sua vida de poeta, salienta:
– “Ainda estou aprendendo a ser poeta. Creio que para isso será preciso
ainda uma longa caminhada. Mas... escrever é para mim uma necessidade
espiritual, pode ser poesia ou qualquer outro gênero. Creio que não podemos
deixar de nos posicionar diante de tantas injustiças sociais e principalmente
denunciar a falta de solidariedade e responsabilidade política de todos
aqueles que pretendam ser considerados, não só comunicadores, mas
educadores. Mesmo que não reconheçam o que escrevo, como científico ou
poético, pretendo continuar escrevendo e aprendendo. Encaro isso como
missão”.

Por mais que queira ser modesta, a concretude de seus versos revela sua
força e compromisso, como os publicados no Livro da Tribo5 [2002], no qual é
colaboradora:

5) Livro-agenda publicado pela Editora da Tribo, São Paulo.
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Diálogo dos diferentes
Fazer parte dos diálogos dos diferentes

É não aceitar a arrogância

É trocar intenção por doação,

Nem especialista de plantão.

Fugir do comodismo,

O filósofo tinha razão:

Abolir hierarquias,

“O mundo é plural”

Agarrar a fraternidade, com guia de

E a alma da ignorância é a mistificação.

cidadania,

É pôr à venda todo saber doutoral.

Gritar aos ouvidos indiferentes.

É ser tão somente solidário,

É não abandonar à morte os atos

Compartilhar ideias e enganos,

comunitários

Palavras e atos de apoio.

Que fazem do homem, em qualquer nação, É ser cidadão, não anão.
o Homem.

Suas lutas, sua perspicácia, sua vida, sua força de vida, sua razão e sua
emoção constituem pontos de referência, como Educadora-Lorca, mesmo
quando “ossos e flautas soam-lhe ao ouvido”.

(Com)Vivendo as (com)tradições
Quem vê a educadora Waded Schabib Hany, no Colégio Joaquim Murtinho,
admira sua postura comprometida com a formação dos pequenos cidadãos.
Seja nas séries iniciais ou no ensino médio, a atitude voluntariosa e a seriedade
com que encara os desafios parecem fugir à média dos colegas de trabalho. E
compromisso social para Waded não é expressão vazia ou ‘chavão’ de discursos
piegas, mas significa engajamento com a realidade, é ser e estar no mundo para
transformá-lo. Sua dificuldade para transigir em suas convicções lhe traz rótulos
pejorativos, que pouco lhe importam. Sua missão de educar está acima de tudo.
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Mas quem conhece um pouco da história da pessoa Waded Schabib Hany
passa a imaginar o mundo de contradições que teceu sua consciência. Sexta
dos nove filhos de Mohama Hossem Schabib e Wadia Al Hany de Schabib,
nasceu em Rassen Hache (Líbano), em 1955. Desde a infância, conviveu com as
contradições, como conta:
– “Até os 11 anos, meu dia-a-dia foi marcado por viagens, lugares,
novidades. Por duas vezes o oceano Atlântico foi cenário das aventuras
de meus pais. Partimos do Líbano, na costa do Mar Mediterrâneo e
atravessamos o Atlântico até Montevidéu, passando por todas as cidades
costeiras. Conhecemos das ruínas da Antiguidade às favelas urbanas,
dos castelos medievais aos arranha-céus metropolitanos, dos camelos
do deserto às lhamas do altiplano, dos navios transatlânticos aos trens
a vapor, do frio intenso ao calor inquietante, dos modos refinados aos
costumes rústicos”.

As contradições, no entanto, não se referem apenas a lugares e coisas. As
próprias peculiaridades familiares caracterizavam outras:
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– “Meus pais, casal de imigrantes árabes, um mulçumano, poliglota (falava
seis línguas) e autodidata, como se chamava, e a outra católica, dona de
casa, de opiniões firmes, conviveram sabiamente com suas diferenças,
sem serem diferentes, transcendendo a espiritualidade e ultrapassando
barreiras. Era como se estivessem dando lições de vida sobre um mundo
mais solidário, justo e tolerante”.

Crescer solidariamente em meio a essas diferenças parecem ter sido de grande
significado para constituir sua visão humanista. Mas sua formação escolar, ou
melhor dizendo, sua vivência no meio escolar, talvez seja um fator determinante
para a sua consciência-mundo:
– “Minha vida escolar foi realizada em três realidades sociopolíticas e
culturais muito distintas – Líbano, Bolívia e Brasil. Passei pela ‘palmatória’
e o ‘quarto escuro’, pelo ensino não seriado e pelo tradicional. Estudei em
escola particular, religiosa e pública. Passei por todo tipo de discriminação.
‘Matar aula’ se tornou uma necessidade imperiosa para fugir dos danos
morais e das arbitrariedades cometidas por professores, colegas e
vizinhos. De cima de uma árvore, nas entranhas de um bosque e nos cantos
de minha casa, o sentimento de indignação era forte. Mesmo criança, o
questionamento, o desafio e a reflexão foram uma prática constante em
busca de entendimento sobre o homem, a vida, o mundo”.

A fuga, no entanto, não poderia ser eterna. Waded precisou enfrentar essas
adversidades de outra forma – resolveu então mudar as estratégias:
– “Precisei ‘provar’ ao meu pai que tinha competências e mergulhei nos
estudos. Passei de aluna transgressora para aluna exemplar. A partir
daí, comecei a intervir em minha história, decidi meus estudos, minha
formação, minha vida pessoal. A opção de ser professora foi por um
acaso; a vontade de ser médica era muito forte e a definição de minha
vida conjugal adiaram essa possibilidade. Então cursei Administração
de Empresas Rurais. Ingressei na Educação como professora de Práticas
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Agrícolas e Inseminação Artificial, em Corumbá (MS). Identifiquei-me com
o trabalho e me formei em Pedagogia, em 1984, em Campo Grande. Sou
uma educadora realizada, comprometida com a construção da cidadania”.

O preceito oriental de ‘decidir seu próprio destino’ conduziu Waded a dar
essa ‘virada’ nos rumos de sua vida. Como decorrência, outros sentimentos mais
íntimos desabrocharam e lhe são motivos de orgulho:
– Como mulher, tive o privilégio de escolher meu companheiro, Ney Fuzeta
Peres, para estar com, para e por ele incondicionalmente. Tenho quatro
filhos: Igor Alexandre, de 17 anos é calouro de Veterinária, na Universidade
Federal; Luana, de 15 anos, cursa o 2º ano do ensino médio e pretende
estudar Jornalismo; Neder, de 13 anos, cursa a 8ª série e Pedro Ícaro, de
10 anos, a 5ª série do ensino fundamental. Ser mãe destas criaturas tem
sido prazeroso. Graças a seus modos de pensar e agir a nossa convivência
é fácil e simples.

Entre a profissional comprometida e a pessoa feliz não há contradições.
A vida pessoal e a profissional são indissociáveis – não há possibilidade para
ser Waded, firme em seus propósitos, na 2ª feira e; Waded, mãe amável, na 3ª
feira. Waded é o que é. Seu engajamento, na realidade, não seleciona tempo nem
lugar, e esta postura proporciona-lhe uma autenticidade lúcida em relação ao
outro. Esta mesma autenticidade, porém, causa-lhe apreensão – e até indignação
– quando sente que os direitos humanos, mais universais, são lesados. Quando
o Estado resolveu extinguir os cursos de Magistério foi um desses momentos:
– “A extinção desses cursos interferiu no destino funcional e social de
professores e alunos, principalmente pela inexistência de uma medida
transitória que pudesse absorver a mão de obra e a experiência desses
professores. Também exclui definitivamente da escola média grande fatia
da população que tradicionalmente preenchia suas expectativas de vida nos
cursos de Magistério, constituída prioritariamente por alunos regressos,
geralmente pobres, mulheres negras, com família formada e fora da idade
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escolar que viam o curso como uma possibilidade de profissionalização,
de trabalho, de salário, de carreira e de formação inicial e continuada. A
extinção do curso não foi só uma decisão excludente como prematura, uma
vez que os centros de educação infantil, que atendem crianças de 0 a 5 anos
das classes populares ficaram sem o profissional necessário para o devido
atendimento”.

No momento de maior impacto dessas medidas [2000], encontrei com a
educadora Waded em sua escola. Com Gramsci a mão, tratava de estruturar
projeto alternativo para manter os cursos e, ao mesmo tempo, não descumprir a
nova LDB. Infelizmente sua voz não foi ouvida.
Lutadora incansável, contra qualquer tipo de discriminação, está inconformada
com as reações dos eventos de 11 de setembro de 2001. Suas críticas severas e
congruentes vão desde a forma com que os fatos têm sido divulgados até as
generalizações que causam constrangimentos a quaisquer descendentes de
imigrantes árabes. Em sua opinião, temas, como este, precisam ser refletidos de
forma ampla e com a complexidade adequada, de modo que cada um tenha uma
compreensão melhor, evitando-se os preconceitos, a intolerância, o desrespeito
que nos separam e nos tornam menos humanos.
Sua participação no grupo de estudos do Jornal Escolar foi intensa, como
se pode notar nos relatos anteriores. Em situação que tradicionalmente os
professores de Língua Portuguesa eram os primeiros a aderir, a pedagoga Waded
‘quebrou a regra’. Sua história de vida, cheia de ‘contradições’ e experiências
diversificadas, poderia lhe causar ‘bloqueios’ para se expressar. Pudera, em sua
mente há a miscigenação de idiomas, culturas, tradições distintos. Mas não é o
caso.
– “ Sei que sou uma ‘turca boliviana’, não sei tudo de Língua Portuguesa,
mas tenho o suficiente para assumir a produção do jornal. Se tiver alguma
dificuldade, recorro às minhas colegas para aprender mais”.

Com esse desprendimento, a educadora encara os desafios com seriedade
e entusiasmo. Mesmo com carga-horária ‘no limite’, abraça os encargos que
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acredita atender às aspirações de seus alunos. Muitas vezes avança a madrugada
planejando, refletindo, escrevendo, preparando as atividades para suas turmas.
Princípios, firmes propósitos. O compromisso profissional com a sociedade
parece ser a vida da pessoa e educadora Waded... uma Educadora-Lorca que
convive com a ‘luta da pomba e o leopardo’, que harmoniza convicções,
profissão, família, que vasculha as ‘brechas do sistema’ para realizar seus planos.
Que sonha, que ri, mesmo quando ‘uma coxa par um chifre destroçada’.

O educador-maestro-editor
Longe de tentar estabelecer o perfil do professor ideal ou adequado para
a realização do trabalho com o jornal escolar, estas duas histórias de vida
constituem referências que decorrem de algumas características que vislumbro
como essenciais ao educador: compromisso social, ousadia, persistência,
coragem de tentar e, ao mesmo tempo, sensibilidade, ternura, satisfação pela
sala de aula e por seus educandos, compaixão.
Vale salientar, portanto, que não considero os Educadores-Lorcas uma
elite ou uma casta, por suas competências e habilidades sobre-humanas, mas
pessoas que, por sua natureza, sua história de vida, são distinguidas por sua
força de vida, sua coragem e iniciativa. São pessoas que compatibilizam razão
e emoção, o trabalho e a família, a angústia e a doçura. E, por isso mesmo, são
imprescindíveis à Educação.
Para o jornal escolar, imagino uma relação educador-educando envolta por
essas características. Nesses 15 anos de caminhada, visualizo as experiências
que me marcaram e lembro-me dos ‘Lorcas’ que estiveram a minha frente,
‘enfrentando touros e aprendendo com as pedras’. Visualizo, então, o EducadorLorca como aquele que também reúne a capacidade de seduzir e mobilizar, ousar
e sensibilizar, provocar e amar. Estou imaginando-o [especificamente] à frente
do jornal escolar como o Educador-Maestro-Editor.
Se a produção de jornais escolares pode contribuir com o processo de
humanização, o papel do educador-editor é fundamental como mediador
entre os anseios e necessidades (cultura) de seus educandos-repórteres e seus
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educandos-leitores, tendo o jornal como seu aliado. Esse educador empresta ao
editor as características de um maestro de uma orquestra. Os educandos, de
posse de vários instrumentos, do clarinete ao piano, estão ansiosos por música.
O educador-maestro-editor observa, ouve, identifica habilidades, o potencial de
cada um (e do grupo) e, escolhida a pauta, dá o tom ao grupo; ensaia, estimula,
aponta os desafinos, harmoniza; e a orquestra, como um todo, produz música.
Esse mediador, dedicado da cultura, alia profissionalismo e ternura, pois sabe e
faz-saber, quer e faz-querer, ousa e faz-ousar, emociona-se e faz-emocionar, com
afeto, com amor.
O aluno – uma pessoa – como co-personagem essencial e objetivo do
processo ensino-aprendizagem, na produção do jornal é um educando-repórter
e também um leitor-produtor. Na relação educador-educando, os dois ocupam
o centro do palco: maestro, instrumentistas, cenários e partituras se fundem –
surge a música. Como tal, o educando é músico sensível aos sons do cotidiano, é
observador de mundo. Ele sente dor e alegria, angústia e satisfação – é maestro
da sua própria vivência. Quer herdar, criar e recriar cultura, quer fazer da
música participação, ação e reflexão. Como educando-repórter, não é um mero
redator de textos, mas pessoa que amplia a cada instante sua visão de mundo.
Assim, o educador-maestro-editor incentiva-o a investigar, questionar, tocar,
degustar, sentir os aromas e odores do mundo (sinestesias que se compõem de
estímulos em nível técnico-racional e também sensível-intuitivo). É estimulado
a distinguir, reconhecer e respeitar o outro, relacionar-se de forma profunda com
o outro, a solidarizar-se às dores e às alegrias universais (distinguir sem separar,
associar sem reduzir, pois tudo e todos estão ligados a tudo e a todos). Dessa
forma, seus relatos publicados, no jornal escolar, não são textos que somente
o ajudam a expressar-se melhor, mas criações de cultura, que refletem, mais
que suas aspirações, as aspirações mais universais; seus relatos não são fruto
de metodologias impostas, mas vivências humanas, colhidas com os afetos
(oriundos das sinestesias – prolongamentos de vários sentidos: além e aquém do
signo, na significação) e com os esforços de compreensão.
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E os Belbos?
Os Belbos também são fascinantes e deixam marcas. O fato de decidirem e
estarem na missão de educar dignifica-os com extraordinária responsabilidade.
Só que as ‘pedras’ já relatadas lhes ferem mais. Têm consciência de seu
papel, boa visão de mundo, mas lhes falta o ânimo e a ousadia para avançar.
Desprestigiados, ressentem-se a cada vez que a categoria está mobilizada em
suas reivindicações e o ‘âncora’ do telejornal sentencia de forma autoritária: “Isso é uma vergonha!“
A média da categoria dos professores do ensino fundamental na escola
pública se empenha, procura atualizar-se, tem suas vaidades, quer se vestir bem.
Mas uma estrutura educacional doentia lhes causa medo, hesitação, renúncia, até
a ausência. Obrigados a cumprir 44 horas semanais, muitas vezes em duas ou três
escolas, por pura sobrevivência, os Belbos são oprimidos e comprimidos pelas
próprias mãos que os criou – um ‘sistema’ que vê números, eficácia e eficiência.
Desvalorizados com baixos salários e condições de trabalho discutíveis, os
Belbos temem projetos como o do jornal escolar porque podem representar um
peso a mais, insustentável, e não corresponder às expectativas.
Cabe salientar que os Belbos não são os maus-professores. Estes não têm
compromisso algum, sua presença em atividades de capacitação, por exemplo,
são ótimas oportunidades para não estar diante de seus alunos – o certificado de
presença é o fundamental para somar mais alguns pontos em sua progressão na
‘carreira’. O mau-profissional não assume um projeto por hesitação ou medo
de ousar, mas porque, deliberadamente, não quer mais encargos. Enquanto
os Belbos angustiam-se na renúncia, os maus-professores conformam-se na
omissão. Os Belbos refugiam-se e, tantas vezes, são dominados por crises de
consciência; os maus-professores são dominados pela prostração. Os Belbos
são inconformados, mas controlados pelo opressor; os maus-professores são
simplesmente ‘funcionários da escola’.
Mas os Belbos? Marcas? Sim, ganham rugas que o tempo e o cansaço impõemlhes, cabelos brancos precoces que a crueza de uma rotina avassaladora brindalhes; entranhas carcomidas pela tensão, pelo estresse, pela falta de horizonte.
Esperança? A esperança dos Belbos pode ser a transformação dessas marcas
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em desafios. Desafio de reconhecerem-se responsáveis pela transformação da
sociedade a partir “de” e “nas” suas próprias salas de aula, em sua própria escola.
A exemplo de Jacopo Belbo de Umberto Eco, é possível chegar o momento de
dizer: – “NÃO”!

III – Saída
Após os relatos e as discussões sobre as experiências que acompanhei, este
momento de SAÍDA implica esforços para desenvolver um exercício de síntese.
O Meio do caminho propiciou-nos a compreensão de alguns pontos
relevantes:
• O Jornal escolar entendido como processo – instrumento complexo –
que propicia oportunidades de abordar temas emergentes que suscitam uma
revisão de mundo à busca da restauração do sujeito responsável.
• Se visto como processo, pode contribuir com a viabilização ou
adequação de novos projetos – de ensino ou de pesquisa. Minhas propostas,
consubstanciadas em estratégias, proporcionam oportunidades para que cada
educador possa estabelecer suas próprias estratégias.
• Estas estratégias podem propiciar a trama de conteúdos, procedimentos,
atitudes, habilidades, sensibilizações, reflexões. Por isso mesmo, atendeu
e pode atender a finalidades diversificadas, para várias faixas etárias e em
lugares diferentes.
• Pode contribuir com a formação do leitor crítico, pelo desenvolvimento das
autonomias individuais e das participações comunitárias. Essa possibilidade
pode e deve iniciar-se desde as séries iniciais do ensino fundamental.
• Como estratégia, que permite flexibilidade e adaptabilidade a faixas etárias
e situações peculiares, promove também o sentido lúdico, que proporciona a
aproximação, a sedução, a sensibilização entre crianças e adultos, exercendo
os papéis sociais de educandos e educadores. O brincar e a fantasia para a
criança, ou o espírito de aventura para o adolescente, constituem atmosferas
lúdicas favoráveis para envolver e motivar os participantes.
• O jornal escolar, por seu processo dinâmico e pela seleção de temas não
impostos, pode abrir espaços para o desenvolvimento das subjetividades,
para a vivência das afetividades, das emoções; contribuindo, desse modo,
para o desenvolvimento de novas sensibilidades.
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• Seu processo também proporciona visualizar situações para o
desenvolvimento de atitudes autônomas, posturas críticas, que podem
contribuir para a conscientização da sua função social e/ou à reflexão dos
valores expressos em suas matérias.
• Como processo, flexível e não autoritário, promove tanto iniciativas
individuais, como também trabalhos participativos e/ou coletivos. Em
outros termos, é processo de muitas mãos e, portanto, pode favorecer o
desenvolvimento da humanização de todos – educandos, educadores que
passam a ver a escola como: comunidade, família.
Diante das considerações apontadas, reafirmo a possibilidade do Jornal
Escolar contribuir para fomentar o processo de humanização no ensino
fundamental e médio através de algumas situações desejáveis:
• Sendo processo, o jornal escolar elegerá estratégias singulares que fazem
dele um instrumento complexo.
• Um instrumento complexo porque busca a prática de um jornalismo
humanizado [ou humanizador], que deve oferecer maiores oportunidades de
observação, de reflexão e de expressão de mundo, conjugadas aos desafios
técnico, ético e estético.
• Assumido por educadores comprometidos com as transformações da
sociedade, que tracem suas estratégias, buscando as ‘brechas no sistema’.
Após este esforço de síntese, devo salientar que desenvolver uma pesquisa
sobre as contribuições do Jornalismo, no campo do Ensino e da Aprendizagem,
exigiu a reflexão sobre vários aspectos da Educação, entre eles, os que se
relacionam com a opção por uma fundamentação filosófica e, evidentemente,
também, a reflexão sobre a função e responsabilidade sociais e éticas do
Jornalismo. Que Jornalismo pode cooperar com o processo de humanização no
meio escolar? Creio que essa questão pode ser compreendida pela leitura crítica
desse trabalho como um todo, em que cada uma de suas partes é acrescida de
novas significações, de modo que possibilita sempre novas interpretações sobre
a totalidade. Essa postura - de dever-fazer e querer-fazer – decorre não somente
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da contextualização proporcionada pelos textos de Entrada, mas também pelas
experiências narradas e discutidas, no Meio do caminho. Tais opções explicitam
aspirações à Educação Humanizada, através das contribuições de um Jornalismo
que não poderia prescindir de ser também humanizado.

Como já esclareci, minhas propostas nunca foram passíveis de massificação, pois não se caracterizam como modelos ou fôrmas prontas para
serem colocados, em seus usos, de forma acrítica. Em decorrência destas
considerações, levanto algumas expectativas em relação ao Jornalismo e
em relação à Educação, nos capítulos finais desta SAÍDA.

13. O que espero do Jornalismo
“Um corpo cai,
quase invisível,
sobre a cidade sem luz”.
Armando Antenore1

O blecaute que abalou a maior parte do território nacional em março de 1999
mereceu ampla cobertura da mídia. Muitos minutos em rádio e TV e edições
especiais dos veículos impressos... tudo em nome da completa informação e
orientação à população. Em 13 de março, a Folha de S. Paulo distribuiu um
caderno especial com ‘tudo sobre o blecaute’: as explicações técnicas sobre
as possíveis causas do acidente, opiniões de especialistas, as cidades paradas,
a apreensão da população, as projeções das perdas financeiras, tudo ilustrado
com amplos e completos infográficos. A agilidade, a capacidade de cobertura e a
competência para explicar da Folha foram extraordinárias.
Numa edição tão completa, pelo menos duas matérias parecem estar em
‘contraste’ ao esquema de cobertura tão eficiente do jornal. Uma trouxe a história
de duas mães que deram a luz a seus filhos, em pleno ‘apagão’, com a ajuda de

1) Na época, repórter especial da Folha de S. Paulo, autor de matéria publicada na edição de
13/03/99, cujo título está em destaque.
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geradores; e a outra foi a matéria sobre uma moça que, em meio à ‘escuridão’,
caiu do 10º andar de um prédio da avenida Nove de Julho, região central da
capital paulista. Vamos atentar um pouco para esta última matéria (veja páginas
139-140).
O assunto em si poderia simplesmente ser tratado numa nota na coluna
policial, num cantinho do Cotidiano. Poderia... se o repórter apenas estivesse
‘apegado ao fato’, se o repórter (sujeito) apenas estivesse apegado ao fato
(objeto). Mas não foi o caso. A pessoa Antenore relatou as ações da pessoa Maria
Aparecida, nascida em Mogi das Cruzes, que morava sozinha, num apartamento
alugado, dos mais simples, de um dormitório. Para isso, conversou com pessoas
como Corbiniano Santana, zelador do prédio; Nilson Bergamini Alves, dono
do bar Rosa do Trianon; Welson de Oliveira, sócio do bar Galo Rei, além de
uma garçonete do mesmo bar; mais um morador que não se quis se identificar;
funcionários do pronto-socorro do Hospital das Clínicas (HC); ainda checou
informações com os registros do 4º Distrito Policial e da UTI do HC. Para este
relato, o repórter também procurou vivenciar o clima dos arredores, poucos
minutos após a queda de Maria Aparecida e viu homens e mulheres bebendo
sob a claridade precária de velas, como também, no outro dia, viu que quase
não havia mais sinais do incidente em frente ao prédio, apenas alguns galhos
arrancados das árvores sobre os quais a moça bateu antes de tocar o solo.
O relato das ações humanas de Armando Antenore não apresenta “verdades
factuais”, isto é, no sentido da almejada objetividade e neutralidade pregadas
nos manuais de jornalismo em referência ao texto noticioso e, nem explicações
lógicas para querer convencer o leitor da veracidade de suas investigações, mas
traz provocações. Narra a história de forma contextualizada e, ao invés de fazer
afirmações, faz indagações, sem tentar chocar o leitor com um texto ‘afetado’.
Desse modo, o repórter buscou reconstituir, pelo diálogo possível com as pessoas
da redondeza, o modo de vida, a solidão, a angústia, o desespero, a escuridão
das tantas Marias Aparecidas, de uma metrópole como São Paulo, sintetizando
esses estados existenciais com a metáfora: “Um corpo cai, quase invisível”.
Mais que explicar um fato, o ser Antenore [humano] noticiou, com sutileza e
sensibilidade, uma história de seres humanos.
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O repórter especial da Folha fugiu ao esquema de cobertura? Ou faz da sua
vida profissional a busca de brechas no sistema para praticar um Jornalismo
humanizado? O questionamento é válido quando relembramos a existência de
manuais de redação [da Folha ou de qualquer outro veículo de comunicação]
que estabelecem normas e regras que visam a garantir um ‘padrão de qualidade
ao seu produto’. Antenore desrespeitou o manual da casa ou, como repórter
especial, está autorizado a driblar as regras? Tudo indica que sim... pois sua
notícia’2 foi publicada.
É interessante constatar que um desses manuais de redação admita a
‘existência’ de texto humano. O Manual de redação e estilo de O Estado de S.
Paulo, quando conceitua lead, classifica os vários tipos e, entre eles, os leads
humanos:
4 – Humanos – A abertura das matérias ditas ‘humanas’ está entre as mais
difíceis de redigir. Exige criatividade e muito cuidado para que o texto não
tangencie o pieguismo. Estes são dois bons exemplos de leads ‘humanos’
[aspas do autor]:
Carlos Ramalho beijou a poça de água em que pisou assim que desceu do
ônibus, na plataforma 75 do Terminal Rodoviário do Tietê... (1990: 44)

Ao admitir a existência de ‘matérias humanas’, parece-me que O Estado
admite a possibilidade de haver ‘matérias não humanas’. Que matéria seria não
humana? Quando podem ser publicadas as matérias ditas humanas?
Onde quero chegar? Quero dizer que o Jornalismo humanizado, o qual
caracterizei no capítulo 4, está presente e é exequível nos próprios jornais
que criaram seus manuais que padronizam, enquadram, fecham, inibem,
desumanizam.
O que espero do Jornalismo? Não espero muito daqueles que dirigem
as empresas jornalísticas, mas espero daqueles que fazem o jornalismo que

2) Notícia no Manual Geral de Redação da Folha: É a informação que se reveste de interesse
jornalístico; puro registro dos fatos, sem comentário nem interpretação. A exatidão é seu elemento
chave... (1987: 33).
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mantenham a atitude de resistência, com a coragem dos partisans3, em favor do
jornalismo que liga, religa, comunica, junta o que está separado, disjunto. Espero
do jornalista responsável, comprometido e sensível, a postura do buscador, do
garimpeiro de significados, como gosta de lembrar Cremilda Medina4; que
cumpra sua função de estabelecer pontes na realidade dividida, estratificada,
para estabelecer o diálogo com todos os segmentos da população (vasos
comunicantes) e, assim, possam buscar mais que a explicação, a compreensão
dos fenômenos sociais.
Espero que, uma vez que as empresas jornalísticas admitem (pelo menos
na sutileza) a existência de ‘matérias humanizadas’, que admitam essa
possibilidade com transparência. E espero que onde e quando puder haver a
humanização do relato que a façam, sem receios de ‘tangenciar o pieguismo’.
Pieguismo maior é pensar que o homem pode deixar de humano ser, ao assumir
o papel de jornalista.
Aos partisans, como Antenore, cabem ‘cavar suas trincheiras e avançar,
gradativa e firmemente’, conquistando seu espaço e abrindo mais espaços para
as narrativas humanizadas do cotidiano. É a partir deles que posso manter as
esperanças de termos um jornalismo mais humanizado. É uma surpresa agradável
encontrar um repórter como Armando Antenore que, por sua história de vida e
sensibilizado nos bancos escolares por gente de mente aberta, consegue humano
ser em seus relatos das ações humanas. De minha parte, estou convencido de
que tenho plantado sementes do jornalismo humanizado entre meus alunos.

3) Partisans – membros do movimento de resistência iugoslavo durante a 2ª Guerra Mundial.
4) Em “Narrativas do humano ser” (Medina-Greco, 1998: 193-199), Cremilda Medina
caracteriza o comunicador como um garimpeiro dos significados contemporâneos, um mediadorautor, reencantando com a cultura, que transcende a eficiência das técnicas para usufruir a intuição
transformadora. Em “Profissão jornalista – responsabilidade social” (1982: 21-25), a autora
baseia-se na noção de vasos comunicantes de Abraham Moles para situar o compromisso do
jornalista como mediador-provocador do diálogo social.
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BLECAUTE – BRASIL NO ESCURO
UM CORPO CAI, QUASE INVISÍVEL, SOBRE A CIDADE SEM LUZ
Durante o blecaute, mulher cai de um prédio na avenida 9 de Julho, centro de SP
ARMANDO ANTENORE
Da Reportagem Local
De repente, em plena escuridão, um corpo desliza pelo ar. Cai rápida e silenciosamente,
quase invisível na cidade sem luz. Só faz barulho quando atinge o chão - um ruído
seco, recordam os moradores das redondezas. Pensaram que fosse mais um saco
de lixo.
Era uma moça. Despencou diante do edifício Juazeiro, na avenida 9 de Julho, uma das
mais centrais de São Paulo. Passava das 23h de quinta-feira, e o blecaute já tomara
conta de toda a região. Nos dois botecos em torno do prédio, homens e mulheres
bebiam sob a claridade precária de velas.
Muito pouco sabe-se a respeito da moça loira que caiu do décimo andar e que, até as
22h de ontem, estava viva. Chama-se Maria Aparecida, nasceu em Mogi das Cruzes
(SP) e completa 33 anos amanhã.
Com múltiplas fraturas e hemorragia interna, ocupa, inconsciente, um leito na UTI do
pronto-socorro do Hospital das Clínicas (HC).
“Mora sozinha. É tudo que me disse. Chegou aqui há seis meses e mal conversa”,
conta Corbiniano Santana, zelador do Juazeiro. O edifício tem 14 andares e 70
apartamentos. Maria aluga um dos mais simples, de um dormitório...
O zelador acredita que a moça tentou se matar – mesma hipótese defendida pelo
boletim de ocorrência, registrado no 4º Distrito Policial. Mas para um dos porteiros
do prédio, ela apenas caiu, “atrapalhada com a escuridão”.
Ontem à tarde, quase não havia sinais do incidente na porta do edifício, somente
alguns galhos, arrancados das árvores em que a moça bateu antes de tocar o solo. A
vizinhança, porém, ainda se perguntava: será que o blecaute contribuiu para a queda?
Nilson Bergamini Alves, dono do bar Rosa do Trianon, lembra que viu Maria no
último domingo. “Era cedo, umas 8h. Ela pediu cerveja e ficou bebendo até as 11h30
- cinco garrafas. Entre um gole e outro, chorava baixinho. Eu quis perguntar o que
estava acontecendo, mas não tive coragem.”
Na tarde de quinta-feira, Maria começou a agir de modo estranho. Jogou, do décimo
andar, um aparelho de som. “Por sorte, não pegou em ninguém”, conta uma garçonete
do bar Galo Rei. “Mais tarde, a moça atirou uma garrafa; depois, um videocassete. À
noite, quando não tinha mais nada para jogar, se jogou ela mesma.”
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Na tarde de quinta-feira, Maria começou a agir de modo estranho. Jogou, do décimo
andar, um aparelho de som. “Por sorte, não pegou em ninguém”, conta uma garçonete
do bar Galo Rei. “Mais tarde, a moça atirou uma garrafa; depois, um videocassete. À
noite, quando não tinha mais nada para jogar, se jogou ela mesma.”
Esparramada no chão, confundia-se com o negrume do asfalto. “Mal conseguia vê-la.
Por isso, não me assustei”, explica um dos moradores do prédio.
Às 23h10, o Corpo de Bombeiros apareceu para resgatar Maria. Às 23h30, a moça deu
entrada no pronto-socorro do HC, que ocupa um andar inteiro do Instituto Central.
Havia luz por ali, à força de geradores, mas outras partes do prédio permaneciam
escuras, inclusive o centro cirúrgico, para onde Maria deveria ter ido.
Não foi. Submeteu-se a uma delicada operação numa sala de emergência do próprio
pronto-socorro. “Não nos restavam mais alternativas”, afirmam funcionários do
hospital. A sala -esclarecem- dispõe de bons equipamentos, só que está muito perto
do entra-e-sai de pacientes, o que aumenta o risco de infecções.
Até ontem à noite, de acordo com o HC, Maria recebeu apenas uma visita – de uma
irmã ou uma amiga, não se sabe ao certo.
“Ela se atirou do prédio, sim. Deprimida, sentiu pânico quando veio a escuridão”,
cogita Welson de Oliveira, sócio do Galo Rei.
“Nada disso”, discorda Bergamini Alves, do Rosa do Trianon. “Ela pularia de qualquer
jeito. O que causou a queda não foi a escuridão de fora. Foi a escuridão de dentro.”
Folha de S. Paulo – sábado, 13 de março de 1999
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14. O que espero da Educação
“O bom professor
é professor a vida inteira.
Se for ruim, vai ser chefe de departamento.
Se for ruim e mau-caráter, vai ser diretor.
Se for ruim, mau-caráter e mal-intencionado,
vai ser secretário, ministro...”
Autor desconhecido5

A primeira vez que ouvi esta ‘frase de efeito’, um colega – a prudência me faz
esquecer seu nome – a usava como crítica aguda aos que, ao assumirem certos
cargos na academia, esqueciam de sua função original. Com a ‘sutileza de uma
revoada de hipopótamos’, meu colega quis dizer que um professor ao assumir
uma função de direção não pode e nem deve esquecer seus alunos, a sala de aula,
seus colegas [também professores]... Em outros termos, que o bom professor
pode assumir outros cargos, mas não pode jogar no lixo seu papel de professor.
Naturalmente o colega sintetizou nessa ‘frase de efeito’ as experiências de sua
vida como educador desde moço, no ensino fundamental, no interior paulista,
até os anos de maturidade nos cursos superiores e de pós-graduação. Meu colega
notou, muito antes de mim, as ‘pedras’ que relatei e discuti no capítulo 11 deste
trabalho.
Tenho clareza que as ‘pedras’ da Educação como um todo são muito maiores
e mais complexas que as discutidas aqui, mas também me parece plausível crer
que boa parte delas podem ser removidas com um sistema educacional servido
e dirigido por bons professores – aqueles que não esquecem seu papel em
qualquer função que estejam exercendo. Por isso mesmo, não espero muito do
sistema de ensino [pelo menos como está constituído], mas espero daqueles que
fazem a Educação.

5) Trata-se de uma ‘frase de efeito’ corrente no meio acadêmico; até onde eu sei não tem autoria
conhecida.
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Espero da Educação a presença maior dos Educadores-Lorca, que
estes consigam ocupar funções que colaborem de forma expressiva para as
transformações no interior do sistema de ensino. Que encontrem as ‘brechas no
sistema’ para transformá-lo ‘de dentro da contradição’ para fora. Dessa forma,
acredito, poderemos ter mais espaços efetivos para as transformações na base –
na ponta da linha –, em cada unidade escolar, em cada sala de aula.
Esta esperança, porém, não exclui a atuação sempre persistente dos
Educadores-Lorca no sentido vertical, ou seja, da base para as ‘instâncias
superiores’. É fundamental que essa luta seja mantida e intensificada, com
reivindicações por melhores condições de trabalho, por mais investimentos em
capacitação, em mais recursos para projetos e equipamentos para a escola e,
claro, por salários mais dignos. Essa luta – que não é vazia ou por modismo –
deve ser sustentada e justificada pelos esforços individuais e coletivos, com a
reflexão contínua e a apresentação de propostas concretas que visem à melhoria
do ensino. As atividades de cada professor, de cada escola podem e devem ser
divulgadas, de modo que a Educação tenha mais visibilidade e, assim, a própria
sociedade possa reconhecer os avanços da instituição escolar.
Meu trabalho de Jornalismo nas escolas, de certo modo, é uma das maneiras
de, ao mesmo tempo, promover uma ação pedagógica diferenciada no interior
da escola, e servir à fundamentação de propostas mais amplas às instâncias
superiores e à sociedade.
Essas minhas esperanças com relação à Educação, evidentemente, poderão
não ter reflexos imediatos. Tudo tem seu tempo. Mantenho-as não só porque
me considero comprometido e (co)responsável com a educação de meus filhos,
dos filhos de meus vizinhos, dos filhos daqueles que nem conheço. Mantenho
minhas esperanças porque tenho meus sonhos... e a convicção de que somos
todos filhos da Terra-Mãe.
Enfim, é oportuno renovar minha mais profunda
•
•
•

Fé na Educação, como meio capaz de transformar a sociedade;
Fé nos educadores, ‘intelectuais orgânicos’ responsáveis por cumprirem o
papel e, mais que isso, a missão de educar;
Fé no ser humano, em sua capacidade de transcender, de superar-se, de
humanizar-se cada vez mais.
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15. O que espero de mim mesmo
Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe,
Eu só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei
Conhecer as manhas e as manhãs
O sabor das massas e das maçãs
É preciso amor pra poder pulsar
É preciso paz pra poder sorrir
É preciso chuva para florir
Penso que cumprir a vida seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou
Estrada eu vou
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora
Um dia a gente chega e no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua própria história
E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
(Tocando em frente – Almir Sater e Renato Teixeira)

20 de outubro de 2001, 7h45, Campo Grande, Auditório do Colégio Dom Bosco.
Aguardava com grande expectativa a palestra do psicanalista, escritor e educador
Rubem Alves. Como faltavam ainda alguns minutos, quis fumar um último
cigarrinho antes da palestra; encontrei uma ampla sacada ajardinada, que dava
para o pátio do colégio. Saboreando meu vício maldito, ali me ocorreu uma das
raras vantagens de ser fumante: olhei para o lado e lá estava o próprio convidado,
observando o ambiente, sozinho, com exclusividade para mim.
Havia tempo que eu tinha uma grande curiosidade sobre um detalhe em sua
obra: a referência intensa e carinhosa a Nietzsche. Estava com a questão no
bolso do colete para apresentá-la após a palestra, no debate. Mas estávamos
ali, lado a lado, e eu não queria perder essa oportunidade singular. Apaguei o
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cigarro, aproximei-me, cumprimentamo-nos e comecei ‘quebrando o gelo’ com
algumas de suas paixões – falamos sobre jardinagem e culinária. No momento
oportuno, coloquei a questão.
Com o entusiasmo e a ênfase que lhe são peculiares, Rubem Alves argumentou
que sente em Nietzsche uma força de vida extraordinária. Explicou o autor
que, quando Nietzsche descobre sua doença e sente estar caminhando para a
morte, esta vontade de viver fica ainda mais evidente em seus escritos. Alertou
sobre as traduções em que o Übermensch é traduzido como ‘super-homem’ ou
‘além-do-homem’ quando, segundo o seu entendimento, a tradução mais correta
seria ‘homem transbordante’, que age não a partir daquilo que a sociedade
cristalizou como moral, mas a partir da sua própria riqueza e exuberância. O
‘homem transbordante’ faz de sua vida uma permanente luta, inconformado, em
oposição à moral do escravo e a do rebanho. Fascinado com sua argumentação,
fui ainda mais eufórico para o auditório, convencido de que, mais uma vez, nessa
oportunidade, Rubem Alves não plantou uma semente, mas plantou esperança.
Tenho consciência de que nem todos são simpáticos a Nietzsche; eu mesmo
tenho alguma reserva, em especial por sentir em suas ideias a negação da
transcendência. Sem esta, não vejo como o homem possa realizar-se como tal.
Não posso negar, no entanto, a força de vida inspirada por este pensador.
Houve tempo em que, acompanhando um ingênuo entendimento de alguns
de meus pares, considerei a titulação acadêmica uma meta, um projeto de vida.
Que bobagem! Ainda bem que veio a compreensão de que o mestrado e/ou
o doutorado não podem ser encarados como o fim do caminho, mas como a
própria caminhada. Como o andarilho, é fundamental usufruir uma paisagem,
apreciar o canto dos pássaros, saborear os frutos e descansar sob as árvores
sombrosas à beira da estrada. É preciso encontrar as pessoas, confraternizarse, despretensiosamente, apenas conviver. Mais que considerar que cresceu,
é preciso compreender que essa caminhada realimentou nossa força de vida e
nossas esperanças.
Assim, é com essa esperança e com essa força de vida renovadas que vou
seguindo o meu caminho, compondo a minha história. Pelo Jornalismo e pela
Educação, carrego o dom de ser capaz de ser feliz. Espero de mim mesmo
muitos anos para caminhar e – sem qualquer presunção de me equiparar a
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Rubem Alves – levar àqueles que encontrar - pelos trilhos da vida - a energia e
a esperança que poderão tornar feliz a humanidade. Por isso, busco inspiração
em todos aqueles que possam alimentar minha coragem, meus sonhos, meu
espírito – como o fazem os Educadores-Lorcas. Busco a força para manter o
espírito inconformado, a capacidade de indignar-me, sem contudo trair-me pela
intolerância, porque a indignação tem como parceira inseparável a serenidade.
Busco, mais que o conhecimento, a sabedoria que me faz querer, ousar e calar
na hora certa.

Pouco sei ou nada sei; o pouco que sei – tenho consciência – pode ser
importante não para tornar as pessoas – jornalistas ou educadores – mais
sábias, mas para torná-las mais esperançosas de que o mundo pode ser
melhor.
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