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T rabalho como pro-

fessor de jornalis-

mo há pouco mais 

de 8 anos. Comecei aqui em 

Cascavel, fui para outras pai-

sagens, mas retornei. Minha � -

lha aqui nasceu e entendo isso 

como meu credenciamento 

de� nitivo como cidadão casca-

velense por adoção. Hoje tenho 

o prazer de reencontrar aqui 

ex-alunos que agora são meus 

colegas de pro� ssão. E como 

isso é bom. De alguma manei-

ra signi� ca a realização de uma 

expectativa, a concretização de 

um compromisso. 

Como dizia o escritor beat 

William Burroughs, é impos-

sível ensinar alguém a escrever. 

O máximo que se pode fazer é 

provocar alguém a se expres-

sar, porque escrever é sempre 

a manifestação de uma singu-

laridade, até mesmo quando 

se escreve em terceira pessoa 

e se respeita todos os códigos 

da objetividade. Nesse sentido, 

o Outra Pauta tem sido uma 

oportunidade maravilhosa de 

estabelecer esse tipo de co-

municação com os alunos que 

estão participando da o� cina. 

Editar o caderno que você leitor 

tem em mãos é um apren-

dizado no trato com o singular. 

Trabalhamos sempre com uma 

liberdade muito grande, bus-

cando valorizar um olhar difer-

enciado para com o cotidiano e 

na visibilidade pública que a mídia 

consegue construir em torno de 

temas cujo respaldo deve ter uma 

relação direta com as demandas da 

sociedade. 

Com 3 cursos de jornalismo, 

Cascavel enfrenta hoje as con-

tradições inerentes à explosão do 

número de cursos que se deu nos 

últimos anos de forma excessiva no Paraná. Quando me formei em 

Londrina, existiam apenas 4 instituições que ofereciam não mais 

do que 100 vagas para formação de pro� ssionais de imprensa. 

Hoje existem mais de duas dezenas de cursos no Estado, com um 

número total de vagas que se mostra incompatível com a realidade 

do mercado de trabalho. 

Nesse contexto, Cascavel pode tornar-se um centro de ex-

celência nesse tipo de formação se a comunidade como um todo 

entender que os nossos cursos precisam ser valorizados. O apoio 

que a Gazeta do Paraná tem nos dado nesse sentido é vital para 

que não sejamos engolidos por uma competição sem sentido e 

que só nos enfraquece em relação a outros centros. A convivência 

produtiva dos alunos participantes da o� cina é o ponto de onde 

� ui essa intuição. Precisamos construir uma condição sustentável 

e isso é algo que só se consegue com muita vontade. Cada um dos 

alunos que participam dessa aventura de produzir o primeiro cad-

erno de jornalismo narrativo do Paraná é um exemplo vivo de que 

jornalismo é algo que só se aprende quando se deseja muito. An-

tes de tudo é preciso aprender a querer ser jornalista. Esse desejo 

está aí no coração de todos nós, esperando pela nossa descoberta. 

A diferença entre o que é uma pro� ssão e um mero emprego está 

na forma pela qual se entende o que se faz como expressão do 

nosso mais legítimo desejo. Obrigado mais uma vez a todos que 

tem entrado em contato com a equipe do Outra Pauta por meio de 

nosso blog (http://outrapauta.wordpress.com) e também pelo 

nosso e-mail (outrapauta@gazetadoparana.com.br).  

 Prof. Dr. Silvio Demétrio

a poética que � ui de seus detalhes.

Esta semana recebemos uma série de manifestações de 

apoio, dentre elas uma que deixou todos surpresos e motiva-

dos. O diretor da Revista Piauí, João Moreira Salles, enviou-nos 

mensagem falando sobre como o e-mail da divulgação de nosso 

blog correu a redação da revista. São pequenas manifestações 

assim que às vezes vem de longe e que constroem um afeto para 

com o ofício que, acredito, está marcando a experiência na for-

mação dos participantes da o� cina. Alguns colegas da imprensa 

aqui de Cascavel também têm se manifestado e contribuído 

para esse clima de construção do compromisso necessário que 

um jornalista deve ter para com sua pro� ssão. É o caso da gen-

erosidade de Ivan Zuchi da CGN, que publicou na semana pas-

sada um artigo motivador sobre o Outra Pauta, comparando-o 

ao glorioso Caderno 2 da Folha de Londrina quando este passou 

pelas mãos de gente como Bernardo Pelegrini, Rodrigo Garcia 

Lopes e Ademir Assunção – grandes jornalistas-poetas-escritores 

e fraternos amigos de uma bohemia sadia. Existe uma história do 

jornalismo paranaense que ainda precisa ser contada. E quando 

se é comparado a um grande momento dessa história isso é mo-

tivo de festa, mas também do reconhecimento do desa� o e da 

responsabilidade que é atuar na imprensa diária. 

Estamos em nossa quinta edição e, com a proximidade do 

Dia da Imprensa – 1º de junho –, preparamos um número especial 

para divulgar a produção dos cursos de jornalismo em Cascavel. 

Este ano a data de 1º de junho marca 200 anos da fundação da 

imprensa no País com a publicação do Correio Braziliense edi-

tado por José Hipólito da Costa. Sabemos das di� culdades 

que os colegas enfrentam todo 

dia nessa difícil tarefa de dar 

continuidade ao ensino do jor-

nalismo. Acreditamos que a alma 

de todas as atividades ligadas à 

comunicação está exatamente 
outrapauta.wordpress.comBlog
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C onfesso que quando resolvi fazer o 
curso de Comunicação Social – Ba-
charelado em Jornalismo não sabia 

muito bem de que se tratava, a idéia central era 
ter me direcionado mais para o lado da economia 
ou  então administração. Recordo que minha mãe 
sugeriu o Jornalismo devido ao meu grande inte-
resse por documentários exibidos na televisão.

     No início do curso confesso que me senti 
de certa forma perdida, por nunca ter tido nenhum 
contato com algo que se relacionasse ao meio mi-
diático, muitas vezes me perguntei o que estava 
fazendo ali, aquilo tudo me dava medo, uma inse-
gurança sobre o futuro. Com o passar do tempo fui 
vendo que eu seria capaz de me tornar uma me-
diadora social, mas isso não é apenas um respaldo 
meu apesar do interesse e amor pela profissão é de 
grande valia para que nos tornemos bons profi ssionais, 
mas o principal é o suporte que nos é apresentado.

     A Univel – União 
Educacional de Cascavel, 
instituição que faço par-
te, traz para seus alunos muito 
mais do que teoria, a cada dia somos 
testados, preparados para quando chegarmos ao mer-
cado de trabalho estarmos entrosados com a profi ssão 

a ser seguida. Em todas as matérias é necessário que rea-
lizemos seminários, que além de nos dar acesso à prática da pes-
quisa, nos força a interagir com os demais colegas o que acarreta 
na perda da inibição, qualifi cando assim nossa autonomia.

     Sempre imaginei em qual área atuaria; que sairia dali sem 
saber pra onde ir, mas a cada passo descubro qual será minha 
função, os professores nos encorajam a ousar, e muito mais, exi-
gem que assim façamos, sempre inovando, nos preparando para 
os diversos ramos que esta profi ssão nos propicia.

     Neste ano estamos estudando Telejornalismo – quanto 
medo sentia desse ano, nunca me dei muito com a câmera, a TV 
me provocava pânico, mas no decorrer das aulas, tive acesso ao 
funcionamento e produção para os trabalhos feitos na TV, que 
vão desde a redação até a parte técnica. Nada foge de nosso co-
nhecimento, temos acesso a todo o processo para a elaboração 
de um bom programa televisivo. O melhor é que não nos emba-
samos apenas em apostilas, temos a oportunidade de atuarmos, 
com trabalhos práticos. 

     A Univel teve a audácia de nos fazer sentir o 4º poder, 
como? Responsabilizando-nos para cobrir um evento de respaldo 
que acontece uma vez no ano na instituição, a Expo Vendas, e foi 
com surpresa que recebemos a missão de cobrir este evento. Nos-
sos professores tiveram participação efetiva em todos os momen-
tos, nos auxiliando e encaminhando para o melhor desempenho 
do trabalho, mas o mais interessante é que ao mesmo tempo, que 
estão ali, deixam nos sentirmos reais, não que não sejamos, mas 
ainda não atuamos no mercado formal. 

     Após este trabalho em conjunto, assistimos juntos ao re-
sultado daquilo que havíamos produzido e o que me chamou 

RESPIRAÇÃO

DO CÉREBRO AO 

OUVIDO
 Mariana LiotoMariana Lioto (Jornalismo - UNIVEL)

(Jornalismo - UNIVEL)

E veio o Graham Bell e colaborou com a in-

venção do telefone, Berliner nos deu o mi-

crofone, Lodge o circuito elétrico integrado 

e o Hertz as fantásticas ondas eletromagnéticas que 

se propagam no espaço: segundo dizem, foi o italiano 

Marconi que partiu desses elementos e eureca! Criou 

uma forma de transmitir sons pelas tais ondas, foi o iní-

cio do rádio como meio de comunicação, desde sem-

pre baseado nesse ato de propagar.

Mais de cem anos depois, a empolgação em co-

nhecer a linguagem do Rádio, desvendá-la e produzi-

la se mantém em quem estuda esta ferramenta de co-

municação como meio de fazer Jornalismo. Na Univel 

a satisfação é percebida principalmente pelas ativida-

des práticas, que é a ênfase do curso. Nisso houve um 

grande avanço, em comparação com as primeiras tur-

mas hoje o laboratório de rádio é muito mais utiliza-

do, e conseqüentemente se produz mais. Isso se deve, 

entre outros fatores, à orientação do professor, Sérgio 

Antonio Brum, que trabalha em rádio há mais de trinta 

anos e que há quatro se dedica à disciplina de Radio-

jornalismo na instituição.

Entre as produções se destacam 

logo ao início do ano uma Radio-

novela que faz com que o 

aluno conheça a pró-

pria voz, e co-

mece a tomar consciência de como é difícil respirar (respirar 

certo é um exercício difi cílimo...). Logo já se parte para notici-

ários onde a ênfase é no diferencial da linguagem radiofôni-

ca. Acabam por surgir bons trabalhos com tema segmentado: 

agricultura, saúde, educação, política, notícias regionais...

Durante acontecimentos internos da faculdade os alunos 

são estimulados a fazer a cobertura de rádio ao vivo. Isso 

aconteceu ano passado durante a Jornada Científica pro-

movida pela instituição, e recentemente numa exposição 

promovida pelo curso de Vendas. Os acadêmicos são res-

ponsáveis por toda organização dos programas, reporta-

gens, locução e comentários.

Mas depois de todo o esforço coletivo o que ocorre? Esses 

trabalhos tendem a se perder em alguma pasta de arquivos. 

São ouvidos por colegas e professores, e, no máximo, inscri-

tos nos raros concursos existentes. Na Univel, o que falta para 

completar o prazer de fazer rádio é justamente o ato de propa-

gar as centenárias ondas, tornar o produzido público, alastrar 

a informação. Uma rádio na Internet ou um espaço numa 

rádio local ajudaria a cumprir a trajetória que hoje 

é interrompida: o produto das mentes dos 

jornalistas em formação, materializado 

em palavras, metamorfoseado em 

ondas eletromagnéticas pre-

cisa chegar aos ouvidos 

de alguém. 

muito a atenção é esta facilidade 
que temos em reconhecer os er-
ros e acertos em nosso próprio tra-
balho, e não com imagens de outros 

meios de comunicação.

     Toda escolha que você faz na sua vida é vá-
lida pela prática que você exerce sobre ela, quanto 
a isso me sinto lisonjeada por freqüentar um curso 
que me proporciona a oportunidade de enfrentar o 
mercado de trabalho sabendo o que estou fazendo, 
sem insegurança e falhas, pois estas são deixadas 
no banco da instituição. E o conceito mais impor-
tante: não só nos formaremos comunicadores so-
ciais, mas sim convictos do que realmente somos 
– MEDIADORES SOCIAIS – em prol de mediar e não 
apenas informar. Aprendendo a não formarmos 
opiniões dos assuntos, mas sim ouvir as diver-
sas vozes que há em cada fato que ocorre em 
nossos dias, aprendendo a fazer bom uso do 
que é considerado o 4º poder de uma socieda-
de, do qual faremos parte.  

JORNALISMO IMPRESSO

QUANDO OS VERSOS VOLTAM

PARA CASA

tempo que a lite-
ratura causa. Agora 

o lead, animal enfurecido ali-
mentado pelas multidões.  

O que a Univel busca, sobretudo, é que seu 
acadêmico ande com suas próprias forças. Que reaja 
quando instigado. Que escreva à luz da ética aquilo 
que seja nada mais que a verdade. Pode parecer ób-
vio. Ou deveria ser. Fazemos jornais, revistas e tudo 
mais durante a academia. Aprendemos técnicas te-
óricas refletidas na prática de nossa função, guiados 
por sábias mãos, mas no final o que vale além de nós 
mesmos, e da maneira que somos levados a refletir 
enquanto aprendizes? Enfureça-se com as letras, e co-
nhecerás a si mesmo com outros olhos. 

Gutenberg deu o norte, quando talvez os chineses 
já tivessem a bússola. Os monges copistas caíram em de-
suso. E nós, o que somos hoje? Apertadores de teclas em 
ração alérgica à Agulha Hipodérmica, nossa letal vacina? 
Revolucionários da causa perdida, ou ainda não achada 
das vozes vindas de Frankfurt? Livra-nos do mal Marx, 
enquanto a aurora de nossa idade não se revelar o me-
lhor remédio. A faculdade ainda é o melhor antídoto.

Tudo pela Internet, quando a mente for um mo-
ribundo vegetal. 

 P.s.: O título não é plágio. É inspirado em Luiz Marenco.   

D o silêncio, eis que tudo se fez pelo verbo. Quem 
seria, pois, o verbo sem a ação antes do seu 
criador? As formas que tal criatura toma, vai 

por si só mapeando imaginários territórios além fronteiras 
daquilo que por muitas vezes, é apenas exposto num sim-
ples pedaço de papel. E de que forma cria-se a criatura per-
feita, ornada pela pena e às duras penas do existir nos traços, 
um pouco de si? Poderia perder a escrita, o romantismo da 
caneta quando beija o papel, levada pelo seu senhor e seu 
próprio punho? Primeiro, a máquina de escrever, depois o 
teclado leve do computador – esse eterno cárcere – a escra-
vizar letra por letra, as formas soltas de transpassar o espaço-

 Diego KrügerDiego Krüger (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)
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  Neyfi MüllerNeyfi Müller (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

S e antigamente tínhamos uma sala com poltro-
nas uma de frente pra outra, hoje, estão todas 
viradas para a TV. É, a televisão hoje é prati-

camente um componente da família e, talvez por isso, é 
também o alvo da maioria dos estudantes de jornalismo.

Se existem sonhadores...estes somos nós, acadêmi-
cos de Jornalismo.

Queremos viajar o mundo a trabalho, fazer documen-
tários chocantes e emocionantes, escrever textos onde a 
pessoa leia e com um sorrisinho no canto do rosto, aprove 
e pense: Ahá, eu sei do que ele está falando! Mas o alvo 
mesmo é o Fantástico. Ô programinha visado. É até peri-
goso dar um AVC nos apresentadores de tanto que alme-
jamos aquele lugar. (e não é maldade não, é apenas sonho 
mesmo. Sério!). Os olhinhos chegam a brilhar.

As áreas que a profissão nos oferece são inúmeras, 
mas não tão abrangentes quanto os nossos sonhos e 
metas. Queremos ir direto ao topo. Às melhores emis-
soras, programas e cargos.

Agora, voltemos à minha realidade na FAG, em Cas-
cavel, no Paraná, onde ainda sou estudante de jornalismo 
e estagiária da televisão laboratório da minha faculdade.

Bom, aqui produzimos nove programas. 

Para começar, a TV FAG é sintonizada no canal 5 de 
uma TV por assinatura. Passa em Cascavel e Toledo e tem 
aproximadamente sete mil assinantes. Se calcularmos 
sete por quatro, que é a média de pessoas em cada casa, 
temos 28 mil telespectadores. 

A TV FAG hoje, possui 11 acadêmicos, sendo 8 do 
curso de Jornalismo que se dividem entre as funções 
de pauteiros, repórteres, editores,  produtores e apre-
sentadores e três acadêmicos de Publicidade, onde 
dois são cinegrafistas e um é editor.

Os programas são dos mais variados: Tem o “TJ FAG” 
que é um jornal diário, apresentado ao vivo pela compa-
nheira “outrapauteana” Kethleen, e contém em sua maio-
ria noticias factuais; As pautas, laudas, matérias e apresen-
tação são todas produzidas por acadêmicos e o programa 
tem a duração de 30 minutos.

O “Plural” é um programa apresentado por essa que 
vos escreve e por mais uma acadêmica. É veiculado na TV 
FAG e também na TV aberta duas vezes por semana; as 
matérias são diversionais e mais trabalhadas. Formado 
por três blocos com aproximadamente dois 
vt’s em cada um, possui um quadro 

chamado: “Dica do Plural”, onde 
são dadas dicas que facilitam 

o dia-a-dia do telespectador. 
Para mim, esse programa é 

“Fantástico”.

O “Universo Esportivo”, pasmem: é um pro-
grama de esportes. Haha. E é apresentado pela 
outra companheira “outrapauteana” Kerlly.

Existe um programa para contar a história dos pri-
meiros moradores de Cascavel, intitulado “Pioneiros”. 
Tem também o programa “Idéias”, que é quinzenal 
e contém variedades, matérias mais extrovertidas. 
Possui um quadro que fala sobre música e apresenta 
bandas, cantores e grupos locais.

A novidade é o programa de culinária chamado 
“Você é o Cheff ” também apresentado por mim, e en-
volve acadêmicas de Nutrição. Nesse, participam eu e 
mais um convidado que fará uma receita. Enquanto co-
zinhamos, conversamos sobre tudo. As acadêmicas de 
nutrição participam falando sobre o prato, os valores 
nutricionais, sugestões de acompanhamentos, etc... 

O “Giro da Semana” é veiculado aos sábados e mos-
tra as notícias mais importantes da semana. 

No 4º período do curso, os acadêmicos de Jorna-
lismo produzem quatro edições do “Jornal do Quarto” 
que é produzido durante as aulas, dentro da própria 
faculdade, e depois é transmitido no intervalo para 
todos os alunos do bloco.

São dois os programas institucionais: o “Universo 
FAG” e o “Momentos FAG” que mostram um pouco da 
faculdade e dos cursos.

Não se encontram muitas faculdades que propor-
cionem esse tipo de experiência aos seus acadêmicos: 
um estágio remunerado numa televisão laboratório.

É uma TV laboratório, mas os programas vão ao ar, 
são veiculados! Essa é a parte boa do aprendizado: você 
tem que ter uma responsabilidade maior, porque as 
pessoas realmente assistem. E não são só as mães não, 
já me reconheceram no ônibus. Haha. É ai que está o 
boom da história. E é ai também que nasce o ciclo vicio-
so: como investir, se não há quem use? E como usar, se 
não há quem oriente? E como orientar, se não há quem 
se interesse? E como se interessar, se não há bons exem-
plos? E como ser um bom exemplo, se não investiram?

Será o curso de jornalismo extinto nas próximas 
gerações? Perdeu a graça talvez, ou para o mundo glo-
balizado não é uma profi ssão que emana o tão almeja-
do “sucesso”; será que não se tem conhecimento do que 
o jornalismo abrange ou do quanto ele infl uencia?

Onde está a culpa? Na profi ssão que não atrai, na 
faculdade que não surpreende ou nas pessoas, que não 
querem o peso de uma responsabilidade? Pois não so-
mos apenas informantes, somos transformadores. “In-
formar para transformar”, Ricardo Kotscho.

Bom, de acordo com a minha realidade, enquanto 
acadêmica de Jornalismo e estagiária de uma TV laborató-
rio, estou munida de certeza e convicção de que isso não 
é apenas um curso, um canudo, mas uma possibilidade 
de mudar o mundo, mesmo que apenas o meu. 

Na Internet

REVISTA 
ADVÉRBIO: 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
A UM CLICK DE VOCÊ 
 Amábyle SandryAmábyle Sandry (Jornalismo -  FAG)(Jornalismo -  FAG)

N a página inicial tons sóbrios trans-
mitem as sensações de serenidade 
e seriedade, dignas do conteúdo. A 

imagem que ilustra a capa da 5ª edição lembra 
inércia, não no sentido de repouso, mas de mo-
vimento retilíneo uniforme. Não pára nunca. 
Assim é a pesquisa científica. Assim é a Revista 
Advérbio (www.fag.edu.br/adverbio), que ape-
sar de virtual tem muito mais realidade do que 
se imagina. 

A idéia surgiu em 2004, o site em 2005. Se há 
pesquisa, deve haver divulgação. Para não empo-
eirar nas prateleiras da biblioteca ou no fundo da 
gaveta, a forma encontrada pela Professora Dou-
tora Patrícia Marcondes de Barros foi criar um es-
paço onde as pesquisas do curso de Comunicação 
Social permanecessem ‘vivas’, acessíveis. 

Ora, no mundo globalizado em que e a inter-
net é a ‘ponte’ que conecta as culturas e ideologias 
espalhadas por ai, nada melhor que um site. O 
Portal conta com produções científicas de do-
centes, discentes e pesquisadores não apenas 
da FAG, mas também de outras faculdades e 
universidades brasileiras. 

O objetivo é claro, o projeto bem elaborado 
e o resultado atende às expectativas dos ideali-
zadores. Porém a maior difi culdade no início foi 
a participação dos alunos. A professora doutora 
Patrícia explica que a pesquisa requer leitura, re-
fl exão, tempo de maturação das idéias para a 
produção de artigos, resenhas, sínteses entre 
outras contribuições científicas. O que ela pôde 
perceber é que os alunos não viam “serventia” 
em se aprofundar em determinado assunto. O 
pensamento mudou depois do lançamento da 
revista. “A pesquisa não “serve” ela é um meio, 
uma ferramenta de transformação social, à me-
dida que não somos agentes reprodutores de 
idéias e sim construtores. Essa é a idéia, a de 
construir o próprio conhecimento”, destaca. 

É justamente para garantir que o conhecimen-
to divulgado esteja dentro dos padrões nacionais 
que a Revista Advérbio possui um Conselho Con-
sultivo composto por mestres e doutores de 
outras instituições. Essa é uma das exigências 
do MEC (Ministério da Educação) para que a 
revista seja indexada. Esse registro a torna 
reconhecida no meio acadêmico como fonte 
segura de informações.   

Todos os acadêmicos, profi ssionais e pesqui-
sadores ligados à área de Comunicação Social po-
dem participar da Revista Advérbio. Basta acessar 
o site www.fag.edu.br/adverbio, conferir os cri-
térios para publicação e enviar a produção cientí-
fi ca . Para os amantes da leitura científi ca, eis um 
prato cheio para novas discussões. Bom apetit! 

CÁSPER LIBERO

UM ÍCONE NO 
ENSINO DO
JORNALISMO

 Amábyle SandryAmábyle Sandry (Jornalismo -  FAG)(Jornalismo -  FAG)

“ Memórias póstumas de Cásper Líbero” 
poderia ser o nome. Literário inclusive, 
com todo respeito à Machado de Assis. 

Morreu, em agosto de 1943. O jornalista e empre-
sário já possuía jornais e uma rádio. Não estava sa-
tisfeito. Queria mais, sonhava ir além. E foi – mesmo 
depois de morto. Por mais fúnebre que possa pare-
cer, a conceituada faculdade que recebe seu nome 
estava descrita em um dispositivo do testamento. 

Em maio de 1947, o desejo de Líbero se con-
cretizou. Com isso nasceu, em São Paulo, a pri-
meira escola da América Latina de ensino supe-
rior de Jornalismo. Estava dada a largada para o 
aperfeiçoamento da profissão. 

SINTONIA FINA

CICLO VICIOSO

Hoje, com 61 anos é uma senhora. Respeitada. Ícone 
do ensino de jornalismo no Brasil. A escola mais tradicional. 
Mas cogitar a idéia de tanta tradição ter a tornado obsoleta 
é heresia. No site, pra lá de moderno, quem escreve são os 
alunos – supervisionados pelo ex-ombudsman da Folha de 
São Paulo, Caio Túlio Costa. No espaço estão disponíveis al-
guns dos produtos da Instituição. Através de links é possível 
acessar o conteúdo do Esquinas (impresso), o Edição Extra 
(telejornalismo) e a Rádio Universitária. 

Leandro Lopes Pinto de Almeida, 29 anos, é editor-
Assistente do UOL Esporte. Formado há oito, no mercado 
há nove, foi aluno da Faculdade Cásper Líbero. Lello Lopes, 
como assina no portal UOL, não tem mais contato com a 
faculdade, mas percebe os benefícios de ter se dedicado 
e participado das oportunidades que surgiram no meio 
acadêmico. Aproveitou a experiência dos professores para 
aperfeiçoar a prática. 

Dentre os produtos extracurriculares, Lopes des-
taca o Jornal Laboratório Esquinas. “Ele permitia aos 
alunos terem um visão mais abrangente do jornalismo. 
No Esquinas pude experimentar técnicas de jornalismo 
literário, por exemplo”, explica. 

Quando o assunto é jornalismo literário, Lello se anima. 
No TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ele propôs uma 
versão modernizada da Revista Realidade. O nome escolhi-

do para o produto foi Persona, pois dava ênfase aos 
personagens. Segundo o jornalista, a faculdade deu 
total liberdade para a escolha do tema, fator determi-
nante para a escolha. 

Outro projeto da Faculdade Cásper Líbero de 
grande visibilidade é o Edição Extra (programa-labo-
ratório transmitido em rede aberta).  Com duração de 
30 minutos, o programa traz cinco reportagens que 
tratam das novidades e bastidores da comunicação 
brasileira. O Edição Extra vai ao ar às 00h15min todo 
primeiro domingo do mês na TV Gazeta 

Os meios de comunicação da Fundação Cásper 
Líbero atraem os alunos, que têm acesso a TV Gaze-
ta, a Rádio Gazeta, o jornal Gazeta Esportiva e o site 
Gazeta Esportiva.Net. Estes locais são, na maioria das 
vezes, a primeira porta para o mercado de trabalho. 
Foi assim que Lello Lopes começou a carreira, através 
do site Gazeta Esportiva. Sobre a importância dos pro-
jetos antecedentes ao primeiro emprego, não tem dú-
vidas: “estes projetos da faculdade ajudaram a moldar 
o texto e a ter uma visão bem prática do jornalismo, 
o que foi fundamental para a minha colocação profi s-
sional”, conclui.

Para saber mais sobre a Faculdade Cásper Líbero 
acesse: www.facasper.com.br 
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OS NÃO SENTIDOS 
DO BALDIO
Crô.ni.ca sf  2. Pequeno conto,
de enredo Indeterminado

 Alessandra Tibes (Jornalismo - UNIPAR)

C rônica, o que é isso? É de comer? Morde? É 
uma doença grave? Mata? Ahh é um estilo 
de texto! (Piorou, SOCORRO! Jesus Cristinho!) 

Como é que eu faço isso? Aiaiai, que agonia... Já pesquisei 
sobre o que é, como é que se faz, li um texto do Ricardo 
Semler, muito bom o cara é criativo, inteligente, gostei da 
crônica “É de puxar os olhos” - acho que na minha o título 
será algo como: “É de arrancar os cabelos”. 

Nesta altura lembro do Ico, meu ex-colega de faculda-
de, estereótipo do aluno do fundão, zombeteiro, o terror 
dos professores e o comédia da turma, até cantar alto no 
meio de uma explicação de um professor ele cantou. Lem-
bro-me dos risos dos colegas e da raiva do pro-
fessor, agora, sobre o que era mesmo aquela 
aula? Boa pergunta! Não sei. Mas o que me 
fez lembra do Ico foi uma prova de Re-
alidade... (o nome da matéria é enor-
me), sobre o Getúlio Vargas, ele 

Bruna HissaeBruna Hissae
(Jornalismo - UNIPAR)(Jornalismo - UNIPAR)

D epois de desenvolver uma ha-
bilidosa técnica de escrita e na qual 
é possível discorrer sobre assuntos que cha-

mam a atenção do público, por conseqüência os leitores se tornam 
� eis. Para quem lê toda a semana o ‘Outra Pauta’, já percebeu que todos os 
participantes escrevem de uma forma diferente; única.  Para as pessoas que 
lêem o que escrevo, uma coisa é necessária saber: tenho di� culdades de 
escrever sobre assuntos que possam vir a inspirar alguma polêmica. O 
texto que apresento a seguir é um exemplo dessa minha di� culda-
de.

- Como eu vou apontar algum problema problemas, os 
pontos vulneráveis da instituição em que estudo sem que 
eu faça propaganda ou que eu tenha um posicionamento 
agressivo? – eu questionava para o mesmo conselheiro, 
que no primeiro texto para este caderno, transformou 
a minha vida em um completo pesadelo.

 - Ah! Me explica qual é a sua pauta certinha, 
respondeu ele já pensando em alguma coisa.

 - É simples. Tenho que apontar projetos 
interessantes que o curso já realizou. Como é 
o caso da - humm.. -  Agência de Notícias. 
Além de ser responsável por fazer a asses-
soria da Unipar, ela possui cursos de ex-
tensão que dão oportunidades para os 
alunos participarem das práticas de TV, 
rádio, Web, discussões sobre cinema e 
outras coisas.  Depois que eu levantar 
esses dados eu tenho que confron-
tar com pontos vulneráveis – a lei do 
contraditório como procedimento 
fundamental na reportagem - pontos 
que necessitam de um cuidado espe-
cial para a consolidação do curso: os cial para a consolidação do curso: os 
laboratórios e a necessidade de atua-laboratórios e a necessidade de atua-
lização dos computadores, a internet lização dos computadores, a internet 
nem sempre com uma velocidade 
compatível com a nossa ansiedade, 
uma ilha de edição para 385309843 mil 
trabalhos que precisam ser editados, 
além de... ... todos aqueles problemas e 
impasses estruturais que são comuns a 
qualquer curso na área de comunicação.

 Apontando para a mesa enfrente a 
que estávamos discutindo, achou a fonte 
que eu procurava. 

 - Fala com ela – insistiu ele.

- Você sabe que existem algumas razões - Você sabe que existem algumas razões 
para que ela não seja uma fonte!para que ela não seja uma fonte!

- Ahh vai lá....- Ahh vai lá....

Com um sorriso nos lábios eu caminhei até Com um sorriso nos lábios eu caminhei até 
ela e, sentando à sua frente, comecei uma conversa ela e, sentando à sua frente, comecei uma conversa 
informal. Perguntei como era o curso, como eram os 
professores, como eram os laboratórios no começo 

do curso. Ela 
me respondeu de me respondeu de 

maneira diplomática maneira diplomática 
sem dar maiores detalhes, 

- O curso era bom. 

 Depois que eu expliquei pra ela 
que era para a ‘Outra Pauta’ a conversa 

acabou de vez. Ela tentou me ajudar me 
oferecendo outras pessoas que pudessem 

descrever com mais detalhes como era a ins-
tituição, mas não funcionou, não consegui nin-

guém.

- E agora? Porque será que é tão complicado fa-
lar? Que existem pontos vulneráveis em qualquer insti-lar? Que existem pontos vulneráveis em qualquer insti-

tuição, isso todo mundo sabe, mas mesmo que seja aos tuição, isso todo mundo sabe, mas mesmo que seja aos 
‘trancos e barrancos’ a gente tem seguido com o curso. ‘trancos e barrancos’ a gente tem seguido com o curso. 

Repare no jornal observatório o terceiro ano está produ-Repare no jornal observatório o terceiro ano está produ-
zindo. É a melhor diagramação que eu já vi de um jornal la-zindo. É a melhor diagramação que eu já vi de um jornal la-

boratório. CUSTA ALGUÉM APONTAR UM PROBLEMINHA?boratório. CUSTA ALGUÉM APONTAR UM PROBLEMINHA?

 Se não tinha laboratório su� ciente naquela época  Se não tinha laboratório su� ciente naquela época 
porque o curso estava sendo implantado, hoje nós estamos porque o curso estava sendo implantado, hoje nós estamos 
bem melhores, porque existe um espaço de rádio: quem vem bem melhores, porque existe um espaço de rádio: quem vem 
produz programas todos os dias.  Já o laboratório de TV tem produz programas todos os dias.  Já o laboratório de TV tem 
algumas câmeras que estão um pouco desatualizadas, mas algumas câmeras que estão um pouco desatualizadas, mas 
também o curso tem conseguido produzir coisas boas, também o curso tem conseguido produzir coisas boas, 
como o programa ‘Intervalo’ que está entre os � -como o programa ‘Intervalo’ que está entre os � -
nalistas do Prêmio Sangue Novo.  Porém, 
o laboratório de foto está desativado. 
Ninguém mais o usa, nenhuma foto é 
revelada, sendo que ainda existe o nú-
cleo de fotojornalismo. É o veredito da 

fotogra� a digital sobre a 
analógica.

- Sabe, no primeiro ano a nossa turma 
tinha um professor muito bom. Ele lecionava ‘Realidade tinha um professor muito bom. Ele lecionava ‘Realidade 
Socioeconômica, Política e Cultural Brasileira’. Ele dei-Socioeconômica, Política e Cultural Brasileira’. Ele dei-
xava material de apoio e todo mundo estudava. Todos xava material de apoio e todo mundo estudava. Todos 
participavam, era um ótimo professor.participavam, era um ótimo professor.

 - Minha mãe costumava  dizer que o aluno é que  - Minha mãe costumava  dizer que o aluno é que 
faz a faculdade, e analisando isso, ela tem razão.  Quan-faz a faculdade, e analisando isso, ela tem razão.  Quan-
tos alunos passaram pelas mesmas estruturas e hoje 
estão trabalhando na área.  É claro que quanto mais 
professores quali� cados tivermos e quanto melhor for 
a estrutura, tudo vai ser mais fácil.

Pensando bem, um curso tem vida própria, quase 
que independente da vaidade de quem quer que por 
ele passe. O importante é perceber que a capacidade 
de alunos e professores em produzir coisas com quali-
dade supera qualquer problema que se coloque como 
obstáculo.    

  
QUEM É QUE FAZ O CURSO?

EM TORNO DE UM OBJETO OBLÍQUO

não tinha estudado e nem prestado atenção às aulas, estava 
preocupado, mas não perdia o humor, com as mãos, braços e 
cabeças voltados para o teto da sala ele dizia: “- Desce Getúlio, 
desce!”. Na frente do computador, ou qualquer lugar penso: 
- Desce Veríssimo! Ô � lho! Ou então desce Jabor, desce! Sem 
esperança - nenhum morreu ainda - não que eu deseje isso, 
pois espero que vivam muito tempo ainda, mas também não 
conheço nenhum cronista tão bom quanto e ainda mais mor-
to, para poder pedir inspiração.

O tema inicialmente parecia revolucionário, inovador! 
Uma crônica sobre um lote baldio como uma morada! Está 
aí outro problema: qual lote? Têm tantos. Vou escrever sobre 
um que tem umas árvores frutíferas e os vizinhos entram para 
colher...  Não, não, sobre um que quando criança passava no 
caminho da escola, parecia uma � oresta, havia uma trilha, era 
tão emocionante imaginar sobre o que teria no � nal da trilha. 
Será que tinha animais selvagens, ou piratas (piratas não, o mar 
� ca muito longe)? Ah, mas um tesouro deveria ter no � nal. Por 
anos aquele lote abandonado foi a morada da imaginação de 
duas crianças sedentas em explorá-lo, mas vai que o homem 
do saco mora lá, melhor era não arriscar. 

Espera, no � nal da Souza Naves têm alguns interressan-
tes, pois só há as ruas e as demarcações. Eu poderia escrever 
que ali um dia vai ser uma morada. No entanto também tem 
aquele outro onde havia uma casa que pegou fogo com três 
criancinhas dentro - não se sabe se foi a mãe, intencionalmen-
te, ou mesmo por puro acidente, que a luz do ventilador pos-
sivelmente teria começado o fogo. Quem sabe lá � cou sendo 
a morada ou não de três espíritos inocentes. Além do mais, 
o lugar é rondado por um clima pesado, uma vez que o vizi-
nho do lado se enforcou, e uma criancinha morreu afogada 
na boca de lobo na rua de baixo. Daria uma crônica um tanto 
assustadora, ou triste, melhor não mexer com os mortos.

Tem aquele outro bem no centro, 
onde havia uma loja que pegou fogo 

e hoje nada há a não ser alguns 
matinhos que cresceram en-

tre as rachaduras do piso 

vermelho. Hum... esse é o melhor exemplo do que o dicio-
nário explica sobre o signi� cado de baldio. Bal.di:o adj.1. 
Sem proveito; inútil. 2. diz-se de terreno abandonado, incul-
to, agreste. sm. 3 Terreno baldio(2).

Se eu escrever um dicionário, faria algo mais simples, 
sem tantas abreviaturas e sem regras da gramática da lín-
gua portuguesa (acho que possivelmente foi inventada por 
uma mulher, já que tem a fama de complicada) e o signi� -
cado de Baldio seria:  Baldio: *Área delimitada por muro, 
cerca ou apenas escritura que não há uma casa ou algo si-
milar construído sobre esta. 

* Morada da imaginação fértil de qualquer ser humano 
que queira passar o tempo pensando sobre esta localida-
de. Paragem de moradores de rua e mendigos que não tem 
onde dormir, ou bêbados que não sabem onde estão.

*Residência do mosquito da dengue, alguns animais 
peçonhentos e ervas daninhas, lixos e/ou algumas plantas. 

* Lugar onde podem ser jogados coisas que não se 
quer em casa e que o caminhão de lixo não leva, desde que 
ninguém te veja fazendo isso.

* Espaço onde a piazada promove a pelada depois da 
aula ou no � m de semana (o mente suja não é isso que esta 
pensando, é um jogo parecido com de futebol, mas supe-
rior ao futebol de rua).

* Recinto utilizado por alguns bandidos como escon-
derijo ou para cometer algumas barbáries.

* Local onde cruelmente algumas mães abandonam os 
� lhos.

* Terreno que produz dívidas e sujeiras para o dono pa-
gar e limpar, e lucro para o governo através de impostos e 
multas.

*Em alguns casos é um terreno inútil, abandonado, im-
produtivo e vazio, porém tem dono que uma vez por ano 
passa por lá para aparar o mato e assim não pagar a multa 
para a prefeitura ou ver se alguém não o invadiu.  

* Não sentido. 
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