
CRÔNICA

LOAS AO
IMPRESSO

 Amábyle Sandry (Jornalismo 
-  FAG)

A ti prostro meu cor-
po e minha mente. Tu que 
aguças meus sentidos. Nas 
mãos, a sujeira do saber. 
As marcas do que o torna 
palpável. O papel sim-
ples, o conteúdo precio-
so. O cheiro de notícias, 
da manhã de domingo. 
Lembranças da banca de 
jornal.

Saboreio como um 
prato recheado - repleto de 
nutrientes. Alguns praze-
rosos, outros necessários e, 
ainda, aqueles inevitáveis. De 
longe, não ouço os carros do 
centro agitado, mas as rotati-
vas, materializando o que já 
é real. O retrato dos fatos, 
a descrição do social. Aos 
olhos pulam as letras, 
pequenas, grandes, às 
vezes embaralhadas. 
Enfatizam, mostram, aler-
tam, informam.

É nas tuas linhas que en-
contro o documento do que 
passou. Está aqui, posso pegar, 
sentir. Nos arquivos pessoais, 
fatos que não ficam só na me-
mória, mas nas tuas páginas 
escritas e trazidas por mãos 
humanas, porém feitas com 
pretensão divina. 

O rádio não o assustará, 
a televisão não o ameaçará e 
a internet não o extinguirá. 
Porque tu, impresso, sempre 
foi e será nosso porto segu-
ro. A fonte da informação 
bem apurada e garantida 
pela eternidade que o papel 
o conceder. Não te intimides, 
não morras. Porque cabe a ti o 
confiar. E confio em ti. 

EDITORIAL

GARCIA 
MARQUES
ESTAVA CERTO

A pesar de certo estremecimento ali-
geirado que sempre se projeta das 
ultranovidades tecnológicas, o tom 

apocalíptico que se abateu nos últimos tempos 
sobre a perspectiva do jornalismo impresso 
apresenta indícios de dissipação com a recons-
trução editorial dos grandes periódicos em todo 
o mundo. A função do jornal impresso é manti-
da mesmo num ambiente em que o suporte dele 
viva a iminência de uma terra arrasada. Mesmo 
que o papel deixe de ser o manto que aquece 
as palavras enquanto elas voam na madrugada 
para chegarem aos leitores, um novo traje elétri-
co continuará cumprindo essa tarefa. Embora o 
suporte material até possa mesmo desaparecer, 
o que se conhece como jornalismo impresso é na 
verdade muito mais uma questão ligada à tem-
poralidade de uma permanência no fluxo dos 
acontecimentos. Notícia é o que o tempo não 
consegue tornar insignificante. Notícia em es-
sência é o contrário da vulgaridade. Algo apro-

xima o jorna-
lismo do garimpo. 

Às vezes removem-se 
montanhas em busca da pala-

vra precisa que torna possível fixar 
na transparência do presente um ponto 

consistente – condição fundamental para que 
se provoque o desdobramento de perspectivas –. 

Ponto de fuga. Obviamente aqui falamos num contexto 
ético.

Como expressa o filósofo francês Gilles Deleuze, fugir 
não é abandonar um mundo, mas fazer esse mesmo mundo 
fugir, torná-lo movente ao desmontar a rigidez dos limites 
que o territorializam de uma determinada maneira. Fugir é 
resistir e não abandonar nem uma cidade e muito menos 
uma profissão quando estas são atravessadas por uma li-
nha de morte e extinção. É montar peça por peça um agen-
ciamento que reinstitua o desejo como produção, jamais 
como falta. Estabelecer outra pauta e partir em busca dela 
sem sair do mesmo lugar. Fazer o próprio território fugir 
– aquilo que se tem como demarcado ganhar outros con-
tornos possíveis –. Arte é expansão de limites do sentido. 
Cartografia de conquista e máquina de guerra. Literatura 
como expressão da arte na alma das palavras, mesmo que 
para isso se tome como matéria-prima a dureza e rispidez 
dos poderes mundanos que assombram o jornalismo. Tudo 
isso e mais um pouco como resultado desses quatro meses 
que começam a se completar a prazo nas próximas sema-
nas.

É hora de abrirmos as portas para outra turma. Para 
mais outra pauta. As inscrições para o teste a partir do qual 
serão escolhidos os novos integrantes já estão abertas. Se 
você é estudante de jornalismo em Cascavel e região e quer 
participar a oficina de jornalismo literário oferecida pela 
Gazeta do Paraná, faça a inscrição em nosso blogue:

http://outrapauta.wordpress.com. A data para envio 

dos formulários eletrôni-
cos vai até o próximo dia 

8 de agosto. No dia 9, divul-
garemos como serão aplicados 

os testes nessa edição da oficina. 
Em breve nova seiva passará a circu-

lar pelos veios de nossas páginas. O re-
gulamento está na página 4 da edição de 

hoje. Qualquer dúvida é só acessar o blogue 
ou então mandar mensagem para o e-mail ou-

trapauta@gazetadoparana.com.br
A dinâmica de produção do caderno exige 

apenas que os acadêmicos se comprometam a 
participar das reuniões de pauta que acontecem 
todas as segundas-feiras à tarde no auditório da 
própria Gazeta do Paraná. Esperamos sinceramen-
te que todos os alunos dos cursos de jornalismo 
da região aproveitem a chance de ter uma vivên-
cia mais próxima ao contexto que as redações hoje 
passam a exigir dos profissionais da área. 

O tema sobre o qual desenvolvemos o cader-
no que o leitor tem em mãos hoje traz exatamente 
essa vontade de afirmação da prática do jornalis-
mo como uma expressão humanista, lembrando 
aqui as considerações do colega de docência Victor 
Folkening. Estar à frente da primeira turma do pro-
jeto foi algo muito além do que se pode compreen-
der como uma experiência gratificante. Agradeço 
em público aqui nesse espaço hoje à dedicação e 
seriedade com que todos os alunos da primeira 
turma da oficina tornaram possível a consolidação 
do Outra Pauta como um caderno de jornalismo 
narrativo com publicação periódica. Isso torna to-
dos vocês uma parte indissociável do projeto en-
quanto ele durar como experiência e para depois 
também, se a generosidade de alguma memória 
vier a nos proteger da dissolução no tempo. Esse 
mistério do irreversível é o signo maior da passa-
gem de vida que nos serve de alimento comum. 
Parabéns a todos os companheiros do Outra Pauta. 
Obrigado a todos os leitores que prestigiaram com 
sua atenção a produção dos nossos novos repór-
teres nos desejos de aqui viverem um momento 
pelo menos daquilo que o escritor e jornalista co-
lombiano Gabriel Garcia Marques definiu como “a 
melhor profissão do mundo”.

 Prof. Dr. Silvio Demétrio
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CRÔNICA

DE OLHOS E O 
PEITO ABERTOS

 Núbia LizianeNúbia Liziane (Jornalismo - UNIVEL)(Jornalismo - UNIVEL)

C omo seria...   Como será
Alguns dizem que já não tem 

importância... outros ainda o apre-
ciam quando o pegam.

Ter um impresso na mão não é simples-
mente ter um papel... É refletir. Ter sensações 
ao sentir o aroma da tinta fresca. Ver poesias 
entre as linhas finas e chapéus, que com-
põe todo o resto. Apreciar as fotografias 
que transformam o impresso quase que 
num livro de ilustrações. Muitos não con-
seguem enxergar o jornal dessa forma. 
É importante entender. Jornalismo im-
presso é história, o início de uma gran-
de transformação na humanidade.

Confesso que muito pouco sei so-
bre as antigas redações de jornalismo, 
porém diariamente me imagino em 
tal lugar. Tempo que os jornalistas 
escreviam com a alma, buscavam 
trazer toda a verdade dentro de um 
ocorrido. Estavam a par de todos 
os acontecimentos e não se guia-
vam apenas por pautas estreitas. 
Eles eram jornalistas simples-
mente pelo fato de eles mesmos 
pautarem as suas matérias. 

A busca era inteira, para ser 
tal personagem era preciso saber 
do que se falava. Não eram sim-
ples entrevistas e perguntas so-
bre o que ocorreu, eles estavam 
em contato e, portanto, detinham 
o porquê das questões.

Creio que nessas redações 
existia uma liberdade para se escre-
ver a qual raramente encontramos 
hoje. Sei da existência da ditadura 
e seus golpes desferidos pela cen-
sura sobre as matérias a serem 
publicadas, mas isso não vinha 

de dentro dos veículos e sim do 
governo, pois dentro das reda-

ções a linguagem era a mes-
ma. Todos tinham uma 

mesma maneira de ab-
sorver as coisas.

Tu d o 
que sei sobre 
décadas passadas 
foi aprendizado de es-
tudos do banco da facul-
dade. No lúdico dos meus 
pensamentos “navego” 
para tais lugares. Poderia me 
transportar, mas o resultado 
de tanta tecnologia envolvida 
no meio da informação nos exi-
ge mudanças lingüísticas que 
fariam muitos pensadores e sá-
bios se revirarem nos caixões.

Quão belo deveria ser, poder 
explicitar suas idéias sobre so-
ciedade, política e religião numa 
ambiência mais engajada assim 
com os ideais da profissão. A cul-
pa disso é nossa mesmo. 

O que pergunto realmente é 
para onde estamos caminhando, a 
cada dia os textos do impresso fi-
cam mais curtos. É comum encon-
trarmos informações seqüencia-
das em no máximo duas colunas 
com dez linhas cada. Será possí-
vel compreender o que está ocor-
rendo com tão poucas palavras? 
Percebo que não falta muito para 
estarmos usando uma linguagem 
informatizada, devido à internet 
estar tomando conta da informa-
ção. Resultado da busca pela prati-
cidade, rapidez e facilidade de estar 
em contato com o que acontece.

Sinto por isso, pois estamos perden-
do uma das coisas mais belas que temos 
ao escrever. A língua portuguesa, com 
todo o fi ltro que nossas palavras vêm pas-
sando para diminuir o espaço tão concorrido 
entre os veículos, fi ca para trás o real papel do 
jornalista para com a escrita. Trazer um texto 
denso, explicativo e em suma poético.

Gostaria que todos pudessem sentir o quão 
é importante ter um impresso nas mãos, não 
só os leitores os próprios jornalistas que têm a 
oportunidade de trabalharem nesse veículo, que 
a meu ver é o mais importante - ele é o princípio, 
e creiam não é o fim. Não  tarda a busca de todos 
por um bom Jornal Impresso, as pessoas buscarão 
num futuro próximo a essência nas informações 
que recebem. Quando isto acontecer a fonte dessa 
essência vai estar aqui em suas mãos, caro leitor. 
Um mundo que se abre quando os braços des-
fraldam a bandeira diária que se coloca defron-
te os seus olhos e o peito abertos. A pulsa-
ção dos dias materializada nas páginas 
de mais uma edição que lhe traz um 
mundo inteiro para dentro de 
sua casa. 

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

- C omo você sabe?

- Eu sei porque li no jornal!

A credibilidade implícita é in-

questionável. Com o “chumaço” de papel às mãos, não 

há uma notícia que vai estar com um zero a mais, quan-

do fala sobre os ganhos da empresa multinacional. Não 

existem erratas publicadas minutos depois, como se 

justificassem o equívoco propagado na velocidade da 

luz. Nas páginas que tem nas mãos, o leitor sabe que 

está o texto revisado, lido e relido por várias pesso-

as antes de chegar ao destino final. Há a preocupação 

com o correto, com a imagem do meio de comunica-

ção, com o papel da empresa. 

A imparcialidade se mantém como o pote no final do 

arco-íris. Mas os que adotam algum impresso e o lêem 

diariamente, definem seu posicionamento – e o com-

pram justamente por ir de encontro ou não às suas cren-

ças. Nas linhas das matérias, a informação que pode não 

estar necessariamente em tempo real, mas cuja realidade 

é abordada e apresentada da melhor forma possível. 

É ali que o leitor encontra os fatos que fizeram parte 

da vida cotidiana de muitos. É ali que estão os colunis-

tas preferidos, os assuntos que tanto gosta, as verdades 

que se obriga a ver. É ali que encontra a confirmação dos 

acontecimentos, com detalhes que não haveria de saber 

se não fosse ele- o jornal.

Noticiar não é apenas relatar algo, mas sim, acima 

de tudo,  ser agente de uma mediação social. Noticiar é 

levar a inúmeras pessoas a realidade que poucos têm 

acesso, é dividir conhecimentos, é tentar despertar o 

senso crítico, os questionamentos. Ler uma matéria 

bem apurada, escrita com detalhes, com apreço, 

pode ser uma experiência única e ter conseqüên-

cias imensuráveis. 

É justamente a dimensão que os fatos 

tomam que torna a escolha criteriosa. No 

jornal impresso não há a possibilidade de 

se redimir, pois logo depois que ele chega 

à sua casa, leitor, não há volta. Ali estão to-

das as certezas que os editores permitiram 

ser publicadas. 

Para muitos a internet seria o apocalip-

se do impresso. De fato incomodou. Nos últi-

mos 10 anos, muitas alterações foram neces-

sárias para manter o ritmo de produção. Tudo 

estava a um click (literalmente), portanto não 

bastava noticiar os fatos de forma superficial. 

Foi necessário ir além. Com isso os jornalistas ti-

veram que se aprofundar. Quem ganhou foram os 

leitores. A interatividade entre os jornais que têm 

versão impressa e online se tornou uma aliada. Agora 

o leitor não é mais um agente “passivo” da notícia. Ficou 

mais fácil sugerir, participar. 

Quem vem da época anterior às facilidades da tecno-

logia não abre mão do bom e velho impresso. Ele é docu-

mento, é palpável, permite-se guardar. Registra e serve 

como arquivo do que merecer ser lembrado. Agora, mo-

dernizado e com visão diferenciada, o meio “papelís-

tico” (usando a licença poética) continua sendo um 

prato cheio para os fãs da boa leitura. Afinal, nada 

melhor que acordar e dar de cara com as páginas re-

pletas de informação. 

AQUI E ALI

APESAR DA INTERNET 
AINDA PUBLICAMOS

outrapauta.wordpress.com
blog

P.P.

2
SEGUNDA-FEIRA |  28/ 07/08

ACL III

A LAVRA E OS
FARDOS DA PALAVRA

avô que teve um casamento tumultuado: ele já 
tinha 40 anos e resolveu casar-se com uma meni-
na de 15, o padre não quis saber de conversa, não 
queria realizar a cerimônia, e o avô de Mário, não 
pensou duas vezes: tirou uma arma da cintura, e o 
padre não se opôs a mais nada.

 Além de familiares, a obra trata de costumes 
e nomes de localidades de época, já que nasceu em 
1937. É um retrato desse tempo no Rio Grande do 
Sul, e também do que viria a ser o Paraná.

É mais do que uma vida, traz aquilo que pou-
co, ou nada temos acesso nos livros históricos 
daqui. Como a situação de terras antes do come-
ço dos partidos em busca da reforma agrária, a 
formação de partidos como o Comunista, o PT, e 
a situação política e social da época. Sem querer 
é como se pudéssemos entender mais porque a 
cidade e região são o que são hoje em dia.

 Ler autores da nossa região não é so-
mente privilegiar conterrâneos, é saber mais 
da nossa cultura, da nossa história, da nossa 
gente. É apreciar um passado recente, e com-
preender porque estamos aqui.

  Os livros trazem muito mais, leia você 
também. São também obras de Mário Ferreira de 
Oliveira: “Eletrônica da Vida” – autobiografia; “ O 
Alienígena”; “Encontro consigo mesmo”; “Fragmen-
tos”; “Fagulhas”; “O Peregrino”; “Versos e Poesias de 
Mário Ferreira de Oliveira”; “Pensamentos de Mário 
Ferreira de Oliveira” e “Vivendo e Aprendendo”. 

È muito 
estranho ser um 
agente desse processo. 
Soldados na linha de com-
bate. Senhores de escravos li-
bertos, quando tentamos pôr le-
tras no papel que morrerá por nossa 
causa justa. Poderia falar à luz de tantos 
outros que nos trouxeram até aqui, à lâm-
pada a iluminar nossa ideológica profissão. 
São autores valetes, de armadura e espadas 
afiadas, na análise do cotidiano de se fazer 
um impresso. Mas, licença autores. Para pe-
gar meu solitário barco a navegar nesse mar 
revolto, que talvez vocês tenham enfrentado 
com mais afinco. Estamos sós amigos letreiros, 
enquanto não vem nos resgatar, a mão firme de 
Gutemberg, nosso primeiro Papa.    

Se o impresso acabará? Sim, acabará. Acaba-
rá da maneira que o vemos hoje. Dos fatos diver-
sos colocados à revelia em letras miúdas amiúde. 
Chegamos ao linear de tudo que a academia 
alertou. Existirá sempre espaço para o bem fei-
to, para o bom profissional. O que todo mun-
do faz, todos fazem. Exemplos como o ALT e 
o Outra Pauta mostram a força que podemos 
ter, mesmo que existam aqueles que masti-
guem sem dentes, pratos refinados.

Começamos a reparar nossa cara no 
espelho do banheiro. Acordamos da 
injeção aplicada com a agulha hipo-
dérmica. Olhamo-nos nos olhos. 
É chegada a hora de fazer a 
barba e ir à rua. Nossa ver-
dadeira morada.

OPINIÃO

CHAMAMENTO AOS 
QUE SABEM LER

 J. DuKeJ. DuKe (Jornalismo - UNIVEL) (Jornalismo - UNIVEL)

P or mais que o tempo passe e a correia nos 
transforme em pseudo-leitores de manche-
tes, o que substituirá nossa sede pelo co-

nhecimento, na dita era da informação? Hoje o impres-
so se redescobre. Passa talvez, pela grande prova. Uma 
certa crise existencial. Qual a utilidade do papel cheio 
de letras antes visto como fonte essencial, e agora tida 
como secundária, à sombra da Internet? 

O avanço tecnológico é a grande sacada da humanida-
de. Mas seria ela a nos descobrir ou nós a descobri-la pe-
rante nossas necessidades sempre tão triviais? Estar neste 
instante do aqui e no amanhã distante quando se conversa 
com um amigo lá no Japão. Percorrer o globo, aos olhos de 
satélites. O estar presente sem estar fisicamente. Ver, ouvir, 
mas não tocar. A falsa sensação de estar super-informado é 
estar de fato informado? O que vale, letra após letra redigida 
na grande teia que nos enrola, nos degola e faz com que 
tenhamos espasmos pela notícia just in time nossa de cada 
segundo? Caros amigos, somos a fronteira do que nós mes-
mos vivemos há alguns anos, com o que viveremos hoje à 
tarde. Tudo muda sempre. E nós, o que mudamos?

As vias arteriais da internet nos levam longe em nossos 
desencontros com a notícia. Tornamos necessários os adven-
tos modernos, mas ainda usamos meias de algodão. Há uma 
mística, nunca totalmente quebrada dentro de si. A mística do 
cheiro, do pegar para ler, do ver a foto no papel – por mais que 
os pixels aumentem nos celulares – do virar a página. 

Kethleen Simony (Jornalismo - FAG)

O dia já estava por entardecer,  de manhã 
foi menino sapeca, sonhador.  Sonhava sua
junta de bois e um par de botas.  “Eu era 

um menino responsável e eficiente no trabalho, tinha 
um par de botas em meu sonho, mas pisava descalço 
no gelo do inverno pra tratar a criação.”

Obstinado semeou idéias, arou palavras e colheu conheci-
mento. “Eu poderia ser um servente de pedreiro, um agricultor, 
ou até mesmo um carroceiro. Mas eu fi z aquilo que não podia”.

Mário Ferreira de Oliveira é filho de agricultores, do in-
terior do Rio Grande do Sul. Família de caboclos numerosa e 
bastante pobre; “Moravam em casebres de chão batido com 
cobertura de palha. Panela no gancho, fogo no chão, ali cozi-
nhavam os poucos produtos colhidos nas roças existentes”.

Quase não havia preocupação com os estudos. As im-
plicâncias com os imigrantes vieram por terminar com qual-
quer vontade de continuar na escola.

Uma vida de sacrifícios, muito trabalho, mas mesmo assim 
os sonhos não se tornaram menores. Depois de sair de casa e 
vir trabalhar em meados dos anos 50 aqui no Paraná com 15 
anos, o garoto franzino que mal havia saído da própria cida-
de fez sua primeira viagem, sofreu com enjôos, mas agüen-
tou firme a saudade de casa. Passou por quase todo o tipo de 
situação, trabalhou muito, recebeu pouco ou nada, conviveu 
com bandidos, fez até mesmo serviço escravo. Queria vencer 
na vida, mas com a cara e a coragem e o pouco conhecimento 
que tinha, era difícil, muito difícil.

“Eu trabalhava em serviço pesado de igual pra igual com 
os peões e não tinha o mesmo descanso; cabia-me ainda a 
tarefa de providenciar a lenha, ajudar a fazer as refeições e la-
var a louça. Por ser um menino, o meu salário era um terço do 
salário dos demais peões, e o meu serviço era o dobro”.

E s t a  f o i  s u a  e s f i n g e  -  d e s c o b r i u  c o m  a  p r ó p r i a 
v i v ê n c i a  p o r q u e  q u e r i a  t e r  c o n h e c i m e n t o,  u m a  p r o -
f i s s ã o,  e  c o m o  s e g u i r  a  v i d a .

 Voltou pra casa depois de conhecer a diferença 
entre “pessoas animais” e “pessoas civilizadas”, despertou 
por definitivo a vontade de aprender uma profissão, ser 
alguém na vida. Superou os problemas com os gringos – 
italianos, e passou a se dedicar a leitura.

  A partir daí Mário não parou mais, trabalhou em 
várias cidades do Rio Grande do Sul, e também do Pa-
raná, aprendeu a profissão de afinador de gaita. Ajudou 
sempre a família, e seguiu obstinado seu sonho e tam-
bém seu destino. Não raro coincidências moldavam sua 
vida, era o mundo conspirando ao seu favor.

 Abriu uma eletrônica em Cascavel, progrediu, teve 
filhos casou-se, e separou-se algumas vezes. Aprendeu por in-
crível insistência a ler, escrever, e principalmente a importân-
cia de ler e escrever sempre. Por obras do destino, recomeçou 
a vida várias vezes, inclusive aos 57 anos.

 Aprendeu a ser gente da maneira que escolheu viver, 
sofreu com seus orgulhos e a personalidade bruta, mas é no 
mínimo um anti-herói, ou um herói ante a vida.

 Mário escreveu até agora 9 livros, entre contos, pensa-
mentos, romances, fi cção, e sua autobiografi a. É membro da Aca-
demia Cascavelense de Letras, e sem dúvidas um vencedor.

Sua linguagem como escritor é bastante próxima a 
da fala, expõem com facilidade o mundo a sua volta. É 
um verdadeiro contador de histórias.

 O livro “Eletrônica da vida” conta sua história, e de sua 
família, mas mais do que isto, faz um apanhado das condições 
da época, desde antes de sua existência como a história do 
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REGULAMENTO

1A Oficina de jornalismo literário “Outra 
Pauta” é um projeto da Gazeta do Paraná 
que não se configura como estágio - vis-
to que tal disposição é contra as normas 
éticas e legais da profissão.

2As atividades desenvolvidas na Oficina 
têm como objetivo ampliar as habilidades 
técnicas dos participantes, contribuindo 
assim com a formação de quadros profis-
sionais qualificados para o exercício do 
jornalismo. A participação no projeto não 
representa qualquer forma de vínculo em-

pregatício entre os participantes e 
a Gazeta do Paraná. Para todos os 

efeitos, “Outra Pauta” é uma ativida-
de caracterizada como extracurricular 

para fins acadêmicos. Tal condição se vê 
assegurada pela vinculação do projeto à 

presença de um profissional ligado à docên-
cia em cursos de jornalismo como responsável 

pela oficina (Prof. Dr. Silvio Demétrio).

3A publicação ou não das respectivas matérias, repor-
tagens e artigos que forem produzidos durante a sua 3tagens e artigos que forem produzidos durante a sua 3
realização ficam condicionadas à aprovação do res-
ponsável pela oficina e, numa instância acima, ao edi-
tor chefe do jornal e seu diretor geral.

4Podem participar todos os alunos que cursam Jorna-
lismo nas três instituições de ensino que oferecem a 
formação em Cascavel: FAG, Unipar e Univel. Esta se-
gunda edição da oficina também está abrindo três 
vagas para a participação de alunos de jornalismo de 
outras cidades que se disponham a vir para Cascavel 
participar das atividades. A inscrição no teste seletivo, 
bem como a participação na Oficina são inteiramente 
gratuitas.

5Serão escolhidos três participantes de cada instituição 
e três que vêm de outras cidades segundo classifica-
ção em prova a ser aplicada em cada instituição pelo 
responsável pela oficina.

6Os único documento necessário para a inscrição é o pre-
enchimento on-line do formulário de cadastro no teste 
para a o� cina (disponível no blog do Outra Pauta).

PARA 
ENTENDER 
O PROJETO 
OUTRA PAUTA

Gazeta lança segunda etapa da o� cina Outra Pauta
Oficina agora é aberta para todos os alunos de jor-

nalismo da região que consigam se classificar para as 
12 vagas disponíveis.

“Não escrevo contra alguém ou algo. Para mim, 
escrever é um gesto absolutamente positivo: dizer o 
que se admira e não combater o que se detesta. Es-
crever para denunciar é o mais baixo nível da escri-
ta. Em contrapartida, é verdade que escrever sig-
nifica que algo não vai bem no estado da questão 
que se deseja abordar. Que não se está satisfeito. 
Então, eu diria: escrevo contra as idéias prontas. 
Escrevemos sempre contra as idéias prontas”. 
(Gilles Deleuze)

A segunda turma do projeto Outra Pau-
ta que a Gazeta do Paraná lança a partir de 
julho é a consolidação e continuidade da 
iniciativa pioneira e que acontece com a 
parceria dos cursos de jornalismo que 
existem em Cascavel e região. Hoje a ci-
dade conta com três instituições de en-
sino superior que oferecem a formação 
acadêmica para o exercício da profis-
são de jornalista. A Gazeta do Paraná 
estará oferecendo aos alunos desses 
cursos a oportunidade de participar 
de uma oficina de Jornalismo Lite-
rário que será coordenada pelo 

jornalista e professor Silvio jornalista e professor Silvio 
Demétrio.

Desde março a primeira turma do projeto pôs em prá-Desde março a primeira turma do projeto pôs em prá-
tica instituição (Unipar, Univel e Fag). Cada turma partici-
pará da oficina que durará por um período de quatro me-
ses, totalizando 320 horas de atividades extracurriculares. A 

programação da oficina é voltada para o desenvolvimento de 
recursos próprios do Jornalismo Literário. O resultado dos tra-
balhos será publicado semanalmente em um caderno especial 

que circulará todas as segundas-feiras.
Podem participar do processo seletivo todos os alunos que es-

tejam matriculados nos cursos de jornalismo das instituições referidas 
acima desde que comprovem estarem cursando o 3º ou o 4º ano do 
curso. Nesta segunda edição, o Outra Pauta está abrindo a possibilidade 

de participação para alunos que estudem em outros cursos da região e 
que possam se deslocar para Cascavel para participar das reuniões de pau-
ta durante as atividades da o� cina. A data e o local da realização do teste 

seletivo serão divulgados pela Gazeta do Paraná e pelo blog do Outra Pauta 
( http://outrapauta.wordpress.com ) e as inscrições já estão abertas através do 
preenchimento do formulário de inscrição disponibilizado em nosso blog. As 
questões da prova abordarão conhecimentos gerais (atualidades), ortogra� a, 

teorias do jornalismo e redação.
Durante os quatro meses da oficina serão produzidas reportagens espe-

ciais a partir de métodos do Jornalismo Literário, vertente que tem na expe-
riência americana do New Journalism e no tipo de jornalismo que 
marcou época no Brasil com a revista Realidade seus prin-marcou época no Brasil com a revista Realidade seus prin-

cipais referenciais. O jornalismo literário pode ser cipais referenciais. O jornalismo literário pode ser 
definido como uma abordagem diferenciada 
do processo de produção jornalística no sen-

tido que os aspectos formais do texto são 
tão importantes quanto o conteúdo 

da matéria. Trabalha-se com uma 
proposta fundamentada em 

desautomatizar rotinas, 
que dentro de 

uma manei-

ra convencional de se pro-
duzir jornalismo, acabam 

por estereotipar o olhar 
que o jornalista lança so-

bre o fluxo dos aconteci-
mentos da vida da comuni-

dade para qual ele escreve. 
O jornalismo literário também 

é conhecido como jornalismo 
narrativo - nos países de língua 

inglesa é o termo que atualmente 
se emprega para designar este tipo de 

prática jornalística. A New Yorker, por exemplo, 
é uma publicação que trabalha fundamentalmente 
com este tipo de abordagem. Aqui no Brasil o que 
mais se aproxima atualmente desse tipo de jorna-
lismo é o que é produzido pela Revista Piauí.

Além dos trabalhos práticos da oficina, o 
professor Silvio Demétrio estará conduzindo 
discussões sobre os limites entre fato e ficção, 
estilo e norma, opinião e informação, especiali-
zação e segmentação, além de elementos da 
formação histórica do jornalismo literário. 
Ao longo da realização das oficinas serão 
programadas algumas discussões abertas 
para todos os estudantes de jornalismo 
da região a partir da exibição de material 
áudio-visual sobre os principais marcos 
na construção dessa modalidade de 
jornalismo como a obra de Tom Wolf, 
Hunter Thompson, Truman Capote, O 
Pasquim, Realidade, entre outros.

7A prova cobre três áreas indispensáveis: atua-
lidades e cultura geral, ortografia e teorias do 
jornalismo. Ao todo serão 20 questões (10 de 
atualidades e cultura geral, 5 de ortografia e 5 
sobre teorias do jornalismo). A nota atribuída 
ao aproveitamento do candidato será estipula-
da num valor de 0 (zero) a 10 (dez).

8 O critério de desempate no concurso entre 
os concorrentes de uma mesma instituição 
será, em primeiro lugar, o ano ou período 
que aluno está cursando quando da realiza-
ção do teste e, como critério definitivo caso 
o empate persista, a análise dos históricos 
escolares dos candidatos.

9 A correção e análise das provas dos candidatos 
será feita pelo responsável pela oficina.

10O resultado do teste será divulgado juntamen-
te com cada coordenação de curso e através 
do jornal Gazeta do Paraná e também pelo 
blog do Outra Pauta. Os candidatos seleciona-
dos através desse processo poderão então pre-
encher o termo de compromisso que os torna 
oficialmente inscritos na oficina. O documento oficialmente inscritos na oficina. O documento 
tem como síntese a disposição do participante tem como síntese a disposição do participante 
em comparecer em 80% das 320 horas de ati-em comparecer em 80% das 320 horas de ati-
vidades programadas pela oficina como condi-vidades programadas pela oficina como condi-vidades programadas pela oficina como condi-
ção para a emissão do certificado pela Gazeta ção para a emissão do certificado pela Gazeta ção para a emissão do certificado pela Gazeta 
do Paraná. O certificado será assinado pelo res-do Paraná. O certificado será assinado pelo res-
ponsável pela oficina, pelo editor-chefe e pelo ponsável pela oficina, pelo editor-chefe e pelo 
diretor geral da Gazeta do Paraná. 
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