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Suspiro de Liberdade

COMO CONSTRUIR 
UM JORNALISTA?

 Mariana Lioto (Jornalismo - UNIVEL)

Oprimeiro material necessário para construir 
um Jornalista (desses bons, com J bem mai-
úsculo) infelizmente não pode se comprar 

nem emprestar. É algo que não tem nome, alguns cha-
mariam de dom, outros de talento, na dúvida, denomina-
remos de elemento essencial. O elemento essencial com 
certeza é inato. Algumas tentativas de construir jornalis-
tas sem usar o elemento essencial foram, em curto ou 
médio prazo, desastrosas.

Para lapidar o elemento essencial você irá precisar 
de uma ferramenta resistente, e nada barata, conheci-
da como Curso Superior. Existem vários tipos de Curso 
Superior no mercado. Alguns fornecedores estão re-
almente preocupados com a qualidade da lapidação 
que podem proporcionar, outros se preocupam mais 
em vender Cursos Superiores em grandes escolas, 

pouco importando a qualidade da lapidação. Para 
se produzir um bom Curso Superior as fábricas 

precisam contar com uma estrutura adequada e 
profissionais-professores, especializados.

Ultimamente, vem se exigindo a � scalização 
em cima da qualidade dos Cursos Superiores, 

testes como o Enade, ou ainda o atenção de 
Sindicatos e outros órgãos deveriam ser ma-

neiras de garantir a e� cácia dos Cursos Su-
periores na lapidação. A nomenclatura 

Supe-ior foi adicionada porque a ferra-
menta não é só um curso, ser Supe-

rior, segundo diz o Aurélio, é “estar 
mais acima, mais elevado. Aquilo 

que atingiu altíssimo grau. Que 
tem qualidade excelente”.

Então, após selecionar um 
Curso Superior de qualidade, 

o próximo passo ocorre du-
rante a lapidação. Trata-se 

da adição de elementos 
como ética, bom-senso 
e pro� ssionalismo. A 
quantidade é ilimitada, 
quanto mais melhor 
- diz um ditado não-

hiperbólico que “uma tone-
ladinha de ética não faz mal a 
ninguém”. Nos casos onde esses itens faltaram, a lapidação do 
elemento essencial foi de� ciente, e o jornalista não vingou.

Os especialistas em construção de Jornalistas ainda discu-
tem a existência de um outro elemento supostamente adicio-
nado nessa etapa: A imparcialidade. Não se sabe se ela existe 
realmente ou é uma busca individual (e talvez utópica) do 
Jornalista, que acaba por ser parcial, porque não consegue 
(nem deve) se livrar da sua subjetividade.

O que não se discute é a necessidade de baldes e 
baldes de informação. Sem informação de qualidade ja-
mais se construirá um Jornalista. Que venham então in-
formações de todos os lados, elas não pesam e são um 
elemento indispensável.

Depois de devidamente lapidado pelo Curso Su-
perior, o Jornalista ainda não está pronto. Ele precisa 
ser enviado a ambientes específicos para uma fase 
que chamaremos de maturação. Esses ambientes 
vão da redação ao estúdio, conforme a aptidão do 
Jornalista. Somente nesses locais o Jornalista terá 
sua construção completa.

Se cumpridas todas as etapas, pronto! Você 
terá um Jornalista prontinho para atuar como me-
diador social.

No feriado de Tiradentes, há exatas dezesseis 
segundas-feiras, quem passou pela manhã no cal-
çadão pode ter reparado numa moça, sentada 
num banco de praça, sorrindo feito criança, de-
vorando com olhos afoitos as páginas coloridas 
de um jornal que tinha no colo. Era o resultado 
da primeira experiência do Outra Pauta, cuja dia-
gramação causou algo como um hipnotismo, 
um “não posso crer na materialização desse 
trabalho”. Quem viu a moça sorrindo não sabia 
que o sorriso era de satisfação. Satisfação em 
poder se ver no texto, se ver enquanto sujeito, 
despida de formas limitadoras e estruturas 
taxativas: tinham publicado mesmo.

Foi na busca de se construir como Jor-
nalista que a moça buscou um elemento a 

mais: a O� cina de Reportagem. Foram 
dezesseis semanas de aproximação com 
a prática, de alguns erros e muitos acer-
tos, mas acima de tudo de aprendizagem: 
pautas difíceis, entrevistas satisfatórias, 
desconstrução de conceitos prontos, re-
construção de idéias. Para ela, até então,  
a segunda-feira havia sido um dia chato. 
Era só preguiça e aquele desejo incontro-
lável de prolongar o � m-de-semana para 
poder se render à preguiça e dormir até 
mais tarde. Mas curiosamente, de uns 
meses para cá, sua visão da segunda-
feira mudou muito. Acorda cedo e dis-
posta, com vontade de sair logo de 
casa para buscar um produto que lhe 
trazia satisfação: era bom ver o fruto 
do trabalho de um grupo, idealizado 
vírgula por vírgula, exposto nas ban-
cas. È um suspiro de liberdade em 
meio às formatações quadradas. 

A moça? Passa pela o� cina e 
sai mais perto de ser Jornalista. O 
que � ca? Nas bancas, os suspi-
ros de liberdade semanais. 

s ob o domínio 
da surpresa 
tudo acon-

teceu de maneira insólita. O 
Outra Pauta materializou-se 

assim, no risco da urgência. Uma 
o� cina agenciada a um caderno 

semanal de jornalismo narrativo 
com uma proposta gráfica dife-

renciada. Projeto irmão, para não 
dizer filho, do Gazeta Alt. 

Uma perspectiva de implosão 
dos clichês começou a ser delineada 
muito antes disso, com a contradição 
pairando sobre a ladainha que a� rma 
ser o mercado de comunicação avesso 
a qualquer coisa que não se coloque 
próxima ao lugar comum do lucro 
imediato. A tarefa então se constrói 
a partir de duas necessidades orien-

tadas segundo uma via de mão 
dupla– abrir um canal direto de 

interlocução com os cursos 
de jornalismo e trazer algo 

da academia numa pers-
pectiva viável de pu-

blicação para ser 

incorporada no � uxo contínuo de 
produção do jornal. 

Que situação poderia ser 
mais desa� adora do que essa?

Sem o abrigo das paredes de mar� m que 
edi� cam o conforto acadêmico, mas também as-
sumindo os riscos de tropeçar na indiferença do 
público. Colocar-se fora de dois territórios vizinhos 
de forma simultânea é abrigar-se sobre a linha de 
fronteira. No caso, a própria zona de choque na in-
terlocução do mercado e da produção acadêmica. 
Provocar um duplo devir no qual tanto o mercado 
quanto a academia não mais se reconheçam segundo 
seus preconceitos mais arraigados - algum movimen-
to nômade que desestabilize essas fronteiras estabe-
lecidas pelo preconceito maior de que teoria e prática 
só podem se relacionar de maneira excludente.

Todos os que acolheram a idéia são co-responsá-
veis por esse momento de concretização objetiva do 
projeto Outra Pauta. A primeira turma da o� cina cumpriu 
com coragem e rigor essa difícil e nem sempre valoriza-
da tarefa que é a aventura de produzir jornalismo com a 
autenticidade da paixão. Nessa edição deixamos livre aos 
nossos protagonistas o espaço para registrarem suas per-
cepções. A 16ª edição o� cialmente fecha a primeira turma 
do Outra Pauta. Fica aqui a dívida para com todos os parti-
cipantes que abraçaram a idéia e a tornaram uma realidade. 
Indiferentes ao ceticismo de uns e a aposta 
no cinza de outros, a força dos alu-
nos que participaram dessa pri-
meira turma é um exemplo 
concreto de que 

nem tudo 
se resume à moral 
de rebanho. É deles o méri-
to de tornar possível que agora 
outra turma leve o projeto adian-
te. Qualquer outra palavra além 
de gratidão seria inadequada num 
momento como esse.

Como certa vez escreveu Tor-
quato Neto em sua coluna no Últi-
ma Hora, “o princípio está no � m”. 

Prof. Dr. Silvio Demétrio
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ANTES QUE TUDO ACABE

CHAMAMENTO AOS
QUE SABEM LER

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

COMPROVADO

O FIM NÃO É ONDE
COMPROVADO

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

- Hissae! Vi seu nome no jornal, então comecei a ler e
quando percebi já tinha acabado, precisava de mais umas
quatro páginas.

- Eu leio o jornal só por causa disso...
Tudo bem que são minhas amigas, mas elas não têm o

costume de ler o jornal diariamente. Porém, toda segunda-
feira o assunto principal das nossas conversas, pela inter-
net, era sobre o caderno. Sem contar aqueles familiares que
a gente encontra às vezes e que acompanham sempre as
matérias e que as elogiam. E como esquecer dos amigos
que apontam os erros, que cobravam e que incentivavam a
cada nova pauta, a minha superação? 

Como em um relacionamento que acaba e que ainda
deixa marcado na memória as lembranças, o NOSSO cader-
no nunca será esquecido, nem por mim e nem por ninguém
que fez parte desse projeto.  Nunca será possível apagar as
emoções, as aflições e as crises ao tentar escrever sem estar
pautada. Nem da salinha onde são arquitetados todos os
nossos planos sobre como impressionar o nosso leitor nos
cadernos seguintes. Ou então, ‘quando o professor cita uns
15 autores diferentes’ e eu ainda não conheço nenhum, ain-
da continua o sentimento de frustração.

Se o ciclo da água é evaporar, condensar em nuvem e
voltar para a terra em forma de chuva, o ciclo do Outra Pau-
ta é dar ânimo para seguir com a profissão, abrir os olhos
para mostrar outras formas de expressão e, por fim mostrar
que tudo continua. O jornalismo pode sair da “chatice” ro-
tineira e se tornar uma atividade prazerosa, trazendo o
jornalista para dentro da matéria, acabando com a 
análise fria e distante dos fatos.

Esse não é o fim do Outra Pauta e sim o
começo de mais uma etapa, no qual novos
acadêmicos participarão do projeto e, as-
sim como a NOSSA equipe, conquistarão

P or mais que o tempo
passe e a correria nos
transforme em pseu-

do-leitores de manchetes, o que
substituirá nossa sede pelo conhe-
cimento, na dita era da informação?
Hoje o impresso se redescobre. Pas-
sa talvez, pela grande prova. Uma
certa crise existencial. Qual a utili-
dade do papel cheio de letras antes visto como fonte essen-
cial, e agora tida como secundária, à sombra da Internet?

O avanço tecnológico é a grande sacada da humani-
dade. Mas seria ela a nos descobrir ou nós a descobrí-la 
perante 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 glo-
bo aos olhos de satélites. O estar presente sem estar 

fisicamente. Ver, ouvir, mas não tocar. A falsa sensa-
ção de estar super-informado é estar de fato in-

formado? O que vale, letra após letra redigida 
na grande teia que nos enrola, nos degola 

e nos faz termos espasmos pela notícia 
just in time nossa de cada se-

gundo? Caros amigos, 
somos a 

fronteira do que nós mesmos vive-
mos 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 a quantidade dos pixels por milímetro quadrado aumen-
te nos celulares – do virar a página.

È muito estranho ser um agente desse processo. Sol-
dados na linha de combate. Senhores de escravos libertos,
quando tentamos pôr letras no papel que morrerá por nossa
causa justa. Poderia falar à luz de tantos outros que nos trou-
xeram até aqui, à lâmpada a iluminar nossa ideológica pro-
fissão. São autores valetes, de armadura e espadas afiadas
na análise do cotidiano de se fazer um impresso. Mas, licen-
ça autores. Para pegar 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 fi rme de Gutemberg, nosso primeiro Papa.   

Se o impresso aca-
bará? Sim, acabará. Acabará
da maneira que o vemos hoje  as-
sim como a edição que nesse momento 
está sendo preparada acabará ainda hoje 
para amanhã renascer. Dos fatos diversos 
colocados à revelia em letras amiúde. Che-
gamos ao linear de tudo que a academia 
alertou. Existirá sempre espaço para o 
bem feito, para o bom profissional. O que 
todo mundo faz, todos fazem. Exemplos 
como o ALT e o Outra Pauta mostram a
força que podemos ter, mesmo que exis-
tam aqueles que mastiguem sem dentes,
pratos refinados.

Começamos a reparar nossa cara no
espelho do banheiro. Acordamos da inje-
ção aplicada com a agulha hipodérmica. 
Olhamo-nos diretamente nos olhos. É 
chegada a hora de fazer a barba e ir à
rua. Nossa verdadeira morada.

Às vezes temos que abandonar o que realmen-
te amamos para seguir em frente. Algumas vezes por 
escolhas próprias, outras por imposição do destino.  A 
todo o momento estamos nos confrontando com situa-
ções em que é preciso ir adiante ou voltar. Assim como 
em um ciclo vital, tudo nasce, cresce, alcança o ápice, 
decai e acaba... morre, desaparece. Pena que tudo que 
gostamos não dure a eternidade desejada. Pena ainda 
maior quando tudo acaba e, o que sobra sofre por ter 
sido deixado. Pena, pena, pena... 

Há alguns anos, o número dezesseis acompanha-
do com a palavra ‘primavera’ marcava a hora certa para 
casar. Hoje, aos dezesseis anos constituir uma família 
não é a melhor alternativa. Entretanto, na Sweet Sixte-
en Party, tradicional festa americana em que as garotas 
debutam, o número 16 marca tanto para elas, quanto 
para eles, a conquista de alguns direitos, como o de 
dirigir. Embora o OUTRA PAUTA não precise de licença 
para circular nas ruas e chegar até as casas, a décima 
sexta edição deste caderno, marca mudanças e, em es-
pecial o amadurecimento.

Comparar a primeira edição com as demais é a pro-
va dessa maturidade. Assim como vinho, o Outra Pauta 
se encorpou e hoje é muito apreciado, até mesmo para 
quem quase nunca degustava de sabores como esses. 
Assim como o primeiro texto publicado, todas as de-
mais edições trazem a alegria de ver o que foi produzi-
do com afinco, fora também ser admirado e muito bem 
saboreado onde quer que o caderno chegue.

- Brunetiii... Li o jornal hoje! Cara é muito legal. Não 
sabia que isso também era jornalismo.

glórias com essa forma mágica de 
mostrar os fatos.  É o marco que pre-
cisava ocorrer para abrir novas opor-
tunidades para ambos. Por mais que 
gere um grande desconforto, a dor 
da separação também auxilia no 
crescimento e às vezes abre portas. 
Mesmo nunca demonstrando os 
sentimentos, a verdade é que mu-
danças e finais nunca são bem acei-
tos por quem deixa e por quem é 
deixado, cabe a nós darmos a vol-
ta por cima, aproveitar as oportu-
nidades e, fazer valer tudo o que 
passou, utilizando tudo o que 
se aprendeu em um futuro 
próximo. 

 

P.P.
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EU, EU MESMA E VOCÊ
IN pessoal

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

ERA COR-DE-ROSA.
DEIXARAM CINZA.
PRECISAVA DE COR! 

Antes

J ornalismo nunca fora um sonho. Quem sabe aquele fosse um sinal. Já no primeiro dia de
aula, todos que a rodeavam se imaginavam nas telas de TV, nas páginas de jornais, nas
rádios. Ela só queria escrever. Aquele era o jeito que ela iria contribuir com o mundo.

Não a desanimariam. As palavras, cuja dimensão e força são imensuráveis, eram as armas que usaria. De-
safiou quem disse que a realidade era diferente. Ela só queria falar a verdade – mostrar os dois lados, dar vazão

a toda essa vontade de levar tudo a todos que não podem ver. 
No mercado teve algumas decepções. As coisas não eram bem assim. Tiraram-lhe o que melhor tinha: a 

inocência, a fé. Sugaram a alegria e tornaram mecânico o pensar. Ela sofreu ao ver o desejo de mudança se
dissolver em meio a atividades que desafiavam as leis da física. Estava fraca, anêmica espiritualmente, sem

horizontes. O impacto trouxera danos profundos, que julgara irreversíveis.
Quando acreditou não ter saída, ouviu falar sobre uma Oficina de Jornalismo Literário. O brilho 

nos olhos e a crença daquele professor ao anunciar a oportunidade fizeram com que o
compasso do coração mudasse de ritmo. Depois de meses, foi a pri-

meira vez que sentira vontade de escrever. Não sabia o que
era, como funcionaria, mas alguma coisa dentro dela dizia

que aquela seria a grande chance de recuperar a aura, a
paixão que criou pelo jornalismo.

Durante
Não foi fácil. Tudo era muito abstrato, a liberda-

de a incomodava. Era inevitável lembrar da estória
que ouvira uma vez sobre a menininha que sempre

pintava a flor de azul, marrom e roxo. A professora a
convencera então de que aquilo estava errado, que as
cores deveriam ser vermelho, amarelo e verde. De tanto
repetir, ela aceitou. Certo dia a menininha mudou de escola.
Lá, entregaram a ela o desenho de uma flor para pintar. Pegou o
amarelo, vermelho e verde e pintou. 

A estudante se sentia como a garotinha. O hábito de pegar as mesmas 
cores insistia em perturbá-la. Ela havia perdido a essência. Até conseguir se des-
vencilhar foi necessário escrever duas versões do mesmo texto. A primeira, para satisfa-
zer a parcela mecânica da mente e a segunda para (e com) o coração.

Fazer o leitor sentir o que ela sentiu era a maior intenção. Transmitir sentimentos, gerar, criar 
ou simplesmente relembrar sensações. Essa é a melhor parte, porque ela sente o que escreve, vive

a situação, conhece o personagem. A distância entre o profissional e a fonte se limita ao respeito,
à confiança. Eram os laços que a atraiam. A sinceridade na hora de explicar o objetivo da matéria,

além da coragem e certeza ao afirmar que o que ela escrevera sairia da mesma forma que man-
dou para o editor. 

O melhor
Foi justamente essa característica que proporcionou o momento mais prazeroso: o ápi-

ce da realização. Em uma das reuniões, com de costume, discutiram a edição anterior. Nela, os
textos haviam sido otimistas demais e realistas de menos. Todos tinham consciência. Aquele 
foi o único momento que a entristeceu. Não podia ficar assim, era preciso um manifesto – por

escrito, obviamente. O tema foi a censura, trabalhado com as músicas de Chico Buarque e
com tom excessivo de sinceridade. Era desafiador, seco, direto. Não havia informações

inéditas, apenas o que todos sabem, mas ninguém diz. A cartola* era “texto não-publi-
cável” e, assim como o nome, havia a consciência de que era impossível publicá-lo

mesmo. Num surto de coragem, ela resolvera mandá-lo ao editor, não custava
tentar. A resposta fora a surpresa que precedeu a glória: na edição

seguinte lá estava ele, publicado, sem alterações. O primeiro 
momento explícito de liberdade de expressão. A mola do 

fundo do poço, a esperança renovada.

O sentir
Jogaram na frente dela uma aquarela de cores, tin-

tas, giz pastéis, e a sensação se repetiu tantas e tantas
vezes. O espaço para criar, a liberdade para escrever, a
falta de amarras, o sentir. Ela sentiu tudo que lhe fora
proposto. Sentiu as vibrações de vida no cemitério, o
medo ao ler o livro na praça abandonada, a inocência
daquelas crianças que vivem em meio aos temores dos
adultos, a ausência das filas, o humor dos avarentos,
os sonhos do Seu Manuel, o terror ao ouvir a música
a quatro mãos, a dor de ser mulher, o calor dos biquí-
nis no frio do inverno, a surpresa ao encontrar o pintor
misterioso, a emoção da trajetória de Piaf e o amor ao 
jornal impresso. Sentiu ao escrever suas matérias e ao 
ler a dos colegas. Sentiu a satisfação de aprender to-
dos os dias, com cada palavra, com cada risada, com 
cada reflexão. Fez amigos, conquistou espaço. Desco-
briu seu estilo sem se dar conta e hoje não abre mão 
dele por nada. Vivenciou cada segundo como se fosse 
o último na intensidade, como se não fosse o último na
esperança - mesmo sabendo que ele estava por vir. 

Depois
Hoje, não encontra palavras para demonstrar o 

quanto é feliz pela oportunidade. Não só de escrever e
aprender – mas de SE reencontrar. Ela é grata àqueles
que tornaram o Outra Pauta possível. Ao diretor-presi-
dente, Marcos Formighieri e ao diretor administrativo,
Guilherme Formighieri, que apostaram no caderno e
deram espaço à criatividade e inovação. É grata àque-
les que leram e acreditaram no fruto do trabalho que
veio ao mundo com tanto amor e carinho. É grata a to-
dos que estiveram envolvidos: ao idealizador e seme-
ador de sonhos reais, Prof. Dr. Silvio Demétrio; ao ta-
lentoso e promissor diagramador, Douglas Menegazzi;
aos inesquecíveis colegas Diego, Núbia, Bruna, Neify,
Mariana, Kethleen, Alessandra e Kerlly; ao pessoal da
gráfica, da distribuição entre tantos outros que parti-
ciparam direta ou indiretamente do processo. E por úl-
timo, mas não menos importante, aos seus pais – que
a levaram a todos os lugares, a esperaram e incentiva-
ram sempre. Sem eles não seria possível prosseguir.

Ela, que assume um eu não-literário, deseja de 
coração que a nova turma valorize e aproveite cada 
caractere do Outra Pauta para se realizar e redescobrir 
o jornalismo. É com pesar e honra que dou meu até 
breve a esse pedacinho que foi meu, que é nosso e 
que é seu - leitor.

A periodicidade com a qual escreveremos não 
será a mesma, mas não há problemas, afinal nós não 
somos mais os mesmos. 

Muito obrigada!    

*Termo que denomina a frase ou palavra que fica acima do título 
da matéria.       

Depois dos 15

PLAYOFFS DO
JORNALISMO

Kethleen SimonyKethleen Simony (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

A16ª edição do Outra Pauta para mim é como estar 
em uma prorrogação, na fi nal de um campeonato 
de Basquete: o técnico (editor) já disse tudo o que 

poderia dizer antes da disputa: ele agora olha para o time e
torce como quem diz: “vamos lá confi o em vocês”.

Se uma sensação pode dar idéia do momento de
amadurecimento pelo qual estamos passando é a de um
playoff de basquete como o que vou descrever agora:
Durante os 4 minutos e 40 segundos (a prorrogação dura
5 minutos) o time está bem, mas ainda perdem por um
ponto. Nos 20 segundos seguintes o ataque é da equipe
adversária, e a tática deles é rolar a bola pela quadra, já
que assim o tempo não corre; e ninguém de sua equi-
pe pode tocar a bola antes que a equipe adversária
se encoste  nela - uma forma de burlar as regras, ou
mesmo de criar através de suas brechas. 

Você é a capitã (ou capitão) do time, e todos, espe-
ram algum sinal, ou uma atitude da sua parte. A equipe
toda marca pressão, e aqueles 3 ou 4 segundos parecem
intermináveis (é assim que a gente se sente quando en-
trega um texto nas mãos do editor), e você tem duas
opções: ou esperar o ataque chegar, (o mais aconse-

lhável e também a atitude mais passiva), ou arriscar:
disputa a bola, atravessa meia quadra em três pas-

sadas e duas batidas de bola e faz uma cesta que
provavelmente você tinha certeza que consegui-
ria nos segundos restantes do trajeto.

Desculpem-me os caros leitores que pouco
ou quase nada puderam compreender do exemplo

dado acima, mas é que dizem que a gente só sabe o
que é bom ou mal através de comparações daquilo

que já vivemos, ou mesmo 
sob a visão de mundo que possuímos. 
É o nosso foco, ou ponto de vista. (Eu joguei 
basquete durante 7 anos por Cascavel, antes de
cursar a faculdade de Jornalismo) e a cena descrita
acima aconteceu de verdade no ginásio Eduardo Luvi-
son; aprendi naqueles segundos que todas as nossas
decisões, mesmo as pequenas escolhas da vida, é que
fazem a diferença. 

E por isso acredito que ser Jornalista não é 
somente escrever sobre uma notícia, ou dá-la ao
leitor; é também escolher ser um contador de his-
tórias reais, torná-las interessantes a partir de um
ponto de vista diferente. É perceber o que está em
jogo, e saber lidar cotidianamente com a ética, os
sentimentos, e a vida das pessoas.

Escolher tratar de um assunto sob o próprio 
olhar, às vezes incomoda, mas também experimen-
tamos isso no Outra Pauta, através do jornalismo na
sua melhor forma, um estilo conhecido como nar-
rativo. Demonstramos nossas limitações, participa-
mos mais abertamente da construção da noticia, e
fomos capazes de ir além.

A oficina tem todos os momentos de um grande 
jogo: a seleção, a abertura, as jogadas (as escolhas do 
que vai se tornar notícia), estudamos os outros times, 
(aprendemos formas diferentes de tratar o texto), fo-
mos a campo – quadra-, cansamos, ganhamos novo 
ritmo, vibramos com a equipe, por vezes esperamos 
mais de nós mesmos, tivemos contato com os tor-
cedores (leitores), aprendemos a confiar no técnico 
como amigo (Professor Silvio), e buscamos a vitória – 
de nos tornarmos Jornalistas melhores. E o que é ain-
da mais gratificante: conferimos os resultados do bom 
trabalho, fizemos amigos, e adquirimos experiência e 
coragem para o próximo desafio. 

3
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RECOMEÇO

A ÚLTIMA HISTÓRIA 
 Alessandra Tibes (Jornalismo - UNIPAR)

H oje venho com saudosismo, carinho e melancolia contar a 
história de uma Fênix que nasceu em Cascavel. Não está sen-
do fácil anunciar a sua auto-combustão, pois como as outras 

sete partes do corpo desse pássaro que levantou vôos altos e rasantes, 
levando sempre a carga pesada do compromisso com uma superação, a 

cada nova edição escrever de forma criativa e diferente do jornalismo 
convencional ao qual a academia nos vicia a escrever já nos primeiro 

dias de aula - também eu virarei cinzas. 
Mas não quero agora falar sobre o ninho com ramos untados 

de gomas odoríferas ou das expectativas sobre a nova fênix, 
quero falar sobre o que e como foi para eu fazer parte des-

se pássaro. A primeira reunião de pauta foi a mais mar-
cante, era tudo novo, as dúvidas rondavam juntas 

às curiosidades. No auditório do jornal foi o lo-
cal onde tive os primeiros contatos com o a 

primeira turma formada para o Outra Pauta. 
Alguns já se conheciam. Outros, como eu, 

estavam começando a se conhecer. A 
moça ao lado da qual me sentei usava 

scarpin roxo, de porte elegante e 
traços simpáticos e delicados. 

A cada nova reunião de 
pauta aconteciam novas 
descobertas, e a vonta-
de de escrever algo 
novo e criativo au-
mentava o medo 
de se arriscar. A 

intimidade entre os colegas também crescia. Em pouco tempo 
já se associavam características ao integrante: um “bendito 

fruto entre as entre as mulheres” se destacou não só por 
ser o único homem, mas também pelo seu jeito sarcás-
tico, interesse pela morte, inteligência e criatividade, 
estas duas últimas características não faltaram a ne-
nhum dos integrantes. 

Como me impressionou a moça que fez o bambu do 
zoológico falar, a cada texto a admiração pelo seu esti-
lo aumentou, ou então o tratamento delicado e doce 
dado pela moça dos scarpin roxos a temas muitas ve-
zes secos e ríspidos, sem contar a preocupação com as 
datas, temas todos organizados na agenda da moça 
da matéria sobre o hotel do centro, e o jeito sério e 
preocupado a cada pauta de quem um dia � cou sem 
pauta, não podendo esquecer da moça dos cabe-

los cacheados e sorriso meigo nos lábios, e muito 
menos da dos cabelos negros e lisos que voltou 

nossos olhares ao “umbigo de Cascavel”.
O tempo se torna cruel. Como se subísse-

mos uma montanha, começamos a rolar 
para baixo, foi como se chegássemos 

ao ápice. Os trabalhos da acade-
mia foram sufocando: TCCs, 

problemas particulares, 
compromissos pesso-

ais, em fim, uma 
série de coi-

sas fez 

com que mui-
tos deixassem 
sem o Outra 

Pauta às ve-
zes, suponho 

eu, em segundo 
plano. Aos pou-

cos o auditório 
do jornal foi se 

tornando vazio, 
chegando ao ponto 

de alguns, como eu 
pararem de escrever.

Mas já era previsto 
as cinzas e a ressurreição 

desta pelo idealizador do 
Outra Pauta, o qual já está 

cuidando para que o ovo da 
nova fênix ecloda com mais 

vigor e criatividade, para evo-
luírem dos nossos erros e acer-

tos. Para mim a frase que de� ne 
essa oportunidade: “o outra pauta é 

como se me dessem uma caixinha de 
lápis de cor para colorir os textos” dita 

diversas vezes pela Amábyle.
Desejo boa sorte aos próximos “outrapau-

tenses”, ao professor Sílvio e Douglas, ambos 
responsáveis pelo belo colorido dessa ave de 

cabeça roxa. Acabo essa última linha com a sen-
sação de que muito pouco falei sobre algo que se 

tem muito a dizer e com quem muito aprendi.  
 

PALAVRA 
REESCRITA

PAISAGENS PINTADAS PAISAGENS PINTADAS PAISAGENS PINTADAS 
COM ALMA

Neyfi MüllerNeyfi Müller (Jornalismo - FAG)(Jornalismo - FAG)

D izem que tudo o que é bom dura pouco, mas o tempo é as-
sim, para o que passou tornar-se inesquecível.

Foram 16 edições... Vidas que conheci, histórias que 
admirei, concepções que firmei, protestos que fiz e principalmente mu-
danças e crescimento que tive.

No começo de tudo a proposta era muito tentadora, mas parecia 
distante. Haveria uma prova (que estava dificílima) e os três primeiros 
colocados de cada faculdade participariam da oficina de reportagem 
“Outra Pauta”, que teria como objetivo construir textos literários 
que formassem um retrato a partir de algum espaço, resultando 
praticamente em uma paisagem.

A partir daí os “aspirantes” a jornalistas deveriam ter per-
cepção e imaginação para enxergar além do que os olhos 
podem ver, procurar fontes diferentes e não ficar na li-
mitação do clássico depoimento da testemunha.

Os textos deveriam ser não muito 
objetivos, mas também não mui-
to românticos, e ao lê-los 

você deveria ter a im-
pressão de que se uma pala-
vrinha fosse retirada, o texto iria des-
montar todo.

Lembro de cada texto feito, de cada palavra 
apagada e reescrita.

Logo na primeira edição tive que passar algumas 
horas no plantão da polícia militar para registrar as ocor-
rências e os procedimentos utilizados pelos policiais. Estava 
tarde, frio, e no mural de recados havia a foto de um “procura-
do”. Tudo contribuía para criar o texto perfeito, aquele que seria 
além do óbvio. Já na segunda edição conheci uma das pioneiras 
de Cascavel, a dona Elda, que me contou a história de seu mari-
do, que em fase terminal oferecia as dores como sacrifício para pro-
blemas alheios serem resolvidos. Depois, vieram as visitas ao lar dos 
bebês, e junto com elas, os questionamentos que me fiz em relação 
ao mundo e àquelas crianças tão promissoras e ao mesmo tempo tão 
desmotivadas com a vida. Contei um pouco do meu estágio na TV labo-
ratório da minha faculdade e os programas que ali são produzidos e refleti 

sobre o porquê de os cursos de Jornalismo em Cascavel estarem perdendo 
o prestígio e aumentando o número de cadeiras vazias. Na edição seguinte, 

eu teria que me descrever a partir de uma música, e foi neste número que eu 
compartilhei minha dependência de Deus. Passeei pelo mercado e pude notar na 

fila, perfis, vidas, histórias e personalidades. Num sábado de manhã participei de 
uma aula de Hebraico. Outro dia, defini o que era o pecado da gula. Defendi as placas 

de trânsito e aconselhei motoristas a respeitarem estas. Compartilhei quanto custa um 
casamento, e relatei três etapas dele: a escolha do marido, o planejamento da festa e por 

fim, quanto custa manter um casamento. Juntamente com o frio vieram as explicações de 
que sorvete pode sim no inverno, e até faz bem. Contei minha lista favorita de filmes e porque 

eles marcaram minha vida. Enfim, que textos ecléticos e que aprendizado eficaz. 
Nas reuniões de segunda-feira convivemos com a cartografia, a ecfrase, o Jornalismo Gonzo, a diacrô-

nica, David Hockney, Hunter Tompson, a etnografia, Paul Aster, cósmos, epifania, Ulisses, Odisséia, James Joyce, 

Gastón Bachellart, Julio Plaza, Freud, Tom Wolf, Char-
lot Simons, Ligeti, Charles Bukowski, Darcy Ribei-

ro, Leminski, mas o que eu mais admirei foi o 
porta-voz, o canal que me apresentou a estes, 

àquele que pela sua ousadia, confiou em 
simples (mas sonhadores) estudantes 

de Jornalismo e não apenas ideali-
zou, mas realizou um projeto como 

este, professor Silvio Demétrio, 
que consegue saber de cabe-

ça, a vida, os feitos e o senti-
do de cada palavra e nome 

acima citado.
Obrigada professor 

Silvio e leitores. 
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