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Resumo: O texto faz uma reflexão sobre a produção do jornal- laboratório como 
processo de aprendizagem na Faculdade de Jornalismo da PUC-Campinas. Questiona a 
excessiva tecnização dos cursos de graduação que se voltam ao mercado em detrimento 
do conhecimento. Defende a produção laboratorial impressa como a concretização de 
um trabalho integrado entre alunos e professores para a compreensão efetiva do 
processo de produção jornalística dentro do Projeto Pedagógico do curso. Discute a 
construção da linguagem jornalística, da manutenção da identidade profissional e do 
atendimento a linha editorial do veículo impresso. 
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Introdução 

A formação de jornalismo na Universidade enfrentou durante muitos anos o 

desafio da interação teórico-prática. A renovação do ensino do jornalismo se dá pela 

introdução de atividades práticas que reproduzem na Universidade as rotinas de 

produção, preparando o futuro repórter e editor para a vivência integral dos mecanismos 

de geração e divulgação de notícias e comentários. 

Nesse sentido, as universidades privadas têm mostrado intensa preocupação no 

que se refere a adequação de sua grade de disciplinas práticas ao mercado de trabalho. A 

proposta curricular da Faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas proporciona atualmente aos alunos do 6º e 7º semestres do curso, a produção 

laboratorial impressa através da disciplina Jornalismo Aplicado A e B. O jornal 

impresso “Página Aberta” atende as exigências pedagógicas do curso e traz consigo a 

expectativa do aluno na produção propriamente dita. 

Pode-se creditar ao exercício do jornal- laboratório uma mudança significativa da 

competência profissional pelos estudantes que optaram pelo jornalismo como carreira.  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicação Educativa, do Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom 2006 
2 Simone Cecília Pelegrini da Silva é jornalista profissional. É mestre em Comunicação e Letras pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. É doutoranda em Educação pela Universidade Metodista de 
Piracicaba. É discente da Faculdade de Filosofia da Unicamp. É professora e pesquisadora da PUC-
Campinas nas faculdades de Jornalismo e Relações Públicas. Integra o Grupo de Pesquisa “Sociedade 
Mediatizada: Processos, Tecnologia e Linguagem; e-mail: pelegrini@puc-campinas.edu.br 
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Com a utilização de uma Redação Modelo, que foi estruturada a partir das 

necessidades específicas do curso, os alunos dispõem de um espaço próprio na 

faculdade para a efetiva discussão de pautas, fontes e estruturação do seu texto. O 

espaço também está reservado a recepção de entrevistados, reuniões editoriais e 

diagramação. 

O desafio de produzir um jornal editorialmente alinhado às exigências 

profissionais e que sustente o Projeto Pedagógico tem sido um desafio mensal para os 

alunos que buscam experiência no jornalismo impresso. O desafio também estende-se a 

aplicação do projeto, ou seja, a inserção do aluno em novas possibilidades editoriais que 

envolvam a interdisciplinaridade e a adaptação do docente na questão de discussões 

pertinentes a elaboração do trabalho laboratorial. 

A sociedade depende muito do fluxo de informação, mais do que em qualquer 

outra época da História. Sem informação jornalística, o homem contemporâneo não 

consegue orientar-se na vida civil, profissional e mesmo afetiva; os mercados regridem 

em dinamismo e agilidade; numa era de especialidades, especialistas e tribos, é pelo 

jornalismo que se consegue ter contato com o que pensam os outros, isto é, aqueles que 

têm outras especialidades, circulam em outros meios, preferem outras coisas. 

Este trabalho apresenta reflexões sobre a prática laboratorial, especificamente no 

caso do “Página Aberta”- produzido pelos alunos da Faculdade de Jornalismo da PUC-

Campinas - e as experiências do corpo docente durante seu processo de produção. 

 

A rotina de produção 

A introdução dos órgãos laboratoriais provocou o início de mudanças nos cursos 

de jornalismo, indispensável na formação do profissional. 

José Marques de Melo ressaltou no texto “Laboratórios de Jornalismo: conceitos 

e preconceitos” a importância do laboratório em jornalismo impresso: 

Formar jornalistas, sem que lhes desperte o interesse pela 
análise crítica dos padrões vigentes na sociedade e sem que lhes 
ofereça oportunidade de testar tais modelos em laboratórios e de 
criar alternativas inovadoras, é motivo de frustração 
generalizada na área desde a década de 50. (1984) 

 

Existe, portanto, uma consciência histórica sobre a necessidade dos laboratórios 

como espaços fundamentais para a pesquisa e a reprodução ou inovação da prática 

jornalística. O jornal- laboratório “Página Aberta” tem como objetivo preparar os alunos 
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do curso de Jornalismo para os desafios de elaborar um jornal periódico, tendo como 

linha editorial “mídia” e sub-temas diversos. 

 A disciplina trabalha entre outros tópicos: 

a) A regulamentação da profissão de jornalista 

b) A articulação teórico-prática 

c) A formação profissionalizante e a formação humanística 

d) Conceito, teoria e prática do jornal- laboratório 

e) Tipologia 

f) Da pauta à edição 

g) A relação repórter/fonte 

h) Planejamento Gráfico 

i) Etapas chaves do processo de edição 

j) Jornal- laboratório e o público-alvo 

 

 Pretende-se, então, formar profissionais da informação capacitados, tanto no 

ponto de vista técnico quanto ético e humanístico; oferecer ferramentas e apontar 

caminhos necessários para que o aluno também se desenvolva dentro de um processo 

continuado; oferecer uma formação cultural que permita o entendimento do mundo 

contemporâneo; o domínio das teorias inerentes ao jornalismo e o exercício dos 

fundamentos que caracterizam a profissão na aplicação impressa; garantir ao aluno o 

acesso à mais ampla atividade laboratorial possível, para que possam ser exercitados os 

talentos que ultrapassam os limites da sala de aula. O aluno passa a selecionar dentre os 

acontecimentos correntes, aqueles cujos interesses jornalísticos se sobressaem. Colocará 

em prática aquilo que aprendeu sobre pesquisa e elaboração das pautas, sobre a 

checagem das informações necessárias para elaborar matérias. Aprende a ir a campo e 

realizar suas entrevistas. Consegue escrever textos capazes de transmitir informações 

conseguidas para um público não especializado. Também precisa ser capaz de colocar 

em prática os conhecimentos obtidos em sala de aula. Por isso, a atividade é importante 

para relacionar as disciplinas técnicas e teóricas da graduação à futura experiência 

profissional, ainda com a orientação de professores. 

 

 Melo defende os jornais- laboratório, mas destaca sua entrada na sala de aula 

como responsável por um ensino excessivamente tecnizante, excessivamente prático, o 

que considera uma distorção na aprendizagem. 
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É fundamental que os laboratórios sejam estendidos como espaço de 
aprendizagem e de pesquisa e não como complemento da estrutura 
burocrática que em muitos casos os têm administrado de forma 
distorcida, transformando-os em núcleos de produção industrial e só 
subsidiariamente permitindo sua utilização pedagógica. É o caso das 
gráficas das escolas de comunicação utilizadas para serviços externos, 
deixando em segundo plano os órgãos laboratoriais elaborados durante 
o curso. Isso prejudica a periodicidade do veículo e colabora de forma 
negativa para a frustração dos alunos e professores que os elabora, 
tirando a motivação para outras experimentações, além de prejudicar o 
aspecto pedagógico dos cursos. (1984) 

 

 O jornal- laboratório “Página Aberta” é uma experiência didática que tenta 

simular situações profissionais que ocorrem em ambientes de redações de veículos 

impressos. Desta forma, os alunos são preparados para colocar em prática 

conhecimentos acumulados durante o curso. 

O aluno é submetido de maneira assistida aos desafios próprios da profissão que 

escolheu. Será preparado para trabalhar com informações procedentes de diferentes 

fontes, analisá- las, escolher as mais importantes para a elaboração de um texto coerente 

e propriamente fundamentado. Aprende a fazer entrevistas, a ter postura profissional 

com sua fonte, a hierarquizar informações. Aprende a estabelecer nexos e priorizar 

informações cuja pertinência permitirá a elaboração de melhores matérias. 

O jornal- laboratório “Página Aberta” – como instrumento fundamental do curso 

de jornalismo – dá condições ao estudante de realizar treinamento na própria faculdade, 

possibilitando que coloque em execução, ainda que experimentalmente, os 

conhecimentos teóricos adquiridos nas diversas disciplinas. Integra os alunos na 

problemática da futura profissão, tornando possível que obtenham uma visão global do 

processo jornalístico, não apenas no aspecto conceitual, mas também na prática diária 

das redações. 

A pesquisa para a confecção da pauta, a triagem na escolha das fontes que 

detenham dados mais precisos para melhor informar o leitor, a elaboração do texto 

claro, conciso, e o planejamento gráfico mais adequado para esses textos e fotos são 

passos decisivos para conscientizar o futuro jornalista de sua função social, reforçando 

seu compromisso com os padrões éticos. Como o próprio nome diz – jornal- laboratório 

– deve servir como elemento experimental, seja em termos de linguagem, conteúdo 

editorial ou mesmo no aspecto gráfico.  
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Alguns pontos importantes devem ser levados em consideração para a 

implantação de um jornal- laboratório: quem faz, para quem, como fazer, o papel do 

professor, o papel do aluno, condições materiais, abordagens, temas, imagens, a forma, 

censura, circulação, distribuição, arquivo e pesquisa, discussão do trabalho realizado e 

rotina de produção. 

Contudo, o ponto mais problemático da elaboração do jornal- laboratório 

continua sendo a questão editorial. É justamente aí que crescem as discussões a respeito 

da questão: quem determina a linha editorial? Em qualquer jorna l isso fica decidido, na 

maioria das vezes, de forma convincente: quem define é o dono, por meio de seus 

pressupostos, nos postos de direção de redação. No jornal- laboratório a questão é bem 

mais complexa, mesmo levando-se em consideração que quem arca com as despesas do 

veículo é a faculdade. Qual seria então o procedimento: a faculdade ou o professor deve 

determinar a linha? Deixar em aberto para a discussão entre alunos? E as divergências 

entre eles? 

O projeto editorial do jornal- laboratório do curso de jornalismo da PUC-

Campinas tem uma linha única a ser desenvolvida nos semestres do curso. As edições 

de 2004 tiveram “mídia” como linha editorial, nas mais diversas acepções do termo, 

estendendo-se a áreas como mídia e saúde, mídia e sociedade. Em especial, no caso de 

matérias sob a temática mídia e saúde, os alunos são levados a ir além das relações 

conflituosas com as fontes. Porque geralmente os jornalistas em geral procuram os 

médicos ou as autoridades de saúde para legitimar uma idéia, uma concepção, um 

discurso que já está pré-elaborado, procuram a legitimação científica ou a legitimação 

da autoridade: o chefe do hospital, o secretário de Saúde. Neste caso, por exemplo, os 

alunos são estimulados a ouvir outras fontes, como Movimentos Populares de Saúde; 

buscar outros enfoques para suas matérias, mais próximos do seu público. Razões 

circunstanciais, próprias do momento pelo qual passa o jornalismo brasileiro também 

contribuem para a má qualidade do jornalismo voltado à saúde pública e para o estado 

de conflito entre jornalistas e trabalhadores da saúde. Uma característica central dessa 

crise é uma queda muito grande de qualidade do jornalismo, no preparo dos jornalistas e 

na qualidade do material que eles produzem. 

 

Nos grandes veículos, o jornalismo científico ainda é tratado como matéria 

jornalística que traz o exótico, o espetacular, o interessante, ou de preferência o super 
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interessante, mas não o debate ético dessas questões fundamentais. Um outro campo em 

que jornalismo e saúde mantêm um conflito ético é o da Bioética. Como é sabido, existe 

um atraso muito grande entre o que a Ciência já pode fazer e o que as pessoas acham 

que a Ciência deveria poder fazer. A medicina como ciência e a biologia avançaram a 

passos rápidos nos campos da clonagem, dos transgênicos, da reprodução assistida, da 

manipulação genética em geral, da seleção genética de embriões, muitas tecnologias 

desse tipo que já estão sendo inclusive banalizadas em todo mundo, sem que tenha 

havido um debate ético à altura das implicações que essas tecnologias trazem, e neste 

campo, o conflito entre a ética do jornalismo e a ética da Ciência é fundamental 

A partir disso, é possível destacar que os principais objetivos do jornal-

laboratório “Página Aberta” são: a) possibilitar aos alunos o exercício profissional 

amparado pela orientação dos professores; b) permitir o estabelecimento de nexos entre 

assuntos e entre matérias de uma edição de jornal; c) estabelecer a relação entre o 

conhecimento acadêmico e o serviço informativo à comunidade; d) utilização dos 

conhecimentos teóricos vinculados à prática profissional. Outro importante objetivo do 

jornal- laboratório é tornar um instrumento que permita que o aluno relacione o 

conhecimento obtido na faculdade às necessidades da comunidade, não apenas 

estudantil, mas do entorno. É importante que o aluno perceba que seu papel é 

fundamental para levar informações de relevância ao público-alvo. 

 

Produção diferencial 

A experiência do jornal- laboratório objetiva que o aluno perceba a importância 

de sua atuação profissional – consciente e responsável – na concretização de uma 

sociedade mais democrática. O aluno de Jornalismo da PUC-Campinas deverá ser 

capaz, ao final de cada semestre, perceber que sua atuação profissional adequada poderá 

aumentar o acesso às informações de qualidade e, graças a isso, aumentar a percepção 

dos direitos comuns a todos os indivíduos uma vez que nenhuma informação é 

simplesmente decodificada; ela ganha sentido no contexto, isto é, no que vem antes e no 

que vem depois no enunciado; nas circunstâncias da enunciação e naquilo que o 

receptor guarda na memória – o repertório de suas experiências, valores e 

conhecimentos. Essa é uma questão importante: diferentes segmentos da sociedade têm 

diferentes demandas de informação e se postula que, como regra, tenham o mesmo 

direito de ser informados. Por outro lado, a mente humana procura o máximo de 

informação com o mínimo de esforço: assim, a mensagem que não se pode 
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contextualizar, que não se reporta a informações já disponíveis na memória, é 

simplesmente ignorada. 

Participam ativamente das edições do “Página Aberta” os alunos do 6º e 7º 

semestres. Estes alunos já estarão preparados para a elaboração de pautas para o jornal, 

bem como para a confecção da pesquisa e elaboração dos textos. Os horários de 

funcionamento da redação do jornal- laboratório são estipulados entre a comissão 

editorial, os professores responsáveis, a coordenação do curso, os alunos e a direção da 

Faculdade. Considerando a disponibilidade do professor responsável e dos alunos, a 

Redação Modelo fica aberta também durante horários diferentes do período de aulas. O 

uso das instalações da Redação Modelo está ligado ao processo de produção da edição 

mensal: a) diagramação do jornal; b) finalização dos textos ou outros materiais já 

inseridos na edição em curso; c) necessidade de apuração e checagem de dados e 

pesquisa jornalística; d) necessidade da orientação do professor para a execução das 

matérias; e) encontros com o grupo para discussões coletivas. 

Entendendo o jornal- laboratório como um espaço pedagógico, a linha política do 

órgão laboratorial tem que ser estabelecida a partir da comunidade à qual ela se dirige, a 

partir do eventual consenso que possa existir entre aqueles que produzem e aqueles que 

recebem. Na verdade, a repercussão do noticiário configura-se como um processo que 

se institui como definitivo no processo de recepção e, conseqüentemente, a ação gerada 

por seu entendimento. A produção de notícia envolve processo. As notícias tornam-se 

referência cujos objetos são as ocorrências que pululam no cotidiano. Estão aptas a 

produzir interpretantes de diferentes matizes que vão desde a formação de opinião sobre 

determinados episódios até a geração de ações concretas na sociedade. Ou seja, uma 

notícia tem a possibilidade de gerar os interpretantes. As ocorrências, que são alvo de 

decifração dos jornalistas, são articuladas pelas fontes (pessoas ou instituição aos quais 

os jornalistas recorrem a fim de obter dados para suas matérias) e estão imbuídas de 

interesses diversos. Enfim, ao produzir notícia, o repórter opera uma atividade 

interpretante. É o elo de uma cadeia que se costurou muito antes dele (o acontecimento 

em si, seu estabelecimento no cotidiano, os envolvimentos econômicos e políticos e, 

sobretudo, a pauta, formam pontos da cadeia que antecedem a decodificação 

jornalística). A notícia, nesse sentido, seria o resultado interpretante de um processo. A 

importância desse enfoque é que ele quebra um dos um dos principais mitos que 

animam o jornalismo moderno, e que até hoje se sustenta pelas redações, chamado 

objetividade da notícia.  
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 Melo acredita que um dos maiores defeitos dos órgãos laboratoriais está nos 

veículos estruturados de forma a se distanciar da realidade, ou seja, distantes da 

realidade do processo de comunicação. 

São os jornais que fazemos para nós mesmos, presos aos nossos limites 
sem a avaliação do processo como um todo. Procuramos sempre, como 
docentes, avaliar as formas e conteúdos das publicações, sem conhecer 
o retorno da mensagem. São poucos os jornais que exercitam essa 
prática. São veículos que circulam nas comunidades próximas às 
escolas, alguns com pesquisas freqüentes junto aos receptores para 
checar como decodificam a mensagem e como se comportam diante do 
veículo produzido. (p.118). 

 

 É importante não apenas pautar a edição, as matérias e depois publicá- las. Cabe 

também ao professor uma avaliação periódica dos trabalhos dos alunos, num 

acompanhamento individual e criterioso, a fim de estabelecer um diagnóstico e corrigir 

deficiências. É uma forma de sanar essas dificuldades. 

 Essa experiência é realizada na disciplina Jornalismo Aplicado Impresso. 

Durante as discussões de pauta, depois da coleta de dados e na estruturação das 

matérias, ficam registradas individualmente as deficiências apresentadas pelos alunos. 

Esses problemas são corrigidos, posteriormente, por meio de exercícios dirigidos. Todo 

esse trabalho sistematizado, quase individual, visa levar o aluno a encarar o jornal-

laboratório como uma publicação profissional com público e objetivos definidos e não, 

simplesmente, como objeto de treinamento. 

 O problema da qualidade da informação jornalística insere-se, assim, em um 

quadro complexo, que recebe atenção especial na disciplina:  

a) A informação deve reportar-se aos fatos e idéias situados em seu tempo e 

espaço;  

b) Não há a menor possibilidade de se codificar simplesmente a realidade 

objetiva porque o processo mental envolve percepção, portanto seleção, 

avaliação, contextualização e lógica;  

c) Não há como desconsiderar, também, a informação disponível sobre o público 

a que a mensagem se destina;  
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d) Finalmente há a subjetividade do repórter. Ele é treinado para suprimi- la 

sempre que possível, mas é fato que um mesmo incidente será descrito com 

diferentes palavras – ou diferentes ordenações de sentenças – por jornalistas de 

culturas diferentes, por mais honestos e bem preparados que sejam, já que o 

percebem de maneira diferente.  

Concluir daí que não existe a objetividade jornalística é o mesmo que supor que, 

se não é possível obter medidas exatas por mais aperfeiçoados que sejam os aparelhos 

de medição, então nenhum avião é capaz de voar, nenhum trem de correr sobre trilhos e 

esse prédio deve a qualquer momento desabar sobre nossas cabeças. A objetividade, em 

jornalismo, é meta que se traduz numa série de técnicas de apuração, redação e edição; 

na busca de enunciados intimamente adequados à realidade e em sua tradução para 

diferentes públicos e veículos. Este é um ponto de destaque em Jornalismo Aplicado 

Impresso. 

 Não basta, portanto, publicar um jornal apenas para satisfazer a vaidade pessoal 

do aluno ou cumprir uma tarefa determinada pelo professor. É fundamental que um 

jornal- laboratório seja dirigido a uma comunidade para ter um público definido e ser um 

veículo com todas as características de um jornal profissional, que respeite sua linha 

editorial. Uma publicação que leve a comunidade a tomar consciência de seus 

problemas e a organizar-se para resolvê- los. 
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