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Resumo: Pensando que os alunos devem ter um espaço na própria universidade para realizar 

a prática, o curso de jornalismo da Universidade da Região da Campanha (Urcamp) estimula a 

elaboração permanente de suplementos especiais produzidos pelos estudantes. Estes cadernos 

são encartados no jornal Minuano, principal diário da cidade de Bagé (RS) e que pertence à 

própria Urcamp. A atividade é realizada com os alunos dos mais diversos semestres, 

caminhando ao encontro das novas diretrizes curriculares, que afirmam que os laboratórios 

devem iniciar desde os primeiros semestres da graduação. Desde 2016, o curso percebeu a 

importância da realização de cadernos que fossem além da simples aplicação da técnica, mas 

que cumprissem com a responsabilidade social do jornalista. Desta forma, nasceu a seguinte 

problemática: Como o curso de jornalismo da Urcamp, através da elaboração de cadernos 

para o jornal laboratório Minuano, poderia contribuir com a comunidade em que a 

Universidade está inserida? A metodologia de trabalho buscou realizar a prática com o maior 

número de alunos possíveis, que trabalham desde a escolha das pautas, apuração dos fatos, 

organização do material e redação, além de alguns discentes serem responsáveis por fotos, 

projeto gráfico, diagramação e edição. Como resultado, destacamos três suplementos em que 

se buscou discutir, sob algum aspecto, a inclusão: “Caderno Integra: Desigualdade social 

driblada pelo amor”, “Caderno Alternatividade: a cultura alternativa de Bagé” e “Caderno 

Comunidade: Casa da Menina”. Também ressaltamos a produção dos estágios 

supervisionados, com reportagens especiais e com a produção de mini-documentários 

baseados nestas matérias. A produção no Jornal Laboratório beneficia os alunos, os 

envolvidos e a sociedade como um todo.   

 

Palavras-chave: Jornal laboratório; suplementos; prática jornalística. 

 

 

Introdução 

 

A Universidade da Região da Campanha (Urcamp), com sede em Bagé (RS), possui 

como recurso, ao mesmo tempo pedagógico e de interação com a comunidade, o jornal diário 

Minuano. Sua circulação permite que a Instituição Comunitária de Ensino Superior garanta a 

diversidade de conteúdos, difusão cultural e científica, a abordagem de temas socialmente 

relevantes, bem como estabelecer parcerias importantes com entidades e instituições de toda a 

região. Dessa forma, constitui-se no principal elo entre as iniciativas institucionais e as 

diferentes regiões e temas que atende. Ao atender as demandas das comunidades, também 
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difunde as pautas da instituição servindo como eficiente organismo de comunicação externa 

para a Urcamp.  

Já enquanto plataforma de comunicação em plena transformação, permite que à 

linguagem do jornalismo impresso sejam associadas outras fórmulas e espaços de expressão, 

tendo por prioridade aqueles ligados à exploração de ambientes virtuais das redes sociais a 

partir de linguagens audiovisuais. Assim, amplia sua pauta para coberturas em mini-

documentários de vídeo e peças para a Internet. Ao reunir tamanha diversidade, torna-se 

eficiente espaço de laboratório acadêmico para o curso de jornalismo.  

Entre os objetivos do jornal Laboratório Minuano, estão: 

 Proporcionar ao estudante a aplicação prática de conhecimentos relativos à área de 

formação profissional, desenvolvendo o senso de responsabilidade, de ética e espírito 

empreendedor;  

 Servir como elemento de articulação entre as técnicas de ensino do jornalismo e o 

contexto social em suas dimensões ético-social, técnico-editorial, político-ideológico e 

crítico profissional;  

 Oportunizar ao Jornal Minuano, como veículo da Universidade, assumir, amparar e 

compartilhar as iniciativas que visam aproximar a prática jornalístico-acadêmica e o 

público leitor da região de sua abrangência; 

 Permitir atividades que priorizem a convergência de meios e linguagens dos processos 

de comunicação. 

Além disso, como jornal-laboratório, o Jornal Minuano tem como meta propor a 

inserção do estudante no aprendizado e treinamento prático para o exercício profissional. 

Toda a produção gráfica, pautas, textos e fotografias do jornal ficam a cargo dos estudantes, 

ainda que sob orientação do corpo docente da instituição. A apreciação e valorização desse 

experimento estão fundamentadas na proposta de estabelecer uma sintonia da teoria com a 

prática profissional exercida no mercado de trabalho, para que os estudantes possam 

experimentar o processo de produção da notícia com responsabilidade e compromisso perante 

a sociedade.  

O espaço dentro da universidade é necessário para debater e pesquisar temas 

relevantes do cotidiano, trazendo para a comunidade informações de utilidade pública. Da 

mesma maneira desenvolve-se a consciência crítica e a responsabilidade necessárias à 

profissão. Entendemos que é na universidade que o aluno deve receber a orientação didática 

aplicada no jornal-laboratório. Isto porque o espaço da universidade permite que se alie o 

processo de produção à reflexão do fazer jornalístico. 

 



 

Marco Teórico 

 

Papel do jornalismo 

 

Segundo Ciro Marcondes Filho (2009, p.10), o jornalista é um ser especial porque 

“embora reconhecendo todas as ilusões da profissão, mesmo assim, encontra sentido nela. E 

vê uma nobreza singular em servir de intermediário entre o poder e o povo, entre as classes 

abastadas e a plebe rude, entre a justiça e a injustiça”. 

Conforme Juarez Bahia (2009), a profissão de jornalista é dinâmica, sendo uma das 

poucas – ou das únicas – que não permitem o silêncio quando se quer ou precisa calar. “E 

também das raras nas quais, para ser militante, basta ser substantivamente jornalista, sem 

necessidade de qualquer outro acréscimo” (BAHIA, 2009, p.42). 

Neste contexto, o jornal impresso tende a ser cada vez mais indispensável, como 

afirma Bahia: 

 

Quanto mais sinônimo de imprensa, o jornal, como o conhecemos hoje, dilata e 

aprofunda a sua natureza social. Embora tenha perdido o monopólio e a prioridade 

do espaço visual em conseqüência dos novos hábitos perceptores da sociedade, o 

jornal integra-se na era eletrônica e torna-se tão atuante como no seu passado mais 

fecundo (BAHIA, 2009, p.79-80). 

 

Jornal Laboratório 

 

Para Dirceu Fernandes Lopes (1989) um jornal-laboratório deve ser dirigido a uma 

comunidade para ter um público definido e ser um veículo com todas as características de um 

jornal profissional, como acontece no objeto deste trabalho: o jornal laboratório Minuano. 

Segundo ele, o jornal-laboratório dá condições ao estudante de jornalismo realizar 

treinamentos na própria faculdade, “possibilitando que coloque em execução, ainda que 

experimentalmente, os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas da área técnico 

profissionalizante” (LOPES, 1989, p.49). O autor complementa: 

 

Para José Marques de Melo, ‘o jornal-laboratório constitui o instrumento básico de 

um curso de Jornalismo, no sentido de integrar os estudantes na problemática da 

futura profissão. A sua finalidade é a de permitir um treinamento adequado na 
própria escola, de modo que os alunos tenham oportunidade de colocar em 

execução, ainda que experimentalmente, o acervo de conhecimentos teóricos 

adquiridos nas diversas disciplinas de natureza técnico-profissionalizante´ (LOPES, 

1989, p.51).   

 

O autor cita ainda a definição de Luiz Beltrão para jornal-laboratório: 



 

 

Para Luiz Beltrão, o jornal-laboratório é o instrumento didático básico, sempre que 

usado apropriadamente, com um planejamento racional, que se transforma no 

substituto da prática de treinamento das redações. Permite que o aprendiz de 

jornalismo se exercite na capacitação e análise dos problemas de sua comunidade, de 

seu país e da civilização contemporânea, ao mesmo tempo que desperta interesse 

pela especialização, fazendo-o descobrir qual dos aspectos e atividades da profissão 

o seduzem mais. Esse processo dá margem ao desenvolvimento de experiências para 
a renovação dos processos jornalísticos, tanto na redação quanto na parte gráfica, 

que serão submetidos à apreciação dos orientadores dos veículos de imprensa locais 

para uma possível adoção em seus meios de informação (LOPES, 1989, p.49). 

 

Imprensa de interior 

 

Para Wilson da Costa Bueno (2013), o jornal do interior cumpre uma função 

comunitária importante, buscando trazer ao público fatos ligados ao município onde circula. 

“Preenche, portanto, um vazio deixado pela grande imprensa, que em virtude de sua 

amplitude de circulação não pode se ocupar do dia a dia das comunidades, limitando-se a 

retratar apenas fatos absolutamente relevantes” (BUENO, 2013, p.58). 

O autor prevê o futuro destes jornais: 

 

O jornal local, especialmente aqueles já consolidados e que se situam em municípios 

com certo dinamismo em termos comerciais (há empresas dispostas a anunciar no 
jornal), com um número considerável de leitores e mesmo com uma vida social, 

cultural e política intensas, tende a se fortalecer. Evidentemente isso ocorrerá se a 

estrutura se mantiver profissionalizada, tanto do ponto de vista comercial quanto 

jornalístico (BUENO, 2009, p. 63-64). 

 

Neste cenário, está o Jornal Minuano, que além de Jornal Laboratório, configura-se 

como principal jornal da cidade de Bagé e Região da Campanha. 

  

Metodologia 

 

Esta pesquisa qualitativa e descritiva utiliza como procedimento o estudo de caso, no 

qual será analisado o trabalho desenvolvido pelo curso de Jornalismo da Urcamp. O Programa 

de Extensão Jornal Minuano é o espaço aparelhado para dar respostas aos projetos de 

renovação gráfica e propostas experimentais provenientes das disciplinas de produção textual 

e planejamento gráfico do curso de Jornalismo. Além disso, dá amparo aos trabalhos das 

disciplinas de estágio que envolvam técnicas de reportagem, redação jornalística, produção 

gráfica e visual. Todo trabalho está disponível para os projetos de pesquisa e de extensão a 

partir de propostas de interação com a comunidade, prevendo as produções de jornais, 

boletins informativos de bairros e entidades de comprovado alcance social. Cabe destacar que 



 

além de atuar na comunidade em áreas pertinentes ao curso de Jornalismo também pode 

oferecer suporte comunicacional para projetos pertinentes ou conjuntos com os demais cursos 

da Instituição. A partir de sua plataforma de produção impressa, permite que a pauta de 

reportagens seja adaptada para diferentes meios e linguagens, com a produção de matérias de 

vídeo e documentários registrados no projeto de extensão Urcamp Documenta. 

 

Resultados 

 

Desde 2016, os estudantes de jornalismo da Urcamp já produziram diversos conteúdos 

para o Jornal Minuano. Destacamos, aqui, três suplementos em que se buscou discutir, sob 

algum aspecto, a inclusão: “Caderno Integra: Desigualdade social driblada pelo amor”, 

“Caderno Alternatividade: a cultura alternativa de Bagé” e “Caderno Comunidade: Casa da 

Menina”. Através das publicações foi possível elaborar produtos voltados aos interesses da 

comunidade, demonstrando a inserção e capacidade de renovação da Instituição de Ensino 

Superior. 

O “Caderno Integra: Desigualdade social driblada pelo amor” buscou mostrar as 

histórias, os personagens e o cotidiano da Escola Municipal de Educação Fundamental Pérola 

Gonçalves. Já o “Caderno Alternatividade: a cultura alternativa de Bagé” teve como objetivo 

dar espaço aos movimentos culturais marginalizados. Por fim, o “Caderno Comunidade: Casa 

da Menina”, que buscou divulgar o trabalho de uma instituição que há mais de 20 anos tem 

abrigado crianças e jovens em situação de vulnerabilidade da cidade e Região. 

Todos cadernos, encartados no Jornal Minuano, foram totalmente produzidos pelos 

alunos, dos mais diversos semestres, em variadas disciplinas. Primeiramente, foram realizadas 

as reuniões de pautas e as divisões de funções. Os alunos exerceram o papel de repórteres, 

realizando entrevistas, reportagens, fotografias, além de edição e diagramação. O material foi 

revisado pelos professores das disciplinas envolvidas. O “Caderno Integra: Desigualdade 

social driblada pelo amor” também gerou a produção de um documentário, que foi 

apresentado na escola retratada, para alunos, professores e funcionários. 

A seguir, alguns prints do material elaborado: 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1: Capa “Caderno Integra: Desigualdade social driblada pelo amor” 

 
 

FIGURA 2: Parte interna do “Caderno Integra: Desigualdade social driblada pelo amor” 

 
 

FIGURA 3: Capa do “Caderno “Caderno Alternatividade: a cultura alternativa de Bagé” 

 
 



 

FIGURA 4: Parte Interna do “Caderno “Caderno Alternatividade: a cultura alternativa de Bagé” 

 
 

Além destes cadernos, ressaltamos o trabalho realizado com os alunos dos dois 

últimos semestres, durante as disciplinas de Estágio Supervisionado em Jornalismo I e II. 

Durante o período da cadeira, os estudantes vivenciam o dia a dia do jornal, com produção de 

matérias que são publicadas no corpo do jornal. Além de textos publicados, com assinatura 

dos alunos, nas mais diversas editoriais do Minuano, a atividade busca fomentar a produção 

em audiovisual para redes sociais de Internet mediante a potencialização das pautas e do 

trabalho de reportagem. Os mini-documentários são veiculados no Facebook do Jornal 

Minuano, no dia da publicação das matérias especiais feitas pelos alunos do curso. Como 

exemplo, podemos citar a matéria intitulada “Refugiados: como Imigrantes Encontraram a 

Paz na Rainha da Fronteira” (www.jornalminuano.com.br/noticia/2018/06/13/refugiados-

como-imigrantes-encontraram-a-paz-na-rainha-da-fronteira), em que é retratado o drama de 

refugiados que moram em Bagé, inclusive de uma família que fugiu da Guerra da Síria. 
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FIGURA 4: Fotografia principal da matéria “Refugiados: como Imigrantes Encontraram a Paz na Rainha da 

Fronteira”. Crédito: Fábio Quadros, estudante do 7º semestre. 

 
 

FIGURA 5: Mini-documentário “Refugiados: como Imigrantes Encontraram a Paz na Rainha da Fronteira”, 

veiculado no Facebook do Jornal Minuano. 

 
 

Considerações Finais 

 

Além da prática dos conteúdos teóricos estudados, acreditamos que os alunos e 

docentes cumpriram com a função social do jornalismo. A elaboração de pautas, seja em 

cadernos ou no corpo do jornal, que busquem, além de informar, dar voz à parcela da 

sociedade que é muitas vezes esquecida, fornece um valor imenso a esta atividade.    



 

O caráter multimídia que vem sendo dado também é de extrema importância diante da 

realidade do mercado atual. Não basta mais jornalista de impresso escrever bem. Ele deve ser 

multifuncional, produzindo conteúdo também para outras plataformas, como as onlines.  

Por fim, é extremamente recompensador para os aprendizes de jornalismo o 

reconhecimento por parte das instituições/pessoas abordadas pelos cadernos, reportagens e 

audiovisuais. Além disso, poder ver seus trabalhos, com seus nomes, publicados em um jornal 

que circula em toda a cidade, é extremamente gratificante.  

Desta forma, podemos considerar que as atividades expostas neste trabalho são 

experimentos comunitários inseridos em um dos principais meios impressos da região, que 

buscam democratizar a mídia, e servem de importante exemplo para outros locais. 
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