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RESUMO: Este texto trata da possibilidade em se trabalhar com jornais antigos 
como material didático na disciplina de sociologia no Ensino Médio. Conhecendo 
as origens históricas do jornal, os grupos sociais que o idealizaram e produziram, 
bem como os recursos materiais utilizados podemos fazer algumas inferências 
sobre o seu direcionamento político-ideológico. Se, tendem a conservação da 
sociedade ou sua transformação. Parte-se do pressuposto que as instituições 
sociais e os recursos tecnológicos não são neutros, eles despertam a 
cognoscividade informativa (estímulo e resposta) em grupos sociais que estão 
aptos a tanto, têm uma formação ideológica para isso. Direcionam-se assim as 
classes “ativas” da sociedade a partir de um tipo específico de pedagogia 
burguesa contemporânea. Assim como, na idade média a Igreja cumpria o papel 
da formação ideológica dos quadros letrados, hoje as instituições burguesas 
tecnológicas a fazem, com uma gama mais diversificada de recursos materiais, 
que são “audiovideotácteis”, direcionadas a produção e ao consumo flexível. A 
sociologia nos moldes críticos visa tomar consciência destes processos, na 
tentativa de aperfeiçoar os mecanismos de distribuição de poder às classes 
populares e da democracia, contribuindo com a formação do cidadão crítico. O 
norte do trabalho é a formação teórica clássica dos alunos, discussão de assuntos 
em pauta na sociedade dentro da sala de aula e se possível, a produção de um 
material (jornalzinho) feito pelos próprios alunos, com coordenação do professor. 
Entendemos que algumas ferramentas como a internet e recursos áudio-visuais 
são indispensáveis, bem como a freqüência de espaços em que se arquivam e 
dispõem produções históricas e culturais (museus, bibliotecas, exposições, 
cinemas, teatros e diversos tipos espetáculos).   

 

 

Às vezes, os operários triunfam; mas é um triunfo efêmero. O 
verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a 
união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Essa união é 
facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação criados pela 
grande indústria e que permitem o contato entre operários de 
localidades diferentes. Ora, basta esse contato para centralizar as 
numerosas lutas locais, que têm o mesmo caráter em toda a parte, 
em uma luta nacional, em uma luta de classes. Mas toda luta de 
classes é uma luta política. E a união que os habitantes das 
cidades da Idade Média levavam séculos para realizar, com seus 
caminhos vicinais, os proletários modernos realizam em alguns 
anos por meio das estradas de ferro.” (Karl Marx, 1847). 
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As leituras coordenadas de jornais antigos podem ampliar a perspectiva 

dos alunos com relação à sociologia. O jornal é um meio de comunicação que 

desde a sua invenção passou por diversas transformações. Em cada momento da 

História assumiu formatos diferentes, correspondendo às características sociais 

que eram disponíveis a sua produção, seguindo os preceitos de produção dos 

sujeitos envolvidos. Das suas formas mais elementares como a escrita à mão 

pelos monges clericais na idade média até os atuais recheados de efeitos gráficos, 

com designers, artistas plásticos e webworkers envolvidos, tem seu sentido 

direcionado pela política. 

Antes da invenção da prensa de Guttemberg não era possível, a menos 

que se reunisse um exército de pessoas, a produção em grande escala de 

impressos que anunciassem a atividade e os acontecimentos daquela sociedade. 

Em primeiro lugar não havia contingente humano suficiente que soubesse ler e 

escrever para tal produção, em segundo não havia um publico leitor para esta 

oferta, caso houvesse. É só na medida em que a sociedade se tornava 

dependente da publicação em escala cada vez mais massiva da informação, que 

surgiu a necessidade de criar um sistema produtivo de jornais que desse conta de 

atingir níveis maiores em sua potencialidade, isto é, despertasse a dinâmica mais 

latente dessas forças produtivas comunicativas (Werneck Sodré, 1999, 3ª ed.). 

A imprensa centralizada, produzida por um órgão legitimo, que visava 

justificar as relações sociais e normatizá-las através de fundo ideológico, tem seu 

surgimento na organização política do Estado absolutista, possibilitou a elite do 

clero e da burguesia tomar conhecimento das diretrizes políticas reais de uma 

forma indireta, isto é, que não a da coerção física imediata, principal instrumento 

político para o restante da população analfabeta. 

Com a ascensão da burguesia ao poder político de Estado, toda a sua 

potencialidade produtiva, presente nas corporações de oficio serviu ao interesse 

de dominação política e possibilitou transformação das condições de produção e 

consumo de jornal que até então eram vigentes. Porém, este fato não se deu de 
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forma idêntica nos diferentes países. Persistiu a influencia da Igreja sobre esta 

produção, já que a escola letrada tem tradição nesta matriz. Também a 

aristocracia latifundiária contratava pessoas aptas a produzir meios de difusão 

para sua ideologia de classe (dominante). Todos estes pontos serão refletidos no 

plano das ações sociais que os indivíduos mobilizaram para a perpetuação desta 

condição privilegiada. Contudo, não deixarão de possibilitar, dessa forma, as 

relações que disponibilizaram para o restante da sociedade, as condições de 

superação da situação de classe dominada. 

Nas oficinas em que os tipógrafos produziam os jornais, eram 

necessários aprendizes que faziam os piores trabalhos, aqueles manuais, que 

exigiam força física e lidavam com maior volume de sujeira. Com o passar do 

tempo, de uma forma ou de outra, estes acabavam aprendendo a ler e a escrever 

sob uma perspectiva mais laica, ou seja, não passavam diretamente pela doutrina 

e formação religiosa. Assim, eram operários “letrados”, pobres, explorados no 

trabalho, que não possuíam vínculos diretos com a cultura erudita elitizada. Estes 

indivíduos, que tinham afinidades com os outros nas mesmas condições de 

trabalho, foram os primeiros jornalistas (ou intelectuais da imprensa) do Brasil a 

redigirem textos no sentido de romper com as idéias da burguesia comercial sobre 

aquela sociedade (Artur Vitorino, 2004). 

Podemos diferenciar, a partir desta informação, que haviam 

movimentos operários mais espontâneos e outros mais mediados pela teoria. O 

marxismo chega à América Latina no final do século XIX, trazido por imigrantes 

alemães, como Germán Ave-Lallemant (1835-1910), que era correspondente na 

Argentina do jornal Neue Zeit. No Brasil, as orientações anarquistas e anarco-

sindicalistas evoluíram para um bolchevismo, com a formação do então PCB. 

Atuaram neste processo, imigrantes (intelectuais) espanhóis, italianos, alemães e 

do leste europeu. Estes acataram as resoluções da III Internacional Comunista, 

“particularmente o documento de janeiro de 1921, “Sobre a Revolução na 

América: um chamado à classe operária das duas Américas”, e a proclamação de 

1923, “Aos operários e camponeses da América do Sul”” (Michel Lowy, 2003, ppg. 

14-15.). 
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Durante todo o século XX duas características da grande imprensa 

serão acentuadamente trabalhadas e desenvolvidas para abafar o potencial 

comunicativo dos operários na denuncia de sua situação de classe. A questão das 

formas produtivas, que está na base da sociedade (como o fordismo e o 

taylorismo) expropriando o saber operário e o desenvolvimento de um conteúdo 

próprio para esta produção e o caráter político ideológico com um ethos próprio 

dos profissionais que atuam neste ramo (como a neutralidade e objetividade). São 

mecanismos deste tipo que merecem nossa atenção, para um possível 

desvelamento de sua operacionalidade e superação dessa materialidade técnica.  

A sociedade capitalista que emerge contemporaneamente, com uma 

outra classe dominante (hegemonicamente) em sua direção, esta é, a burguesia 

financeira e do ramo das altas tecnologias, opera com uma lógica mais flexível e 

personalizada no regime de acumulação de capitais. Estamos em tempos que a 

alfabetização está massificada e tanto a informação, quanto os últimos recursos 

tecnológicos são ressaltados como os grandes diferenciadores de nossa época. 

Pequenos grupos gestores da sociedade lidam com sistemas automáticos de 

identificação de especificidades como a “inteligência artificial”, do qual a biometria 

parece ser o mais acionado. Isto traz implicações para as formas de sociabilidade 

que ainda precisam ser pensadas. 

No mais, a cultura veiculada pelos grandes jornais nos aparece como 

globalizada e estilhaços das culturas do mundo e da história destas culturas 

compõem a heterogeneidade e superficialidade que a grande mídia vende. Sobre 

estas características, ocorre todo um trabalho de construção simbólica, referente à 

psicologia da sociedade consumidora, tentando explorar o poder de despertar a 

fantasia e o desejo por parte da “mercadoria” noticia no individuo (Marcondes 

Filho, 1986). 

Mas, nem sempre na história da imprensa os jornais foram produzidos 

diariamente, houve por muitas vezes, casos em que os jornais eram redigidos 

semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, etc. A sociedade de consumo do 

capitalismo contemporâneo criou o ambiente necessário para este tipo de 
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produção da informação, em que se caracteriza o esvaziamento do conteúdo 

político (promovido pela objetividade e neutralidade da técnica) e fragmentação de 

uma realidade complexamente organizada por nexos de produção e política. O 

objetivo de tal engenharia social, não é como alguns pensadores costumam 

ironizar com aqueles que se posicionam criticamente a esta dinâmica; “a 

arquitetura de um plano maligno para dominar o mundo”. A razão se encontra na 

própria produção e reprodução da sociedade capitalista: há uma tremenda 

superprodução de mercadorias que não conseguem ser escoadas para o 

consumo não gerando retorno do capital investido. Então estratégias 

comunicativas são criadas aos montes, de teorias que vão da otimização da 

imagem e som do produto, até horários-chave da potencial audiência de um 

veículo de comunicação, bem como espaços em que são circuladas estas 

informações e possíveis hábitos de consumo daquela população que ali freqüenta. 

Esta dinâmica aliena e direciona (de cima) os cidadãos, quanto aos 

seus deveres sociais e seus posicionamentos de sujeito. Não somente isso. Criou-

se a possibilidade de haver um consumo das letras “apolíticas” também. Hoje se 

vende entretenimento nos periódicos. Isso não é necessariamente ruim, como 

mostra Rozinaldo Miani, a charge nos jornais do sindicato desempenha uma 

função de humor e crítica às condições em que capitalismo barra os avanços da 

democracia (Miani, s/d). Mas na maioria das vezes, dependendo do órgão 

impresso que a veicula a intenção é clara, cultivar a prática de consumo. 

Todavia, quando se pensa em imprensa, pela sua complexa estrutura 

desenvolvida em nossa história recente, vislumbra-se diferentes caminhos nos 

quais podemos dar ênfase, seja quanto à forma (a estrutura tipográfica, estética e 

de recurso material do meio de imprensa), seja quanto ao conteúdo (os assuntos 

abordados, a perspectiva teórica de abordagem e a intenção política do assunto). 

Mas o que não podemos esquecer é que os órgãos de imprensa fazem parte de 

um complexo conjunto de instituições que estão em dinâmica na sociedade. Ela 

está submetida a agentes específicos que a produzem e a elaboram. Está inserida 

em um jogo de forças políticas entre diversas classes sociais, com interesses 

correspondentes, de natureza econômica, política e cultural. 
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Se formos pensar na produção de um órgão de imprensa, dificilmente 

podemos fazê-lo fora do contexto da existência de classes sociais e de que estas 

classes manifestam com maior ou menor grau de consciência o que elas 

representam para a sociedade materialmente. Pois, se trata de pontos de vistas 

políticos que mantêm ou as elevam para a condição aspirada. Temos que falar 

assim em “imprensa de classe”. Isso envolve questões de propriedade dos meios 

de impressão e divisão do trabalho, fricções entre autores, jornalistas e 

operadores de máquinas. Prestígio social e legitimidade. Luta de classes na 

produção do jornal e através do jornal. 

No mais, a sociedade nutre-se massivamente do conhecimento que a 

grande mídia veicula, objeto passivo dos grandes oligopólios dos meios de 

comunicação, como a Central Globo de Produções na televisão e o grupo Yahoo, 

ou Microsoft, na internet. Outras fontes de informação são possíveis, mas 

possuem grandes dificuldades. Como apontou Luiz Momesso, estudioso da 

comunicação sindical, um dos grandes desafios com que se defronta a imprensa 

da classe trabalhadora contemporânea, na vertente sindical, corresponde à 

manipulação das novas tecnologias e um determinado nível de habilidade para 

com elas. Obter êxito em seus objetivos políticos e mirar a constituição de uma 

ideologia com identidade própria são metas desejáveis. Em nossa sociedade o 

meio de informação altamente digitalizado e com o desenvolvimento de áreas do 

conhecimento muito específicas ganhou relevo. Os poderes destes meios nos 

indicam pontes para novas dimensões da realidade. 

Nossa visão de mundo possui grande parcela de contato com os meios 

de imprensa, sejam os impressos em papel ou digitais. Se não soubermos refletir 

criticamente sobre estas instituições poderemos ficar dependentes de meios 

altamente automatizados naquilo que “realmente importa” e sem perceber 

somente discutiremos, daremos atenção, para aquilo que “realmente vende”. 

Pautado em Karl Mannheim, Florestan Fernandes nos mostra no que importa a 

ciências sociais (em geral) e a sociologia (em particular): 
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O ensino das ciências sociais no curso secundário seria uma 
condição natural para a formação de atitudes capazes de orientar 
o comportamento humano no sentido de aumentar a eficiência e a 
harmonia das atividades baseadas em uma compreensão racional 
das relações entre os meios e os fins, em qualquer setor da vida 
social1. 

 

Acredito assim, com a pesquisa de jornais antigos, possibilitar aos 

alunos do ensino médio o contato com documentos históricos sobre aquela 

sociedade em um outro momento de seu desenvolvimento, desnaturalizando o 

jornal contemporâneo e proporcionar a eles o estranhamento. Demonstrando-lhes 

que há uma processualidade das formações sociais. Eles poderão identificar 

sobrenomes de autores nos artigos de jornal, composto pelas famílias mais 

tradicionais, caso seja uma pequena cidade, isto é mais freqüente. Poderão visitar 

espaços como museus, arquivos de instituições políticas, bibliotecas municipais, 

que são os locais onde se encontram arquivados estes materiais. Ainda poderão 

ter uma experiência estética diferenciada, uma vez que entrarão em contato com 

poesias, tipografias e gravuras, muito recorrentes nestes jornais e que hoje fazem 

parte das chamadas modas “retrôs”. 

Complementando o ponto de vista de Maria Nazareth Ferreira, que se 

tornou leitura obrigatória nos estudos da “imprensa operaria” no Brasil e procurou, 

pois se trata da sua área de especialidade, dar relevância aos aspectos 

comunicativos da imprensa de classe; procuro também, relacionar a produção de 

formas e conteúdos com estas tendências. Portanto, proponho analisar o 

conteúdo político ideológico contido no jornal e busco demonstrar que há nexos 

bem determinados segundo a própria estruturação das relações entre as classes 

sociais, Estado e organização política, que são refletidas no jornal. Entendo, pois, 

desta forma, estar contribuindo com a relação estreita entre teoria e prática, 

aliando os resultados das pesquisas sobre imprensa que realizei e a experiência 

de estágio nos colégios de Londrina. 

                                                 
1
 Florestan Fernandes. O ensino da sociologia na escola secundária brasileira. Ppg. 106. 
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Selma Garrido Pimenta2 discutiu este posicionamento como sendo 

fundamental para que se haja uma práxis educativa de qualidade na formação 

humanizadora dos alunos e é o que defendemos também. O tratamento teórico 

com qual refletimos sobre a imprensa, nos faz recair sob a idéia do que seria um 

jornal que informa bem o leitor? Como produzir um jornal que destoe da grande 

mídia? 

Neste caso, uma imprensa que se pretende representante da classe 

trabalhadora luta contra uma estrutura bem maior do que a sua e precisa manter 

constantemente seu ritmo crítico, “sondando” a sociedade, onde se encontra os 

maiores entraves e contradições das formas democráticas de expressão. Luta 

também, contra princípios moralistas e conservadores da sociedade, contra as leis 

favoráveis as classes dominantes, contra as relações personalistas que imperam o 

campo dos direitos sociais e assim por diante. 

Todas as formas de dominação social só podem ser superadas se 

divulgadas a sociedade. De 1890 a 1930, na cidade de São Paulo, por exemplo, 

haviam diversos jornais da classe operária que faziam oposição às instituições 

sociais vigentes (O Operário, Avanti, etc), muitos deles nem escritos em português 

estavam. Na Rússia, o Iskra e o Pravda eram escritos por e para os trabalhadores. 

Faziam críticas ao que em nossos dias é lugar comum do pensamento social; o 

baile, o carnaval, o alcoolismo, o futebol, a prostituição e até a carne, que seriam 

atividades que prejudicariam o cumprimento da tarefa histórica revolucionária dos 

trabalhadores. Hoje alguns pressupostos críticos ainda são válidos, mas de fato a 

sociedade é outra, tanto nos valores quanto nos costumes. É difícil pensar a 

composição política heterogênea das classes dominadas e também a sua 

atividade militante, do que seria uma prática coerente. Questões como a do 

individualismo, são postas em pauta, questões de moral, utilidade social etc. A 

linguagem do jornal é um aspecto muito importante também, pois deve estar 

adaptada ao público que se direciona (Giannotti, 1998). 

                                                 
2
 Selma Garrido Pimenta. O Estágio na Formação de Professores: Unidade Teoria e Prática? 1997. 
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Outro ponto de vista, um pouco negligenciado nas analises sobre a 

imprensa, é que seus profissionais são seres culturais, possuem personalidades e 

modos de conduta pautados nestes sistemas culturais. Às vezes, características 

de culturas específicas, de comportamento, são entendidas como deveres 

universais da profissão. Estas questões podem ser abordadas mediante a escolha 

e o estudo sobre a imprensa em culturas determinadas, de nacionalidades 

determinadas3. Elas importam na medida em que informam vínculos orgânicos da 

sociedade com a escola de uma determinada realidade. 

Por tudo isso, o jornal antigo possibilitará comparativamente, a seleção 

de temas que os alunos elegerem interessantes para a reflexão. A partir daí serão 

feitas oficinas de pesquisa, com utilização da internet, visitas ao museu e a 

biblioteca municipal, de acordo com as possibilidades visitas ao CDPH da UEL 

também. Entendo que dessa forma, na prática, os alunos entrarão em contato com 

uma nova visão de mundo a respeito do jornal e da mídia em geral.  
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