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A proposta do Jornal-Revista Voz e Vez é a de dar oportunidade para que tanto a comunidade
do Bairro Getúlio Vargas de Rio Grande como para os alunos do IFRS Campus Rio Grande
produzam textos tanto artísticos, informativos ou com base em conhecimento científico ou do seu
cotidiano, no caso de alunos do IFRS Campus Rio Grande escrevem orientados pelos
professores. O Bairro Getúlio Vargas é muito estigmatizado pela violência e tráfico de drogas e
há pouco conhecimento da comunidade do IFRS com respeito a ele e este bairro se sente
afastado do instituto (e isto que são vizinhos). Por um lado este Jornal-Revista Voz e Vez está
dando mais um canal de expressão e comunicação para a comunidade que lá mora. Por outro
lado os alunos do IFRS Campus Rio Grande mandaram textos sobre varias temáticas que
interessam a ambos públicos. Além dos textos enviados pelos alunos, os bolsistas fizeram
pesquisas de opinião e informação sobre atividades realizadas no IFRS Campus Rio Grande.
Em relação ao objetivo principal podemos citar: integrar a Comunidade do bairro Getúlio Vargas
com a comunidade do IFRS Campus Rio Grande. No bairro o elo de comunicação é a rádio
comunitária. Os jornais são impressos no instituto e distribuídos no instituto e no bairro.
Podemos avaliar nosso projeto qualitativamente em seus resultados bastante satisfatórios, tanto
pelo interesse de Assis (o radialista que é nosso vínculo com a comunidade do BGV) e da
comunidade em participar do jornal como pela vontade dos alunos do IFRS Campus Rio Grande
em escrever os textos. Estamos dando uma oportunidade aos moradores de dito bairro de
expressarem suas ideias à sociedade em geral e à comunidade do IFRS Campus Rio Grande,
sua visão sobre o seu bairro a fim de desconstruir os estigmas colocados pela sociedade sobre o
mesmo, de demonstrarem sua riqueza cultural, artística, esportiva, religiosa entre outras. E
quanto aos alunos do IFRS Campus Rio Grande, também estamos dando continuidade (no ano
passado já estávamos produzindo um jornal escolar) a terem um canal de expressão para suas
ideias e opiniões sobre os mais diversos assuntos que tem conexão com diversas disciplinas,
além do jornal está sendo também utilizado como canal de informações pontuais (como
atividades feitas no instituto) que também se fazem conhecer no bairro com o qual trabalhamos.
Consideramos que estamos em processo de construção de um importante canal de
comunicação tanto pra os alunos do IFRS Campus Rio Grande como para os moradores do
bairro Getúlio Vargas, além de propiciar uma maior integração entre estes dois mundos, o IFRS
Campus Rio Grande e o BGV. Realizando o que é um dever de toda instituição de educação e
ensino, que é o de fazer parte da realidade mais próxima e auxiliar no desenvolvimento da
cidadania tanto em seus membros como entre os membros do local onde está localizada a
instituição de ensino.
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