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RESUMO

Com o objetivo de integrar em um mesmo espaço pesquisa, extensão e prática jornalística, foi proposto, para 2016, a Agência de Notícias Multimídia, ligada ao curso de

Jornalismo da UEMG - Divinópolis. Enquanto espaço de aprendizagem e construção do conhecimento, a agência se fundamenta na integração de mídias para a produção e

difusão de informações. Há, ainda, a reflexão e a análise sobre as potencialidades que cada meio tem para a elaboração das matérias jornalísticas e como eles, juntos, podem

ampliar, complementar e aprofundar os temas pautados. Tal discussão considera que cada meio – impresso, eletrônico e digital – tem características próprias, tanto textuais e

visuais, quanto audiovisuais e sonoras, e, por isso, as formas de produzir conteúdo e de ler/ouvir/assistir/interagir também são diferentes, o que requer um trabalho analítico para

que as potencialidades informativas de cada meio possam tornar a informação mais completa. 

Diante desse contexto, parte-se do pressuposto de que a linguagem encontra-se, portanto, num limiar que, segundo perspectiva de Walter Benjamim discutida por Marie Jeanne

Gagnebin (2010), refere-se, ao mesmo tempo, ao ponto em que fronteira e passagem se encontram, ou seja, à diferença e à mesclagem entre dois (ou mais) universos ou

espaços. Por isso, torna-se relevante a reflexão e a análise sobre a pesquisa e a prática na Agência de Notícias Multimídia: enquanto espaço de experimentação e, portanto, de

criação de novas maneiras de fazer jornalismo, como se constroem as estratégias discursivas frente ao limiar da linguagem na convergência de mídias? 

Além disso, o estudo busca observar as estratégias discursivas que podem potencializar a informação e, a partir disso, avaliar como cada meio em integração um com o outro

pode contribuir para o desenvolvimento de uma linguagem jornalística que seja capaz de integrar, em um mesmo espaço, as diversas vozes que contam as histórias. Também

serão consideradas a discussão de Briggs e Burke apud Moran et.al. (2006, p.5), segundo os quais a convergência de mídias “pode ser encontrada em distintos dispositivos

construídos com base na tecnologia digital”, e a reflexão de Benjamin (1987) sobre o narrador clássico, aquele que tece suas histórias da vivência e retira dela as experiências

que se tornam sabedoria tecida através do contar e do recontar. 

Desse modo, o objetivo geral da pesquisa é propiciar aos estudantes de Jornalismo da UEMG, um espaço de reflexão e análise sobre a teoria e a prática jornalística em

ambientes multimídias, considerando as potencialidades da convergência de mídias para uma prática jornalística crítica e cidadã. Além disso, pretende-se analisar as referências

teóricas sobre jornalismo, multimídia e convergência de mídias e avaliar a prática jornalística atual e propor, a partir do estudo, novas maneiras de fazer jornalismo,

potencializando o caráter multimídia que ele pode assumir.

A pesquisa alia teoria e prática e o desenvolvimento das atividades envolve pesquisa bibliográfica e estudo de caso, permeados pelo conceito benjaminiano de limiar, conforme já

discutido antes. Outros autores, como Moran et. al.(2006), João Canavilhas (2013, 2014) e Traquina (2005) irão contribuir para pensar, respectivamente, a convergência de

mídias, a web e o fazer jornalístico na rede, e a construção do jornalismo e das notícias. O estudo de caso irá enfocar as ações desenvolvidas pela Agência de Notícias

\Multimídia e buscará perceber a prática jornalística voltada para a experimentação e a convergência de mídias. 

Com isso, pode-se experienciar a pesquisa e o fazer jornalístico experimental, o que contribui para uma formação acadêmica mais reflexiva e analítica. Para a sociedade em

geral, os resultados esperados com o projeto – entre eles, a discussão sobre as maneiras de tecer e narrar as histórias no limiar da convergência de mídias – contribuirão para o

acesso a produções convergentes que prezam pelo aprofundamento e pelo trato diferenciado das pautas desenvolvidas, conduzindo a uma informação mais completa, capaz de

fomentar o senso crítico e a cidadania.
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