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RESUMO

A voz do avô foi o primeiro livro, a primeira narrativa – oral, diga-se de passagem. “Era um contador de histórias nato”, respondeu Hautom (2008). Nesse detalhe, há de se

lembrar do narrador clássico conceituado por Benjamim (1987): aquele que tece suas histórias da vivência e retira dela as experiências que se tornam sabedoria tecida através do

contar e do recontar. E aqui os termos não são aleatórios: “através”, pois perpassa a própria vida; “tecida”, pois há o emaranhado de linhas e entrelinhas. Assim, o narrador, ao

lidar com os fios tão diversos que compõem o tempo e o espaço, constrói as histórias por meio das palavras, dos sons e das imagens que as palavras evocam.

Os emaranhados simbólicos que envolvem as discussões provocadas por tais observações apontam para a possibilidade de interação entre a experimentação e a observação,

assim como a integração entre a prática jornalística e o labor do narrador.  Pretende-se, assim, entre o vivenciar e o experienciar, tecer estratégias discursivas que possam

conceder às histórias, traços – sejam textuais, visuais, sonoros ou audiovisuais – que tornem a informação uma narrativa que não se exaure. 

Para isso, os espaços de experimentação da prática jornalística propostos pela agência de notícias do curso de Jornalismo da UEMG – unidade Divinópolis, aqui denominada

como Multimídia devido à integração dos meios pelos quais a produção de conteúdo acontece, se tornam tão relevantes, não apenas para os estudantes, que poderão

experienciar o fazer de uma maneira mais crítica e reflexiva, como para a sociedade em geral que poderá ter acesso a produções jornalísticas que prezam pelo aprofundamento

das questões que a grande mídia não abarca, tanto por limitações editoriais quanto técnicas.

O objetivo geral do projeto é propiciar aos estudantes de Jornalismo da UEMG, um ambiente de aprendizagem e extensão que, ao promover a experimentação e a vivência de

práticas jornalísticas, fundamente a formação acadêmica-profissional reflexiva, crítica e criativa. Além disso, o projeto promove reflexão e a criticidade sobre o fazer jornalístico

atual, atua na produção de conteúdo local e regional de maneira analítica e crítica, incentiva os discentes a experienciar o fazer jornalístico em múltiplas plataformas, contribui

para a formação de um profissional multimídia capaz de atuar nos mais diversos meios comunicacionais, produz conteúdos multimídia sobre questões de interesse público.

A discussão teórico-reflexiva conta com autores como Luiz Costa Pereira Júnior (2006) em relação ao planejamento da notícia e à edição jornalística, Mario Erbolato (2003) em se

tratando de questões como critérios de noticiabilidade, e Nilson Lage (2000; 2001) para fundamentos sobre o texto jornalístico. Já autores como Allen Hurbult (1999) e Milton

Ribeiro (1993) contribuem para a reflexão sobre design e composição visual, e João Canavilhas (2014) fundamenta a discussão sobre o fazer jornalístico na web, além de focar

questões sobre as características do meio. Traquina (2005), por sua vez, fornece bases para a discussão sobre questões como a construção do jornalismo e das notícias.

A rotina de atividades práticas na Agência de Notícias, sob a orientação docente, é fundamentada em etapas da produção jornalística, entre elas, ronda de notícias, pauta,

apuração e pesquisa, reportagem e fotografia/filmagem, edição e editoração eletrônica. Com isso, espera-se que os estudantes possam construir conhecimentos e vivências que

fundamentem tanto a reflexão sobre o jornalismo e suas possibilidades, quanto práticas que os diferenciem positivamente no mercado de trabalho. 

Enquanto ambiente de experimentação e vivência de práticas jornalísticas, a Multimídia elabora conteúdos jornalísticos para o site que já elaborou e mantém

(www.multimidiauemg.wixsite.com/multimidia) e para o programa de WebTV “Entre Vistas”, que é linkado no site da agência e veiculado por meio de um canal no Youtube. Tais

produções são permeadas por um processo que busca despertar nos estudantes uma visão mais crítica tanto em relação às mensagens produzidas para cada meio, quanto aos

temas e modos de discutir os conteúdos produzidos para, dessa forma, tornar a informação uma narrativa que possa repercutir na memória do público leitor/telespectador. 

Por isso, “se essa rua fosse minha...”, como ecoa na canção popular, “eu mandava ladrilhar” com narrativas que, registradas nos sons e imagens do audiovisual ou nos pixels que

reluzem nas telas dos computadores e dos dispositivos móveis, pudessem contar histórias que envolvessem as pessoas e os espaços onde acontecem o ir e vir cotidiano.

Histórias que, contadas e cantadas, pudessem contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. 

Com as ações da Multimídia¸ espera-se enriquecer o currículo dos estudantes, disponibilizar um espaço para o cumprimento de atividades complementares previstas no Projeto

Pedagógico do curso de Jornalismo e produzir conteúdos que contribuam com questões de interesse público. Nesse espaço proporcionado pela Multimídia, o estudante, dada à

interação entre prática e conhecimento, poderá tecer diferenças significativas na sua formação, pois vivenciará um ambiente profissional real envolto de todas as implicações

relacionadas ao fazer jornalístico, desde a pauta até a veiculação, mas de uma maneira experimental que irá contribuir para que a informação adquira linhas e entrelinhas que a

tornarão narrativa. 
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