
 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

1 

 

Autonomia, autoria e precisão no jornalismo:  

a interdisciplinaridade em um projeto de ABP
1
 

 

Ângela RAVAZZOLO
2
 

Janine Marques Passini LUCHT
3
 

Joseane de Mello RUCKER
4
 

Marcela DONINI
5
 

Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Porto Alegre, RS 

Resumo 

Este estudo tem o objetivo de apresentar um projeto interdisciplinar para o curso de 

jornalismo com o intuito de reforçar habilidades e competências essenciais à profissão. 

A partir da metodologia Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP), foi desenvolvida 

uma proposta que se inicia no primeiro semestre e segue até o sexto, envolvendo 

diferentes disciplinas. Diante de um cenário contemporâneo de profundas 

transformações, em que a velocidade e a pressa facilitam erros e imprecisões, pretende-

se reforçar habilidades como apuração e escrita. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projeto; ensino de jornalismo; 

interdisciplinaridade. 

 

Introdução: fake news, fact checking e a essência do jornalismo 

As intensas e velozes transformações que têm alcançado e modificado o cenário 

profissional do jornalismo contemporâneo abrem também possibilidades de debate 

acadêmico e pedagógico. Em tempos em que a informação não segue mais um caminho 

retilíneo, não mais partindo da redação de um grande veículo em direção ao leitor de 

forma unilateral, é preciso repensar como se ensina o jornalismo e retomar com ainda 

mais vigor e rigor as práticas essenciais da profissão. 

Ao mesmo tempo em que a palavra “pós-verdade” foi escolhida pelo tradicional 

Dicionário Oxford como a palavra do ano de 2016
6
,  iniciativas para divulgar e reforçar 

a importância da checagem dos fatos têm se espalhado e crescido por diferentes países, 
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incluindo o Brasil. Dados do Poynter Institute de fevereiro de 2017 indicam que há 114 

iniciativas ou empreendimentos voltados à prática da checagem de dados espalhados 

pelo mundo - em 2014, este número era de 44 (MANTZARLIS, 2017). No Brasil, há pelo 

menos duas iniciativas significativas: Lupa
7
 e Aos Fatos

8
, que têm se dedicado a este 

tipo de trabalho. Mas veículos como o G1 também criaram espaços para a checagem de 

fatos
9
.  

Esses movimentos seguem preceitos básicos do jornalismo, não necessariamente 

novos, mas que, diante do cenário mutante e da facilidade e da velocidade crescentes de 

publicações online, tornam-se ainda mais necessários. Desta forma, pretende-se aqui 

apresentar um projeto de trabalho interdisciplinar cujo objetivo é reforçar essas 

habilidades, sem descuidar das exigências que o trabalho multiplataforma exige dos 

profissionais, independentemente de exercerem o ofício de noticiar em grandes, médias 

ou pequenas redações. 

Pela proposta, desenvolvida por professoras da ESPM-Sul, o estudante começa a 

fazer parte do projeto já primeiro semestre do curso e deve seguir engajado até o sexto 

semestre. O processo todo baseia-se em metodologias ativas de aprendizagem, e a 

intenção é tirar o aluno da zona de conforto, tornando-o protagonista da sua própria 

aquisição de conhecimento e preparado para lidar com as atuais demandas do mercado 

de trabalho, que é cada vez mais colaborativo e requer habilidades como espírito de 

exploração, manter a mente aberta e ainda produzir conteúdo relevante. Essa é a ideia 

central das metodologias ativas no contexto da educação, fomentar a autonomia do 

estudante, para que o aprendizado seja mais significativo, em contraposição ao modelo 

tradicional (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 12).  

Desta forma, o artigo aborda a seguir a metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Projeto (ABP), que serve como base para o desenvolvimento de todo o projeto. Ainda 

propõe-se uma reflexão a respeito da interdisciplinaridade e, na terceira parte, está a 

apresentação geral do projeto, com objetivos principais e descrição de como poderá 

funcionar na prática da sala de aula. 
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Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP) no ensino do jornalismo 

O desenvolvimento de uma proposta pedagógica interdisciplinar em sintonia com o 

cenário mutante e veloz do jornalismo contemporâneo exige metodologias de ensino 

que coloquem o estudante como peça-chave, ativo e protagonista. Dentre os diversos 

tipos de metodologia, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) destaca-se por 

elevar a motivação e o interesse dos estudantes. Afinal, “é um modelo de ensino que 

consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo 

real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo 

cooperativamente em busca de soluções” (BENDER, 2014, p. 9).  

A questão central é instigar os estudantes a desenvolver projetos reais e autênticos, 

partindo de um problema inicial (que deve ser bastante motivador e envolvente), capaz 

de incentivar o espírito coletivo na busca de soluções para os problemas, ao mesmo 

tempo em que são assimilados os conteúdos acadêmicos. É preciso que a tarefa seja 

desafiadora e complexa, a ponto de se parecer com a realidade. De acordo com o Guia 

sobre a ABP, do Buck Institute for Education, “existem evidências de que a ABP 

melhora a qualidade da aprendizagem e leva a um desenvolvimento cognitivo de nível 

superior por meio do envolvimento dos alunos em problemas novos e complexos” (BIE, 

2008, p. 17). Apesar do guia ser voltado para o ensino fundamental e médio, aborda as 

origens da metodologia, calcada na Teoria da Aprendizagem:  

As pesquisas em neurociências e em psicologia ampliaram os 

modelos cognitivos e comportamentais de aprendizagem - que dão 

sustentação ao ensino direto tradicional - e demonstraram que 

conhecimento, pensamento, ação e contextos de aprendizagem estão 

inextricavelmente relacionados. Hoje, sabemos que aprendizagem é, 

em parte, uma atividade social; ela ocorre em um contexto de 

cultura, comunidade e experiências anteriores. Isso é evidente na 

pesquisa sobre Aprendizagem Baseada em Problemas no campo da 

Medicina, uma precursora importante da ABP (BIE, 2008, p. 17). 

Conforme o BIE (2008, p. 27), a aprendizagem baseada em projetos “é um 

método de ensino poderoso, porém desafiador, que exige visão, estrutura e uma sólida 

compreensão do processo de aprendizagem”.  
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Nesse meio tempo, enquanto planejam, organizam e executam o 

projeto, eles se deparam, na prática, com situações em que precisam 

trabalhar harmonicamente em grupo, lidar com opiniões diferentes, 

comunicar aquilo que estão pensando, defender seu ponto de vista e 

criticar os que não consideram ser adequados. (GOMES, 2013, p. 1) 

 

O desafio, aqui, reside no processo de formação continuada do docente e é 

fundamental para que ele possa trocar ideias com os outros colegas que também 

exploram as metodologias ativas e que ele possa confrontar experiências e com isso 

aprender mais. Na próxima seção deste artigo, este aspecto, relacionado à 

interdisciplinaridade, será ampliado. 

O trabalho com metodologias ativas está focado no processo de ensino e 

aprendizagem, prioritariamente centrado nos estudantes. Porém, é preciso destacar o 

papel fundamental do professor no processo, já que ele, muitas vezes, trabalha até mais 

intensamente do que o faz no método tradicional.  “Em vez de servirem como 

fornecedores de informações (...), a ABP requer que os professores sejam facilitadores e 

orientadores educacionais, à medida que os estudantes avancem em suas atividades do 

projeto” (BENDER, 2014, p. 38). 

Para colocar em prática a ABP, o professor também precisa estar motivado e 

engajado na construção prévia do projeto. Isso requer tempo e este, muitas vezes, é 

superior à preparação de uma aula tradicional, por exemplo. O professor deve 

desenvolver uma ideia de projeto; decidir o escopo do mesmo (se terá duração de uma 

ou duas semanas ou se levará o semestre todo, por exemplo); selecionar padrões, ou 

seja, o que é importante em uma disciplina; incorporar resultados simultâneos; trabalhar 

a partir de critérios de formulação de projetos e, por fim, criar um ambiente ideal de 

aprendizagem (BIE, 2008, p. 27).  

A metodologia ABP exige um protocolo, com etapas propostas e que permitam 

um acompanhamento do desenvolvimento do estudante. De acordo com Bender (2014), 

é fundamental que os estudantes possam tomar a decisão com autonomia, fazer escolhas 

diante de possíveis dificuldades ou dúvidas que ocorram ao longo do processo de 

construção de um projeto, em grupo ou individualmente. Paralelamente a este incentivo 

à autonomia, é preciso que estejam previstos momentos em que o professor apresente 

um feedback do trabalho. Essa troca deve ter regularidade, para que a construção tenha 
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um fluxo, em um processo ao mesmo transparente e passível de ajustes. Bender (2014) 

sugere ainda que o resultado final tenha uma apresentação pública, assim o resultado 

pode ser compartilhado. O esquema reproduzido abaixo resume esses pontos e etapas 

que devem pontuar um trabalho em ABP: 

 

Tabela 1: Características essenciais da ABP 

 

Âncora: Introdução e informações básicas para preparar o terreno e gerar o interesse 

dos alunos.  

Trabalho em equipe cooperativo. É crucial para as experiências de ABP, enfatizado por 

todos os proponentes da ABP como forma de tornar as experiências de aprendizagem 

mais autênticas.  

 

Questão motriz: deve chamar a atenção dos alunos, bem como focar seus esforços. 

 

 

Feedback e revisão: a assistência estruturada deve ser rotineiramente proporcionada 

pelo professor ou no interior do processo de ensino cooperativo. 

  

O feedback pode ser baseado nas avaliações do professor ou dos colegas. 

Investigação e inovação. Dentro da questão motriz abrangente, o grupo precisará gerar 

questões adicionais focadas mais especificamente nas tarefas do projeto. 

  

 

 

Oportunidades e reflexão. Criar oportunidades para a reflexão dos alunos dentro de 

vários projetos é aspecto enfatizado por todos os proponentes da ABP. 

Processo de investigação. Pode-se usar diretrizes para a conclusão do projeto e geração 

de artefatos para estruturar o projeto. O grupo também pode desenvolver linhas de 

tempo e metas específicas para a conclusão de aspectos do projeto. 

 

 

Resultados apresentados publicamente. Os projetos de ABP pretendem ser exemplos 

autênticos dos tipos de problemas que os alunos enfrentam no mundo real, de modo que 

algum tipo deapresentaçãopública dos resultados do projeto é fundamental dentro da 

ABP. 

 

 

Voz e escolha do aluno. Os alunos devem ter voz em relação a alguns aspectos de 

como o projeto pode ser realizado, além de serem encorajados a fazer escolhas ao longo 

de sua execução. 

 

Fonte: BENDER, 2014, p. 32 
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Para o processo de ensino e aprendizagem em jornalismo, a metodologia ABP é 

entendida aqui como uma opção significativa e que tem potencial para colaborar no 

processo de formação do profissional contemporâneo. Profissional este que necessita 

responder com competência a um fluxo de informação e comunicação no qual produzir 

conteúdo de qualidade pode não ser mais suficiente. É preciso, também, que ele entenda 

as possibilidades de distribuição e de divulgação da informação, a partir de um 

ferramental tecnológico que não estava previsto nos manuais tradicionais do jornalismo 

praticado ao longo do século XX.  

Interdisciplinaridade em novo cenário jornalístico 

O cenário atual da produção jornalística, com o avanço das novas tecnologias, 

propagação da web e das redes sociais, estabelece um panorama diferenciado daquele 

vivenciado ao longo do século XX, em uma produção de conteúdo em escala industrial. 

Hoje a informação segue caminhos mais complexos e diversificados, tanto de 

produção/edição quanto de distribuição. De acordo com ANDERSON et al, a atual 

configuração pode ser classificada como “jornalismo pós-industrial”, em que as grandes 

empresas de mídia dividem a atenção do público (e dos anunciantes) com blogs, páginas 

do Facebook, postagens no Snapchat, canais do YouTube. (ANDERSON et al., 2013). 

Este cenário reflete e interfere no ensino do jornalismo, já que os egressos dos 

cursos superiores vão enfrentar desafios que incluem uma preparação mais ampla, 

exigindo, além das habilidades essenciais de apuração e escrita, por exemplo, 

conhecimentos em áreas como empreendedorismo e atuação multiplataforma, 

compatível com as novas tecnologias e os espaços abertos na web em geral. Uma 

proposta interdisciplinar auxilia nessa preparação e pode funcionar como ferramenta de 

trabalho para formar um profissional que consiga atuar com conhecimentos e 

habilidades adequados neste cenário pós-industrial. 

Um primeiro ponto teórico a ser debatido é o conceito de interdisciplinaridade. A 

partir de Alvarenga et. al. (2011), percebe-se que há diferentes entendimentos do campo 

da interdisciplinaridade, com controvérsias e divergências entre teóricos. Os próprios 

autores alertam para essas classificações, chamando a atenção para a importância de 

pensar a interdisciplinaridade não necessariamente amarrada a definições fechadas: 
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“...não pode ser descartado o risco desse empreendimento em transformá-la em uma 

simples polissemia complexa que pouco contribua para o avanço do conhecimento e de 

suas práticas” (ALVARENGA et.al., 2011, p. 51). 

Momento marcante dessas discussões foi um seminário ocorrido na França em 

1970, organizado pelo Centro de Pesquisa e Inovação do Ensino, com apoio do 

Ministério da Educação da França e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). No encontro, a interdisciplinaridade foi discutida a partir da visão 

de diferentes pensadores, entre eles Jean Piaget. Em seus estudos sobre 

interdisciplinaridade, o pensador francês estabeleceu três níveis de relações, de acordo 

com o grau de interação entre os componentes disciplinares: 

1) Multidisciplinaridade: em um “patamar inferior” de interação; a solução de 

um problema exige a colaboração de duas ou mais áreas, mas não há modificação 

desses setores. 

2) Interdisciplinaridade: um “segundo nível” de colaboração entre disciplinas; 

ocorre reciprocidade dentro das trocas, com um enriquecimento mútuo. 

3) Transdisciplinaridade: considerada uma “etapa superior”; não apenas 

interações entre as disciplinas, mas sim ligações situadas dentro de um “sistema total, 

sem fronteiras estáveis entre as disciplinas” (ALVARENGA et.al., 2011, p. 37-38). 

O projeto proposto neste artigo transita em um nível de colaboração entre as 

disciplinas, conforme será visto na próxima seção do artigo. 

As proposições de Ivani Fazenda (2008) a respeito do campo também norteiam a 

fundamentação teórica utilizada para ancorar a proposta, conjuntamente com os estudos 

a respeito de ABP. De acordo com a autora, os saberes das diferentes disciplinas e a 

forma como eles são interligados exigem mudanças dos professores, que devem passar 

por um processo de revisão de suas práticas, abertos a possíveis mudanças de percurso e 

alterações: 

Cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia 

na grade, mas nos saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no 

movimento que esses saberes engendram, próprios de seu lócus de 

cientificidade. Essa cientificidade, então originada das disciplinas, ganha status 

de interdisciplina no momento em que obriga o professor a rever suas práticas e 

a redescobrir seus talentos, no momento em que ao movimento da disciplina seu 

próprio movimento for incorporado. (FAZENDA, 2008, p.18) 

 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

8 

 

 

A necessidade de mudanças e o surgimento de novos aprendizados e conceitos, 

vinculados a uma mudança de atitude dos professores, também aparecem nos estudos de 

Santos (2008). Para a autora, há necessidade de autocrítica entres os pares envolvidos. 

Ainda que identificamos o projeto apresentado aqui como uma atividade 

interdisciplinar, as reflexões de Akiko em torno da transdisciplinaridade são 

importantes porque propõem, além de um componente atitudinal por parte dos docentes, 

um desafio epistemológico.  

Em virtude da formação de tipo disciplinar, os professores que enfrentam o 

desafio da transdisciplinaridade estão sujeitos a ambigüidades e contradições 

que vão sendo corrigidas e adequadas na medida do aprofundamento conceitual 

e, principalmente, da autocrítica entre os pares. Essa mudança atitudinal 

condiciona-se à mudança epistemológica: mudar um determinado conceito 

exige, por sua vez, mudanças de outros co-relacionados, dando lugar a uma rede 

de conceitos (sistema). (SANTOS, 2008, p. 76) 

  

O termo “rede de conceitos” de Santos (2008) combina e converge com o 

cenário complexo em que a informação se propaga, em rede, com diferentes atores se 

apropriando, produzindo e disseminando conteúdo jornalístico em plataformas 

interativas - que poderiam, em uma associação mais livre, ser classificadas como 

interdisciplinares na medida em que funcionam como espaço de convergência entre 

diferentes “saberes” jornalísticos. 

As discussões teóricas em torno da interdisciplinaridade e de suas vantagens não 

são novas, mas é interessante também ressaltar que documento recente do governo 

federal brasileiro, ao rever as diretrizes curriculares do curso de Jornalismo, retoma o 

conceito e o coloca com destaque e clareza como prática a ser executada pelas 

faculdades de jornalismo. A resolução de 2013 do Conselho Nacional de Educação e da 

Câmara de Educação Superior, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de graduação em Jornalismo, recomenda a interdisciplinaridade: 

Art. 2º A estrutura do curso de bacharelado em Jornalismo deve: (...) 

III - promover a integração teoria/prática e a interdisciplinaridade entre os eixos 

de desenvolvimento curricular; 

Art. 3º O projeto pedagógico do curso de graduação em Jornalismo, com suas 

peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem 

prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: (...) 

IV - formas de efetivação da interdisciplinaridade; (BRASIL, 2013, grifo 

nosso) 
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A resolução do MEC responde a este cenário em transformação. Em um dos 

pontos do documento, está mencionada claramente a posição do jornalismo impresso 

como significativo porém não necessariamente dominante, e a importância da atuação 

em multiplataforma. Assim, vale relacionar essa necessidade de mudança dos cursos, e 

dos professores por consequência, com o próprio cenário em transformação que o 

jornalismo enfrenta, em diferentes partes do mundo. Se o contexto atual da profissão 

exige mudanças no perfil profissional, e essas mudanças seguem a uma velocidade cada 

vez mais intensa, é fundamental pensar sobre as mudanças que devem ocorrer nas salas 

de aula de instituições de ensino superior.  

A seguir, apresentamos o projeto desenvolvido para o curso de Jornalismo da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em Porto Alegre, com o intuito de 

conectar saberes e fortalecer a formação de um profissional preparado para o desafio 

multiplataforma, mas ancorado nos valores essenciais do jornalismo. 

 

Autoria e precisão em um projeto interdisciplinar 

 O projeto batizado como Autonomia, autoria e precisão no jornalismo tem 

como ponto central, ou questão-motriz, o seguinte questionamento: Como desenvolver 

as competências e habilidades desejadas em apuração e escrita jornalística ao longo 

do curso de Jornalismo? Esta questão-motriz nasceu a partir da observação prática de 

dificuldades encontradas em diferentes disciplinas do curso de Jornalismo, 

especialmente em relação ao rigor na apuração de informações, bem como na forma 

como essas informações são “transformadas” em textos, incluindo diferentes mídias. A 

partir da constatação de que uma parte significativa dos estudantes apresentavam 

fragilidades no processo de apuração jornalística e no conteúdo do texto (mobilização e 

densidade informacional e exploração de recursos linguísticos em busca de evidências 

de autoria), a proposta interdisciplinar surgiu com o objetivo de diminuir essas lacunas e 

evitar dificuldades mais profundas futuramente. 

Um outro ponto importante está ligado ao cenário contemporâneo do campo 

jornalístico, conforme já mencionado, especialmente a necessidade de retomar valores 

essenciais de apuração e rigor em um contexto em que a  palavra “pós-verdade” ganha 

destaque. Desta forma, propõe-se um trabalho em diferentes disciplinas em torno de 
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uma meta conjunta: Solidificar a importância do rigor da investigação no processo de 

apuração, da precisão jornalística e da qualidade e investimento autoral do texto dos 

estudantes do curso de Jornalismo.  

No primeiro semestre, os aprendizes serão convidados a participar do projeto 

Autonomia, autoria e precisão no jornalismo. E deve ficar claro desde então que a  

atividade está planejada para ocorrer entre o primeiro e o sexto semestres, resultando em 

uma grande reportagem a ser publicada em meio impresso, em revista, ao final.  

O início do projeto ocorre quando a professora do primeiro semestre lança a 

âncora e apresenta o percurso do projeto aos ingressantes no curso. Um exemplo de 

possibilidade para esta etapa seria o caso ocorrido em 24 de julho de 2015, quando a 

revista Veja publicou uma reportagem em que afirmava que o ex-jogador de futebol 

Romário teria uma conta bancária com dinheiro no exterior. O jogador negou a 

informação, protestou nas redes sociais e acusou a revista de estar mentindo. Para se 

defender, foi investigar diretamente na Suíça e conseguiu do próprio banco um 

documento que confirmava que Romário não tinha essa conta. Em função do erro, a 

revista teve de se retratar publicamente
10

. O exemplo ilustra a importância da apuração 

jornalística e os prejuízos de erros como o exposto, justificando a utilização deste caso 

como âncora do projeto. Assim, lançando essa situação, pode-se partir para o primeiro 

ponto do projeto: o rigor jornalístico. Compreender, portanto, conceitos básicos como 

pauta, fontes e entrevistas é essencial nesta etapa de investigação. 

No primeiro semestre, são discutidos e analisados os conceitos básicos de 

apuração e exploradas as características do texto jornalístico. Em Linguagem, os 

estudantes são estimulados a desenvolver a consistência argumentativa das produções a 

partir da mobilização de referências de alta relevância informacional. Além disso, é 

tarefa também dessa disciplina verificar se o encaminhamento do autor evidencia 

marcas de autoria e versatilidade no tratamento de um tema.  

No segundo semestre, a turma aprofunda os conceitos trabalhados nas 

disciplinas específicas, sobretudo em Técnicas de Apuração e Redação Jornalística e 

Rádio e Mídias Sonoras I. No terceiro semestre, os estudantes aprimoram 

conhecimentos adquiridos até o momento, em termos de apuração e linguagem. Na 

                                                 
10

 http://veja.abril.com.br/politica/veja-reconhece-erro-e-pede-desculpas-a-romario/  
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disciplina de Rádio e Mídias Sonoras II, são desafiados a produzir e apresentar um 

programa no formato Painel, além de produzir um documentário de 15 minutos. Aqui, é 

importante que a pauta seja mais complexa do que no semestre anterior. Já no quarto 

semestre, o foco será na experimentação dos conhecimentos desenvolvidos na execução 

de experiências práticas, atreladas ao mercado de trabalho. A disciplina que fica 

integrada ao projeto neste momento é a de Produção e Edição de Reportagem I, na qual 

os estudantes devem produzir uma grande reportagem para veículo impresso. Além de 

retomarem e exercitarem conceitos e práticas como rigor, apuração, entrevista e texto 

jornalístico, terão de trabalhar na edição do material para veículo impresso, escrevendo 

também títulos, legendas, linhas de apoio e escolhendo as fotografias para ilustrar a 

reportagem. É fundamental que, neste semestre, o estudante apresente um domínio mais 

significativo e autônomo das técnicas de apuração, entrevista e texto, produzindo, 

assim, uma reportagem mais complexa do que aquela feita no segundo semestre. 

Finalmente, no sexto semestre, na disciplina de Produção e Edição de Reportagem II, os 

jovens aplicam as diferentes habilidades na construção de um artefato (revista 

impressa), que deverá refletir as competências e habilidades trabalhadas até então, em 

resumo, o rigor da apuração e o domínio da expressão escrita da língua portuguesa. 

Espera-se que, com essa interação e comunicação constante entre os professores, 

conforme previsto na proposta interdisciplinar (ALVARENGA, 2011; FAZENDA, 

2008), seja possível enfrentar este contexto de transformações, em que as chamadas 

fake news devem ser “combatidas” com estratégias e valores fundamentais do 

jornalismo, de acordo com as propostas recentes de fact checking, além das técnicas 

tradicionais já estabelecidas ao longo de décadas. 

A implantação de projetos interdisciplinares ainda é gradual e exige trocas e 

momentos de retomada do objetivo central do projeto muito bem orquestradas entre as 

diferentes disciplinas envolvidas, em diferentes momentos do processo.  Voltando ao 

quadro de  Bender (2014), citado anteriormente, propomos que a questão-motriz seja 

revista e reforçada por todos os docentes, para que fiquem claras aos estudantes as 

conexões entre as práticas e os artefatos que vão sendo construídos nos diferentes 

semestres. Os feedbacks constantes devem também ser documentados, assim, durante e 

ao final do processo, terá sido construído um diagnóstico do desenvolvimento 
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individual daquele aluno, com apontamentos específicos em relação a pontos cruciais da 

proposta.  

 

Considerações finais 

O presente trabalho foi realizado para o curso de especialização em Teorias e 

Práticas de Ensino, realizado na ESPM-Sul, entre 2015 e 2016, pelas autoras. A ideia foi 

a de desenvolver um projeto interdisciplinar, envolvendo as diferentes disciplinas 

ministradas pelas docentes, entre o primeiro e o sexto semestre. Tendo como foco a 

aplicação da metodologia ABP, ou aprendizagem baseada em projeto, o objetivo era o 

de obter uma maior motivação por parte dos estudantes, ajudando-os a adquirir um 

conhecimento mais amplo e sólido, integrando os conhecimentos e habilidades 

necessárias ao fazer jornalístico e que são base para todos os meios, sejam impressos, 

eletrônicos ou digitais. Com a utilização de metodologias ativas, espera-se despertar a 

curiosidade e conquistar um aprendizado significativo, à medida que os alunos se 

inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou 

na própria perspectiva do professor (BERBEL, 2011, p. 28).  

O projeto ainda não apresenta resultados consolidados, pois está em processo de 

implantação, mas acredita-se que, a partir dele,, seja possível reforçar um conhecimento 

sólido por meio da estratégia interdisciplinar. Espera-se que os estudantes conquistem a 

autonomia e a segurança necessárias para se posicionar em um cenário profissional 

muito mais exigente e complexo do que aquele vivenciado pela maior parte dos 

professores, na transição do século XX para o XXI. Mais do que isso, podemos ainda 

pensar que são estes estudantes, na finalização do curso superior, que possivelmente 

poderão propor caminhos inovadores para as práticas jornalísticas dos próximos anos. E 

para tanto precisam estar ancorados em um conhecimento rigoroso, mas não fechado à 

dinâmica de transformação e mudança que tem marcado a história do jornalismo desde 

Gutenberg. 
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