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Resumo 

O jornalismo contemporâneo é marcado por transformações na produção e na circulação            
das notícias. Constata-se alargamento do campo com o entrelaçamento das práticas e            
das competências profissionais. Inevitavelmente, emergem desafios ao ensino. Este         
artigo relata a experiência metodológica do curso de Jornalismo do Centro Universitário            
Franciscano a partir da Agência CentralSul Notícias como espaço de formação de            
jornalistas, de convergência e coprodução de conteúdos. Ela é parte do projeto            
pedagógico do curso e integra o Laboratório de Jornalismo Impresso e On Line. Na              
integração das diferentes disciplinas, alguns projetos reconfiguram-se para acompanhar         
a trajetória de 12 anos. Em meio às rotinas, os alunos são incentivados a aliar               
conhecimento teórico e técnico ao processo de elaboração narrativa que prime pelo            
jornalismo humanizado, sintonizado com o local e atento ao global.  
 
Palavras-chave: Agência de notícias. Ensino de jornalismo. Campo Jornalístico.         

Rotinas produtivas. Convergência de mídias 

 

Considerações iniciais 

 

A realidade da segunda década do século XXI é bastante complexa para o             

jornalismo. Durante o século XX, prevaleceu o modelo massivo, hegemônico e fordista.            

O campo do jornalismo era caracterizado pela tensão entre dois pólos - o ideológico e o                
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econômico. O primeiro representado pela comunidade jornalística, pautada no interesse          

público e autorizada a testemunhar a realidade e a representar o leitor. O segundo              

associado aos investidores, aos empresários, aos diretores e aos anunciantes e seus            

interesses.  

O cenário mudou e temos exemplos importantes de mídias pós-massivas e           

contra-hegemônicas, como Agência Pública; e de redações pós-fordistas, compostas por          

profissionais multitarefas devido à extinção de cargos - como o do pauteiro e do              

secretário de redação - e ao surgimento de demandas - edição multimídia e curadoria de               

conteúdo. 

A convergência jornalística é a expressão que contempla da melhor forma uma            

série de mudanças que ocorreram a partir da adoção do paradigma da convergência             

pelas organizações jornalísticas. Marcada pela mudança do modelo de negócios, adoção           

de novas rotinas produtivas, polivalência profissional, reconfiguração das relações com          

a audiência e distribuição do conteúdo multiplataforma, a convergência é um fenômeno            

processual e multidimensional (SALAVERRÍA; NEGREDO, 2008).  

Primeiramente, a convergência jornalística foi vista como a solução para os           

problemas enfrentados pelas empresas do ramo devido à queda de receita publicitária e             

da audiência. Já os profissionais se dividiram entre os que apoiaram as mudanças, em              

função da possibilidade de produzir diferentes formas de jornalismo nas plataformas           

digitais, e os que não aceitaram as demissões e o acúmulo de funções.  

É fato que a convergência promoveu e ainda promove mudança cultural na            

comunidade jornalística e implica, inclusive, na revisão do que é noticiável, em razão             

do tensionamento dos valores-notícias nas mídias digitais. No entanto, não se pode falar             

em consenso entre empresários, jornalistas e público sobre a forma de se adaptar a este               

cenário complexo. Salaverría e Negredo (2008), por exemplo, apontam não haver um            

ponto final na convergência jornalística e que o modelo da integração total não serve              

para toda organização. Há particularidades culturais que precisam ser preservadas. A           

integração total pode causar a perda da identidade de cada produto jornalístico e, se não               

for bem gerenciada do ponto de vista editorial, será caracterizada pela homogeneização            

do conteúdo.  
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O New York Times, referência mundial em jornalismo, teve, em 2009, queda de             

25% da publicidade, conforme Nafría (2017). Além de reduzir postos de emprego,            

cortar salários e diminuir benefícios dos trabalhadores, o diário, caracterizado pela           

redação integrada e pelas estratégias de web first e plataforma agnóstica , investiu no             5 6

modelo de negócios baseado no pagamento pelo acesso integral ao conteúdo online. A             

partir de 2012, esta receita superou a da publicidade. A estratégia de negócios             

compreende a oferta de novos produtos, como aplicativos para palavras-cruzadas e para            

conteúdos sobre gastronomia, e o investimento em equipes voltadas para a inovação.            

Longe de ser uma regra, o modelo próspero do Times é uma exceção no jornalismo               

mundial contemporâneo.  

Existe ainda aquilo que Jenkins (2009) chama de convergência alternativa: ações           

informais e, às vezes, não autorizadas do público na produção e na circulação de              

conteúdo midiático. Neste sentido, o campo jornalístico se complexifica com as           

contribuições do indivíduo-mídia, que compreendem desde registros isolados dos         

acontecimentos de forma instantânea nas mídias sociais até propostas colaborativas em           

rede que dão espaço para vozes e versões ignoradas pelo jornalismo corporativo, como             

Mídia Ninja e Jornalistas Livres. A interferência do público também se dá pela crítica à               

cobertura da mídia massiva e pelas cocriações, criações conjuntas estimuladas pela           

mídia hegemônica, como espaços de fotos e vídeos do leitor. 

A complexificação do campo jornalístico passa ainda pela desregulamentação da          

profissão, incentivada, por exemplo, pela Declaração de Chapultepec, de 1994, que           

apregoa que não podem existir ‘entraves’ para a liberdade de imprensa. O diploma             

jornalístico, neste caso, é colocado como um entrave, por limitar quem pode produzir             

notícias. No Brasil, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao             

comparar o jornalista ao cozinheiro, argumentou que não é necessário de diploma para             

nenhuma das duas profissões, como se ambas não dependessem de conhecimentos           

teóricos,  técnicos e deontológicos.  

5 Estratégia na qual se publica primeiro na internet, sem reservar conteúdos factuais para a mídia 
impressa. 
6 Significa que todas as plataformas midiáticas são relevantes e que não há mais um produto jornalístico 
principal. Quando o New York Times esta estratégia, o jornal impresso deixa de ser o foco principal.  
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Este quadro é um desafio para o ensino de jornalismo. As escolas de             

comunicação precisam observar a complexificação do campo e de que forma provocam            

afetações na identidade do jornalista e da sua prática profissional. Ensino, pesquisa e             

extensão precisam estar sintonizados com este cenário não apenas do ponto de vista             

técnico, mas de modo a refletir como tais mudanças afetam os fundamentos do             

jornalismo.  Concordando com Meditsch (2006), trata-se da necessidade de 

[...] transformar os atuais cursos de jornalismo em cursos de          
conhecimento, lugares de ‘aprender a aprender’ e de ‘ensinar a          
aprender’. Mas, principalmente, de ‘aprender a apreender a        
realidade’, aproximando-se dela, a partir de um lugar profissional         
específico. Na sociedade do conhecimento e da mutação, é preciso          
também ter claro, como observava Paulo Freire, que a realidade não           
está dada, mas sempre dando-se, e com a nossa participação          
(MEDITSCH, 2006, p.54). 
 

O desafiador exercício de ‘aprender a apreender a realidade’ deveria nortear as            

práticas acadêmicas. Não é apenas uma forma de repensar o ensino e as atividades              

práticas, mas também o papel do docente, menos catedrático e mais articulador,            

orientador, incentivador e provocador.  

 

O Curso de Jornalismo da Unifra e sua nova matriz 

 

O debate sobre a reestruturação dos cursos de jornalismo abarca o cenário            

discutido no início deste texto, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais de            

Jornalismo de 2013, que sugerem o estágio curricular supervisionado e o projeto            

experimental em jornalismo.  

Neste sentido, o Curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, de           

Santa Maria, RS, atualizou sua matriz curricular no segundo semestre de 2015 para             

implantá-la no primeiro semestre de 2016. Além de atender às diretrizes nacionais, a             

nova matriz congrega mais tempo dedicado às mídias digitais e convergentes. O            

currículo vigente em 2011 tinha apenas duas cadeiras voltadas para a área, ainda que o               

trabalho nos laboratórios fosse fortemente digital: Cibercultura e Jornalismo Online. Já           

o de 2015 contempla seis cadeiras: Cibercultura, Jornalismo Digital 1, Jornalismo           

Digital 2, Jornalismo e Mídias Sociais, Jornalismo Visual e Oficina de Mídias. Entre os              
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conteúdos contemplados com mais ênfase estão: convergência jornalística, jornalismo e          

mobilidade, jornalismo de dados e gestão de mídias sociais.  

Outra novidade é o projeto integrador, previsto como unidade dos programas de            

diversas disciplinas para tornar a prática interdisciplinar. Duas propostas de integração           

são realizadas: horizontal, com disciplinas do mesmo semestre, no caso das práticas que             

envolvem mídias impressas e digitais; e vertical, com disciplinas de semestres distintos,            

voltadas para o audiovisual. 

A matriz atual traz mudanças no Projeto Experimental, antes focado em           

radiojornalismo e em telejornalismo. Agora é possível desenvolver outras propostas em           

qualquer mídia, desde que voltadas para o jornalismo, como exigem as Diretrizes            

Curriculares Nacionais, e sob a orientação de integrantes de todo o corpo docente do              

Curso. Apesar da ampliação de temas, houve redução para uma única disciplina, de             

modo a contemplar mais tempo para dois estágios supervisionados - o primeiro no             

âmbito da própria Instituição e o segundo de caráter externo, em uma redação ou              

organização de outro segmento, contando com o acompanhamento de um profissional           

de jornalismo. 

Para melhor compreensão das mudanças entre os dois currículos, apresenta-se o           

quadro comparativo a seguir:  

 

QUADRO COMPARATIVO DAS MATRIZES DE 2011 E 2015 

 Matriz de 2011 Matriz de 2015 

Disciplinas voltadas 
às mídias digitais e à 
convergência de 
mídias 

1. Cibercultura (34h) 
2. Jornalismo Online (68h) 

1. Oficina de Mídias  (68h) 7

2. Cibercultura (34h) 
3. Jornalismo Digital 1 (54h) 
4. Jornalismo Digital 2 (54h) 
5. Jornalismo e Mídias Sociais 
(54h) 
6. Jornalismo Visual  (68h) 8

7 A disciplina é dividida em quatro módulos: fotografia, audiovisual, rádio e digital. Cada módulo tem 16 
horas e contempla uma introdução prática à área. A proposta principal é promover a vivência das 
diferentes mídias, linguagens e tecnologias no primeiro semestre do curso. 
8 A disciplina atualiza a cadeira de Planejamento Gráfico. O Jornalismo Visual compreende o 
planejamento da visualização da informação jornalística em mídias impressas e digitais.  
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Estágio curricular 
supervisionado 

Não apresentava 1. Estágio em Jornalismo I 
(68h) - no âmbito da Unifra 
2. Estágio em Jornalismo II 
(136h) - no âmbito externo 

Projeto experimental 1. Projeto Experimental em 
Radiojornalismo (85h) 
2. Projeto Experimental em 
Telejornalismo (85h) 

1. Projeto Experimental em 
Jornalismo (85h)  

Projeto integrador 
interdisciplinar 

Apesar de algumas 
iniciativas interdisciplinares, 
não havia o registro no 
programa das disciplinas 

1. Primeiro semestre: 
Introdução ao Jornalismo e 
Tópicos em Língua Portuguesa 
(produto: jornal mural) 
2. Segundo semestre: 
Jornalismo 1, Jornalismo 
Digital 1 e Fotografia de 
Imprensa (produto: Jornal 
Abra) 
3. Terceiro semestre: 
Jornalismo 2 e Jornalismo 
Digital 2 (produção: 
reportagens para Agência 
CentralSul) 
4. Quarto semestre: Jornalismo 
3, Jornalismo Visual (produto: 
Revista Plural) 
5. Quarto, quinta e sexto 
semestres: Edição em 
Audiovisual, Telejornalismo 1, 
Telejornalismo 2 (produto: 
programa Luneta) 

Fonte: autoria própria 

 

Como é possível observar, houve avanços nos quatro pontos listados: disciplinas           

de mídias digitais e convergência, estágio curricular supervisionado, projeto         

experimental e projeto integrador interdisciplinar. 

Em termos de integração e interdisciplinaridade, a Agência CentralSul de          

Notícias (ACS) tem papel decisivo na aglutinação das produções do curso e com os              

demais espaços de práticas pedagógicas. No próximo item, apresenta-se         

contextualização desta proposta pioneira. 
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A gênese da Agência Central Sul de Notícias 

 

A Agência Central Sul de Notícias (ACS), agência experimental on line do curso             

de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano, completa 12 anos em 2017. Ela            

nasceu em dezembro de 2005 como parte de um projeto pedagógico marcado pela             

proposta de ir além dos modelos correntes de ensino do jornalismo - que sacralizaram              

em demasia os costumes e as rotinas produtivas -, considerando a realidade das             

transformações sócio-técnicas que consolidaram as redes de alta velocidade. 

Instalada com propósito de ser um espaço dinamizador das práticas jornalísticas           

e meio estratégico de experimentações por parte de discentes e professores, a ACS             

integra o Laboratório de Jornalismo Impresso e On Line, caracterizando-se como um            

veículo experimental para prática laboratorial dos alunos do curso de Jornalismo, do 1º             

ao 8º semestre.  

Como ocorre ainda hoje, um dos maiores custos dos cursos de jornalismo é a              

infra-estrutura laboratorial. Nesse cenário, as agências experimentais de notícias on line           

funcionam com uma estrutura mínima, que consiste em computadores, software e pode            

dividir o espaço físico e demais equipamentos com outros laboratórios. Assim, na            

ocasião da implantação da ACS, levou-se em conta a realidade institucional. Utilizar os             

recursos da web, cujo custo operacional é bastante reduzido e, ao mesmo tempo,             

reproduzir o ambiente de prática profissional faz com que os estudantes sejam inseridos             

num mundo progressivamente moldado por medias interativos, sistemas globais de          

comunicação e acesso instantâneo de informação. Tal ambiência permite aos          

acadêmicos vivenciar o tempo real do jornalismo, experimentar o alcance e a agilidade             

da informação, exercitar a investigação, apuração, mediação, interpretação e produção          

de materiais jornalísticos em ambientes similares ao de uma redação, sem deixar de lado              

os princípios do fazer jornalístico. Mas, ao contrário das estruturas do mercado, o             

trabalho nas agências experimentais facilita a horizontalidade, o trabalho em equipe e a             

atuação em rede, como apontam Gorski e Zucolo (2006). 
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No tocante à produção de conteúdos, a sua condição experimental permite           

diferenciar-se do padrão tradicional das editorias das redações. Ainda que se considere a             

inevitável transversalidade dos suportes, a dinâmica experimental possibilita voltar a          

produção de conteúdos para grupos e temáticas habitualmente excluídos da mídia           

tradicional, cuja relevância é fundamental ao dimensionamento de pautas vinculadas à           

realidade social e o refinamento do olhar jornalístico. Nesse sentido, a ACS direciona os              

conteúdos para diferentes editorias e subeditorias. São elas: Notícias, subdivididas em           

Unifra, Cidadania, Ciência e Saúde, Cultura, Educação, Esportes, Ambiente, Política. A           

editoria de Opinião reúne artigos, colunas e crônicas e para onde convergem as             

produções do Observatório da Mídia. Na editoria Especial estão reportagens,          

reportagens multimídias, reportagens investigativas e relatos de viagem ( Pelo Mundo),e           

Memória. 

A ACS trabalha internamente com projetos e subprojetos, que se caracterizam           

como contínuos e descontínuos . A produção de conteúdo para o website (ver Figura             9 10

1), por exemplo, é contínua, enquanto que a participação em projetos desenvolvidos            

com parcerias externas e/ou projetos com prazos determinados, são descontínuos. Entre           

os projetos descontínuos, estão as coberturas dos vestibulares da instituição e das            

edições da Feira das Profissões - evento voltado para a comunidade externa.  

 

9A ACS recebeu menção honrosa no 3º Concurso ao Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo com o projeto: A                   
Rota do Grão: riqueza esconde exploração sexual de crianças e adolescentes (2006). No ano de 2007, produziu a                  
reportagem multimídia  A rota da prostituição em Santa Maria envolvendo equipe de professores e alunos. 
10Disponível em: http://centralsul.org/ 
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Figura 1- Screenshot da homepage da Agência CentralSul do dia 13 de julho de 2017 
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Rotina de produção da agência experimental de notícias online  

 

Experimental, a ACS tem seu conteúdo produzido por estudantes da graduação           

na função de repórteres-aprendizes. Não há rigidez na seleção dos participantes naquilo            

que diz respeito a critérios preestabelecidos que impossibilitem ao acadêmico fazer           

parte da equipe. Os acadêmicos integram a Agência como aprendizes (alunos           

colaboradores) e monitores de algumas disciplinas do curso. Os monitores são           

selecionados através de uma prova aplicada cujo conteúdo se volta às atividades            

desenvolvidas na agência. A cada semestre a equipe é renovada.  

Uma vez por semana são reunidos monitores e aprendizes que atuam como            

repórteres, para a discussão e elaboração de pautas. Tais momentos reúnem as pautas             

sugeridas pelos próprios repórteres, professores e por emails enviados à ACS - na sua              

maioria, releases de assessorias de imprensa de órgãos locais e regionais. Após a             

reunião de pauta (ver Figura 2), os acadêmicos ficam responsáveis pela primeira etapa             

das rotinas de produção detalhadas por Wolf (2003), a coleta dos materiais            

informativos. Nessa fase, os alunos fazem a consulta a fontes, sejam primárias ou             

secundárias, além da apuração e checagem dos fatos. A orientação dos professores é             

permanente durante o processo. Discute-se sobre a sobre seleção de fontes, roteiros de             

entrevista, redirecionamento de angulação e abordagem, estratégias de redação,         

formatação, entre outros aspectos.  

A ACS sempre possuiu uma linha telefônica, utilizada para o contato com as             

fontes. No entanto, com o advento das redes sociais, os agendamentos prévios com os              

entrevistados tem se mostrado mais ágil no contato por meio delas. A Agência opera de               

forma integrada com o Laboratório de Fotografia e Memória (LABFEM), com o            

Laboratório de Produção Audiovisual (LAPROA), com o Laboratório de Jornalismo          

Multimídia (Multijor), e é para onde também convergem produções de disciplinas como            

Jornalismo 1, Jornalismo Especializado, Jornalismo Investigativo, Jornalismo       

Científico, Fotografia de Imprensa, Cibercultura, Jornalismo Digital 1 e 2, Jornalismo e            

Mídias Sociais, Oficina de Mídias, Legislação e Ética em Jornalismo e Teorias do             

Jornalismo. 
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No processo de apuração, os repórteres da ACS saem com os fotógrafos do             

LABFEM. O objetivo é solidificar a ideia de um fazer jornalístico marcado pelo             

trabalho em equipe, em que as duplas possam aprofundar o processo de apuração,             

trocando impressões e informações. O prazo que todos os repórteres têm para o envio de               

suas matérias e para que os fotojornalistas enviem as imagens é de, no máximo, um dia.                

Depois de redigida pelo repórter, a matéria é revisada por um dos professores que              

permanecem diariamente na ACS. Após a revisão e a escolha da editoria, o texto é               

postado no gerenciador de conteúdo do WordPress, para então depois ser publicado no             

site. 

 

Figura 2 - Reunião de pauta integrada da Agência CentralSul com os Laboratórios de Fotografia e                

Memória e Jornalismo Multimídia antes do Vestibular de Inverno 2017 
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Alguns projetos integrados 

 

Jornal Abra - A publicação mais antiga do curso é um jornal tablóide com a finalidade                

de experienciar a prática laboratorial com alunos do segundo semestre. Durante a            

renovação curricular, o Jornal Abra se tornou o projeto integrador das disciplinas de             

Jornalismo I, Jornalismo Digital I e Fotografia de Imprensa. Dessa forma, além de             

possibilitar a prática de redação jornalística, contempla a produção fotográfica e a            

distribuição multiplataforma na ACS. Mais do publicar uma versão flip, o material            

destinado para o site é pensado de modo a ampliar o que está disponível no impresso,                

com textos complementares. Neste sentido, o jornal já fez uso de QR Code com              

hiperlinks para o conteúdo extra on line. 

 

JornalEco - Desenvolvido na disciplina de Jornalismo Especializado, o JornalEco          

consiste em um trabalho de reportagem sobre sustentabilidade e ambiente. Ao longo de             

anos, a publicação foi mantida no suporte jornal e no formato tabloide, com tiragem de               

mil exemplares. Em 2015, durante a disciplina complementar de Projeto Experimental           

em Jornalismo Digital, foi desenvolvido o site, hospedado na Agência CentralSul, e os             

perfis do JornalEco no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Youtube. O site              

manteve a identidade visual e apresentou possibilidades de uso de vídeos e áudios. A              

versão impressa foi extinta, pois parecia incoerência uma mídia voltada à           

sustentabilidade ser feita a partir de um processo industrial e necessitando de tanto             

papel. Atualmente, o JornalEco também é trabalhado por alunos da disciplina de            

Jornalismo e Mídias Sociais, responsáveis pela gestão da presença nas redes sociais.  

 

Noticiência - Blog voltado ao ensino do jornalismo científico e à reflexão sobre os              

processos de popularização da ciência. Hoje está vinculado à disciplina de Jornalismo            

Científico , do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano. 11

 

11 Nova nomenclatura da disciplina de Jornalismo Especializado II 
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Observatório de Mídia CentralSul - Em 2016, surgiu com a finalidade de estimular a              

crítica de mídia. O espaço é utilizado para a publicação de textos opinativos e de               

resenhas produzidas por alunos das disciplinas Legislação e Ética em Jornalismo,           

Teorias do Jornalismo e Jornalismo Científico. Também há contribuições livres de           

discentes e docentes do curso. 

 

Cobertura do vestibular e da Mostra das Profissões - As rotinas produtivas nestas             

duas atividades são diferenciadas e incluem a presença de estudantes e orientadores dos             

seguintes laboratórios: Impresso e Online (ACS), Fotografia e Memória (LABFEM) e           

Jornalismo Multimídia (Multijor). Organizados em uma única estação de trabalho,          

como numa redação integrada, o intercâmbio é constante. Apesar disso, as           

especificidades de cada laboratório são mantidas: cabe à ACS elaborar notícias e            

reportagens online; ao LABFEM registrar por meio de fotografias; e ao Multijor            

produzir conteúdos em tempo real para Twitter, Facebook e Instagram.  

 

Considerações finais 

 

Por se constituir num espaço experimental de prática jornalística, a Agência           

CentralSul de Notícias é um meio que possibilita ampliação dos conhecimentos           

apreendidos em sala de aula, na vivência dos passos que integram as atividades             

produtivas do jornalismo. É o espaço em que o estudante tem a possibilidade de praticar               

diariamente as funções e atividades de um repórter. Ao ser adaptada ao longo dos anos               

às transformações tecnológicas e suas demandas no campo do jornalismo, visa à            

formação de novas gerações de repórteres que, cada vez mais, se apresentam como             

verdadeiros jornalistas multimídia. 

E embora todos sejam iniciados na lógica do profissional multitarefa, o diálogo            

entre as disciplinas e laboratórios envolvidos fortalece no aluno a importância do            

trabalho em equipe, o que favorece - para além das relações profissionais - as relações               

interpessoais, a valorização das diferentes habilidades dentro do grupo. Assim, entre as            

marcas do trabalho da ACS estão o incentivo ao debate, à troca de experiências e a                
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constante avaliação do ponto de vista ético, para uma persistência no ideal do             

jornalismo humanizado, bem-vindo em meio a avanços técnicos que devem          

potencializá-lo e não extingui-lo. A ênfase nas temáticas locais, que proporcionam           

envolvimento direto e diário em pautas sociais tem reforçado esse traço.  
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