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Resumo 

 

Esse artigo tem como objetivo explicitar o início de uma experiência que é ao mesmo 

tempo de ensino-aprendizagem, mas também de administração de um curso de nível 

superior em jornalismo em uma região marcadamente à margem econômica e social. O 

gancho para essa experiência é o processo de criação de um laboratório de 

experimentação em narrativas inovadoras com mídias digitais, que também sirva como 

espaço de ensino-aprendizagem voltado à solução de problemas na forma de serviços e 

produtos. A reflexão que segue expõe a primeira fase desse laboratório de 

experimentação ampliado, e que pretende manter um relacionamento dinâmico e 

produtivo com outras formas institucionais – o ateliê, o estúdio de produção, a escola, a 

universidade, o museu, empresas –, sem entretanto submeter-se totalmente à lógica de 

funcionamento destas instâncias. 
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Introdução 

 

Em 2009, a obra Cultura da Convergência, de Henry Jenkins, deu conta de 

analisar um movimento que marcava não apenas o campo da comunicação e do 

jornalismo, mas diversos ambientes integrados nas quais as mídias se apresentavam 

participativas, interativas, no que Jenkins também denominou como uma revolução do 

conhecimento (2009). Igarza (2008) preconizava, há 10 anos, que os novos meios de 

comunicação, em um sentido amplo, representavam mais do que  avanços  tecnológicos. 

Eram formas culturais dependentes de componentes digitais para serem armazenadas,  

distribuídas e representadas, que geralmente eram associadas a um computador e 
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ofereciam experiências  interativas,  tanto  de  acesso  aos  conteúdos  quanto  na  

comunicação entre usuários. Assim, 

dotados   de   interactividad   y   de   un   espacio   de   interacción   

más   importante  que  los  medios  tradicionales,  ofrecem  el  acceso  

a  una  fruición  a  medida.  Se  los  reconoce  por  su  aspecto  

dinamizado  en  tiempo   real   em   función   de   los   intercambios   

hombre-maquina.   (IGARZA, 2008, p. 11)   

 

Um ano depois, Primo (2009) destacava que o acesso à internet ampliava a 

participação do usuário da rede, “marcada principalmente pelos processos de produção 

colaborativa”. (2009, p. 7).  Gascón (2011) destacou que a tecnologia  digital  

convergente e as telecomunicações geravam uma comunicação cada vez mais   

onipresente,   interativa   e   com   capacidade   importante   de   transmissão  de  

informação.  “[...] É a  qualidade  de  alguns  produtos  informativos  de  formar  um  

significado  único  pela  harmonização  de  diversos  elementos  informativos  

comunicados  através  de  códigos  diferentes”. (GASCÓN, 2011, p. 120).  

Como um fenômeno múltiplo, não apenas Jenkins observou a convergência 

midiática. Ela foi alvo de estudos diversos e foco de  atenção  de  empresas  e  

conglomerados  de  comunicação,  pautando ainda os trabalhos  de  autores  como  

Salaverría  e  Avilés  (2009). Estes autores buscam compreender o que consideram um 

fenômeno múltiplo e abrangente, tanto na diversificação dos meios de comunicação 

quanto na formação  de  um  novo  perfil  para  os  jornalistas,  que  passam  a  acumular  

funções  e  trabalhar  com  linguagens  diversas.   

Nessa perspectiva, Salaverría e Avilés (2009) afirmam que a convergência afeta 

os âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, 

propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagem 

anteriormente   separados.   Destacam   especialmente   o   perfil   dos   jornalistas. Para 

os autores,  

este  nuevo  lenguage,  explorado  sobre  todo  por  médios  en  

Internet,  sería  algo  así  como  um  crisol  en  que  se  amalgaman  las  

herencias  genéticas   del   periodismo   escrito   por   un   lado   y   del   

periodismo   audiovisual por outro. Entendida así, la convergencia de 

contenidos es uma buena medida sinônima de la multimedialidad. 

(SALAVERRÍA; AVILÉS, 2009, p. 50).   

 

Jenkins é contrário à  ideia  de  observar  a  convergência  como  um  processo  

tecnológico que une várias funções em um mesmo aparelho.  Segundo ele, devem ser 
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considerados  os  fluxos  de  conteúdos  através  de  múltiplos  suportes  midiáticos,  a  

cooperação  entre  múltiplos  mercados   midiáticos   e   o   comportamento   migratório   

dos   públicos   dos   meios   de   comunicação (JENKINS, 2009, p.30).  Para Belochio 

(2013),  

Verifica-se a potencialização  da  interação  com  o  público,  bem  

como  a  mudança  de  seu  papel  no  ciclo  informativo.  Mesmo  

existindo  regras  e  seletividade  na  publicação  do  que  é  enviado  

por  amadores,  a  abertura  aos  cidadãos  nas  seções  colaborativas  

tem  formato  inédito.  Nesse  sentido,  percebe-se  uma  mudança  que  

envolve  parte  importante  da  lógica  comunicacional  

tradicionalmente  seguida  no  jornalismo. Afinal, até pouco tempo 

atrás, todo o processo de apuração e seleção de pautas era reservado 

aos profissionais. (BELOCHIO, 2013)  

 

Ao longo das décadas recentes, o acesso e o uso das tecnologias de informação e 

comunicação em rede cresceram muito. Somente entre os anos 2000 e 2012, estima-se 

que o número de usuários da internet no mundo tenha crescido de cerca de 360 milhões 

para quase 2,5 bilhões de pessoas, mais de cem milhões aqui no Brasil. A quantidade de 

equipamentos conectados à rede também apresentou crescimento vertiginoso. Calcula-

se que o número de computadores ativos no Brasil hoje seja de 140 milhões, contando 

somente os PCs. Os smartphones, que sequer existiam dez anos atrás, somam hoje cerca 

de setenta milhões de aparelhos no país. 

A progressiva disseminação de tais dispositivos, e das redes através das quais se 

conectam, resultou em implicações para praticamente todas as áreas do conhecimento, 

mas também para os diversos campos de produção e das formas de se narrar. A partir da 

apropriação cotidiana das novas possibilidades da comunicação através de diversos 

setores profissionais, camadas socioeconômicas, campos institucionais e culturas, novas 

questões emergiram – relacionadas ao estatuto da propriedade intelectual, questões de 

privacidade, liberdade, controle e direitos individuais. 

Do ponto de vista do jornalismo, tem-se observado a aproximação do jornalista 

com outras áreas do conhecimento, formando equipes interdisciplinares (Rojo Villada, 

2006; Echevarría & Quiroga, 2007; Ferraz, 2009). A integração, sobretudo, com as 

equipes de design e programação é fundamental na busca por layouts e funcionalidades 

adequadas e que melhor utilizem as potencialidades das plataformas móveis (Sousa, 

2015), por exemplo.  
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Savage e Vogel (2009) sustentam que essas equipes são importantes por duas 

razões. Em primeiro lugar porque diferentes especialistas são necessários para produzir 

mídia de alta qualidade; e, em segundo, porque um conteúdo multimídia é geralmente 

formulado e reformulado com base nas interações entre os membros da equipe. 

O que esse fenômeno nos informa é que os meios têm apostado em formatos de 

narrativas multimídia, com recursos que integrem o audiovisual, a animação, os mapas e 

gráficos interativos, as aplicações específicas para produtos de mídias, as aplicações de 

geolocalização, entre outros recursos. Tais soluções narrativas vem sendo desenvolvidas 

por equipes multidisciplinares em espaços nos quais as relações são mais 

horizontalizadas do que nas empresas de comunicação que emergiram e se fortaleceram 

ao longo do século XX. Diversas estão disponíveis gratuitamente e são de uso não 

apenas de profissionais, mas de estudantes de comunicação que buscam alternativas ao 

modelo focado apenas no texto ou em material audiovisual.  

Também é notável que, ao lado da multidisciplinaridade e da horizontalidade 

possível, tais espaços tenham estreitado relações com processos de ensino-

aprendizagem mais abertos. Em alguns modelos, os laboratórios estimulam processos de 

experimentação e produção de conhecimento para além dos formatos educativos 

tradicionais, sem que, no entanto, deixem de desenvolver e disponibilizar serviços e 

produtos ao mercado e sem perderem suas possibilidades pedagógicas.  

Nesse sentido, esse artigo relata as motivações, os princípios, as estratégias e 

alguns dos objetivos do desenvolvimento da Agência Laboratório de Práticas 

Inovadoras em Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco (Unilab). O 

projeto nasceu a partir da necessidade de efetivar um dos itens do novo Projeto 

Pedagógico Curricular do curso de Jornalismo, aprovado em 2014.2 e implantado a 

partir do primeiro semestre de 2015: uma agência de comunicação, conforme 

determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) para os cursos de graduação em Jornalismo.   

É preciso destacar que o PPC do curso de Jornalismo da Unicap foi elaborado 

por professores do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, com ampla 

participação dos demais integrantes do corpo docente. Também contribuíram com sua 

construção representantes de diferentes setores da sociedade civil e do mercado 

jornalístico, bem como alunos e egressos. O processo foi guiado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de graduação em Jornalismo. Ao longo do 
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processo de produção deste PPC, os professores do NDE adotaram como referência o 

“Modelo curricular da UNESCO para o ensino do Jornalismo”, da série da UNESCO 

sobre educação em Jornalismo; e “Formação Superior em Jornalismo: uma exigência 

que interessa à sociedade”, livro organizado e editado pela Federação Nacional dos 

Jornalistas (FENAJ). 

A ausência de um modelo específico de agência foi alvo, a partir de 2017, de 

uma intensa pesquisa de modelos que pudessem conduzir o trabalho do que inicialmente 

estava configurado como um laboratório de inovação de produção de mídias. Após um 

estudo intenso das DNCs quanto ao que se propõe para os cursos de Jornalismo e de 

consultas por email à Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, o projeto de uma 

agência se consolidou. Neste sentido, o contato com a Aberj foi esclarecedor, porque 

não há diretrizes especificas referentes à constituição/operação de projetos de agências 

de comunicação (AC).  

Dessa forma, a direção da Aberj destacou que as Agências de Comunicação 

deveriam considerar em seus programas ações específicas à atividade jornalística, ou 

seja, aquilo que está determinando pelo currículo e programas do Projeto Pedagógico 

dos cursos de jornalismo de cada universidade, sendo pautada por ações que 

correspondam as que são realizadas nas disciplinas com a supervisão docente, entre elas 

assessorias de imprensa, agência de notícias, atendimento às comunidades no tocante à 

produção noticiosa, entre outras. A perspectiva transformou o projeto da Unilab para 

que ela seja uma experiência de ensino-aprendizagem em formato de comunidade em 

que se desenvolvem diversas frentes de atuação, inspiradas tanto nas disciplinas do 

curso de Jornalismo da Unicap quanto em experiências inovadoras que acontecem 

atualmente em diversos países. 

 

Contextualização 

Os laboratórios de experimentação no campo da cultura e comunicação são 

espaços onde se desenvolvem atividades em áreas de fronteira entre as expressões 

culturais e a tecnologia, entre a arte e a ciência, entre a experimentação e o mercado. 

Esses ambientes tem se mostrado tão frutíferos quanto variados em seus objetivos e 

organização, bem como nos produtos e serviços que oferecem a comunidades 

acadêmicas, empresários e mercado consumidor final.  
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Entretanto, em qualquer dos formatos e objetivos escolhidos, estão presentes 

métodos colaborativos e processos coletivos de produção, além de uma orientação geral 

no sentido de uma cultura de abertura e do bem comum que incorporam práticas de 

inclusão, diversidade e interdisciplinaridade. A generosidade intelectual, o 

compartilhamento de ideias e potencialidades está nas entrelinhas dessas experiências. 

Necessariamente, esse caminho forma comunidades em torno do laboratório – que se 

relacionam, retroalimentando atividades acadêmicas, artísticas, de experimentação com 

descobertas no trato da informação, emergência de ideias e desenvolvimento de 

soluções para problemas e desafios contingentes. 

Uma das principais referências nesse sentido é o Media Lab do MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachussetts, nos Estados Unidos), tomado inclusive como modelo 

ideal de laboratório. Herdeiro direto de um contexto que remonta às demandas militares 

dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o Media Lab do MIT é bancado 

com recursos da indústria, associado intimamente a setores de mídia e com uma 

expectativa de geração de conhecimento aplicado e formatado como propriedade 

intelectual. 

Entretanto, outras formas de laboratórios interdisciplinares devem também ser 

levadas em conta. É o caso, por exemplo, de uma vertente que surge na Europa com 

traços do Situacionismo de maio de 1968. Nesses casos, estão presentes referências do 

movimento Punk como o Do It Yourself (faça-você-mesmo), dos usos de tecnologias 

livres e ganha corpo nos hacklabs em diversas cidades europeias nos anos 1980 e 1990. 

Eles criam um campo que, mesmo que por vezes desenvolvam atividades similares 

àqueles laboratórios institucionais e corporativos, elabora um discurso e um imaginário 

totalmente diversos. 

São bons exemplos dessa outra vertente o iNOVA Media Lab 

(http://inovamedialab.org/), vinculado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa; e o Media Lab Prado (http://medialab-prado.es/), em 

Madri. Produção Multimídia, Comunicação Digital, Media Training, Consultoria em 

Mídia, Consultoria em pesquisa e Pós-produção são os principais serviços oferecidos 

pelo iNOVA Media Lab. Todas essas atividades, passíveis de serem ofertadas como 

serviços ao mercado e como laboratório de experimentação e aprendizado para os 

estudantes interessados.  
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Já o Media Lab Prado, cujas atividades são mantidas com recursos públicos da 

municipalidade, se autodenomina um laboratório cidadão de produção, pesquisa e 

divulgação de projetos culturais que exploram formas de experimentação e aprendizado 

coletivos que emergiram das redes digitais. Ele oferece um espaço permanente de 

informação, consultoria e encontros, coordenado por mediadores culturais; chamadas 

abertas para propostas de participação no desenvolvimento de projetos colaborativos; 

um programa de atividades que envolvem workshops, seminários e debates, assim como 

encontros de diferentes grupos de trabalho, exibições, conferências e outros eventos, 

como concertos e performances. E, além de tudo, uma atmosfera de trabalho dedicado 

ao encontro, cooperação e trocas onde informalidade e proximidade são apreciadas e 

incentivadas. 

Da mistura entre a postura mais contestadora dos hacklabs europeus originais e a 

disseminação de um imaginário construído como formação de uma cultura digital por 

todas as camadas da sociedade, outros formatos apareceram ao longo das duas últimas 

décadas. Nesse sentido estão os hacklabs (laboratórios de hackeamento), os fablabs 

(laboratórios de fabricação digital) e os makerspaces (espaços orientados à solução de 

problemas físicos particulares – estes, muito relacionados ao desenvolvimento de 

soluções em planejamento e ocupação de espaços urbanos). 

No campo estrito da comunicação, talvez a mais exitosa experiência tenha sido 

desenvolvida pela Northwestern University, nos Estados Unidos. Seu Knight Lab é uma 

comunidade de designers, desenvolvedores, estudantes e educadores trabalhando em 

experimentos desenvolvidos para impulsionar narrativas. Trata-se de um ambiente 

aberto e colaborativo para exploração interdisciplinar e conversação, onde estudantes e 

profissionais aprendem juntos e uns dos outros. Diversos de seus produtos são 

disponibilizados gratuitamente e utilizados em projetos multimídia desenvolvidos nas 

disciplinas do curso de Jornalismo da Unicap, a exemplo de storymaps, linhas do 

tempo, entre outros. 

O que todas essas experiências e modelos parecem apontar é a possibilidade de 

se criar um ambiente de trabalho em que as experiências, expertises e demandas de 

mercado possam ser expressas na forma de produtos, cursos, encontros, pesquisas e 

trocas de conhecimento. 

 

Agência-Laboratório como espaço de convergência e troca 
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A proposta da Agência-Laboratório Unilab foi aprovada pelo colegiado do curso 

de Jornalismo, pelo Núcleo Docente Estruturante e, também, pelo Conselho de Centro 

do Centro de Ciências Sociais (CCS) ao qual o curso de Jornalismo é vinculado. 

Pretendemos que a Agência Laboratório de Práticas Inovadoras em Comunicação da 

Unicap (Unilab) seja uma experiência de ensino-aprendizagem em formato de 

comunidade em que se desenvolvem as seguintes frentes de atuação: 

Laboratório de Inovações – espaço de experimentação como linguagens e narrativas 

digitais, desenvolvimento de plataformas, minicursos, oficinas e desenvolvimento de 

aplicativos. 

Assessoria – Oferta de serviços de Assessoria de Comunicação e de Assessoria de 

Imprensa ao mercado. 

Pesquisa – Campo de provas para protótipos, modelos (teóricos e físicos), espaço de 

debates e seminários, compartilhamento de resultados de pesquisas em diversas sub-

áreas do campo da Comunicação. 

Produção de mídias – Produção de mídias por parte de estudantes bolsistas sob 

coordenação. 

A perspectiva teórica e metodológica que guia esse investimento, que é coletivo, 

tem sintonia com o trabalho do filósofo da pedagogia Jorge Larossa, para quem a 

experiência foi, tradicionalmente, objetificada, homogeneizada, controlada, calculada, 

fabricada, convertida em experimento. Baseando-se nos relatos de Imre Kertész, Walter 

Benjamin e de Giorgioo Agamben, Larrosa afirmará que, no Século XX, “se coloca em 

funcionamento massivo uma série de dispositivos que tornam impossível a experiência, 

que falsificam a experiência ou que nos permitem nos desembaraçarmos de toda 

experiência”, (Larrosa, 2014, pg 51). Larossa aponta para um relato de fim das 

condições de possibilidade da experiência: 

Já não há experiência porque vivemos nossa vida como se não fosse 

nossa, porque não podemos entender o que nos acontece, porque é tão 

impossível ter uma vida própria quanto uma morte própria (assim 

como nossa morte é anônima, insignificante, intercambiável, alheia, 

assim como temos sido despojados de nossa morte, nossas vidas 

também são anônimas, insignificantes, intercambiáveis, alheias, vazias 

de sentido, ou dotadas de um sentido falso, falsificado, algo que nos é 

vendido no mercado como qualquer outra mercadoria, pensem em 

todos os dispositivos sociais, religiosos, midiáticos, terapêuticos que 

funcionam para dar uma aparência de sentido, pensem em como 

constantemente compramos sentido) porque a experiência daquilo que 

nos acontece é que não sabemos o que nos acontece, porque a 

experiência de nossa língua é que não temos língua, que estamos 
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mudos, porque a experiência de quem somos é não sermos ninguém. 

(Larrossa, 2014, pg 54) 

 

O investimento desse filósofo espanhol é, então, por dignificar a experiência, 

reivindicar a experiência, “e isso supõe dignificar e reivindicar tudo aquilo que tanto a 

filosofia como a ciência tradicionalmente menosprezam e rechaçam: a subjetividade, a 

incerteza, a provisoriedade, o corpo, a fugacidade, a finitude, a vida”, (Larrossa, 2014, 

pg 40). Larossa procura explorar o que a palavra experiência nos permite pensar, o que 

a palavra experiência nos permite dizer, o que a palavra experiência nos permite fazer 

no campo pedagógico. O centro nervoso desse investimento é a busca de uma 

linguagem da experiência - segundo Larrossa, a senha para que se possa elaborar (com 

outros) o sentido ou a falta de sentido de nossa experiência. 

A busca por uma linguagem da experiência se alinha com a abordagem de 

Gilbert Simondon (1964), para quem a manipulação dos objetos técnicos deveria ser 

ensinada como linguagem. E essa é uma das linhas de investigação e de prática que esse 

texto aponta com o estabelecimento do Unilab. A noção de experiência de Larossa e sua 

proximidade com o que diz Simondon, por outro lado, está vinculada à questão do 

sentido presente na abordagem deleuziana. O sentido como uma relação que se 

estabelece. O sentido se refere à relação entre as palavras e o mundo.   

A educação, escolar ou não, é uma forma de cultivo e não de transmissão da 

cultura. A educação pensa na germinação e na recriação daquilo que é cultivado. É aqui 

que se abre o viés para se pensar as práticas (culturais por excelência) com os objetos 

técnicos e com os conhecimentos dos dispositivos que habitam o ecossistema criativo da 

comunicação e do jornalismo contemporâneos. O aprendizado a que se faz referência 

nesse artigo é um conjunto de caminhos contingentes, no sentido de solução de 

problemas e oferta de serviços e produtos, como já mencionados. 

Em termos de uma agenda de trabalho para um ambiente como o que se propõe 

para a Agência-laboratório de Práticas Inovadoras em Comunicação da Unicap 

(Unilab), a aposta na experiência pode tomar a trilha de um modelo institucional que 

procure produzir (relações, comunidades, mas também produtos, serviços e 

conhecimento), a partir de demandas específicas identificadas na dinâmica acadêmica, 

no ecossistema midiático e de mercado, além da observação e vivência da cidade por 

uma comunidade interessada. Nesse sentido, o caminho adotado poderá ser replicado 

em outras instâncias educativas. Mais além: há fundamentalmente a possibilidade de 
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abertura e de trabalho em rede, na medida em que parcerias e produção conjunta e 

contínua de vivências e soluções podem ser potencializadas com articulações 

institucionais.  

Ela já nasce com o apoio da Combogó de Soluções Interativas, agência do curso 

de Jogos Digitais da Unicap, e, ainda, do Escritório Modelo do curso de Arquitetura, 

também da Universidade, responsável pelo desenvolvimento de projeto de ambientação 

do espaço. Além deles, há também a Marco Zero Conteúdo, coletivo independente de 

jornalismo investigativo.  Pensa-se, assim, esse espaço, como um dispositivo 

(Agamben, 2009) de produção, ensino e aprendizagem, formação de redes de 

conhecimento, oferta de serviços e bens desenvolvidos a partir da interação de sujeitos 

da comunidade acadêmica, profissionais e cidadãos. 

As atividades da Unilab serão divididas em conjuntos, chamados de Trilhas de 

Inovação, que se interconectam e podem se retroalimentar. Elas colocam em prática 

quatro frentes de atuação (Produção de mídias, Pesquisa, Assessoria, Laboratório de 

Inovações) e são detalhadas abaixo. As respectivas atividades serão, em parte, definidas 

pelo próprio staff do laboratório, em função do diálogo com professores pesquisadores, 

estudantes de graduação, dos cursos e oficinas oferecidos, de intelectuais e outras 

instituições que de alguma forma contribuam com a formação da comunidade a que 

reiteradamente fazemos referência aqui. E a partir temas de importância para a cultura 

digital e suas conexões com demandas da sociedade. O objetivo dessas entradas é 

fomentar uma articulação com a sociedade em geral e instar a formação de uma 

comunidade criativa e do aprendizado, tendo em vista sempre pressupostos éticos, 

humanistas e sociais. 

Produção - tem como principal característica a „mão na massa‟, o 

desenvolvimento de sites, aplicativos, scripts, jogos e outras soluções para impulsionar 

narrativas interativas em ambiente web direcionadas ao mercado jornalístico. As 

atividades são desenvolvidas em função da identificação de demandas e do 

acompanhamento criativo daquilo que é produzido. Mas as ideias para novas produções 

também devem ser pinçadas da programação da Trilha de Inovação em Aprendizagens.   

Aprendizagem: se caracteriza por oferecer um ambiente amigável de ensino-

aprendizado em formatos variados, que vão das oficinas e cursos de curta duração (com 

programação mais vinculada à lógica disciplinar), mas também rodas de conversa sobre 

temas relacionados aos focos do UNILAB, grupos de estudo multidisciplinar, e que 
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também envolvam profissionais liberais, estudantes de segundo grau e universitários 

interessados em aprender sobre temas de outras áreas. A escolha desses temas deverá 

ser feita em função das prioridades estabelecidas internamente pela administração da 

Unilab e dos cursos da Universidade Católica de Pernambuco.  

Serviços: Produção Multimídia, Comunicação Digital, Media Training, 

Consultoria em Mídia, Consultoria em pesquisa e  Pós-produção. 

Pesquisa: As atividades desenvolvidas em cada um desses conjuntos podem 

interferir, sugerir, inspirar e retroalimentar atividades desenvolvidas na programação 

das outras Trilhas de Inovação. Na verdade, o ideal é que isso aconteça, de maneira a 

manter um circuito dinâmico de soluções, produção de artefatos, protótipos e serviços, 

problemas, investigações e soluções. As Trilhas de Inovação devem ainda incentivar os 

encontros, conversas e conexões entre pessoas, grupos de pesquisa, aprendizes e mestres 

e com a sociedade em geral.  

Sendo assim, a Trilha de Inovação de Produção, por exemplo, terá características 

de Aprendizagem e de Pesquisa –, na medida em que suas atividades podem ser tocadas 

pelos desenvolvimentos que ocorrerem nas outras instâncias.  

Contemporaneamente, a convergência de mídias, a emergência de novas 

profissões, a imposição de interdisciplinaridade entre vários setores do campo cultural 

reivindicam plataformas de experimentação como as que vem se desenvolvendo em 

várias cidades e universidades e é isso, também, o que se propõe com a fundação da 

Unilab. É interessante ressaltar que a cidade do Recife sedia o Porto Digital - 

considerado nos anos de 2007 e 2011 o melhor parque tecnológico do Brasil pela 

Associação Nacional de Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Em 

2005, o mesmo Porto Digital foi eleito o maior parque pela consultoria A.T. Kearney. 

Mesmo assim, a cidade não tem nenhuma agência-laboratório, nem mesmo um 

laboratório, com as características aqui descritas. Muito menos associado a um dos 

cursos superiores em comunicação mais importantes do Estado. Trata-se de uma 

oportunidade estratégica de ocupação de um espaço ainda não preenchido por nenhuma 

instituição local que lide com educação, mercado, inovação, cultura e tecnologias. Mais 

ainda: ocupar de forma coerente com pressupostos éticos, humanistas e sociais. 

Do ponto de vista metodológico, a Unilab pode ser vista como uma plataforma 

de experimentação e invenção para o curso de Jornalismo, na medida em que coloca em 

prática uma metodologia “que privilegia a participação ativa do aluno na construção do 
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conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de estimular a interação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão”. Essa perspectiva está presente no primeiro artigo das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Jornalismo, 

bacharelado.  

As Diretrizes ainda estabelecem que os cursos superiores devem incluir em sua 

organização curricular a integração teoria/prática e a interdisciplinaridade entre os eixos 

de desenvolvimento curricular. Também estabelece que se insira o aluno em atividades 

didáticas relevantes para a sua futura vida profissional, além de utilizar diferentes 

cenários de ensino-aprendizagem – permitindo, assim, que o aluno conheça e vivencie 

situações variadas em equipes multiprofissionais. 

O contato com problemas reais para resolver, em um contexto de interação 

multidisciplinar, orientado por generosidade intelectual e em contato com a sociedade 

poder formar um dispositivo que pode contribuir com os elementos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de jornalismo: 

I - formar profissionais com competência teórica, técnica, tecnológica, ética, estética 

para atuar criticamente na profissão, de modo responsável, produzindo assim seu 

aprimoramento; 

II - enfatizar, em sua formação, o espírito empreendedor e o domínio científico, de 

forma que sejam capazes de produzir pesquisa, conceber, executar e avaliar projetos 

inovadores que respondam às exigências contemporâneas e ampliem a atuação 

profissional em novos campos, projetando a função social da profissão em contextos 

ainda não delineados no presente; 

III - preparar profissionais para atuar num contexto de mutação tecnológica constante no 

qual, além de dominar as técnicas e as ferramentas contemporâneas, é preciso conhecê-

las em seus princípios para transformá-las na medida das exigências do presente; 

IV - ter como horizonte profissional o ambiente regido pela convergência tecnológica, 

em que o jornalismo impresso, embora conserve a sua importância no conjunto 

midiático, não seja a espinha dorsal do espaço de trabalho, nem dite as referências da 

profissão; 

V - incluir, na formação profissional, as rotinas de trabalho do jornalista em assessoria a 

instituições de todos os tipos. 

Tanto as competências gerais quanto as competências pragmáticas exigidas pela 

Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de jornalismo 
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estão subentendidas nos princípios, objetivos e metodologias da Agência-Laboratório de 

Práticas Inovadoras em Comunicação da Unicap (Unilab). 

 

O desafio da institucionalidade 

O arranjo institucional que nos parece necessário para viabilizar a Agência 

Laboratório de Práticas Inovadoras em Comunicação da UNICAP procura ir além, 

equilibrando a necessidade de uma formalização organizacional com a valorização do 

potencial criativo, a pluralidade de formatos de trabalho e evitando a cristalização de 

expectativas. Isso porque a criação de uma agência-laboratório de experimentação em 

narrativas inovadoras com mídias digitais, que também sirva como espaço de ensino-

aprendizagem voltado à solução de problemas, tem algumas exigências específicas. 

Por um lado, a Agência-Laboratório de Práticas Inovadoras em Comunicação da 

Unicap (Unilab) se coloca como um importante instrumento do próprio curso de 

Jornalismo da instituição. O próprio curso de Jornalismo da Unicap surge como o 

primeiro cliente da agência, para o qual deverá ser desenvolvido um Produto Viável 

Único, conceito ligado à inovação, que permite inferir o desenvolvimento de uma 

iniciativa inovadora.  A expectativa é que, nos próximos anos, a consolidação da Unilab 

altere a forma de funcionamento do curso no que diz respeito aos processos de ensino-

aprendizagem e construção de conhecimento, das formas de relacionamento (que 

tendem a se tornar mais horizontais) e da relação com o ambiente da cidade e de sua 

sociedade civil. 

Por outro lado, no contexto contemporâneo da economia-política da 

comunicação digital, o que se exige são decisões tomadas por estruturas gerenciais mais 

leves e mais ágeis de gestão. Isso porque o que acontece agora é a edificação da 

primeira fase de uma agência-laboratório de experimentação ampliada, que possa 

manter um relacionamento dinâmico e produtivo com outras formas institucionais – o 

ateliê, o estúdio de produção, a escola, a universidade, o museu, empresas –, sem 

entretanto submeter-se totalmente à lógica de funcionamento destas instâncias. 

 

Considerações finais 

Este artigo é uma reflexão e uma apresentação dos objetivos e princípios para a 

criação de uma comunidade produtiva em comunicação, e amparada na generosidade 

intelectual. Mas ele aponta também para um campo de investigação pedagógica no 
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campo da pedagogia com tecnologias digitais e jornalismo. Estamos na fase inicial da 

criação do laboratório e também dessa empreitada de investigação. 

Ao objetivo de criar uma comunidade interdisciplinar de profissionais, 

estudantes e educadores trabalhando em experimentos desenvolvidos para impulsionar 

narrativas e desenvolver conhecimento coletivo, somam-se outros. Entre eles, 

desenvolver produtos de comunicação para narrativas web e em redes sociais;  criar e 

desenvolver um ambiente aberto e colaborativo para exploração interdisciplinar e 

conversação, onde estudantes e profissionais aprendem juntos e uns dos outros; ofertar 

cursos e oficinas multidisciplinares nos quais profissionais de diversas origens e 

formações desenvolvem projetos e resolvem problemas que pareçam importantes para o 

futuro da mídia; estimular a pesquisa e a produção científica, por meio do 

acompanhamento das metodologias de desenvolvimento dos projetos. 

Sabendo que tal tarefa se torna mais interessante se for feita coletivamente, esse 

artigo é, também, um chamado à contribuição, à elaboração compartilhada, à troca de 

referências e de experiências que possam tornar essa aventura um processo replicável e 

fértil. 
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