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RESUMO

Um dos maiores desafios formação universitária é alinhar dois aspectos fundamentais do conhecimento: a teoria e a prática. Sabe-se que é 
preciso conduzir o estudante a aplicar na prática o que aprendeu em teoria permitindo que seja ela vislumbrada constantemente em sua 
atividade profissional. Em alguns Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), as práticas laboratoriais pretendem cumprir essa função, fidelizando os 
alunos ao curso e preparando-os para o passo seguinte da formação: o estágio externo  e, posteriormente a inserção no mercado de trabalho. 
Nesse contexto, foram estudadas as atividades desenvolvidas durante os três anos do Projeto Circulando Jornalismo João Uchoa para determinar 
como essa atividade laboratorial está sendo capaz de promover a articulação entre teoria e prática, refletir a constante transformação da 
identidade jornalística, estabelecer vínculos e, assim, contribuir para a formação profissional. Regido por ações que mantêm interface com as 
teorias, as relações humanas e as diversas áreas de atuação do profissional em jornalismo, com base nas entrevistas realizadas, identificou-se que 
o Circulando desperta nos alunos o desejo de participação ativa na vida do curso. Tais ações incluem a produção jornalística multimídia, em 
diferentes plataformas, o contato com a produção audiovisual e fotográfica, além de eventos periódicos de avaliação, reflexão e planejamento 
dos trabalhos. Através do estudo da estrutura do projeto e de entrevistas com o seu coordenador foi possível identificar suas conexões com 
novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Jornalismo, homologadas em 2013. Já a evolução dos formatos produzidos nos fez refletir sobre 
como teoria e prática se articulam na construção da identidade do Jornalista no século XX: um profissional que usa dispositivos móveis na 
produção de matérias de caráter multimidiático, posta periodicamente conteúdos jornalísticos nas redes sociais digitais, preocupa-se em atingir o 
público através de diversas plataformas, sem perder de vista questões como memória e pertencimento. Os estudantes percebem-se como 
protagonistas e agentes principais do projeto, na medida o Circulando vai se modificando e ficando com a ‘cara’ de quem dele participa. Aprender 
a trabalhar em equipe, uma das características da profissão, foi apontado pelos colaboradores entrevistados como seu maior aprendizado, além 
do fortalecimento da relação com o coordenador do curso – professor Milton Faccin -  criador e professor-orientador do projeto.  Os problemas 
identificados – dificuldades com o deadline, sobrecarga do orientador, falta de equipamentos e de apoio formal do campus – fizeram que a 
equipe se tornasse cada vez mais coesa em busca de um reconhecimento, que hoje já começa a ser concretizar institucionalmente e para além 
dos limites geográficos do campus demonstrando que o alinhamento entre a teoria e prática é capaz de dinamizar a vida acadêmica de um curso.
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