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RESUMO 

Este artigo fala sobre a proposta e projeto de um jornal baseado nos princípios do 
Jornalismo Cívico, que tem por objetivo despertar a participação da comunidade durante 
a construção da notícia. Estimulando a educomunicação, por meio de práticas 
educativas que levam ao cidadão o conhecimento da informação do seu cotidiano e 
estimula a sociedade, a ter uma visão mais aberta, levando os indivíduos ao exercício 
diário da cidadania.  Por esse gênero jornalístico, a informação passa por debates, 
discussões e sugestões antes da divulgação. Esses fatores garantem um jornalismo mais 
próximo da sociedade e voltado aos anseios e problemas da população, usando o 
cidadão como principal fonte de informação e a sociedade por sua vez, terá condições 
melhores de conhecimento para saber o que de fato é importante na sociedade em que 
vive. 
Palavras-chaves: participação; educação; jornalismo cívico 

ABSTRACT  
 
This article talks about the proposal and draft a paper based on the principles of Civic 
Journalism, which aims to arouse community involvement during the construction of 
news. Stimulating educational communication through educational practices that lead to 
citizen knowledge of the information on their daily lives and encourages society to have 
a more open, causing people to exercise daily citizenship. For this journalistic genre, the 
information passes through debates, discussions and suggestions prior to disclosure. 
These factors guarantee a journalism and society closer to the concerns and problems 
facing the population, using the citizen as the main source of information and society in 
turn, will have better conditions of knowled to know what really is important in the 
society they live. 
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A responsabilidade social é hoje um dos grandes temas debatidos em todos os 

segmentos profissionais, tornando-se cada vez mais importante no comportamento das 

organizações, exercendo impactos nos objetivos e nas ações organizacionais. 

Atualmente, a sociedade busca desenvolver atividades que visam à melhoria e o bem 

estar coletivo. Nesse contexto, o jornalismo, se insere ajudando e prestando serviços à 

comunidade e também na formação crítica de jovens alunos nas escolas. 

            O jornalismo cumpre a função de contextualizar o homem em seu tempo, 

sendo o espelho da sociedade em que ele está inserido, levando informação por meio de 

notícias sobre fatos pertinentes do dia a dia. Um jornalismo de qualidade executa o 

papel de cidadão levando a informação como forma de conhecimento e prestando um 

serviço de utilidade pública aos indivíduos. Para que a sociedade possa assimilar as 

informações e construir um senso crítico capaz de tornar o indivíduo um cidadão 

consciente de suas percepções e ações, é necessário aliar o jornalismo tradicional ao 

meio em que se vive, principalmente na de formação escolar, que é o primeiro alicerce 

educacional para os jovens alunos. Isto é possível na medida em que a população possa 

identificar o que é um fato relevante levando em consideração a sua percepção de 

mundo e o conhecimento que se adquire ao ler um jornal.  

 A comunicação que une informação e sociedade é realizada através do 

jornalismo cívico, forma que surgiu na década de 1990 nos Estados Unidos e está em 

ganhando evidência em nosso país. Esta expressão vem do termo civismo referindo-se a 

atitudes do dia a dia em que predomina os civis como seres fundamentais para uma vida 

coletiva visando à comunicação como melhoria do bem estar de todos.  

 
“A disponibilidade para quebrar com velhas rotinas, um desejo de estar 
ligado de novo com os cidadãos e as suas preocupações, uma ênfase na 
discussão séria como atividade principal na política democrática, e um foco 
nos cidadãos como atores do drama público em vez de espectadores.” 
(ROSEN, 1994, apud, TRAQUINA, 2001, p. 181) 
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Na educação, o jornal ocupa um papel de destaque como agente 

transformador na construção de paradigmas, quando possibilita o envio de informações 

ao cidadão sobre sua realidade, relata fatos e leva o conhecimento. Sendo assim é um 

meio fundamental no processo de visibilidade social e de transformação política e 

crítica visando à promoção de uma sociedade mais democrática e com cidadania para 

todos.  

A matéria-prima do jornalismo que é a informação deve ser clara, objetiva e 

obter elementos que dêem veracidade aos fatos como fotografias, depoimentos e o mais 

importante sempre procurar apurar as notícias.  

Credibilidade deve ser a palavra chave para um meio de comunicação, 

apurar os fatos, verificar, investigar e também pesquisar. Todo jornal deveria ter um 

meio para pesquisar o que é, de fato, de interesse do leitor. Pois se os leitores são os 

cidadãos, se os atores das notícias são eles também, eles deveriam portanto,  serem  

submetidos a uma forma de consulta popular para a veiculação e seleção da notícia. 

Todos os cidadãos são agentes na construção da informação, sendo assim poderiam 

também determinar o que é a notícia, o teor e a forma que ela é construída até chegar a 

sua casa.  

 
“A participação de todos os setores da população na democracia do futuro 
depende da adequada utilização da comunicação tanto no nível dos pequenos 
grupos como no nível das massas espalhadas em todo o território do país.” 
(BORDENAVE, 2007, p. 70) 
 

 

A constante consulta popular poderia ser a saída para um futuro promissor 

no jornal impresso, partindo do princípio que todo cidadão tem direito de gozar dos 

direitos civis e políticos do seu Estado. É nessa construção que o jornal estará inserido 

como agente transformador podendo assim, por meio de questionários, debates e 

pesquisas significativas trazer à comunidade um jornal mais cidadão e elevar o grau de 
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conhecimento dos leitores, que mais informados, cobrarão uma melhor abordagem dos 

jornalistas. Os jornais propiciam a transformação, ajudando a formar leitores mais 

críticos da realidade e também produtores de conteúdo. O cidadão com a leitura do 

jornal olha para fora ajudando numa construção da informação democrática. 

Portanto, dar mais credibilidade as notícias veiculadas nos jornais, fazer com que 

a sociedade se interesse mais pela informação que é levada à sua casa, fazer com que os 

leitores tenham um papel atuante na construção das informações nos diversos veículos 

de comunicação e que não se sintam passíveis e meros consumidores da informação, são 

diretrizes do Jornalismo Cívico.     

 

O sistema informacional começa a considerar, pouco a pouco, que há valores 
importantes (instantaneidade, massificação) e valores menos importantes, isto 
é, menos rentáveis (os critérios de verdade). A informação tornou-se uma 
mercadoria. Ela tem cada vez menos urna função cívica.(RAMONET, 1999, 
p.27) 

 

 

A busca incessante pela informação rápida e o sensacionalismo faz dos 

veículos de comunicação, um produto cada vez mais promocional que informacional, 

pois, as notícias veiculadas mostram-se mais motivadas por interesses comerciais que 

por um interesse público marcado sempre pela espetacularização e esquecendo-se do 

cidadão. A busca incansável por patrocinadores faz com que os jornais desviem o foco 

do seu compromisso final que é informar com transparência.  O Jornalismo Cívico 

nesse contexto atual, procura ir além da missão de noticiar, ele atua também como 

produto que irá contribuir para melhoria da vida dos cidadãos, conhecendo o público e 

fazendo deles não só consumidores, mas sim, atores da democracia, estabelecendo 

assim, um vínculo importante entre jornalismo e cidadania, investindo no 

desenvolvimento amplo da cidadania como foco central.  
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 Nesse contexto o jornalista entende que sua principal função é manifestar 

sua vontade de fazer diferente, é encontrar mecanismos para exercer além da 

informação (com apuração e veracidade) formas de exercer a cidadania e interagir com 

a sociedade, através da formação de jovens leitores com o desenvolvimento do espírito 

crítico. 

 
 
Hoje, o país vive a plena liberdade de imprensa, há um desinteresse crescente 
pelos temas políticos. Alguns jornalistas declaram que os leitores, ouvintes 
ou telespectadores têm um interesse cada vez mais utilitário no noticiário e 
buscam de preferência informações que podem lhes trazer algum ganho 
direto e imediato.(ABREU, 2002, p. 44)  

 

 

Não é a toa que a imprensa é considerada o quarto poder, afinal com apenas 

algumas linhas em um jornal pode-se decidir o rumo de uma história, já que tudo que é 

publicado em um meio de comunicação é tido como verdade, quem o lê assimila o fato 

e o vê como absoluto. 

Mas, os leitores estão ficando mais críticos, começando a buscar novas 

fontes de informação e comparando o que lêem no jornal com o que viram na TV ou 

pesquisaram na internet. Ora, se o público está tornando-se mais seletivo, não deve o 

jornalista se aprimorar e se adequar à sociedade em que vive? 

 

Eis, em parte, o que os cidadãos esperam hoje da mídia: que ela se submeta à 
crítica e que faça permanentemente sua autocrítica. Que seja tão exigente 
tratando-se dela mesma como tratando-se de qualquer outra profissão ou 
qualquer outro setor da vida nacional. A mídia deve promover análises sobre 
seu próprio funcionamento, nem que seja para que se possa aprender como 
ela funciona, e para lembrar que ela não está a salvo da introspecção e da 
crítica. É urna das principais condições da confiança que os cidadãos lhe 
dedicam. (RAMONET, 1999, p.25)  
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 Para o Jornalismo Cívico isto é possível e já acontece em alguns meios de 

massa, como rádios espalhadas pelo Brasil. Em alguns programas, os ouvintes dão 

sugestões de matérias e fazem denúncias que são apuradas pela equipe de reportagem. 

Alguns sites fazem isto como o IG por exemplo. Através do Repórter IG, o internauta 

pode enviar matérias que são previamente checadas pela produção do site. O Jornalismo 

Cívico traz a tona o novo jornalista, aquele que se preocupa com o meio no qual está 

inserido e está cansado de usar fontes oficiais. O novo jornalista busca no indivíduo 

comum as suas pautas, fatos e reportagens que demonstrem o que realmente acontece de 

importante na sociedade em que se vive. Para Abreu (2002), começa a prevalecer 

especialmente na mídia imprensa o conceito de utilidade social, ou seja, um jornalismo 

que possa servir aos interesses do cidadão. 

  

Enfim, criar mecanismos para que os leitores possam ler e, acima de tudo, 

entender o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. O 

repórter precisa escrever sabendo que tem como principal função aguçar a consciência 

crítica da população que irá discutir fatos cotidianos e às vezes extra-cotidianos em sala 

de aula, dentro de casa e até no bar da esquina.  

 

Além de informar, o profissional da comunicação deve instigar a reflexão e 

não somente mencionar as tragédias ou acontecimentos ocorridos, ele precisa ter 

consciência que a mídia é capaz de mobilizar as pessoas, de sugerir pensamentos e 

atitudes.  

O papel do jornalista no mundo contemporâneo é fornecer subsídios para 

que a sociedade tome decisões em todos os segmentos, no campo econômico, político e 

principalmente civil. O acesso à informação já é um meio de se exercer a cidadania, mas 
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se ela for passada de forma errada, sem apuração e sem despertar reflexões, não terá 

nenhum sentido, será apenas uma forma de não sentir-se tão perdido no mundo em que 

se vive, mas isto não é o suficiente. Hoje saber o que acontece não é tudo. É preciso 

estar atento para a construção da realidade buscando formas de melhorar o meio em que 

se vive, lutando por qualidade de vida e exercício permanente da qualidade de cidadão. 

 

O exercício do jornalista do século XXI é fazer com que a sociedade pense, 

reflita e tome suas próprias decisões, o repórter é a ferramenta para que isso ocorra, um 

mediador, por isso é importante que esteja conectado com a realidade de seu público-

leitor. Através das informações têm-se o conhecimento fundamental para que se exerça 

o papel de cidadão e não apenas mero consumidor, a informação é a peça-chave para 

que a sociedade reconheça os seus direitos e possa querer sempre mais. 

O profissional do Jornalismo Cívico deve intercalar responsabilidade social, 

a educação fator principal para se estabelecer esse diálogo, apuração dos fatos e 

contextualização, visando o interesse da população. Escrever matérias com linguagem 

simples e buscar possíveis soluções ou, ao menos indicar alternativas, é preciso 

enxergar os fatos pelos olhos de pessoas comuns, atingidas por tal notícia, se colocando 

no lugar do leitor. 

 

 
Como o jornalismo de interesse humano é pleonasmo, é fundamental um 
jornalismo de responsabilidade social, que trate dos temas de interesse 
comum da sociedade. No caso da imprensa popular, o jornalismo deve dar 
conta especialmente dos problemas sociais vividos diariamente pelo público 
(AMARAL, 2006, p.129) 

  

Esse tipo de jornalismo deve ser feito na rua, junto à sociedade, trazendo 

temas sociais e relevantes na construção da cidadania, com uma abordagem mais 

humana e informativa.  
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Mas, destruir o jornal burguês no bom sentido – de aproveitar o novo estágio 
de desenvolvimento dos meios de comunicação para criar aquilo que o 
jornalismo burguês não pode realizar por deficiências estruturais – com 
certeza irá contribuir para que se tenha uma nova democracia, não a 
democracia do dinheiro e dos poderosos, mas um regime político de ampla 
participação consciente e esclarecida do povo (PEREIRA, 2006, p.09) 
 
 

 
 

O jornal burguês ao qual o autor se refere é o jornal a mercê do capitalismo, 

da publicidade, de grandes donos políticos, por esses problemas estruturais eles 

dificilmente irão adequar-se ao jornalismo consciente. O Jornalismo Cívico propicia ao 

leitor a possibilidade de intervir, mostrando que a sociedade é formada, em primeiro 

lugar, por cidadãos e só depois por consumidores. Há a necessidade da população saber 

o que realmente acontece no mundo a qual pertence. A população deve consumir aquilo 

que as interessam assim, além de informar, esse tipo de informação por fim pode dar 

lucros, através da audiência. 

 

A participação popular nos tempos atuais é um grande marco nas 

construções de vários segmentos e gestões. O individuo é a peça-chave no Jornalismo 

Cívico e o jornalista tem que ter por prioridade, conhecer o perfil do seu público, para 

então priorizá-lo e atender suas necessidades, carências e problemáticas. Ele, por sua 

vez, deve ter conhecimento dos seus direitos perante a sociedade, saber a sua 

importância dentro da comunidade e ter em mente que todas essas atribuições o levará 

ao exercício da cidadania. 

 
O papel do jornalista nesse novo gênero será procurar tirar dos cidadãos suas 

percepções, suas problemáticas e transformar as notícias em algo mais próximo da 

realidade da sociedade aproximando e inserindo os leitores como parte da notícia.  
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Quando não entende o que está lendo, qualquer pessoa perde o interesse e 
pára de ler. Raramente os jornais falam claro e explicam as coisas como 
deveriam. Se isso acontecesse, mais gente leria as notícias e teria maior 
consciência dos seus deveres e direitos. (DIMENSTEIN, 1994, p. 09) 
 

Esse tipo de jornalismo procura levar ao cidadão que será seu público- alvo, 

a linguagem clara, objetiva e concisa, sem deixar de lado a responsabilidade de 

apresentar aos cidadãos seus direitos e deveres. 

  

 A função principal do jornalismo moderno é a integração com a sociedade a 
que pertence, e reclama a atualização, a formação permanente e o 
treinamento dos jornalistas, o que constitui um grande desafio, uma vez que o 
leitor, cada vez mais crítico e exigente, cobra qualidade informativa. 
(PAVANI, 2007, p. 103) 
 
 

  

Então, para construir uma notícia com qualidade, o jornalista precisa ter 

objetivo, equilíbrio, ser claro, disciplinado e o principal: focado nos interesses públicos. 

Afinal o leitor quando ciente do seu papel na sociedade passará a exigir mais dos 

jornalistas que veiculam as informações, por isso a proposta de maior envolvimento 

entre jornalista e cidadão. Segundo Cecília Pavani (2007), o leitor passa então a ser a 

meta prioritária e absoluta do processo jornalístico. 

O jornal impresso como proposta pedagógica na construção de cidadãos 

mais críticos e pensantes é uma sugestão para melhoria da comunicação entre os 

indivíduos e a sociedade em geral. Para aperfeiçoar o projeto e aplicar algumas noções 

de Jornalismo Cívico, foram feitas oficinas de jornalismo impresso com jovens de uma 

escola municipal de Aracaju. As aulas serviram como instrumento para que se tivesse 

conhecimento de como os alunos dessa comunidade veem o meio impresso e o que eles 

realmente querem ver publicado nos jornais, visando a democracia e é claro, a 

cidadania. 
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As oficinas foram realizadas na Escola Municipal Juscelino Kubistchek 

situada no bairro Coroa do Meio no mês de agosto a outubro de 2008. A escola foi 

escolhida pelo fato dos alunos terem menos acesso às informações. Através das oficinas 

de jornal impresso, feitas uma vez por semana, pretendeu-se uma melhor 

conscientização da população enquanto cidadãos críticos. Como produto final das 

oficinas e do projeto tem-se a produção de um jornal impresso utilizando a participação 

dos alunos nas decisões da elaboração do jornal e visando ações cívicas.  

 

A população deve ter conhecimento que pode e deve procurar e exigir que 

as informações sejam passadas como acontecem realmente, esse é um direito enquanto 

cidadão.  

 

  As oficinas procuraram unir, jornalismo, participação popular e 

democracia visando à cidadania, aplicando ao jornalismo a prestação de serviço e 

mostrando que é preciso aprofundamento nas matérias jornalísticas. Visando assim, 

ajudar de alguma forma e mostrar a sociedade que ela tem um canal aberto para 

visualizar soluções, criticar e oferecer sugestões exercendo seu papel de cidadão. 

Segundo Faria (2008), os alunos ficam ali isolados da sociedade que evolui à sua volta. 

Um dos principais papéis do professor seria, pois, o de estabelecer laços entre a escola e 

a sociedade. 

 

O Jornalismo Cívico, base de pesquisa do projeto, busca mais proximidade 

da realidade educacional da sociedade atual como canal de melhoria na qualidade das 

matérias utilizando o agente da notícia, que é o cidadão, como cooperador na elaboração 
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da mesma. Tudo isso para que os leitores não sejam só consumidores das notícias, 

passando a ser de extrema importância sua participação no jornal. 

 

                O critério de seleção para a escolha dos alunos que participaram das oficinas 

foi por quem demonstrasse interesse em ajudar na elaboração do jornal, e que tivesse 

horário disponível para participar das oficinas.  Logo no primeiro dia de aula, foi 

passado um questionário para traçar o perfil dos alunos participantes. 

 

Foi constatado que: a idade foi de 11 a 17 anos e a maioria do sexo feminino. 

Quando questionados sobre a freqüência em que lêem jornais, prevaleceu a resposta “às 

vezes” e a resposta “sempre” não foi marcada por nenhum aluno. Quando perguntados 

sobre qual parte do jornal você mais lê, as que tiveram maiores respostas foram: 

esportes, seguida de entrevistas e logo após violência. A partir das oficinas foi 

percebido facilmente que o que mais chama atenção no jornal são os casos de violência. 

Quando perguntados qual o veículo de comunicação que eles costumam utilizar, a 

prioridade foi televisão, seguido de internet, logo após rádio, e por último, jornal 

impresso. Questionados sobre o porquê de participar das oficinas, a maioria assinalou a 

alternativa “Para aprender algo novo” em seguida, com a mesma quantidade assinalada 

veio as alternativas “Gostei da idéia e acho que posso contribuir” e “ Para saber o que 

faz um jornalista”.  

 

Esse questionário foi fundamental para perceber quais as problemáticas que 

faziam parte do cotidiano dos alunos. Ficou constatado que a maioria dos alunos não 

conhecia o jornal impresso, mas, mesmo assim mostraram muito interesse pelas notícias 

e seu processo de construção e elaboração até chegar ao jornal. E o principal, foi 
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indiscutível a vontade em comum que todos os alunos tinham em aprender algo novo, 

em querer ter acesso ao conhecimento, todos sem exceção mostraram-se entusiasmados 

em todas as oficinas.  

  

  Nas oficinas foram desenvolvidas diversas atividades com o objetivo de 

aproximar os alunos do jornal impresso, da elaboração da notícia, da atividade 

profissional do jornalista e utilizar também o jornal, como proposta pedagógica. Os 

alunos por sua vez questionaram muito a atividade dos jornalistas, querendo saber como 

o jornalista escolhe as notícias que vão para o jornal e onde eles acham as informações. 

Ao ter contato com as notícias publicadas em jornais da capital, os alunos começaram a 

questionar e mostrar seus posicionamentos. Os alunos perceberam que em alguns casos 

não havia informação suficiente, que algumas notícias eram tendenciosas e que muitas 

utilizavam palavras difíceis que não faziam parte de seus vocabulários.  

                

                 As oficinas foram permeadas de debates. Logo no início de cada aula, os 

alunos traziam os assuntos que haviam sido destaque na mídia naquela semana. Alguns 

traziam também problemáticas da escola e de seu bairro, adaptando aquilo que tinham 

visto ou lido a sua própria realidade. A cada semana os alunos iam trazendo os mais 

diversos assuntos e mostrando grande interesse pela área jornalística. Com o passar do 

tempo, muitos comentaram que haviam criado interesse em ler jornal, o que antes não 

acontecia. 

                  

                  Diálogo, notícias, experiências, participação e força de vontade foram as 

palavras-chave das oficinas de jornal impresso. Diversos assuntos foram debatidos, 

entre eles a cidadania. Os alunos puderam conhecer esta palavra em seu conceito teórico 
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e nas ações do dia a dia. Puderam também associar a cidadania através do jornalismo. 

Em uma das oficinas os alunos, divididos em grupos, analisaram uma notícia e após sua 

leitura e entendimento, escreveram sugestões para que a notícia pudesse ser feita de 

forma mais cidadã, através de prestação de serviço e melhor apuração.  

                  Os alunos surpreendiam a cada oficina, mostrando detalhes que poderiam 

passar despercebidos até mesmo por um jornalista, os jovens aprenderam a aguçar seu 

senso crítico e associar o que lêem com o que vivenciam. Mostraram-se também muito 

interessados em questões como meio ambiente. Alguns questionaram o uso de folhas de 

oficio nas aulas, dizendo às professoras que muitas árvores estavam sendo cortadas para 

que aquilo fosse feito. 

 

 
O contato dos alunos com a informação da atualidade contribui para a 
ampliação do espaço público, porque eles poderão também compreender que 
também participam das decisões que afetam suas vidas cotidianas. Assim, 
poderão tomar consciência de sua qualidade de cidadãos (FARIA, 2008, 
p.16) 

  

 

   Quando as pautas foram escolhidas, o tema reciclagem foi o primeiro a 

entrar, o que demonstrou grande interesse em despertar a consciência ambiental mesmo 

sendo-se tão jovem. Percebe-se que a sociedade tem muito a contribuir com o jornalista 

e os jovens são os principais motivadores do novo jornalismo, o Jornalismo Cívico. 

Afinal, eles têm força de vontade, determinação e a curiosidade necessária para analisar 

as situações e brigar por seus direitos.  

                  

                     Os estudantes tiveram a oportunidade de fazer algo diferente, de aprimorar 

a escrita e a leitura, de analisar os fatos e contextualizá-los, de perceber como a 

cidadania e a democracia podem fazer parte do jornalismo e como eles podem e devem 
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contribuir para isso. Também ensinaram muitas coisas. Mostraram que é possível 

apostar em um jornalismo mais cidadão, mais participativo, que se deve ter a 

preocupação em considerar a realidade dos leitores de um jornal e que temas como meio 

ambiente e saúde nunca devem sair de pauta e precisam ser levados a sério. 

                  

                  Não importa quantos anos se tenha ou qual o nível social ou educacional de 

alguém, sempre há algo relevante e importante para mostrar e melhorar. Afinal, quando 

se tem a chance de obter conhecimento, as coisas fluem e pode sim mudar a realidade 

em que se vive e construir novos caminhos que levem à cidadania.    
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