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Objetivos:
A nossa preocupação é dar continuidade aos objetivos do projeto anterior e ampliar as suas perspectivas. O
trabalho tem como finalidade a partir da parceria com o Diário de Pernambuco, tanto no seu espaço no Jornal
bem como na Internet, denominado Cidadão-Repórter contribuir para que homens e mulheres que buscam os
jornais no sentido buscarem apoio para as suas manifestações contra o descaso público, das autores e da
sociedade em geral possam receber uma formação tanto teórica como prática que contribua para que usem as
ferramentes do Jornalismo para se manifestarem e intervirem como cidadãos. Longe de substituir homens e
mulheres nesse espaço de presença pública trata-se de assegurar-lhe ainda mais instrumentos para que façam
isso. É objetivo também do projeto Jornalismo: cidadão-repórter-cidadania contribuir para que as pessoas
compreendam que o exercício da cidadania não encerra no Jornalismo. Por isso, é ainda nossa intenção junto
com os cidadãos-repórteres e os jornalistas do DP apontar e indicar que além da manifestação Jornal – e mais
importante do que isso – é que cidadãos e cidadãs se organizarem no espaço pública para reivindicar e
intervir. Temos claro que o Jornalismo é um campo de conhecimento que faz a mediação entre fatos e
acontecimentos relevantes socialmente que contribuem para a orientação no mundo moderno. Acreditamos
que pode ajudar no processo de organização dos cidadãos, nunca substituí-los.
Resumo:
Esta é a segunda fase do projeto jornalismo: cidadão-repórter-cidadania, iniciado em 2010, busca contribuir
para ações no ambiente acadêmico e junto à Sociedade, mostrando que um outro Jornalismo é possível:a)
acompanhamento, instrumentalização e contribuição na formação dos cidadãos-repórteres, disponibilizando
instrumentos para a produção de notícias, com a supervisão de jornalistas e estagiários de jornalismo
indispensáveis para o desempenho desta tarefa;b) organizar oficinas, seminários e eventos que permitam a
circulação do conhecimento crítico sobre o campo jornalístico produzido pelo Núcleo de Jornalismo e
Contemporaneidade junto com os jornalistas do Diário de Pernambuco responsáveis pelo espaço Cidadão
Repórter, tanto no jornal como na internet, com o fim de discutir, organizar e sistematizar o material
produzido no projeto;C) contribuir para que os cidadãos-repórteres conscientes de seus direitos se organizem
e procurem reivindicar junto as instituições de direito (Executivo, Legislativo e Judiciário) seus pleitos
funcionando o Jornalismo como um espaço de mediação e de ação nesse processo de conscientização,
passando a ocupar um lugar ainda mais relevante na contribuição para o aperfeiçoamento da democracia.
Dentro desse contexto entendendemos que a UFPE cumpre um função básica do ensino superior no País que
éque a produção de conhecimento crítico através de projetos integrados com a sociedade.

