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O Jornalismo é hoje a grande Praça Pública do Brasil. É por meio dele que a maioria
das pessoas entra em contato com o mundo que as cerca. Dentro desse contexto, a
imprensa produz conhecimento, assim como exerce uma função pedagógica. Produz
conhecimento na medida em que contribui para que homens e mulheres tenham uma
maior compreensão do mundo que os cerca. Exerce uma função pedagógica porque
procura esclarecer a cidadãos e cidadãs fatos, acontecimentos, pesquisas científicas,
etc as quais elas não têm acesso.
O amplo reconhecimento do Jornalismo para a consolidação da democracia é uma
realidade nas sociedades contemporâneas. Dentro desse contexto, é evidente que,
quanto mais este conhecimento for compartilhado e socializado em rede, mais
estaremos contribuindo para o fortalecimento da democracia e a união entre as
Nações. Consideramos importante que a prática jornalística assuma compromissos de
inclusão social e participação efetiva de crescentes contigentes da população do País
e do mundo, conferindo maior presença nas discussões e debates públicos articulados
pela produção simbólica do Jornalismo.
O Jornalismo proporciona uma melhor compreensão do entorno, do cotidiano em que
vivemos. Nesse sentido, propomos, neste trabalho, (1) Realizar oficinas de
Jornalismo em escolas da rede pública e privada; (2) Produzir material jornalístico
para apresentação nas escolas; (3) Socializar a produção de artigos de Jornalismo,
textos acadêmicos, entre outros, produzidos na academia; (4) promover fórum de
debate sobre os resultados obtidos com os professores do ensino médio; e (5) manter
a atualização de informações relacionadas a pesquisa, livros, entrevistas, opiniões,
entre outros, no site.
Objetivos estes que se justificam no nosso entendimento de que o Jornalismo pode
contribuir para a formação de um público cada vez mais consciente dos seus deveres
e direitos no processo de produção da notícia e na construção da agenda pública
como um requisito indispensável para o exercício pleno da cidadania. Nessa
perspectiva, acreditamos que o projeto que estamos propondo, ao socializar e
compartilhar o conhecimento no Jornalismo, pode ajudar pesquisadores, homens e
mulheres a terem um instrumento onde possam recolher dados, informações e trocar
conhecimento que os ajudem a entender um pouco mais as sociedades complexas em
que vivem. Dentro deste contexto, o projeto está mais centrado no local porque
pretendemos realizar uma vez por mês durante o período do trabalho oficinas em
escolas da região metropolitana do Recife sobre o fazer jornalístico. O intuito é
buscar socializar o conhecimento na área. As oficinas serão expositivas, práticas e
terão por base uma bibliografia voltada aos estudos de jornalismo. Os componentes
do grupo farão cinco reuniões de avaliação do trabalho realizado com intuito de
aperfeiçoar a metodologia aplicada. Serão realizadas também discussões com os
professores do Ensino Médio. Os relatórios servirão de base para que a equipe faça a
avaliação do projeto.
A manutenção do site www.ufpe.br/jornalismo é um trabalho cujo objetivo é
Página 1 de 3

disponibilizar à sociedade, via internet, conhecimento produzido sobre este campo
central para a sociedade contemporânea. O site será uma plataforma de publicação do
material produzido pelo grupo e nas oficinas. Ao mesmo tempo, servirá como um
banco de dados para pesquisa e busca de informações sobre o Jornalismo na
sociedade contemporânea. Nossa preocupação é que a sociedade tenha a seu dispor
um instrumento de fácil acesso e que contribua para a intervenção numa sociedade
mais democrática.
Por fim, o projeto tem como preocupação fundamental a formação de futuros
jornalistas e leitores críticos para construção de um mundo mais feliz e fraterno.
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