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Objetivos
Monitorar, analisar e interpretar a produção do Diário de Pernambuco, da Folha de
Pernambuco e do Jornal do Commercio, com o compromisso de contribuir para uma
leitura crítica do Jornalismo que propicie a formação de cidadãos e cidadãs conscientes
da importância de sua participação na construção social da realidade.
Objetivos específicos:
1) Procurar identificar nas notícias o respeito ao discernimento crítico do público
presumido pelos jornalistas;
2) Verificar se a agenda dos jornais contempla as necessidades mais significativas e
relevantes da sociedade;
3) Avaliar se a construção das notícias abrange a diversidade significativa das versões
existentes na sociedade sobre os temas e fatos abordados;
4) Analisar se os enquadramentos propostos pela imprensa pernambucana atendem os
interesses universais do conjunto da sociedade e não só os interesses da estrutura de
poder política e econômica;
5) Realizar seminários, oficinas e cursos sobre a leitura crítica dos jornais com a
preocupação de aferir a qualidade e a ética da informação;
6) Fazer entrevistas com jornalistas para registrar como eles concebem a própria
produção com base nos resultados obtidos no projeto;
7) A criação de um site do Projeto de Extensão 'Um olhar sobre o Jornalismo: o
Observatório
da
Imprensa
Pernambucana'
vinculado
a
página
virtual
http://www.ufpe.br/jornalismo,
do
Grupo
de
Pesquisa
Jornalismo
e
Contemporaneidade, do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal de Pernambuco.
Resumo
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 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. Dessa forma, o Jornalismo proporciona uma melhor compreensão do
entorno, do cotidiano em que vivemos. Nesse sentido, é básico que a imprensa informe
com qualidade e com uma perspectiva ética na qual o ser humano é o objetivo central.
O respeito e a dignidade no tratamento da informação jornalística são centrais nesse
processo. Preocupado com esse quadro o objetivo do Observatório da Imprensa
Pernambucana é, num primeiro momento, realizar uma leitura crítica dos jornais com a
finalidade de monitorar e avaliar a qualidade ética dos noticiários bem como a relação
ética que esses mantêm com os públicos e a sociedade em geral.

