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RESUMO:  O jornalismo cívico, movimento surgido nos EUA, na decada de 90, como  

como alternativa ao jornalismo tradicional, tem como principalmente premissa o 

estimulo ao engajamento dos cidadãos comuns a vida pública  e no processo 

democratico. Esse modelo de jornalismo que procura inserir os cidadãos no espaço 

público, implica mudanças na prática da reportagem, principalmente no que se diz 

respeito a maneira de ouvir e abordar os cidadãos. O presente artigo visa pontuar e 

analisar algumas dessas tecnicas de abordagem que sugerem uma aproximação maior 

com o público, utilizando como exemplo algumas produções da Agência Experimental 

em Jornalismo Cívico( AEJC), um projeto de pesquisa com traços extensionistas 

nascido em 2009 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem como 

finalidade produzir Jornalismo Cívico a partir da ótica e realidade brasileira. 
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INTRODUÇÃO 

O “jornalismo cívico” (Lambeth e Craig, 1995) ou “jornalismo público” (Merrit, 1995), 

a depender do autor, é um movimento que surgiu na década de 90, nos EUA, como 

alternativa ao jornalismo tradicional, em busca da recuperação da credibilidade, e 

partindo do pressuposto que o jornalismo deveria promover o desenvolvimento da 
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cidadania. Em busca de uma definição para esse novo jornalismo que surgia, David 

Merit, ensaiou a seguinte aproximação: “Para mim (...) é uma atitude de estado de 

espírito que em que fazemos um jornalismo de uma maneira que visa reconquistar o 

interesse das pessoas pela vida pública. (MERRIT, apud TRAQUINA, 2003, p.19) 

Segundo Traquina, se é possível identificar um momento decisivo na emergência do 

jornalismo cívico, seria certamente o ano de 1998, devido, em grande parte, a frustração 

generalizada com a cobertura noticiosa da campanha presidencial norte-americana desse 

ano, marcada pela superficialidade, reforçando criticas sobre o papel dos medias na 

política. Mário Mesquita (TRAQUINA, 2003, p.24) pontua que ao adotar um 

comportamento entendido como cepticismo sistemático, baseado na doutrina da 

objetividade, o jornalismo passa a colocar em primeiro lugar os valores do 

distanciamento perante o sistema representativo democrático, os partidos políticos e os 

próprios representantes eleitos. Tal atitude céptica dos jornalistas em face da política, 

somada a crise de credibilidade
4
 acabaram por acarretar a diminuição do interesse dos 

cidadãos pela vida pública e comunitária. As altas taxas de abstenção eleitoral do ano de 

1998, nos EUA, são exemplos visíveis desse fato. Nesse contexto, o jornalismo cívico 

surge, propondo mudanças ao jornalismo tradicional, a fim de reavivar o engajamento 

dos cidadãos na esfera pública.  

O jornalismo Cívico tem como principais fundadores, Jay Rosen, Davis Merrit e Arthur 

Charity. Para eles jornalismo cívico baseia-se, principalmente na premissa de que 

jornalismo e democracia estão intrinsecamente conectados ou mais, precisamente, são 

mutuamente dependentes (LIMA, 2009).  O jornalismo tradicional, segundo os 

percussores do jornalismo cívico, tem fomentado, pelos motivos citados acima, uma 

lacuna na participação ativa dos cidadãos da vida pública.  Rosen coloca como 

problema real do jornalismo o fato do termo que o fundamento – o público – ter sido 

dissolvido em parte pelo jornalismo. Para o autor, o jornalismo só faz sentido em 

relação com o público e com a vida a pública. Por conseqüência, o problema 

fundamental é reconstituir o público, trazê-lo e volta à vida. (2003, p. 40). Para isso é 

preciso que:  

                                                             
4
   Uma pesquisa realizada no período indicou que apenas 25% dos cidadãos acreditavam que os veículos de 

comunicação os ajudavam a resolver seus problemas. Ver: TRAQUINA, 2003, p. 9) 
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O modo como o jornalismo tradicional é praticado, seguindo os 

modelos da objetividade e imparcialidade, precisa ser radicalmente 

substituído por uma prática que, ao invés de apenas reportar os fatos 

ao público leitor, procure inserir o cidadão no espaço público, 

permitindo-lhe o acesso à formulação de políticas públicas. (LIMA, 

2009, p.2) 

Para que o jornalismo cumpra a função, como sugere Rosen (1998: 54), “de formar bem 

como informar o publico”, e fazer dos cidadãos participantes ativos no processo 

democrático, o jornalismo cívico propõe mudanças ao jornalismo tradicional, assim 

como as defendidas por David Merrit como: 

           1) ir para além da missão de dar notícias para uma missão mais 

ampla de ajudar a melhorar a vida pública; 2) deixar para trás 

a noção do “observador desprendido” e assumir o papel de 
“participante justo”; 3) preocupar-se menos com as separações 

adequadas e mais com as ligações adequadas; 4) conceber o 

público não como consumidores, mas como atores na vida 

democrática, tornando assim como prioritário para o 

jornalismo estabelecer ligações com os cidadãos (MERRIT, 

apud TRAQUINA, 2003, p.13) 

 

Tais mudanças por Merrit implicam em modificações na rotina produtiva da 

reportagem.  Esse artigo, irá se deter, no entanto, no que  diz respeito a maneira para se 

ouvir e abordar os cidadãos, baseado nos pressuposto teóricos e na experiência de 

alguns produtos da  Agência Experimental em Jornalismo Cívico (AEJC),  da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

 

A Agência Experimental em Jornalismo Cívico 

O jornalismo cívico ainda é pouco conhecido no Brasil, inclusive entre os próprios 

cursos de comunicação. Nesse sentido, é criada em 2009 pelo Prof. Dr. Marcus A. Assis 

Lima, docente do curso de Comunicação Social da UESB, a Agência Experimental em 

Jornalismo Cívico
5
 (AEJC), buscando compreender e aplicar a prática desse modelo 

segundo a realidade brasileira. Para, além disso, a preocupação do projeto da Agência 

Experimental em Jornalismo Cívico vem no sentido da: 

                                                             
5
 A partir do final de 2010 o projeto com recursos do PPP da Fundação de Amparo a Pesquisa da Bahia 

(FAPESP). 
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              “compreensão da prática dos jornais-laboratório e das agências de notícia, 

e pelo conhecimento da realidade em confronto com as teorias do 

jornalismo, é possível entender até que ponto o ensino está apenas 

repetindo o mercado, ou possibilitando um jornalismo mais crítico e 

comprometido com o bem comum da sociedade” (ANDRADE apud 

Projeto da Agência Experimental em Jornalismo Cívico, 2009) 

Voltando-se para a junção da teoria e prática no curso de comunicação social da UESB, 

a AEJC dá inicio em 2011 deu-se início sua produção, contando com boletins impressos 

próprios, e uma parceria na elaboração do Oficina de Notícias (jornal-laboratório do 

curso de Comunicação Social da UESB). No trabalho realizado pela AEJC constam 

também, pesquisas de opinião e atividades de proposições teóricas como discussões de 

textos e trabalhos acadêmicos. 

 

 

O jornalismo cívico e o público 

 

Segundo Lima, na prática, a comunicação entre jornalistas e cidadãos é na maioria das 

vezes aleatória, fragmenta e cheia de estática. Sendo assim, segundo autor, essa maneira 

como os jornalistas habitualmente ouvem os cidadãos contribuiu muito pouco para 

encorajá-los a se verem como cidadãos.  Para ele: 

Uma das melhores maneiras para se melhorar a qualidade dos jornais, 
ao mesmo tempo em que se estimula a participação popular na 

deliberação política, está no modo com que os jornalistas ouvem as 

pessoas e encaram seu público (2009, p. 5) 

 

O jornalismo cívico, ao contrário do jornalismo tradicional, propõem-se a estar mais 

próximos aos cidadãos comuns, inseri-los no debate público. Encarando o seu público 

não como mero consumidores e sim como cidadãos, o jornalismo cívico traz uma 

abordagem capaz de dirigir-se às pessoas como cidadãs, participantes potenciais do 

debate público, e não como vítimas e meramente espectadores.  

A primeira mudança em busca da inserção do cidadão do cidadão na vida pública seria a 

inversão na escolha das fontes, fugindo da lógica tradicional: “neste, o testemunho das 

elites é personalizado, enquanto no jornalismo cívico personaliza-se o testemunho dos 

cidadãos e generaliza o testemunho das elites”, assim como explica Lima (2009, p. 2)  
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Para que esse testemunho dos cidadãos seja personalizado, a abordagem, no geral deve 

focar-se aos leitores/ cidadãos o mesmo tipo de perguntas que se faria a um especialista, 

a uma autoridade ou mesmo um analista midiático (Lima, 2009, p. 6).  Entre as técnicas 

elencadas por Lima, extraídas do Listening Project Training Manual (apud Charity, 

1995:21-24) para ouvir e abordagem o cidadão estão: i) buscar uma aproximação 

pessoal como o entrevistado, criando um ambiente mais aconchegante. Só deve-se 

começar uma entrevista depois de constituir uma atmosfera para uma conversa de 

“cidadão para cidadão”; ii) Não fazer perguntas do tipo “sim ou não”, ou outros tipos de 

questões que levam a lugar algum, em vez disso, fazer perguntas que possam levar à 

autoconscientização e que evoquem sentimentos e emoções; iii) Elabore “perguntas 

esclarecedoras”, que desafiam o interlocutor a examinar e alterar idéias; iv) Não prestar 

atenção apenas nas partes da resposta da pessoa que imediatamente lhe interessam. 

Deixe a pessoa gozar do seu pleno direito à palavra; v) Ser sempre simpatizar. Trate o 

seu interlocutor como alguém que também tem interesse em saber a verdade. Se não se 

é capaz de concordar com as declarações ouvidas, deve-se encontrar uma maneira de, ao 

menos, simpatizar com a pessoa; vi) Deve-se estar verdadeiramente interessado. Isto é 

algo que não se pode fingir. Estar aberto a alterar as próprias opiniões (mesmo se você 

não submetê-las na conversa) é fundamental. Em outras palavras, ir para a entrevista 

coma expectativa de aprender algo de importância com o interlocutor. 

 

AEJC e sua relação com o público 

A Agência Experimental em Jornalismo Cívico teve inicialmente, como público alvo, a 

comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, propondo-se a 

essa relação de interação com o público, procurando identificar os principais problemas 

da universidade, e apresentar possíveis soluções a eles. Tendo como critério de 

noticiabilidade fundamental o valor social, a relevância do tema para o público-alvo. E a 

partir dele “agregar aos valores/notícia tradicionais elementos de análise e de orientação 

do público quanto a soluções dos problemas” (ANDRADE, apud, SILVA, 2002, p.04) 

No período em que a AEJC iniciava suas atividades, professores e alunos da UESB, 

estavam em greve. Sendo assim, a redação da AEJC se propôs a acompanhar o 

movimento, trazendo a assembléia universitária, um tema muito tocado nos espaços de 
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discussão das categorias grevista, como ponto de pauta, acompanhando seu processo de 

construção. 

O diferencial na abordagem da pauta foi buscar uma aproximação para recolher as 

informações, propondo-se a uma análise interpretativa das assembléias Membros da 

redação da AEJC, saiam do papel de jornalistas observadores e desprendidos, em busca 

não apenas recolher informações dos dois lados (nesse caso, grevista e governo), 

restringindo-se em noticiar o acontecimento. Para, além disso, buscou-se para isso, estar 

em todos os espaços de construção da assembléia universitária, dando voz aqueles 

envolvidos em seu processo. Essa proximidade se deu através de conversas abertas com 

as fontes, permitindo à pessoa gozar do seu pleno direito à palavra.  

O processo de produção da pauta também contou com a coleta de dados se deu em 

documentos antigos da própria universidade, participação nas reuniões das categorias 

grevistas e principalmente em entrevistas com estudantes, professores e funcionários. A 

equipe encontrou atas de assembléias antigas, uma lei estadual que deslegitimava a 

assembléia universitária enquanto tipo de conselho deliberativo, além do 

aprofundamento na leitura do estatuto da universidade.  

 O resultado desse processo diferenciado de abordagem foi uma reportagem que 

procurava contextualizar o momento, mostrar como a assembléia universitária era 

gerida, buscando inserir o cidadão e o convidando-o, a participar desse espaço de 

deliberação.  

O boletim dividiu-se então, em texto principal falando sobre o processo de construção 

da primeira assembléia universitária, a conjuntura do momento, o contexto histórico da 

universidade, relacionando com democracia. Um segundo texto, falando sobre 

experiências com fóruns deste tipo no Brasil. E  ainda com um quadro comparativo 

entre princípios e práticas da primeira assembléia universitária ocorrida em 1995 na 

instituição e essa nova proposta sugerida pelas categorias ( ANDRADE, 2011). 

No Box intitulado “A assembléia definida por seus membros”, é personalizada a fala 

dos leitores, e a pergunta que no jornalismo tradicional, seria feira a um especialista ou 

autoridade, é aplicada aos próprios cidadãos. O conceito de assembléia universitária é 

definido assim, pelos seus próprios participantes. Para garantir maior representatividade 
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e diversidade no discurso, foram elencadas falas das três categorias: estudantes, 

professores e funcionários,  

A proximidade com o público também foi mantida no processo de distribuição do 

boletim. Os mesmo que produziram a matéria ficaram responsáveis por sua distribuição, 

que realizada na assembléia posterior. Conseguindo assim, atingir seu público-alvo, 

observando empiricamente, o leitor ver-se reconhecido como participante ativo da 

construção daquele fato pautado pela AEJC. 

Fazendo um recorde de tempo, e passando a uma fase posterior da AEJC, a produção de 

matérias que foram veiculadas pelo Oficina de Notícias (ON), Jornal Laboratório do 

Curso de Comunicação. O público-alvo da AEJC passa a ser então, além da comunidade 

acadêmica, os cidadãos da cidade de Vitória da Conquista, considerando o fato do ON 

ter uma distribuição em maior escala. Destacamos dessa fase, a reportagem trouxe o 

panorama do transporte público do município. A entrevista com o Secretário de 

Transportes foi elaborada de uma forma diferenciada para a melhor participação dos 

cidadãos. No terminal de ônibus da cidade, passageiros foram indagados sobre o que 

gostariam de perguntar ao Secretário de Transportes. No momento da entrevista, o vídeo 

com os cidadãos foi mostrado para que o secretário respondesse “diretamente” a eles.  

(NONATTO, 2012) 

 

Tentativa de aproximação com o público 

 

A prática do jornalismo cívico, baseada então “não apenas buscar tratar os leitores como 

cidadãos, ele assume que os leitores querem ser tratados como cidadãos”, (Lima, apud 

Arthur Charity). Partindo dessa pontuação, a fim de buscar uma aproximação maior 

com os leitores, procurou-se identificar pautas, que a partir do ponto de vista do próprio 

público, fosse de fato relevante.  Voltando-se assim, novamente aos principais 

problemas da universidade, foi realizado, pela equipe da AEJC, entre os dias 13 e 16 de 

fevereiro de 2012, uma pesquisa de opinião do tipo survey (Babbie, 1999) sobre quais 

seriam os maiores problemas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia segundo a 

opinião dos estudantes da própria instituição. Foram aplicados questionários 232 

estudantes da instituição, no qual os estudantes responderam, a partir da proposição 

aberta “Quais os cinco problemas mais graves da UESB?”. Utilizou-se para a 
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elaboração do questionário, as técnicas ii e iii, citadas no tópico acima, “não fazer 

perguntas do tipo “sim-ou não”, ou outros tipos de questões que levam a lugar algum, 

em vez disso, fazer perguntas que possam levar à autoconscientização e que evoquem 

sentimentos e emoções” e “elaborar “perguntas esclarecedoras”, que desafiam o 

interlocutor a examinar e alterar idéias”. 

 

Entre os problemas os cinco problemas mais graves da UESB, a infraestrutura foi 

apontada 225 vezes, ocupando 20.2% das reclamações. Seguida pelas categorias 

“Administração” (117 vezes) e “Alimentação” (108 vezes), ocupando as parcelas 10.5% 

e 9.7% respectivamente. As categorias “Valores Profissionais” (70 vezes), “Pesquisa, 

extensão e atividades extracurriculares” (54 vezes) obtiveram percentuais menores com 

6.3% e 4.8% respectivamente. As últimas categorias “Transporte” (15 vezes) e 

”Burocracia” (13 vezes) atingiram quase o mesmo percentual, com 1.3% e 1.2%. 

Enquanto as últimas categorias “Segurança” (oito vezes) e “Comunicação” (três vezes) 

não chegaram nem a 1%, num total de 0.7% e 0.3%.  

Para os questionários incompletos ou com o mesmo problema repetido mais de uma 

vez, a equipe da AEJC, criou uma categoria “Não soube responder” que obteve 

percentual significativo e que ultrapassou todas as outras categorias, com 23.5%, tendo 

ocorrido 262 vezes nos questionários. 

 

A categoria “Não soube responder” obteve o maior percentual (23.5%), o que 

demonstrou que os estudantes que participaram do survey, não responderem o 

formulário completo, deixaram de listar 262 possíveis problemas na Instituição. Tal fato 

pode ser analisado segundo NONATTO (2012), como dois aspectos diferentes: 1) a 

questão levantada foi aplicada no formulário de forma a permitir somente respostas 

abertas. Ou seja, os participantes não foram induzidos a assinalarem algum problema 

pré-determinado pela AEJC. Tiveram que avaliar de fato a Universidade que estudam e 

devido ao curto tempo para preencher o questionário, ou mesmo por não identificarem 

cinco problemas, decidiram não responder completamente à pergunta.  2) pelo fato do 

jornalismo ter se afastado do seu público e se abster cada vez mais de seu papel 

enquanto instrumento de fomento da discussão da esfera pública, os cidadãos têm maior 

dificuldade em serem críticos, verdadeiros atores da vida pública.  O que, para 

NONATTO (2012), reforça a necessidade da pesquisa de jornalismos cívica para a 
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discussão e vislumbre do retorno do jornalismo à responsabilidade social de servir ao 

interesse público. 

 

CONSIDERAÇÕES: 

A Agência Experimental em Jornalismo Cívico, busca criar um modelo brasileiro de 

jornalismo cívico. Em suas produções é possível observar, temas socialmente relevantes, 

caráter educativo. E baseado nas premissas do jornalismo cívico, e possível perceber também, 

essa tentativa de aproximação com o público, procurando, empiricamente, entender o que 

realmente é relevante para vida pública, Para isso, tenta-se partir do ponto de vista do 

leitor, desde a escolha das pautas até a concepção das reportagens, assumindo a postura 

de “ouvir-os-cidadãos-sobre-o-que-eles-pensam-sobre-os-poblemas (LIMA, 2009), na 

tentativa de reativar resgatar no cidadão se interesse pelo debate público.  
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