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Resumo
Os observa
atórios de mídia surgem com o obje
etivo
de acompa
anhar a atua
ação dos me
eios de com unicação de e
exploração comercial
c
e os sistemass de
comunicaçã
ão pública, como
c
radiodifusão e porrtais
porde governo
o, a fim de in
ndicar insufic
ciências e op
tunidades d
de aperfeiço
oamento. Co
omo ferrame
enta
de crítica d
de mídia esp
pecializada, buscam ince
entivar o públicco a consumir mídia de maneira
m
críticca e
reflexiva e ffomentar deb
bates sobre o tema. O o
objeatóto de estud
do deste trab
balho é o Plu
ural: Observa
rio de Comunicação e Cidadania,
C
projeto
p
de exttensão da FAA
AC/UNESP. Seu conteúd
do foi analissado
sob a ótica
a de teoriass pertinentes da crítica de
mídia, de fo
orma a suge
erir que o prrojeto tem o potencial de ccontribuir parra a formaçã
ão de jornalisstas
e a dissem
minação de re
eferências para
p
a produ
ução
de jornalism
mo de qualida
ade.
Palavras-chave: cidadaniia, comunicação, jornalismo
o,
observatórioss de mídia

Introdução
Para a existência de uma impre
ensa plural, que
abranja pon
ntos de vista diversos e uma
u
grande variedade de assuntos, é necessário qu
ue haja liberd
dade
de expresssão. A coexxistência enttre pluralidad
de e
liberdade, e
entretanto, não garante necessariam
mente
a qualidad
de do jorna
alismo (CH
HRISTOFOLE
ETTI,
2008).
Um cenário
o marcado pela
p
forte prresença da iinternet, em que
e há maior facilidade na
a produção e divulgação d
de conteúdo
os, não é necessariam
mente
associado a
ao crescime
ento da capa
acidade de a
apreensão dos complexos fenômenos da vida pollítica,
econômica e social.
Assim, torna-se importa
ante a prese
ença de um o
outro
olhar, críticco e mais apurado,
a
sob
bre as açõe
es de
profissionais de comun
nicação, que
e supra a in
nexistência de po
olíticas públiicas que ince
entivem a prrodução de con
nteúdos de qualidade e a carência
a de
manifestaçõ
ões dos púb
blicos consumidores que
e demandem maior qualidad
de, exemplo
os apontadoss por
Christofolettti (2004).

Ab
bstract
Me
edia watchers arise seekking to monitor the perform
mance of th
he media suubjected to commercial
exp
ploitation an
nd public ccommunicatio
on systems
suc
ch as broadc
casting and ggovernment web portals,
aim
ming at indica
ating shortcoomings and opportunities
o
for improvement. As a speecialized too
ol, they can
enc
courage the public to coonsume media criticallyy
and
d reflectively
y and foster debates on the subject.
The
e object of this
t
study is the Plural: Observatoryy
of Communicat
C
tion and Citizzenship, pub
blic engage-me
ent project of the FAAC / UNESP. Its content was
ana
alyzed from the perspecctive of relev
vant theories
of media criticism, suggestting that the project has
the
e potential to contribute to the training of journal-ists
s and the dis
ssemination of reference
es to qualityy
journalism prod
duction.
Key
ywords: citizen
nship, commuunication, journ
nalism, media
wattchers.

Os observatório
o
s de mídia ssurgem no Brasil nesse
e
conttexto. Com abertura
a
paraa o exercício
o da cidada-nia e da demo
ocracia, os observatório
os emergem
m
com
m o intuito de
e acompanhaar os meios de comuni-caçã
ão comercia
ais e os sist
stemas de comunicação
c
o
públlica. De aco
ordo com Mootta (2008, p. 22), eless
apon
ntam alterna
ativas e soluuções prática
as condizen-tes às novas configurações
c
s da mídia, e “querem
m
influir [em seus
s] processoss produtivos: revelar oss
desv
vios, a parc
cialidade, a superficialidade, a des-conttextualização
o e as baixxarias”. Aind
da segundo
o
Mottta (2008), é uma caracteerística de muitos
m
obser-vató
órios de míd
dia a indepeendência em
m relação a
interresses políticos, partidáários e econ
nômicos doss
pode
eres instituíd
dos.
As in
niciativas de criação e m
manutenção dos
d observa-tório
os são conso
olidadas, prinncipalmente, em ambien-tes universitários, e possuem
m, em geral, três objeti-vos: guiar os públicos a avalliarem a míd
dia, de forma
a
a assegurar se
eu comprom
misso com a cidadania,,
cola
aborar para a formação ddos profissio
onais de co-mun
nicação e incentivá-los a refletirem sobre seuss
acerrtos e erros (ROTHBERG
(
G, 2010).
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Ob
bjetivos
Este trabalh
ho analisa o papel da críttica de mídia
a, em
especial dos observatórrios de mídia
a, para a con
nsolidação da ccidadania. Além
A
disso, aponta com
mo os
observatório
os podem co
ontribuir para a formaçã
ão de
profissionais de comunicação e aux
xiliar a manu
utenção da deon
ntologia jorna
alística. O ob
bjeto de estu
udo é
o Plural: Ob
bservatório de Comunicação e Cidad ania,
portal de crrítica de míd
dia da FAAC/UNESP. Prrimeiramente, o projeto de extensão se
erá apresenttado,
especificand
do o seu fun
ncionamento, o que inclu i seu
processo de
e produção de
d conteúdo
os. Também será
relatado um
m panorama
a do caráterr dos conte údos
publicados no site do Plural,
P
com base
b
nas se
eções
em que fora
am publicados e nas tag
gs dadas a cada
teóricos a se
um deles. A
Alguns dos referenciais
r
erem
utilizados ssão Damas e Christoffoletti (2006 a) e
Rothberg (2
2010).

Material e Método
os
O projeto de extensão universitária
u
Plural: Obse
ervatório de Co
omunicação e Cidadania
a correspon de a
um observa
atório de mídia, apoiado
o sobre teoriias e
métodos de
e pesquisa em
e comunicação adequ ados
e compatíve
eis com o estatuto
e
cienttífico da áre
ea na
eúne
atualidade. Com início em 2010, o projeto re
análises refferentes à attuação de meios
m
de com
municação, às n
novas config
gurações da mídia e crííticas
sobre tema
as diversos relacionados
r
à comunica
ação.
Acessado e
em http://ww
ww.faac.unesp.br/observattorio,
é produzido
o por docenttes e estuda
antes de gra
aduauldação e pós-g
graduação em
e comunica
ação da Facu
de de Arquitetura, Artess e Comunic
cação (FAAC
C) da
Universidad
de Estadual Paulista “Jú
úlio de Messquita
Filho” (UNE
ESP).
O projeto auxilia a difussão de resultados de pe squia de comuniccação e cidad
dania produzzidas
sas na área
no âmbito d
do grupo de
e pesquisa “M
Mídia e Soc iedae Cide”, cadastrado no CNPq, do Depa
artamento de
manas da FA
AAC, de mod
do a estabe lecer
ências Hum
um canal de
e diálogo co
om jornalistas
s, relações p
públicas e comu
unicadores em
e geral que
e possam se
e beneficiar da utilização dos
d
dados como referê
ência
para o próp
prio aperfeiço
oamento proffissional.
A fim de ap
presentar um
ma breve análise do ma terial
publicado n
no Plural, analisamos os
o conteúdo s do
site durante
e o primeiro semestre
s
de
e 2015. Dois quesitos foram levados em
m consideraç
ção: a seção
o em
que foram p
postados e as
a tags atribu
uídas a eles.

do on-line,
o
visando à consttrução dinâm
mica e com-partilhada de co
onhecimentoo sobre com
municação e
cida
adania. O conteúdo veicuulado no site do projeto
o
tem caráter didá
ático e instruutivo, podend
do ser apro-veita
ado pelo púb
blico em geraal, especialm
mente comu-nica
adores e jornalistas, comoo fonte para
a outras aná-lises
s e críticas de mídia.
O processo
p
de produção ddos conteúdo
os do Plurall
inicia-se nas sugestões de ppauta, realiz
zadas sema-nalm
mente, em que são aponntados tema
as referentess
a co
onfigurações
s contemporââneas da co
omunicação,,
inclu
uindo o lanç
çamento de novos produ
utos, portaiss
onlin
ne e relatório
os de pesquiisas de mídia
a, a cobertu-ras jornalísticas de destaquue e a atuaç
ção geral de
e
veíc
culos de comunicação, sejam eles
s de caráterr
com
mercial ou sistemas
s
dee comunicaç
ção pública,,
com
mo portais de governo. Poosteriormente, as suges-tões
s de pautas são repasssadas a prrofessores e
alun
nos da Faculdade de Arqquitetura, Arttes e Comu-nica
ação da UNE
ESP, que vêm
m a desenvo
olver os arti-gos..
Apoiadas em te
eorias e méétodos de pesquisa
p
em
m
com
municação attuais, análisses qualitativ
vas são for-mula
adas, focada
as sobre a atuação do
os meios de
e
com
municação (rá
ádio, televisãão, jornal e internet) em
m
níve
eis local, reg
gional e naacional. Entre os temass
reco
orrentes do site
s estão a adequação de práticass
jorna
alísticas, a qualidade dda comunica
ação pública
a
em portais eletrrônicos de ggoverno e a regulação e
auto
orregulação da
d mídia naccional e internacional.
O Plural: Observ
vatório de Coomunicação e Cidadania
a
visa ser um instrumento de reflexão parra comunica-dore
es e jornalisttas e orientaar a recepçã
ão crítica de
e
notíc
cias pelo público. Dessse modo, o site busca
a
aten
nder o interes
sse público, que passa a reconhecerr
e in
ndicar aspectos através dos quais o jornalismo
o
com
mercial e a comunicaçãão pública possam serr
aperrfeiçoados, fundando-see em ponto
os de vista
a
cien
ntíficos e no equilíbrio e isenção requ
ueridos para
a
que esta meta seja
s
cumpridda de forma educativa e
cons
strutiva (Figu
ura 1).
ura 1. Visua
alização da página inicia
al do Plural::
Figu
Obs
servatório de Comunicaçãão e Cidadan
nia

R
Resultados e Discus
ssão
O Plural: Ob
bservatório de
d Comunica
ação e Cidad
dania
tem como m
meta ser uma comunidad
de de apren diza8º Congresso
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As atualiza
ações do Plu
ural são rea
alizadas me nsalmente no p
período letivo
o, e os conte
eúdos são d
divididos em seiss diferentes seções.
s
São elas:
- análises ((textos produzidos por docentes
d
lig ados
ao observattório, convidados e alunos de gradu ação
e pós-gradu
uação, que comentem
c
característica
c
as de
coberturas jornalísticass sobre tem
máticas dive rsas.
Resultam, e
eventualmen
nte, de obserrvações siste
emáticas realiza
adas no âm
mbito de pes
squisas acad
dêmicas);
- crítica de mídia (texto
os produzido
os por aluno
os de
graduação e pós-grad
duação que apontem, com
equilíbrio e finalidade ed
ducativa, lac
cunas e omisssões
de matériass jornalística
as veiculadas
s em jornaiss, rádios, TVs o
ou internet, em
e relação a princípios é
éticos
e deontológ
gicos);
- ensaios (ttextos de do
ocentes e alunos que e
exponham crítica
as e reflexõe
es éticas a re
espeito de te
emas
variados);
- olhar pano
orâmico (texxtos produzid
dos por doce
entes
ligados à ccoordenação
o do observa
atório que e
elucidem questõ
ões controve
ersas de contextos da a
atuação profissiional em jorrnalismo e comunicação
c
o nas
mídias naciionais e inte
ernacionais, com
c
o aportte de
teorias pertiinentes);
- periscópio
o (textos de alunos
a
de pó
ós-graduação
o em
comunicaçã
ão que ante
ecipem tendê
ências dos ccampos acadêm
mico e profisssional da com
municação);
- temas livre
es (textos de
e docentes ligados ao ob
bservatório, con
nvidados e alunos
a
de graduação e pósgraduação, com objetivvos e temátic
cas livres, ab
brangendo, por exemplo, ob
bservações gerais sobre
e coberturas jorrnalísticas re
ecentes de assuntos dive
ersos
e resenhas culturais de
e filmes, livro
os, shows, diiscos
etc).
Analisando a atuação do Plural sob as definiçõe
es de
Rothberg (2010) já ap
presentadas neste trab alho,
constata-se
e que o proje
eto apresenta
a objetivos se
emelhantes aoss de outros observatório
os de mídia.. Primeiramente
e, vários con
nteúdos do site aprese ntam
análises de coberturas jornalísticas
j
, experiência
as na
área de com
municação e de produtos
s de mídia, a
apontando ao pú
úblico exemplos diversos do fazer jo
ornalístico de qu
ualidade. Alé
ém disso, há
á o envolvim
mento
de estudan
ntes de grad
duação e pó
ós-graduação
o durante todo o processo
o de produç
ção de matterial,
desde as ssugestões de
d pautas à elaboração
o dos
textos, o qu
ue faz do pro
ojeto um am
mbiente de ap
prendizado. Porr último, os artigos
a
publicados têm o potencial de contribuir para a forma
ação profisssional
dos comuniicadores, qu
ue podem co
onsiderar as análises e críticcas de mídia
a do site para
a refletir a re speito do merca
ado jornalísticco atual.
Comparand
do as ativida
ades do Plu
ural com as funções dos o
observatórioss de mídia descritas
d
porr Damas e Christofoletti (20
006a), conclui-se que o ob-

serv
vatório possu
ui metas sem
melhantes às
à de outross
proje
etos do gêne
ero. As funçõões de revis
sar o conteú-do e a oferta dos meios e elaborar es
studos, infor-mes
s e análises comparativvas, apresen
ntadas peloss
auto
ores, são re
ecorrentes nnos conteúd
dos do site..
Gran
nde parte do
d material publicado consiste
c
em
m
apre
esentações e críticas a publicações e relatórioss
de mídia,
m
revisão de cobertuuras jornalístticas e análi-ses de novos lançamentos eem jornalism
mo e comuni-caçã
ão, como po
ortais, aplicaativos para dispositivoss
móv
veis, docume
entários e repportagens es
speciais, porr
exem
mplo. As outras funçõees mais fre
equentes no
o
Plurral são a potencial
p
cappacitação da audiência
a
para
a o consumo
o crítico dos meios e do
os jornalistass
para
a a elaboraçã
ão de um jorrnalismo de qualidade.
q
Em relação às postagens ddo Plural, 21
1 conteúdoss
foram publicado
os em seu ssite de fevereiro a junho
o
de 2015.
2
A Tab
bela 1 apreseenta as seções em que
e
mais
s artigos forram publica dos durante
e o primeiro
o
sem
mestre do mesmo ano.
Tabela 1. Frequência de connteúdos referente à
seçã
ão em que fo
oram publicaados
Seção
An
nálises
Te
emas livres
Crrítica de mídia
Olhar panorâm
mico
Pe
eriscópio
En
nsaios

Nú mero de conteúdos
12
6
4
1
1
0

O objetivo
o
destte levantameento foi a obtenção
o
de
e
maio
or conhecim
mento a resppeito do con
nteúdo publi-cado
o no site. Da mesma m
maneira, o le
evantamento
o
das tags mais utilizadas
u
durrante o prim
meiro semes-tre de 2015 (in
ndicado na Tabela 2) nos
n
permitiu
u
sabe
er quais os temas mais frequentes no Plural, o
que facilita a de
elimitação ddas áreas de
e atuação e
interresse do site
e.
Tabela 2. Frequência de connteúdos referente às
tags
s a eles atribu
uídas
Ta
ags
intternet; pluralidade; repre-se
entação
de
emocracia dig
gital; direitoss
hu
umanos; valo
or-notícia
ino
ovação; liberrdade de expre
essão; qualid
dade no jornnalismo; tecnolog
gia
ética; ética pro
ofissional; re-gu
ulação da míd
dia; sensacioo-

mero de
Núm
conteúdos
5
4
3
2
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nalismo
cidadania; consumo; TV
T

1

O Observattório de Com
municação e Cidadania b
busca
experimenta
ar técnicas e formatos de
d elaboraçã
ão de
ambientes virtuais cola
aborativos, artifício
a
que passou a ser pe
ermitido com
m a populariz
zação da inte
ernet.
Além do site
e principal, o Plural tamb
bém possui página na rede social Facebook. A pub
blicação dos condade
teúdos no m
meio on-line faz com que
e a interativid
do projeto aumente e permite ma
aior facilidad e na
divulgação do materia
al. De acorrdo com Lo
oures
(2008), o meio digital abre vária
as possibilid ades
para que exxista um envvolvimento maior
m
do leito
or no
processo d
de vigilância
a da inform
mação produ
uzida
pelos meioss de comuniccação de ma
assa.

Conclusões
O direito à informação
o deve ser visto como
o um
componente
e fundamental ao exerc
cício dos dirreitos
civis, políticcos e sociaiss que compõ
õem a cidad ania.
Mesmo em um mundo no qual a cu
ultura de cid
dadania se tran
nsforma rapidamente, ac
colhendo forrmas
fragmentadas e individu
ualistas de integração
i
ssocial
e política, o direito à in
nformação co
ontinua a se
er um
direito básicco.
Nesse contexto, são exxigidas determinadas prá
áticas
editoriais alinhadas a te
endências de
e aperfeiçoam
mento da coberrtura jornalística e da comunicação p
pública em vária
as temáticas,, de maneira a contribuir para
a liberdade
e de informação como re
equisito da cidadania.
ente,
atórios de mídia
m
atuam, principalme
Os observa
no monitora
amento e an
nálise dos meios
m
de com
municação, favo
orecendo um
ma comunica
ação mais de
emocrática e ca
apacitando profissionais
p
de comuniccação
(MOREIRA,, 2013). Ainda segundo
o Moreira (20
013),
os observa
atórios contrribuem para
a a proteção
o de
direitos hum
manos, evid
denciando como o dire ito à
comunicaçã
ão auxilia a efetivação
e
de outros dire
eitos.
Eles são exxemplo do desenvolvime
ento da críticca de
mídia no Brrasil, pois su
urgem em um
m contexto ssocial
de consolid
dação da de
emocracia e da liberdad e de
expressão (MOTTA, 2008),
2
em que
q
as pesssoas
passam a tter um espaçço maior parra opinar e e
exercer sua cida
adania.
A crítica de
e mídia dema
anda um público consum
midor
de mídia m
mais particip
pativo. Esse público, co
onsequentementte, poderá demandar coberturas jorn
nalísticas mais apuradas e éticas, poiis, “quanto mais
observatório
os existirem (acadêmico
os ou não), mais
se consolidará uma red
de civil de vig
gilância de m
mídia
(media wattching, acco
ountability) e de resistê
ência
cultural” (MO
OTTA, 2008, p. 26).

As críticas
c
de mídia,
m
em esspecial os ob
bservatórios,,
conttribuem para
a a garantia ddos direitos por meio da
a
com
municação: além de prom
moverem os direitos hu-man
nos e os rela
acionados à comunicação, eles en-frenttam todas as
s suas violaçções (MOREIRA, 2013).
Os observatórios
o
s de mídia coontribuem pa
ara a alfabe-tizaç
ção midiátic
ca de seuss públicos (DAMAS e
CHR
RISTOFOLET
TTI, 2006b),, ou seja, o público tor-na-s
se elemento ativo no proocesso comunicativo, já
á
que é estimulado a consumiir mídia de maneira
m
críti-ca. Essa
E
alfabettização abrannge, também
m, jornalistass
e co
omunicadore
es. Além dissso, a forma
ação dessess
proffissionais é aprimorada
a
à medida que
e a crítica de
e
mídiia torna-se mais
m
objetivaa e dá meno
os margem a
ques
stionamentos (ROTHBER
RG, 2010).
Con
ncluímos que
e o Plural: O
Observatório de Comuni-caçã
ão e Cidadania, apresenntado neste estudo,
e
atua
a
com
mo potencial instrumento de reflexão a jornalistass
e co
omunicadore
es, fortalecenndo o exercíício da cida-daniia por identifficar e valoriizar práticas comunicati-vas notáveis e promover
p
debbates sobre a mídia.
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