


O projeto 
e seus objetivos

João Cidadão é um projeto que pretende contribuir com o desenvolvimento da cultura de direitos humanos 

no Brasil e promover maior aproximação entre o Ministério Público e a sociedade. 

A campanha irá divulgar conteúdo formativo e informativo sobre os direitos fundamentais e a atuação 

do MP em sua defesa, difundindo a consciência e estimulando o exercício dos direitos fundamentais 

especialmente pelos jovens brasileiros. Do mesmo modo, a campanha visa a intensificar o diálogo de 

membros e servidores do Ministério Público com a sociedade e motivar pais e professores no intercâmbio 

de experiências de aprendizagem criativas e emancipadoras.

Para isso, nasce o João. Um jovem comum, que possui sonhos e enfrenta desafios muito parecidos com 

aqueles que todos nós enfrentamos. O que se deseja é criar oportunidades de reflexões e ações sobre o 

exercício e a consciência da cidadania por meio do reconhecimento dos direitos fundamentais em situações 

concretas, dando destaque a sua relevância na vida cotidiana.

A campanha é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público e envolve representantes das 

diferentes unidades do Ministério Público Brasileiro.
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Estratégia de 
comunicação

Com o intuito de alcançar, prioritariamente, jovens de 13 a 18 anos, a estratégia principal se dará nas redes 

sociais, em especial, no Facebook.

O João terá um perfil próprio no Facebook. O espaço será usado para inserir reflexões do dia a dia do 

personagem sobre o exercício da cidadania. Postagens serão criadas com base na fórmula: humor + 

informação, com uma linguagem descontraída e direta com o objetivo de informar o jovem sobre seus 

direitos fundamentais e ilustrar situações vividas no cotidiano.

Para aumentar o alcance da campanha, personagens consolidados das redes sociais irão compartilhar e 

comentar o conteúdo postado pelo João, interagindo com ele e atraindo seguidores dessas páginas para o 

seu perfil.

Além disso, a estratégia de comunicação contará com divulgação em rádio, jornal e revista, distribuição de 

cartazes em instituições de ensino e publicação de um livro infantojuvenil, direcionado aos jovens em sala 

de aula.  

O hotsite www.cnmp.mp.br/joaocidadao hospedará todas as informações do projeto e será um canal de 

comunicação acessível a todos os públicos.



Produtos
da campanha

Seja grande como
seus direitos.

Cidadania e direitos fundamentais: um jeito diferente de aprender.
O Conselho Nacional do Ministério Público apresenta o João Cidadão. João é um jovem comum, 

possui sonhos e enfrenta desafi os como todos nós e está pronto para bater um papo aberto 

sobre cidadania com você. Participe dessa campanha e descubra com seus alunos como o exercício 

dos nossos direitos e deveres são a base para a transformação social e o crescimento individual e coletivo.

Acesse o site www.cnmp.mp.br/joaocidadao e faça o download da cartilha, planos 

de aula e demais materiais da campanha. Conheça, também, o perfi l do João nas 

redes sociais: facebook.com.br/joaocidadao .

Instituições parceiras: Apoio: Realização:

Anúncio

Seja grande como
seus direitos.

Já conhece o João Cidadão? João é um jovem comum, possui sonhos e enfrenta 
desafi os como todos nós. Ele está nas redes sociais pronto para bater um papo aberto 

sobre cidadania com você. Conheça seus direitos e seja tão grande quanto eles.

Conheça o perfi l do João nas redes sociais: facebook.com.br/joaocidadao . Acesse, também,

o site www.cnmp.mp.br/joaocidadao e fi que por dentro dos materiais da campanha! 

Instituições parceiras: Apoio: Realização:

Cartaz

Com o objetivo de estimular a maior aproximação entre o Ministério Público e a sociedade, bem como o conheci-
mento e exercício dos direitos fundamentais, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Justiça e a 
Fundação Pedro Jorge apresentam o Projeto João Cidadão. 

O projeto pretende contribuir com o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos no Brasil por meio da 
difusão de conteúdo formativo e informativo sobre o exercício dos direitos fundamentais, a atuação do MP em sua 
defesa e o funcionamento do sistema de justiça.

Este livro narra a história de vida do João, um brasileiro comum, que possui sonhos e enfrenta desafi os muito pare-
cidos com aqueles que tod@s nós também temos e enfrentamos. Ao contar a história de João, o que se deseja é criar 
oportunidades de refl exões e ações sobre o exercício e consciência da cidadania, por meio do reconhecimento dos 
direitos fundamentais em situações concretas, dando destaque a sua relevância na vida cotidiana.

João é um cara legal. Nem bobo, 
nem esperto. Uma pessoa simples, 
bem humorada, que batalha muito 
e sonha em ser feliz!

WanderLei é um rapper descolado e 
talentoso. Todos, inclusive ele, estão carecas 
de saber que no microfone não tem pra 
ninguém. Professor de Direito aposentado, 
ele é o primeiro rapper idoso do Brasil.

Dora é muito atuante e animada! Escolheu ser promotora 
de justiça porque acredita que todas as pessoas munidas de 

informação podem se tornar cidadãs. Dora trabalha no Ministério 
Público, uma instituição que possui o papel de defender o regime 

democrático e nossos direitos. Além disso, é responsável por 
fi scalizar a aplicação das leis e a defesa do patrimônio público.

João Cidadão

WanderLei

Dora Promotora

- Odeio política!

- Votar? Pra que? Os políticos 
são todos corruptos!

- Eu? Lutar por liberdade, igualdade e 
justiça? Mas, eu sou só uma pessoa. Não 
vai adiantar nada! As coisas são assim 
mesmo... Fazer o quê?

- Denunciar algum tipo e violên-
cia, abuso ou maus-tratos? Eu? 
Jamais. Não é da minha conta. 
Cada um que cuide de sua vida.

- Ah! Você acredita na possibilidade 
de um mundo melhor? Isso é porque 
você é jovem, ingênu@. Daqui a al-
guns anos isso passa e você não vai 
acreditar em mais nada!

Certamente, você já ouviu alguma 
dessas frases. Muitas pessoas 
quando se deparam com injustiças, 
problemas e dificuldades escolhem 
não enfrentá-las! Será que essa é 
mesmo a melhor opção? 

Na verdade, as “coisas” não são 
assim, nem têm que ser assim. As 
coisas estão sendo. E podem mudar! 
Há muito a construir! 

Fazer diferente, agir e participar 
pode ser uma grande aventura! 
Experimente, ouse, dialogue! 

Como dizia Gandhi, seja a mudança 
que você quer ver no mundo!

E lembre-se que você não está 
sozinho nessa. 

Cuidar de si, do meio ambiente e do 
outro são responsabilidades de todos!

Rita e Manoel são os pais do João. Quando Rita ficou grávida, a situação 
não era das melhores...muito trabalho, pouco tempo e pouca grana.  
Assustad@s com a responsabilidade e com os custos que estavam por 
vir, os dois pensam em abortar. Será?

Livro infantojuvenil
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Como participar

As iniciativas que integram o Projeto João Cidadão apontam na direção da realização dos objetivos 

fundamentais de nosso país, previstos na Constituição. Tamanho desafio será alcançado pela construção 

de uma grande rede que conte com o engajamento de instituições públicas, organizações da sociedade 

civil e demais apoiadores.

Você pode contribuir compartilhando conteúdo, produzindo os materiais gráficos e divulgando o projeto nos 

meios de comunicação.

Participe! Seja um apoiador dessa campanha.
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