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Resumo: O artigo traz uma reflexão sobre as ações de extensão envolvendo alunos do curso de Jornalismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) no projeto de extensão Jornalismo, Direitos Humanos e 
Formação cidadã. O projeto tem a preocupação em desenvolver a formação humanística do e da discente, 

trazendo para a apuração jornalística a polifonia de fontes e despertar para o compromisso social do jornalista 

além de propiciar o diálogo com a comunidade.  O artigo traz um mapeamento e contagem dos conteúdos em 

áudio, audiovisual, texto e imagens publicados no site Elos - Direitos Humanos, Jornalismo e Formação cidadã, 

durante o período de 13 meses - 20/11/2017 a 10/12/2018. 
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1 Bolsista do projeto de extensão Jornalismo, Direitos Humanos e Formação Cidadã. Produz atividades 

jornalísticas para abastecimento do site. Gerenciador do site Elos; Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG); discente do curso de bacharelado em Jornalismo; matheus.rolim@hotmail.com. 

2 Docente participante do projeto. Supervisora das atividades de produção jornalística, ministra e supervisiona 

oficinas jornalísticas nas escolas parceiras do projeto. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Curso de 

Jornalismo. grazielabianchi@yahoo.com.br. 

3 Docente do Departamento de Jornalismo. Coordenadora do projeto de extensão. Coordena as atividades de 

produção jornalística e em audiovisual.  Ministra oficinas de jornal escolas e debates de temas correlatos a 

direitos humanos nas escolas. Elabora parcerias com escolas de Ponta Grossa e Movimentos Sociais. Bolsa 

produtividade pela Fundação Araucária.  paulamelani@gmail.com  
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Jornalismo, Direitos Humanos e Formação Cidadã 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo corresponde à comunidade composta por profissionais da educação: 

professores, alunos e funcionários de instituições públicas e privadas de Ponta Grossa e 

também cidadãos com acesso à internet.  

O projeto atua em duas frentes. A primeira é a parceria com as escolas públicas, nas 

quais os integrantes do projeto realizam oficinas jornalísticas de produção de jornal escola e o 

público alvo são alunos e professores dos respectivos colégios. A segunda frente é através do 

site elos.sites.uepg.br que contribui por meio de produções jornalísticas a publicação e 

divulgação para toda comunidade, seja ela acadêmica ou não. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município de Ponta Grossa é o foco do projeto por haver relações de localidade. 

Por se tratar de conteúdo disponibilizado na Internet e por tratar de temas relativos a direitos 

humanos, atinge um leque amplo de municípios. O site projeto, por exemplo, já realizou 

parcerias com o grupo Catarinas de Florianópolis, que trabalha o jornalismo com perspectiva 

de gênero compartilhando conteúdos produzidos pelos alunos extensionistas bem como já 

compartilhou material do Catarinas.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Laboratórios do curso de Jornalismo e nas próprias instituições de ensino públicas de 

Ponta Grossa onde foram realizadas as oficinas dos jornais escola: Colégio Estadual Professor 

Meneleu Almeida Torres, Colégio Estadual Professora Elzira Correia de Sá, Colégio Estadual 

Regente Feijó. 

JUSTIFICATIVA 

 O presente projeto de extensão justifica-se por discutir assuntos relacionados a direitos 

humanos e por auxiliar a comunidade educacional, em especial, os agentes multiplicadores, 

no entendimento de questões que envolvem a temática, cuja finalidade resulta na promoção da 

cidadania e garantia de direitos. Além disso, fomentar a interação com a comunidade 

educacional e também incentivar iniciativas relacionadas à formação cidadã. Vislumbra ainda 

o jornalismo como legitimador de representações sociais e agente promotor do debate público. 
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O projeto busca também propiciar o desenvolvimento de diferentes linguagens e 

possibilidades na produção jornalística em sintonia com a grade curricular do curso. 

 Para isso, o referente projeto desenvolve, desde 2017, o site Elos: Direitos Humanos, 

Jornalismo e Formação Cidadã4 , o qual traz conteúdos jornalísticos em formato multimídia 

produzidos pelos alunos e alunas integrantes do projeto a partir de pautas que atendam as 

demandas da comunidade escolar, movimentos sociais e ONGS; conteúdos opinativos em 

colunas fixas redigidas por especialistas,  educadores e integrantes de movimentos sociais, 

ONGS, associações e instituições de ensino - com um leque diversificado de temas incluindo 

gênero, sexualidade, etnia, raça, educação, direitos humanos, liberdade de expressão, entre 

outros; e, por fim, o observatório de mídia, com ênfase na cobertura  jornalística dos veículos 

de Ponta Grossa relacionadas à discussão de direitos humanos ou à sua ausência, de autoria 

dos discentes que fazem iniciação científica com projetos alinhados ao grupo de pesquisa 

Jornalismo e Gênero.  

OBJETIVOS 

A primeira edição do projeto de extensão foi criada no início do ano letivo de 2017 

com o título Direitos Humanos, Jornalismo e Formação Cidadã e surgiu a partir do grupo de 

pesquisa Jornalismo e Gênero, cadastrado no CNPq desde 2010. A proposta era desenvolver 

em ações de extensão os debates fomentados pelo grupo de pesquisa. Entre os objetivos da 

criação do projeto, destacam-se:  

 Promover a discussão de direitos humanos por meio da produção jornalística, 

envolvendo a comunidade educacional e os alunos do curso de Jornalismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, considerando os princípios da 

extensão. 

 Oportunizar aos alunos participantes do projeto o entendimento da importância 

da formação cidadã para o profissional jornalista;  

 Projetar a integração com a pesquisa do grupo Jornalismo e Gênero;  

 Incentivar a interdisciplinaridade e pluridisciplinaridade na materialização do 

projeto;  

 Promover a interação comunitária com agentes multiplicadores da comunidade 

educacional; 

                                                
4 Disponível em https://elos.sites.uepg.br/ 
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 Em relação à comunidade parceira, os objetivos são: Desenvolver junto com os 

profissionais da Educação e alunos o entendimento de questões relacionadas a 

direitos humanos como fundamentais na formação cidadã. 

 

METODOLOGIA 

A rotina de produção inicia com a reunião semanal em que definem as pautas, 

processo de produção, encaminhamento, prazo para entrega do material e publicação. 

Também são acordadas as datas de ações nos colégios (exibição de documentário), oficinas e 

os definições dos responsáveis e, por fim, o relato das produções. As reuniões têm a duração 

de uma hora e meia. Todas as atividades contam com o acompanhamento pedagógico das 

professoras envolvidas.  

 O grupo atualmente conta com dois alunos das escolas parceiras que fazem parte do 

PIBIC Junior com bolsa de fomento do CNPq, seis alunos da graduação, sendo que um tem 

bolsa de extensão, uma aluna da pós-graduação, três professoras, uma servidora técnica, além 

dos colaboradores (colunistas). Os alunos participantes do projeto realizam pautas com viés 

humanístico e oferecem oficinas para as escolas parceiras 

A ideia é ampliar, envolvendo professores e alunos de outros departamentos, com o 

propósito de agregar com expertises diferenciadas e trazer para o projeto a 

interdisciplinaridade. Um dos colunistas, por exemplo, é do curso de Direito da UEPG. 

RESULTADOS 

O site Elos está há um ano e seis meses ativo e possui mais de setenta e cinco 

publicações que correm em diferentes assuntos pautados nos direitos humanos e focando nas 

minorias atingidas da sociedade. A ideia é associar o nome a uma rede, uma cadeia 

envolvendo múltiplos vetores. O site é divido em editorias: colunas opinativas, observatório 

de gênero, podcast, ensaio fotográfico, coberturas factuais e posts. É um site criado para dar 

suporte às publicações periódicas de material em áudio, audiovisual, imagens e texto. As 

colunas opinativas são escritas por especialistas que possuem afinidade com o tema em 

questão. Entre os colunistas, seis profissionais fazem a periodicidade das publicações: 

Jornalista especialista em Direitos Humanos, Marina Demartini, a gerente-executiva da 

ABRAJI, Marina Atoji, o Professor de Direito e Sociologia da UEPG, Pedro Miranda, a 
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graduada em Letras e doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação da UEPG, 

Nilvan Sousa, graduada em Pedagogia e Doutora em Educação pela UEPG, Lucia Padilha, a 

graduada em Letras e Pedagogia e Doutora em Educação pela PUC-PR, Fabiana Andrea 

Barbosa Kastelijns e a fotojornalista Elvira Alegre. O observatório de mídia é realizado por 

alunos da graduação que desenvolvem pesquisas de iniciação científica, com bolsa de 

fomento do CNPq, alinhadas ao grupo de pesquisa Jornalismo e Gênero (UEPG). 

Tabela 1 – A tabela 1 traz o mapeamento das postagens referente ao período de 20 de novembro de 

2017 a 10 de dezembro de 2018, classificadas de acordo com os formatos, editorias e temática. 

 

 

Fonte: Elos 

Os temas abordados pelos colunistas repercutem questões relevantes e factuais, como 

por exemplo, o ataque a jornalistas de forma física e verbal no Brasil durante o contexto 

político eleitoral, publicada no site Elos em 09/11/2018. Foram registrados 130 casos 

(ABRAJI, 2018). A colunista, Marina Atoji, secretaria executiva da ABRAJI (Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo) disserta sobre o risco que a liberdade de expressão e 

acesso a informação estão sofrendo no Brasil. 

Na editoria Ensaio, o tema mais abordado foi a representatividade LGBTQ+. A equipe 

do Elos publicou uma sessão de fotos no dia 07/11/2018, com uma das integrantes da Grupo 

Renascer, ONG sem fins lucrativos de caráter informativo, mobilizador e assistencial 

destinada a defender os direitos das pessoas LGBTQ+ de Ponta Grossa. Marilys, 56, é a 

primeira travesti a retificar o nome social na cidade, sendo um marco no incentivo a 

representatividade de direitos da comunidade de travestis e transexuais do município.  

No mesmo período, foram dezesseis observatórios publicados referente a análise 

midiática local na cidade de Ponta Grossa. Percebe-se que as questões de gênero envolvendo 
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mulheres foi o assunto mais pautado nas observações como o post: ‘O movimento da mídia 

está em favor da mulher? ’, publicado dia 25/04/2018, desenvolvido pela então graduanda 

Kethlyn Lemes, que desenvolvia pesquisa de iniciação científica. De acordo com a análise 

referente à cobertura jornalística de Ponta Grossa em abril de 2018, a mídia local vem 

acentuando suas pautas para um viés de conscientização de que a vítima nunca é a culpada, 

porém, ressaltou a necessidade em realizar um debate mais plural e urgente a respeito do 

feminicídio.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao todo, foram setenta e seis posts no site do projeto Elos. Todas as publicações 

possuem viés humanístico sempre pautando as diretrizes do projeto, direitos humanos e 

formação cidadã. O site é contribuinte para a sustentação da extensão, possibilitando a troca 

com a comunidade e a capacitação de fazer um jornalismo social proporcionando aos 

integrantes do projeto uma vivência relacionada com o fazer jornalístico. As oficinas, por sua 

vez, possibilitam a troca de vivência e sugestão de pautas. A inserção nas escolas e a 

integração com alunos e alunas do ensino médio é fundamental para o funcionamento do 

projeto. Ainda há desafios em pensar estratégias para fortalecer a integração com a 

comunidade e ações extensionistas, seja via parceria com escolas, seja em atender as 

demandas das pautas oferecidas pelas entidades, associações, ONGS etc. Em 2019 uma nova 

escola fechou parceria com projeto, o Colégio Estadual Regente Feijó. Outro balizador é a 

preocupação com o aprendizado dos alunos envolvidos no projeto, pois a rotina produtiva 

deve respeitar o compasso do ensino e suas sistemáticas, envolvendo debates das questões que 

envolvem direitos humanos, sua aplicabilidade em práticas jornalísticas e extensionistas bem 

como avaliações periódicas das vivências e produções. 
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