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Resumo 

A presente pesquisa busca identificar o tratamento 
dedicado às temáticas que envolvem questões de 
gênero em meio às produções jornalísticas sobre direitos 
humanos realizadas pela equipe do projeto de extensão 
Elos – Jornalismo, Direitos Humanos e Formação 
Cidadã, do curso de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. A análise, que compreende o 
período de 2017 a 2019, envolve 27 matérias sobre 
temas de gênero de um total de 64 conteúdos sobre 
direitos humanos, o que corresponde a 42% das 
publicações. Foram observados aspectos como 
formatos, fontes e abordagens das pautas, de modo a 
oferecer um retrato da produção do Elos no período. 

Introdução  

O Elos – Jornalismo, Direitos Humanos e Formação 
Cidadã é um projeto de extensão criado em 2017 no 
Curso de Jornalismo da UEPG que busca desenvolver a 
produção de conteúdos sobre direitos humanos e atuar 
na formação acerca do tema junto às escolas de ensino 
médio de Ponta Grossa. No site são publicados 
conteúdos da própria equipe ou de colaboradores(as) 
voltados para os direitos humanos e a cidadania. 
Estudantes do curso de Jornalismo e estudantes 
vinculados ao programa PIBIC JR colaboram com o site 
produzindo conteúdos informativos voltados para as 
temáticas do projeto e também promovendo ações de 
formação junto às escolas. 
Com base no levantamento da produção jornalística do 

site, a pesquisa oferece um retrato dos temas e do 

tratamento dos direitos humanos, indicando possíveis 

tendências e lacunas na cobertura jornalística. 
Com esses resultados o projeto de pesquisa contribui 
para o fortalecimento dos estudos de jornalismo e 
gênero no âmbito da pesquisa na graduação, 
possibilitando, com a análise dos dados, o conhecimento 
em torno das limitações e potencialidades do projeto. 

Material e Métodos 

O primeiro passo da pesquisa foi um levantamento de 
bibliografias relacionadas a direitos humanos e gênero 
que pudessem fundamentar a análise da produção do 
Elos. Foi realizada uma sistematização sobre a estrutura 
do site e um levantamento dos temas e formatos 
utilizados para a publicação de conteúdos. Observou-se 
as categorias presentes no site, as características dos 
conteúdos, os formatos, e os temas das publicações. 
Em uma busca no site do Elos, no período de novembro 
de 2017 a dezembro de 2019, foi encontrado um total de 
145 produções, entre elas, 64 matérias, podcasts, 10 

ensaios, 28 colunas e 25 observatórios de mídia. Do 
total, apenas seis matérias não foram assinadas. 

Resultados e Discussão 

As publicações analisadas foram as que estavam 
presentes na categoria de “Post” e possuíam enfoque 
em gênero. As matérias tinham temática variada dentro 
da categoria de gênero e tratavam de assuntos como: 
aborto, manifestação, assédio, feminicídio, machismo, 
comunidade LGBT, relatos e entrevistas. 
O site adota um grande número de fontes consideradas 
documentais, utilizando informações baseadas em 
dados e, portanto, atribuindo um peso maior às 
evidências. Também as fontes especializadas e as 
testemunhais, que reconhecem as vivências dos 
sujeitos, estão presentes nas publicações. As produções 
do Elos são semanais, mas as pautas nem sempre 
seguem uma notícia factual podendo ser pautas frias e 
com tratamento humanizado. 

 Conclusões 

O Elos cumpre os requisitos a que se propõe ao discutir 

Direitos Humanos e Formação Cidadã, já que publica 

matérias que estão dentro destas abordagens, 

incentivando os estudantes a olhar para o jornalismo não 

apenas de forma metódica, mas humanizada, dando 

valor para assuntos que são pertinentes para a 

sociedade e produzindo conhecimento sobre direitos 

humanos. O projeto consegue contribuir levando 

informações para diferentes comunidades, informações 

essas que nem sempre estão presentes na mídia 

tradicional, ou que ganham pouco destaque. 

Ao tratar de direitos humanos e abordar temáticas 

relacionadas a gênero, revela-se a contribuição da 

Universidade no processo de formação crítica e cidadã, 

e a necessidade de fortalecer os vínculos com escolas e 

outros espaços de formação em que tais temáticas se 

tornam necessárias. 
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