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INTRODUÇÃO 
 
Neste relato de experiência serão retratadas as atividades desenvolvidas por 
acadêmicos de Jornalismo ligados ao Projeto de Extensão Boas Práticas, Educação e 
Meio Ambiente Saudável, integrante do Programa de Extensão Comunidades 
Sustentáveis, a partir do segundo semestre de 2018. O projeto propõe ações como a 
cobertura de eventos, a realização de uma pesquisa científica, a elaboração de 
reportagens e de vídeos especiais, e o desenvolvimento de oficinas de educomunicação. 
Essas atividades têm como objetivos observar o impacto das atividades do projeto na 
comunidade, analisar a relação da imprensa com as entidades parceiras do Projeto, 
divulgar as ações do Programa Comunidades Sustentáveis e produzir conteúdos 
relacionados à temática ambiental com profundidade informacional. Este relato, em 
especial, busca pontualmente analisar o uso do WhattsApp, no primeiro quadrimestre 
do projeto, como forma de comunicação interna e levantamento de pautas do projeto 
para produção jornalística, e a retomada da pesquisa científica desenvolvida em 2018 
sobre a participação das entidades nos jornais locais a partir do tema sustentabilidade. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O objetivo do projeto de extensão Boas Práticas Educação e Meio Ambiente Saudável é 
promover educação socioambiental. Para isso são desenvolvidas oficinas, atendimento 
e ações com as entidades parceiras. Seu objetivo final é promover a sustentabilidade e 



 
a autonomia dos sujeitos. Além disso, o Projeto oportuniza a formação acadêmica 
consciente quanto às questões ambientais. 
 
Neste relato focaremos no trabalho desenvolvido pelo curso de Jornalismo, que realiza 
a cobertura das atividades realizadas pelos demais cursos, com o objetivo de divulgar 
essas atividades e os projetos, ao mesmo tempo em que levanta questões ambientais, 
com profundidade, e habilita os acadêmicos envolvidos nas práticas jornalísticas. 
 
Essas coberturas foram intensificadas no primeiro semestre de 2019, quando o contato 
com os demais cursos começou e as matérias envolvendo os acadêmicos passaram a ser 
produzidas com maior frequência. Para isso, foi criado um meio de comunicação direto, 
utilizando a plataforma WhatsApp, na qual alunos e professores já divulgavam fotos de 
suas atividades. Cards (materiais de divulgação) feitos especificamente para o 
WhatsApp foram produzidos. O primeiro para solicitar ideias e sugestões para 
coberturas e reportagens, o segundo para divulgar o conteúdo publicado. A relação 
entre jornalismo e o WhatsApp foi abordada por uma pesquisa de Holanda, Muniz e 
Machado (p. 52, 2016) que afirmaram: 
 
Atualmente, o aplicativo WhatsApp de mensagens multiplataforma em dispositivos 
móveis tem provocado mudanças comportamentais na comunicação entre as pessoas, 
auxiliando a divulgação e intensificando um dos conceitos definido por Henry Jenkins 
(2013, p. 20), como a capacidade de espalhar informações. Por meio deste aplicativo, é 
possível produzir texto, áudio, transmissão de vídeo e foto, o que abre a possibilidade 
de transformá-lo em um canal de contato eficaz entre o repórter/população e a redação. 
 
Uma série de vídeos chamada “Sua Vida Mais Sustentável” foi criada. Ela consiste em 
entrevistas sobre sustentabilidade com integrantes do projeto, especialistas e a 
comunidade. Nas entrevistas o conceito de sustentabilidade é explicado com diferentes 
enfoques, e dicas e soluções para promover são oferecidas. 
 
O Projeto também retomou seu trabalho de pesquisa. As edições de 2018 dos principais 
jornais locais O Nacional e Diário da Manhã, estão sendo analisadas. O objetivo é 
identificar se e como as entidades parcerias são retratadas. O foco principal é identificar 
se as entidades são fontes quando o assunto meio ambiente é abordado. Um 
questionário também está sendo produzido para ser preenchido pelas entidades para 
analisar as atividades desenvolvidas até o momento pelo Projeto e quais os resultados 
que têm no cotidiano das entidades. A investigação resultará num trabalho acadêmico 
que norteará as próximas ações realizadas pelo projeto. 
 



 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
A divulgação pelo WhatsApp permite acesso rápido e fácil do público interno aos posts 
do blog Comunidades Sustentáveis que muitas vezes não eram divulgados e recebidos. 
Agora os membros acessam e respondem. O vídeo “Sua Vida Mais Sustentável”, 
publicado na página da UPF, tem mais de cem envolvimentos. A pesquisa não apresenta 
resultados positivos, mas ainda não é possível uma conclusão definitiva. 
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