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RESUMO: A iniciativa de extensão trata do programa de televisão intitulado 'Trilhas da Democracia',
que será veiculado pela TV Pernambuco, recebendo convidados ligados aos movimentos sociais,
pesquisadores e organizações da sociedade civil para debater temas relacionados à defesa da
democracia e dos direitos humanos. O programa aqui proposto visa expandir a visibilidade das
produções e debates levados a cabo pela comunidade acadêmica da UFPE em conjunto com o
conhecimento produzido pela população; introduzir e desenvolver no corpo discente da UFPE os
conteúdos a serem debatidos no decorrer do programa; constituir-se como alternativa no plano
midiático às versões hegemônicas de Estado, sociedade e direitos construídas pela mídia comercial,
promovendo o acesso à informação no território pernambucano a partir da TV Pernambuco, como
também nacional a partir da plataforma de compartilhamento de vídeos. Partimos da metodologia de
pesquisa-ação para atingir tal objetivo, no intuito de construir o conhecimento com uma forte
interação entre pesquisadores, sociedade civil, interlocutores, colaboradores, professores e
estudantes, em um esforço único para reconstituir a história. O programa será veiculado
semanalmente pela TV Pernambuco e também no Youtube com o formato de 2 blocos de 15 minutos
cada, com a presença de 1 convidado do universo acadêmico, 1 convidado da sociedade civil e 1
mediador. Diante de um cenário social e político que se apresenta como de regressão dos direitos
humanos, espera-se que o programa consolide-se como um instrumento de permanente interlocução
entre universidade e sociedade.

