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RESUMO - A partir da importância da produção de crítica e produção televisiva, o trabalho 
aborda a relação da Agência de Jornalismo em apoio ao programa Crítica de Ponta executado pelos 
alunos do 2º ano de Jornalismo da UEPG para TV Comunitária de Ponta Grossa, Canal 96 
(TV.ComPG). O Crítica de Ponta... Na Tv! Existe desde 2011, e é reflexo da produção feita para o 
Site Crítica de Ponta, coordenado pelo professor Sérgio Gadini. A produção é semanal e visa 
abranger a maior quantidade possível de ambientes e manifestações culturais na cidade de Ponta 
Grossa. Tem por objetivo, ainda, propiciar o exercício da crítica entre os estudantes, dentro do 
jornalismo opinativo a partir de dados palpáveis, fugindo da descrição. A Agência de Jornalismo é 
projeto de extensão do Departamento de Jornalismo da UEPG e visa dar apoio à entidades sociais 
sem fins lucrativos na operacionalização, bem como divulgação de materiais destas entidades, além 
de subsidiar outros projetos do Curso, como o Crítica de Ponta. Portanto, presta auxílio com materiais 
para produção e edição do programa. A parceria da Agência de Jornalismo com a TV.ComPG não se 
limita à produção do Crítica de Ponta. Vinhetas e documentário dos projetos do curso, bem como de 
projetos sociais da comunidade ponta-grossense, também são veiculados na TV.Com através da 
Agência de Jornalismo. No presente trabalho, serão abordados aspectos da produção televisiva 
proporcionada pela Agência de Jornalismo, com ênfase nas contribuições para a mídia comunitária e 
o aprimoramento da formação profissional dos estudantes. 
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Introdução 
 
 O projeto Agência de Jornalismo, que completa dez anos de existência em 2013, tem 

em um dos seus eixos de atuação o incentivo à produção audiovisual, que contempla a realização de 
vinhetas, documentários e o apoio a programas de televisão em parceria com a TV Comunitária de 
Ponta Grossa (TV.ComPG). Entre estes programas, situa-se o Programa Ade!

5
, de caráter cultural, 

com variedades e comportamento, e o Crítica de Ponta, de crítica cultural. Este último é o foco de 
interesse deste trabalho, que tem como propósito analisar os aspectos que envolvem a parceria entre 
projeto de extensão e atividade disciplinar. 

O blog Crítica de Ponta completou cinco anos presentes na produção dos alunos do 
segundo ano do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), período em 
que a produção laboratorial da disciplina de Crítica de Mídia, sob responsabilidade do professor 
Sérgio Gadini, ganha forma em publicação semanal através de um blog. Inicialmente disponível no 
endereço (criticadeponta.blogspot.com), a partir de junho de 2010 assumiu o endereço  
(criticadeponta.wordpress.com), e em 2013 o blog tornou-se um site (criticadeponta.com). 

O Crítica de Ponta segue uma dinâmica que produção que oportuniza a experimentação em 
crítica cultural. Ao dividir a turma (do 2º ano do Curso, através da disciplina) em grupos de três 
estudantes, elabora-se um mapa de editorias (setorizadas) que contemplem diferentes aspectos do 
campo cultural e da mídia, tendo por base as atividades, serviços ou produções locais (cinema, TV, 
rádio, jornal impresso, teatro, literatura, música, espaços culturais, dentre outros). Cada editoria tem 
assim, a publicação de um texto semanal, elaborado a partir de orientações em comum, definidas na 
própria turma. 

Uma das propostas metodológicas é produzir textos – na forma de crítica e mídia e cultural 
– tendo por base as aulas, leituras e discussões teóricas realizadas na disciplina, que possui duas 
horas semanais. O blog se tornou, assim, um laboratório de produção textual e de análise de mídia, 
além de ser referência como projeto (integrado) de extensão, permitindo que os estudantes se 
envolvam no circuito cultural da cidade de Ponta Grossa, foco da cobertura jornalística semanal feita 
pelos alunos.

6
 

Em 2011, a atualização do blog se manteve semanal, após discussão na turma em torno da 
proposta, formato e principais orientações editoriais para produção do Crítica de Ponta. E, por opção 
dos estudantes, foram mantidas as oito editorias do ano anterior, com o acréscimo da editoria ‘Moda 
& Estilo’. Os alunos produziam críticas de impressos para o ‘Entre Linhas’, literária para o ‘Livro 
Aberto’, radiofônica para a editoria ‘Antena’, musical para a ‘Vitrola, teatral para o ‘Em Cena’, 
televisiva para o ‘Na Tela’, cinematográfica para o ‘Projetor’, e uma crítica de lugares na categoria 
‘Outros Giros’. Na nova editoria, ‘Moda & Estilo’, é discutido moda e tendências comportamentais. A 
parte reservada para o ‘Ombudsman’ sofreu uma alteração em 2011, e a cada quatro semanas um 
aluno do terceiro ou quarto ano de Jornalismo (que participaram da produção do blog) fazia análise 
das críticas da turma do 2º ano. Esta orientação, aliás, inaugura outra experiência pontual de 
produção textual como crítica, possibilitando a análise (via espaço ombudsman) por colegas do curso, 
que já tinham feito parte do projeto em anos anteriores (2009 e 2010). 

Além das equipes responsáveis pelas editorias, um grupo cuidava da edição dos textos, e 
outro da produção do programa semanal Crítica de Ponta na TV, também inaugurado em 2011, 
veiculado na TV Comunitária de Ponta Grossa, pelo canal a cabo 96. Desde então, toda semana é 
feito um rodízio, de modo a oportunizar a participação dos estudantes em diferentes espaços da 
crítica. 

Melissa Eichelbaun, aluna do 4ª ano do Curso de Jornalismo, estava dentre os alunos que 
iniciaram a produção do Crítica de Ponta na TV. Ela conta que, quando a TV.Com disponibilizou um 
espaço na programação, o professor Sérgio Gadini sugeriu dentro da disciplina Crítica de Mídia, além 
de produção de crítica para o site (criticadeponta.com), também uma produção televisiva semanal 
com duração de quinze minutos, em média. Melissa explica que, como não possuíam conhecimento 
de edição, bolsistas da Agência ajudaram nos primeiros programas e ministraram uma Oficina de 
produção e edição de vídeo. Logo, além da ajuda propiciada pelos bolsistas, a Agência viabilizou 
estrutura técnica de produção do programa. O programa vai ao ar todos os sábados, às 21 horas, 
com reprise aos domingos. 
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Segundo Sérgio Gadini, o jornalismo cultural, onde as críticas se inserem, ora são 
“reprodução do já existente e disponível para o consumo e ora é criação parcialmente permitida e 
existente nessas editorias” (2010, p.29). Ainda sobre estudos de jornalismo cultural, é preciso 
caracterizar a indústria cultural do país de contexto, pois ela relaciona produções simbólicas que 
estabelecem tanto o processo de elaboração quanto os de circulação e recepção. (GADINI, 2010). A 
produção do Crítica de Ponta, deve portanto, estar atenta a essa questão, bem como aquilo que está 
sendo veiculado midiaticamente em determinado período. A preferência em criticar produtos locais, 
dá-se pelo fato de poucos o fazerem e também por uma maior visibilidade a estas manifestações. 

A importância da constituição de um espaço de crítica cultural é abordada ao longo do 
presente trabalho, que busca levantar elementos para analisar as contribuições do projeto de 
extensão Agência de Jornalismo no apoio à produção jornalística. 
 

 
Objetivos 

 
A Agência de Jornalismo, dentre outras demandas, tem por objetivo apoiar a produção do 

programa de TV Crítica de Ponta, veiculado na TV.Com de Ponta Grossa. A produção, feita pelos 
alunos do 2º de Jornalismo, objetiva buscar referências culturais na cidade para criticar e dar visão a 
essas manifestações. Para tanto, são comentados lugares, espaços, livros, jornais, programas de 
rádio e TV, cinema, teatro, dança, música, dentre outras manifestações culturais, dando preferência 
para Ponta Grossa e região. A produção intenciona ser mais leve, mas com total cuidado das 
informações e atribuições feitas. A fuga da descrição em detrimento à uma crítica consubstanciada 
em fatos também é objetivo do programa. É objetivo ainda, o “incentivo ao olhar crítico da produção 
cultural e de mídia, em nível regional. E, da mesma forma, compreender as características gerais, 
similaridades, distinções e lógicas de funcionamento da crítica midiática contemporânea”. (GADINI, 
2011). Com base nestes aspectos, o propósito deste trabalho é compreender as dinâmicas de 
trabalho que envolvem a produção do Crítica de Ponta na TV, em sintonia com as demandas da 
Agência de Jornalismo. 

 
 

Metodologia 
  
O desenvolvimento do Crítica de Ponta na TV se dá através da matéria Critica de Mídia.  A 

turma do 2º ano de Jornalismo é divida em grupos, que correspondem as editorias do site e do 
programa, e também a edição de texto e de vídeo.  A matéria Crítica de Mídia exige a produção de 
um texto semanal, voltado à produção cultural da cidade, dentro das editorias. Assim, após a entrega 
dos textos há a edição e correção, e paralelamente a gravação do programa. 

Participam do roteiro de gravação os próprios escritores das críticas, é feito um comentário 
breve sobre o assunto abordado. E o grupo responsável pela edição de vídeo, além de editar, faz a 
apresentação do programa. 

Após a gravação, e edição, os textos são postados no site, e o programa é veiculado na 
TV.ComPG e depois disponibilizado em um canal no Youtube. Este ano, a intenção é produzir quatro 
programas mensais a partir do dia 8 de março de 2013.  

 
 

Resultados 
 
A parceria com a Agência integra mais facilmente as produções do curso, inclusive o Crítica 

de Ponta, fazendo com que se desenvolvam tanto aqueles que estão mais diretamente ligados à 
Agência quanto aos que produzem o Crítica de Ponta na TV. 

Como resultado da matéria Crítica de Mídia, em parceria com a Agência de Jornalismo, o 
programa Crítica de Ponta na TV é exibido aos sábados, as 21h na TV.Com, e reprisado no domingo. 
A Agência oferece o material necessário para a gravação, como câmeras, microfones, tripés, e 
também fornece o material e a assistência na edição. O programa é gravado geralmente às quintas- 
feiras, no período da tarde, e editado no dia seguinte. 

Com aproximadamente 15 minutos, o programa exibe críticas de 9 editorias. “Projetor”, que 
fala sobre cinema, “Vitrola” que se refere à música, “Outros Giros” que comenta espaços da cidade, 
“Na Tela” que comenta programas de televisão, “Pratos & Drinks” destinado à gastronomia, “Moda & 
Estilo” comentando tendências e comportamento, “Antena” que critica estações de rádio, “Entre 
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linhas” que critica jornais, “Em cena” que analisa a produção teatral e dança na cidade, “Livro aberto” 
que critica a produção literária local. 

Assim, o programa é de grande validade para a cidade, e também aos alunos. Aos alunos, 
porque propicia o contato com a produção de TV antes mesmo de ter passado pela disciplina de 
Telejornalismo. Além disso, a crítica é um exercício que ajuda a desenvolver o aprimoramento do 
jornalista. O programa também beneficia a cidade, pois expõem locais e produções culturais muitas 
vezes desconhecidas, e pouco divulgadas. 
 

 
Conclusões 

 
A extensão dentro do ensino é fundamental para que os estudantes liguem teoria à prática 

de modo experimental. Logo, a produção em modo experimental deve estar presente na formação de 
um bom profissional do jornalismo. A TV.ComPG faz um ótimo trabalho de serviço público a 
comunidade ponta-grossense, expondo questões, programas, eventos e novidades da sociedade de 
Ponta Grossa.     

Durante os três anos do projeto Crítica de Ponta na TV.Com, nota-se a melhoria e 
crescimento do projeto, o apoio da Agência de Jornalismo foi fundamental nesse processo.  
O programa, ao decorrer dos anos, aprimorou-se. Em 2011 o programa era simples, devido à falta de 
contato dos alunos com produção televisiva, que só ocorre no 3º ano do curso. O programa era 
básico, e havia a falta de recursos técnicos. Já em 2012, o projeto recebeu novas editorias e também 
mais detalhes no blog. A Agência de Jornalismo, sempre ofereceu o apoio necessário, e contribuiu 
para o avanço no projeto, em 2013, o blog (críticadeponta.wordpress) tornou-se site 
(criticadeponta.com). Além disso, foi acrescentada mais uma editoria ao programa: “Moda & Estilo”. 
Na versão televisiva o programa adquiriu um novo cenário, e também um novo projeto de edição de 
vídeo, com novas imagens, novos sons, novas vinhetas, adquiriu novo layout. 
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