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RESUMO – Este trabalho apresenta o evento extensionista intitulado “Diálogos entre mídia e 
educação: avaliação de textos verbais e não-verbais produzidos por alunos do ensino fundamental”, 
que resulta da parceria entre o IGRPCOM e a UEPG. O evento conta com a participação de docentes 
e discentes dos cursos de Pedagogia, Letras, Artes Visuais e Jornalismo e tem como objetivo 
propiciar aos acadêmicos experiência acadêmico-profissional, visando tanto o aprimoramento 
técnico-científico, como a proximidade do futuro professor e do jornalista com as produções 
(escritas/orais/artísticas) de alunos oriundos de realidades diversas. As produções avaliadas pelos 
acadêmicos, sob orientação e supervisão dos professores das referidas áreas, são oriundas do 
concurso cultural Televisando o futuro, um projeto de responsabilidade social que alia educação e 
comunicação com o intuito de promover a formação cidadã dos alunos do ensino fundamental das 
escolas públicas municipais e estaduais. O projeto tem revelado resultados satisfatórios entre as 
comunidades envolvidas, pois aproxima sociedade, escola e academia em torno da discussão de um 
problema social, por meio da mídia e com a culminância na produção de textos de gêneros variados. 
Dessa forma, os acadêmicos reconhecem a importância dos temas e a oportunidade de aliar a teoria 
estudada em seus cursos e a prática exigida na leitura e avaliação dos trabalhos, o que permite uma 
reflexão sobre os saberes aprendidos na universidade e sobre a qualidade do trabalho desenvolvido 
nas escolas. Além disso, o projeto propicia que alunos e professores da educação básica e do ensino 
superior possam participar da concretização de ações que primam pela conscientização da 
necessidade de desenvolvimento de uma cultura cidadã nas comunidades escolares. 
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Introdução 
 

Este trabalho apresenta o evento extensionista intitulado “Diálogos entre mídia e educação: 
avaliação de textos verbais e não-verbais produzidos por alunos do ensino fundamental”, que tem 
acontecido, anualmente, desde 2011

3
 e resulta da parceria entre o Instituto do Grupo Paranaense de 

Comunicação (GRPCOM) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Este evento envolve docentes 
e discentes dos cursos de Pedagogia, Artes Visuais, Letras e Jornalismo, que participam de formação 
na área de Mídia e Educação e são avaliadores dos trabalhos apresentados no Concurso Cultural 
Televisando o futuro. O projeto também conta com a parceria do Núcleo Regional de Educação e das 
Secretarias de Educação dos municípios participantes

4
. Sendo um dos projetos de responsabilidade 

social do Instituto GRPCOM, o Televisando o futuro é assim descrito:  
 

Televisando o Futuro é um projeto de responsabilidade social, que por meio de 
reportagens especiais exibidas nos telejornais da RPC TV, aproxima as áreas de 
educação e de comunicação. Sua proposta é a de colocar a força da televisão a 
serviço da educação e levar educadores, educandos e suas famílias a refletirem 
sobre temas sociais relevantes, mobilizando-os para a busca de soluções éticas, 
sustentáveis e transformadoras. 

 
O Televisando o futuro, em sua primeira edição (2011) na regional da RPCTV Ponta Grossa 

abordou o tema Meio Ambiente e na segunda edição (2012) o tema foi a Cultura da paz. O projeto 
inicia-se com a adesão das escolas municipais e estaduais da rede pública de ensino e o cadastro 
dos professores, que participam de uma formação online, acompanham a exibição de reportagens 
sobre os temas e orientam os trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas seguintes categorias: 
Ilustrador mirim (1º ao 3º ano), Cartunista mirim (4º e 5º anos), Redator júnior (6º e 7º anos) e 
Repórter teen (8º e 9º anos)

5
. Os professores também inscrevem os relatos de seus projetos na 

categoria Professor Transformador. 
Os trabalhos produzidos pelos alunos são pré-selecionados em suas escolas e são enviados 

à coordenação do concurso os cinco melhores de cada escola, em cada categoria. Todos os 
trabalhos dos professores são encaminhados para a avaliação das bancas examinadoras. Durante os 
meses de participação das escolas no projeto, os acadêmicos dos quatro cursos recebem formação 
sobre Mídia e Educação, promovida pelo Instituto GRPCOM via plataforma de cursos, e têm 
orientações dos professores coordenadores de cada área, para a avaliação dos trabalhos, assim 
distribuídos: Artes Visuais – ilustrações; Pedagogia – tirinhas; Letras – textos narrativos; Jornalismo – 
reportagem em vídeo. 

O processo de apreciação, avaliação e classificação dos trabalhos é realizado pelos 
acadêmicos dos cursos já mencionados, seguindo os critérios de avaliação estabelecidos no 
regulamento do concurso, e contemplam a leitura dos textos verbais e não-verbais, discussões 
coletivas sobre o atendimento total ou parcial aos critérios avaliativos e a posterior classificação dos 
trabalhos, sendo selecionados os cinco melhores de cada cidade participante. Todo o processo é 
orientado e supervisionado pelos professores coordenadores das áreas. 

Os textos selecionados são encaminhados à banca regional composta pelos professores, 
jornalistas e a coordenadora regional do projeto, que escolhe o melhor trabalho de cada cidade e os 
três melhores da região, sendo o primeiro lugar de cada categoria o campeão da etapa regional e 
finalista na etapa estadual. 

Os professores e acadêmicos são convidados a participar das cerimônias de premiação das 
etapas regional e estadual e tiveram sua participação elogiada pela coordenação regional do projeto, 
que confirmou a parceria para o ano de 2013. 

 
 
 

 
 

                                                 
3
 A primeira edição do projeto “Televisando o futuro” na regional da RPC TV Ponta Grossa aconteceu em 2011 e 

o concurso cultural destinava-se a alunos do ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano) das escolas públicas 
municipais. Em 2012 houve a ampliação do público participante, estendendo-se aos alunos do ensino 
fundamental 2 (6º ao 9º ano). 
4
 Na edição 2011, participaram as escolas municipais de Ponta Grossa, Castro e Carambeí. Em 2012, a 

abrangência do projeto foi estendida às cidades de Palmeira, Telêmaco Borba e Tibagi. 
5
 As categorias Redator Júnior e Repórter Teen foram incluídas na edição 2012. 
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Figura 1- Acadêmicas do curso de Pedagogia durante as avaliações dos trabalhos (2012) 

 

 
Fonte: registros do projeto 

 
 
 

Figura 2- Professora e acadêmicas do curso de Jornalismo durante as avaliações dos trabalhos (2012) 

 

 
Fonte: registros do projeto  
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Objetivos 

 
Geral: 

 Propiciar ao estudante experiência acadêmico-profissional, visando tanto o aprimoramento 
técnico-científico, como a proximidade do futuro professor e jornalista com as produções 
(escritas/orais/artísticas) de alunos oriundos de realidades diversas; 

 Possibilitar a articulação entre teoria e prática, ao oportunizar aos acadêmicos a leitura da 
realidade e levantamento de problemas, que poderão ser analisados e relacionados às 
concepções teóricas discutidas no curso; 
 

Específicos: 

 Discutir os critérios de avaliação dos trabalhos produzidos em cada categoria, a saber: 
ilustrador mirim, cartunista mirim, redator júnior, repórter teen; 

 Participar da leitura, avaliação e classificação dos trabalhos inscritos no Concurso 
Televisando o Futuro; 

 Verificar a percepção dos alunos sobre questões relativas às temáticas sugeridas e as 
interfaces com a qualidade da vida em sociedade. 

 
 

Metodologia 
 
Os professores do ensino superior (Giselle Cristina Smaniotto – Pedagogia; Eliane Santos 

Raupp – Letras; Nelson Silva Júnior – Artes Visuais e Irvana Chemin Branco – Jornalismo) envolvidos 
com a proposta do projeto Televisando o Futuro participam dos encontros de divulgação do projeto, 
seleção e capacitação dos acadêmicos para a avaliação das produções e compõem as bancas de 
julgamento para fins de premiação. Os acadêmicos participam da formação a distância ofertada pelo 
Instituto GRPCOM, cujo curso Mídia e Educação aborda conceitos de Comunicação e Educação, 
teoria e práticas de uso da televisão na escola e orientações específicas sobre como avaliar os 
trabalhos enviados para o Concurso Cultural, além de avaliar as produções dos alunos, respeitando 
os critérios definidos pela organização do projeto e considerando as bases teóricas que garantem o 
conhecimento do desenvolvimento linguístico-textual-discursivo revelado nas produções desses 
alunos do ensino fundamental. 

 
 
Resultados 

 
No ano de 2011, o projeto desenvolveu-se de abril a setembro e teve a participação de 17 

acadêmicos do Curso de Pedagogia, 19 acadêmicos do curso de Artes Visuais e 05 acadêmicos de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, além de 5 docentes da UEPG e 1300 participantes da 
comunidade externa. 

No ano de 2012, a atividade restringiu- se ao primeiro semestre (março a julho) e contou 
com a participação de 16 acadêmicos do Curso de Pedagogia, 13 acadêmicos do curso de Artes 
Visuais, 14 acadêmicos do curso de Letras, 09 acadêmicos de Jornalismo, 05 docentes da UEPG e 
2440 participantes da comunidade externa. 

A segunda edição do projeto “Diálogos entre mídia e educação: avaliação de textos verbais e 
não-verbais produzidos por alunos do Ensino Fundamental” na UEPG revelou a avaliação positiva por 
parte da comunidade acadêmica, o que se refletiu no interesse dos acadêmicos dos cursos 
envolvidos no ano anterior (Pedagogia e Artes Visuais) em participar novamente, sendo necessário 
selecionar os participantes entre todos os interessados. Também junto à coordenação do projeto 
Televisando o futuro obteve-se uma boa avaliação que se deve em parte pela proposição desse 
projeto de extensão interno que estimula os acadêmicos e organiza as ações, projeto que foi sugerido 
a outras instituições das demais regionais participantes. 

Entre os pontos positivos, destacados nas avaliações discentes, elencam-se a satisfação em 
participar de projetos como esse que unem a escola, a comunidade e a academia em torno da 
discussão de um problema social, por meio da mídia e com a culminância na produção de textos de 
gêneros variados. Os acadêmicos reconhecem a importância dos temas e a oportunidade de aliar a 
teoria estudada em seus cursos e a prática exigida na leitura e avaliação dos trabalhos. Também 
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destacam a relevância da mediação dos professores coordenadores durante as avaliações e das 
trocas de experiências e opiniões entre os acadêmicos. Os participantes também expõem que a 
leitura dos textos dos alunos permite uma reflexão sobre os saberes aprendidos na universidade e 
sobre a qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas. 

Em âmbito geral as avaliações discentes revelaram um parecer positivo em relação à 
participação de acadêmicos e seus professores, destacando a importância do trabalho coletivo e a 
oportunidade de participarem de projetos dessa natureza, demonstrando interesse em compor novas 
equipes de trabalho. 

 
 
Figura 3 – Participação dos docentes em banca examinadora do concurso (2011) 

 

 
Fonte: site do projeto Televisando o futuro 

 
 

Figura 4 – Evento de Premiação Estadual (2012) 
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Fonte: site do projeto Televisando o futuro 

 
Conclusões 

 
A participação dos acadêmicos de Pedagogia, Artes Visuais, Letras e Jornalismo em um 

projeto com tais características aproxima os futuros professores e profissionais de comunicação da 
realidade das atividades extracurriculares e interdisciplinares desenvolvidas nas escolas e permite 
vislumbrar as potencialidades e possíveis dificuldades apresentadas pelos produtores dos trabalhos 
no que diz respeito ao tratamento das temáticas e da expressão artística, oral e escrita. Tais 
produções são uma fonte de observação das habilidades linguísticas, textuais, discursivas e artísticas 
demonstradas pelos alunos da rede pública. São, ainda, uma maneira de participar da concretização 
de ações que primam pela conscientização da necessidade de desenvolvimento de uma cultura 
cidadã nas comunidades escolares. 
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