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ÁREA TEMÁTICA:

( ) COMUNICAÇÃO
( X ) CULTURA
( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
( ) EDUCAÇÃO
( ) MEIO AMBIENTE
( ) SAÚDE
( ) TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
( ) TRABALHO

CINEMA EM PAUTA - APRESENTAÇÃO DO NOVO BLOG DO CINEMAS E

TEMAS
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Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar o produto Blog do projeto de Extensão “Cinemas e Temas”,
vinculado ao Departamento de Estudos da Linguagem, da UEPG, bem como apresentar suas características e
produzir algumas análises que subsidiem a discussão de estratégias para ampliar o alcance de público do projeto
Cinemas e Temas a partir da plataforma digital . O cinema vem adquirindo uma importância sociocultural cada
vez maior em todo o mundo. As múltiplas possibilidades de relações entre o cinema e outras áreas de
conhecimento têm se mostrado como oportunidades relevantes para estimular a reflexão e o pensamento crítico
sobre os mais variados temas de nossa realidade, nos seus mais diversos aspectos. A análise também se configura
por comparação dos dados de audiência que o projeto tinha antes de ser ampliado e divulgado digitalmente pela
plataforma da web, mas também suas características que interagem com outras áreas de conhecimentos, como o
jornalismo, arte e linguagem. Além disso, o blog pode ser analisado não somente pala quantidade de atualizações,
mas igualmente com o grau de consolidação do veículo, e com sua proposta editorial.
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Projeto de Extensão “Cinemas e Temas”, vinculado ao Departamento de Escudos da

Linguagem, da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

PÚBLICO-ALVO

Uma vez que a extensão universitária tem como pilar a interação com a comunidade

acadêmica e demais áreas da sociedade, o público-alvo do projeto é, além de alunos da UEPG,

especialmente aos cursos que integram a interdiciplinariedade do projeto, jornalismo, letras,
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artes visuais, a comunidade externa à universidade, jovens e adultos interessados em cultura,

comunicação, linguagem e suas interfaces.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa e região.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Os eventos propostos pelo projeto Cinemas e Temas geralmente acontecem nos

campi da UEPG, mas podem acontecer em outros espaços também.

JUSTIFICATIVA

No âmbito da comunicação e jornalismo a extensão universitária e o ensino

realizado por meio de jornais-laboratório se desenvolvem com base em uma relação direta

com a comunidade (BARBOSA 2003) – seja esta entendida como população da cidade ou

como setores específicos da sociedade. A partir desse pressuposto é que viu-se a necessidade

de atualizar as plataformas onlines do projeto Cinemas e Temas e estabelecer uma conexão

maior com o vem sendo feito em formato digital atualmente. O projeto continha um blog na

plataforma blogspot, que era mantido por um ex-integrante do grupo, porém há muito se

perdeu o contato e o blog ficou anos sem ser alimentado.

OBJETIVOS

O primeiro objetivo da criação do blog cinemasetemas.wordpress.com foi a falta de

espaço para divulgação dos eventos e cursos feitos pelo projeto. A divulgação de informações

pela web é mais difusa do que em cartazes, atingindo um grande número de visualizadores,

além de proporcionar uma interação entre público e projeto (PALACIOS 2003). Por fim,

outro objetivo é memória NATANSOHN (2007). A memória do grupo de Extensão Cinemas

e Temas ficará garantida em uma plataforma de dados, que diferente de materiais físicos que

podem se degradar, permanecem intacta com o tempo, podendo ser vista e revista quando

necessário.

METODOLOGIA
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O grupo de extensão percebeu a necessidade de retornar o blog com um novo

modelo, em uma plataforma mais atualizada e em formato gráfico mais semelhante à um site

do que à um blog. Com isso, formulou-se módulos, colunas e layouts que imitassem o design

visual de um site, usando a plataforma de blog do WordPress.

A paleta de cores utilizadas para a confecção do Blog foi unicamente as cores preto

e branco, pois estas remetem às cores do cinema. Os banners acrescentados foram a logo do

projeto Cinemas e Temas no início do blog. No rodapé acrescentou-se a logo da UEPG e da

Pró-reitoria de Extensão e assuntos culturais, para identificação de origem do projeto.

Os módulos acrescentados foram ‘Sobre’ que explica um pouco da história do

projeto de extensão. ‘Festivais de Cinema’ onde contém cerca de 15 links de festivais

nacionais e internacionais. ‘Cinemas e Temas sugere’ que abriga uma enorme lista de portais

e sites que falam sobre cinema e outras artes. Por fim, o módulo ‘Sugestão de filmes e Livros’,

ainda em construção, com proposta de linkar as resenhas já publicadas na Home, e criar tabela

de sugestão de filmes por gêneros e literaturas cinematográficas.

O blog também possui direcionamento para as demais redes do projeto, como

facebook e twitter. Além de conter na Home o nome dos participantes por ano de entrada e

saída do grupo, e a programação comercial de Ponta Grossa, como os dois cinemas da cidade.

RESULTADOS

A ideia é trabalhar com a formação cinematográfica, em especial de professores e

alunos, mas também os demais membros da comunidade que participa da UEPG.

Os dados referentes ao número de visitantes do blog, em torno de 10 acessos diários

são expressivos contanto com a pouca divulgação em redes sociais que ele teve, por ter ficado

uma boa parte do tempo em construção, e assim, fora do alcance do público. No entanto, tais

métricas, demonstraram que vários alunos visitaram o site por meio do compartilhamento do

mesmo na página Facebook de integrantes do projeto, em torno de 25 visitas por postagem. A

observação demonstra que a web vem se tornando um meio de informação popular entre os

alunos da UEPG que, em primeiro lugar, visitam as diferentes páginas da UEPG para se

informar - isto também é revelado no alto número de curtidas que o compartilhamento do blog

possui na época em que foi ao ar pela primeira vez (final de 2017), onde obteve 48 curtidas .

Nos meses de recesso acadêmico o blog se manteve inativo, entretanto retornou com novas

propostas que já foram implantadas, além de divulgação, memória, eventos e sugestão, o blog
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passou a disponibilizar resenhas críticas sobre filmes previamente escolhidos pelos

participantes.

Figura 1 – Blog

Página de acesso ao blog do Cinemas e Temas (cinemasetemas.wordpress.com)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos do projeto Cinemas e Temas junto às suas páginas da web,

principalmente, o blog foram alcançados. Percebemos, ao longo dos anos de existência do

projeto, que há cada vez mais alunos interessados nos temas com os quais o grupo trabalha.

Os eventos promovidos são oportunidades de aprendizagem, e o blog é uma maneira de

memorizar a reflexão e discussão sobre temas interdisciplinares e promovem ganhos culturais

e teóricos significativos entre os alunos da UEPG, além de ser uma ferramenta de informação,

indicação e cultura.

APOIO: Fundação Araucária.
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