
 
 

RETRATO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE PONTA GROSSA, A PARTIR DO 
CRÍTICA DE PONTA (DE 2015 A 2019) 

Evelyn Andrade Paes (FA), Sérgio Luiz Gadini (Orientador), e-mail do orientador: slgadini@uepg.br 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Departamento de Jornalismo. 

 
Ciências Sociais Aplicadas. Comunicação. Jornalismo e Editoração. Jornalismo Especializado. 

 
Palavras-Chave: Crítica cultural, Crítica de mídia, Jornalismo cultural, Produção cultural em Ponta Grossa, Folkcomunicação. 

consulta. Entre 2015 e 2018, com a mudança curricular 

  Resumo  

A pesquisa tem o intuito de apresentar uma análise das 

principais manifestações culturais de Ponta Grossa, a 

partir das publicações do projeto laboratorial do curso de 
Jornalismo da UEPG, Crítica de Ponta, nos anos de 

2013, 2014 e 2019. Além disso, observar os aspectos 

relacionados ao jornalismo cultural e à crítica midiática 

presentes nos textos. Entre os aspectos analisados, 

foram consideradas as principais editorias, pautas e 
temas abordadas pelo Crítica de Ponta, que registra  

uma média de 200 publicações ao ano. A pesquisa usa 

como base teórico-metodológica os principais conceitos 
do jornalismo cultural e da crítica de mídia no jornalismo 

e está vinculada à pesquisa continuada “Processos 

jornalísticos, representações e práticas socioculturais” 

(Propesp) e associada ao Grupo de Pesquisa Jornalismo 
Cultural e Folkcomunicação (CNPq). 

  Introdução  

Com a pesquisa podemos observar as principais 
características das manifestações culturais na cidade. 

Vale ressaltar que, nas mídias tradicionais de Ponta 

Grossa, o jornalismo cultural aparece com maior 

frequência como divulgação e agenda de eventos. 
Diante dessa constatação, uma das primeiras 
observações deste trabalho foi analisar se no Crítica de 

Ponta há um tratamento diferenciado. Entende-se que o 

papel da cultura é gerar novas formas de subjetividades 

(EAGLETON, 1991) e assim apresentar a diversidade. 

Além disso, a crítica abre-se ao debate, tenta convencer, 

convida à contradição (EAGLETON,1991). 

O projeto laboratorial Crítica de Ponta é uma das poucas 

produções regulares presentes em Ponta Grossa que 

possui o intuito de expor a cultura regional e representar 

as diversas manifestações, desenvolvendo a prática do 
jornalismo cultural. Sendo assim, a pesquisa busca 

apresentar o que se faz, veicula e produz em termos de 

arte, mídia e cultura em Ponta Grossa. 

  Material e Métodos  

A metodologia baseia-se em conceitos do jornalismo 

cultural e da crítica de mídia, além de trabalhos que 
tratam sobre a crítica de mídia na cidade de Ponta 

Grossa, para a sistematização dos dados coletados e a 

contextualização do objeto. A base empírica da pesquisa 

do curso de Jornalismo, as dinâmicas de produção e as 

plataformas de disponibilização dos textos foram 

alteradas, motivo que impediu a análise de todo o 

período. As críticas foram sistematizadas a partir de 
critérios baseados nas editorias, nas pautas e em 

aspectos das críticas. 

  Resultados e Discussão  

Na pesquisa foram classificadas as produções do Crítica 

de Ponta em quatro modalidades: edição da crítica, 

editoria utilizada, pauta e formato. As informações 

contidas nesses segmentos são relacionadas aos 

serviços, agenda e crítica. De acordo com Piza (2003), 
estes são alguns dos principais espaços de atuação que 

caracterizam o jornalismo cultural. Da média de 200 

críticas publicadas a cada ano, em 2013 cada editoria 

conta com 27 textos, com uma maior presença em 
“Projetor”, com análises sobre cinema e produção 

audiovisual. Em 2014 a média é de 22 textos por 

editoria, com destaque para críticas de literatura. Já em 
2019 a média é de 26 críticas por editoria e as análises 

de mídia, principalmente digitais, ganham espaço entre 
as produções. A análise das edições do Crítica de Ponta 

no período permitiu observar a diversidade cultural da 
cidade a partir de eventos, festivais, produtos e marcas 

da cultura regional. 

           Conclusões  

A análise dos textos no período considerado mostra que 
o Crítica de Ponta apresenta discussões sobre música, 

teatro, literatura, moda, comida, jornal impresso, revistas 
e mídias digitais regionais como rádio, televisão e 

periódicos online. Além disso, é possível observar a 

trajetória da cultura da cidade ao longo dos anos, com a 
inclusão de novas manifestações da cultura e a  

presença das mídias digitais. Também é possível 

observar quais são as manifestações culturais mais 
presentes e a diversidade cultural de Ponta Grossa por 

meio da produção jornalística em cultura. 
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