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Resumo

A  pesquisa  retrata  a  representatividade  de  grupos
culturais de Ponta Grossa/PR no site Cultura Plural, a fim
de identificar  marcas  da cultura  local  e  características
presentes  na  produção  jornalística.  Com  base  nos
estudos  de  jornalismo  cultural  e  na  noção  de  cultura
sustentada pelo referencial teórico da folkcomunicação, o
trabalho  tem  a  proposta  de  problematizar  o  espaço
dedicado  às  manifestações  culturais  de  caráter
independente que foram pautadas pelo site entre os anos
de  2018  e  2019.  A  partir  dessa  reflexão,  busca-se
analisar  os  grupos  culturais  mais  representados  em
reportagens publicadas pelo projeto, a partir de aspectos
como abordagens das pautas e temas da cultura.

Introdução 

A pesquisa apresenta um levantamento da presença de
grupos culturais independentes de Ponta Grossa no site
Cultura Plural, entre 2018 e 2019. O Cultura Plural é um
projeto  de  extensão  do  curso  de  Jornalismo  da
Universidade Estadual de Ponta Grossa criado em 2011,
que se propõe a realizar o acompanhamento das ações e
personagens  relacionados  à  cultura  na  cidade.  Foram
utilizados como bases teóricas os estudos de jornalismo
cultural,  bem como a  noção de cultura  sustentada  no
referencial  da  folkcomunicação,  que  contribui  para
problematizar  aspectos das manifestações populares e
sua inserção nos espaços de mídia.

Material e Métodos

Foi  considerado  como  material  empírico  a  produção
jornalística  em forma de reportagem publicada no  site
Cultura Plural em 2018 e 2019. Ao todo, 347 publicações
foram feitas neste período em diversos formatos. Como
critério de seleção, foi identificado se as ações culturais
eram  gratuitas,  de  caráter  comunitário,  de  realização
independente e/ou se receberam algum tipo de apoio.
Também optou-se por valorizar a análise de produções
que pautam atividades promovidas apenas por grupos e
coletivos, considerando que estas ações impactam maior
número de pessoas em comparação às realizadas por
artistas individualmente.

Resultados e Discussão

Em dois anos, o projeto divulgou 48 reportagens sobre
ações  culturais  de  caráter  independente.  A  partir  da
análise,  foi  possível  identificar  28  grupos  culturais  de
Ponta Grossa. As áreas da cultura mais representadas

foram cultura popular, literatura e cinema. Constatou-se
que  os  grupos  Leia  Mulheres  PG,  Varal  das  Mina  e
Projeto Fissura foram os mais retratados, o que revela a
tendência  do site  em acompanhar grupos informais.  A
maioria dos eventos pautados eram gratuitos e alguns
deles  eram de  caráter  comunitário  e  receberam apoio
institucional,  na  forma  de  cessão  de  espaço  para
realização da atividade.

Conclusão ou Conclusões

A  pesquisa  identificou um  número  representativo  de
ações realizadas em Ponta Grossa por diversos grupos e
coletivos independentes que contribuem para fortalecer o
campo cultural.  Tais  eventos e produções remetem ao
caráter  comunitário  e  coletivo  presente  sobretudo  nas
manifestações da cultura popular. São diversas as áreas
da cultura mobilizadas por essas ações, o que revela a
diversidade dos agentes culturais no município. No que
se refere à produção jornalística, foram observadas as
possibilidades  de  cobertura  na  área  cultural  e  no
jornalismo multimídia, com a inserção de pautas voltadas
às  ações  independentes  no  âmbito  local.  Portanto,  a
pesquisa  reflete  sobre  a  experiência  extensionista  do
Cultura Plural e a busca de caminhos para repensar as
tendências tradicionais do jornalismo cultural a partir da
valorização do caráter plural da cultura.
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