
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

1

 

ÁREA TEMÁTICA:  

 
( x )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 

 

CONSERVA CULTURAL: JORNALISMO EM PODCAST NO SITE JORNALÍSTICO CULTURA 

PLURAL 

 
MALUF, Anna Flávia

1  

FRANÇA, Nicoly da Silva
2
 

WOITOWICZ, Karina Janz
3
 

GADINI, Sérgio Luiz
4
 

 

 
RESUMO- O Conserva Cultural é um podcast produzido pelos alunos de Jornalismo que integram o 
projeto de extensão Cultura Plural, criado em 2011 no curso de Jornalismo da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa. A produção em áudio semanal apresenta os conteúdos produzidos no endereço 
eletrônico www.culturaplural.com.br. O site contém matérias de jornalismo cultural, com ênfase na 
visibilidade local de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. O Conserva Cultural busca os 
mesmos princípios do site, que são os de promover a cultura local e também valorizar grupos, artistas 
e manifestações das mais variadas formas de arte e cultura, que nem sempre possuem este espaço 
na mídia. Os conceitos e ideias em torno do jornalismo cultural e produção online são embasados 
neste artigo por três autores brasileiros: Daniel Piza, Fábio Gomes e Sérgio Luiz Gadini, além da 
teoria da ‘Folkcomunicação’, de Luiz Beltrão, que estabelece uma relação entre meios massivos - 
cultura de massa e meios informais - cultura popular. No Conserva Cultural, a equipe traz o conteúdo 
do site, além de lendas locais, entrevistas, diálogos com expressões populares, entre outros 
elementos que permitem reforçar o conceito de visibilidade cultural e local. Os trabalhos são feitos 
sob supervisão de professores e divulgados na web, em um formato acessível e dinâmico que 
valoriza as manifestações da cultura popular. 
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Introdução 
 
O site Cultura Plural é um dos projetos de extensão do curso de Jornalismo da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa e está disponível no endereço eletrônico www.culturaplural.com.br. O 

site é voltado para produção e veiculação de jornalismo cultural, com ênfase nas manifestações 
populares. O projeto tem apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte) - órgão vinculado ao 
Ministério da Cultura (MinC) do Governo Federal. A página foi ao ar em agosto de 2011 e uma de 
suas principais características é a acessibilidade, com recursos visuais e auditivos, que podem ser 
ajustados e personalizados. 

O site busca dar visibilidade para grupos voltados à cultura popular da região dos Campos 
Gerais, que não têm grande alcance e reconhecimento na mídia. Este trabalho traz o entendimento 
de ‘jornalismo cultural’ descrito por três autores brasileiros: Daniel Piza, Fábio Gomes e Sérgio Luiz 
Gadini, além da teoria da ‘Folkcomunicação’, de Luiz Beltrão, que traz a relação entre meios 
massivos e meios informais próprios da cultura popular. 

O Cultura Plural contém diversas propostas de produção de jornalismo cultural – tais como 
reportagens, fotografias, produções em áudio e vídeo, entre elas o podcast Conserva Cultural. 
Iniciado pela disciplina de Redação para Rádio em 2011, o programa é um produto de áudio que 
reforça a utilização dos recursos do jornalismo on-line, garantindo a interatividade do site e também a 
integração com o público. 
 

 
Objetivos 

 
Através da produção do Conserva Cultural, programa de áudio do site Cultura Plural, 

pretende-se refletir sobre a valorização da cultura popular da região dos Campos Gerais. Aspectos 
como a acessibilidade e os parâmetros de produção em jornalismo cultural on-line são mencionados 
como potencialidades para compreender a criação da memória cultural através das produções 
realizadas pelo projeto. 

 
 

Metodologia 
 
O Conserva Cultural é um podcast produzido semanalmente com os estudantes, e traz 

manchetes das notícias, vocabulários locais e lendas, como também a Agenda Cultural da região. 
Para o estudo, analisamos da 10ª à 34ª edição, veiculadas no ano de 2012 e primeiro semestre de 
2013. Não foram escolhidas as nove primeiras edições, pois o podcast foi criado (e foi até a 9ª 
edição) como produto laboratorial feito pelo 2º ano do curso, para a disciplina de Redação para 
Rádio. No presente trabalho, serão utilizados os conceitos e parâmetros da produção em jornalismo 
cultural para embasar uma reflexão sobre o Conserva Cultural. A análise se baseia em uma 
apresentação dos aspectos técnicos e editoriais do programa, de modo a demonstrar a importância 
da diversificação de formatos e linguagens na visibilidade da cultura popular e na acessibilidade por 
parte do público. 

 
 

Resultados 
 
O Conserva Cultural é um programa de rádio produzido semanalmente pelos alunos 

integrantes do site Cultura Plural. O podcast traz notícias e reportagens já publicadas no site, que são 
transformadas e adaptadas em texto para rádio. Participam 10 alunos que se intercalam nas 
atividades de produção, gravação e edição do programa.  

Mesmo com a plataforma em áudio, o objetivo do programa condiz com os princípios do 
site, que é de propagar conteúdo através do jornalismo cultural. Com a internet, é possível trazer ao 
público as opções para quem quer ouvir o podcast que contém em síntese o conteúdo que é 
produzido nos textos, fotografias e vídeos. 

No Cultura Plural, a intenção é continuar utilizando todas as plataformas, inclusive o áudio, 
pois hoje “o sujeito cultural da era da cibercultura dispõe de uma larga oferta de sites e blogs de 
jornalismo cultural, quase todos independentes - ou seja, sem ligação com grupos de comunicação – 
e nessa área em franca expansão não se fala em crise. (GOMES: 2009) 

 O podcast conta com os quadros 'Fique por Dentro' – alguns eventos que fazem parte da 
Agenda Cultural, também disponível no site do projeto como calendário –, e o 'Conserve-se', em que 

http://www.culturaplural.com.br/
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as manchetes são apresentadas e explicadas.  Também conta com o quadro 'Conserva Convida', em 
que representantes do cenário cultural são convidados a falar sobre algum evento, lugar, projeto ou 
grupo cultural da cidade e região.  

Abre espaço para a contação de histórias e linguagens típicas da região. O quadro 'Era uma 
vez' traz lendas e causos contados pela população da cidade, que estão retratadas no livro 'Causos e 
lendas de Ponta Grossa', produzido pela Prefeitura Municipal da cidade. No quadro 'Jacú Rabudo', 
falas locais são retiradas do livro homônimo e interpretadas pelos locutores. Os programas 
apresentados contam com o fundo musical de canções compostas e apresentadas no Festival 
Universitário da Canção (FUC) de Ponta Grossa, além de músicas nacionais e internacionais.  

Foram produzidos 36 programas, com duração de 6:00 a 12:00 minutos. Com a utilização 
da plataforma em áudio, o objetivo é levar aos leitores do site Cultura Plural informações com uma 
linguagem simples e de fácil compreensão, assim como a objetividade e também o entretenimento, 
articulando assim com alguns princípios do radiojornalismo. 

Como pode ser observado na Tabela 1, cada quadro que compõe o programa dura de 30 
segundos a um minuto e meio, em média, conforme análise dos programas de 6:00 e 7:00 minutos. 
Na tabela, também, constata-se o intuito de cada quadro com sua descrição. O programa semanal 
tem um espaço específico no site (ver Figura 1) com uma imagem de logo, título, linha de apoio, 
autoria, locução, produção, edição, informação e a plataforma em áudio. 

São utilizados diferentes efeitos sonoros e musicais, como vinhetas e diferentes locuções de 
estudantes que participam do projeto, a fim de dar originalidade e agilidade na informação. O 
programa preza também por instantaneidade e interatividade com o público ouvinte, como aspectos 
do jornalismo na web, para divulgar a cultura local. 

 
Tabela 1 – Estrutura do Podcast Conserva Cultural  

Quadros do programa Descrição Média de duração 

Abertura (vinheta Conserva 
Cultural) 

O programa abre com o 
Background (BG) que seria uma 
música de fundo. Os BG's são 
compostos por músicas do FUC, 
nacionais e internacionais. Na 
abertura: apresentação dos 
locutores e  manchetes; 

30 segundos  

Bloco I – Conserve-se: notícias da 
semana 

Notícias publicadas durante a 
semana no site Cultura Plural 

1 minuto e 15 

Bloco II – Jacu Rabudo Os locutores interpretam as gírias 
retiradas do livro Jacu Rabudo, 
escrito por Hein Leonard Bowles 

1 minuto e 30 

Bloco III – Era uma vez Os locutores narram lendas e 
causos retirados do livro Causos e 
Lendas de Ponta Grossa 

1 minuto  

Bloco IV – Fique por dentro Agenda Cultural da semana. Os 
locutores passam alguns eventos 
da cidade e região  

1 minuto   

Encerramento – Vinheta  BG mais locutores fechando o 
programa 

1 minuto  
 

 
Fonte: Pesquisa de campo.
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Figura 1 – Espaço do Conserva Cultural no site Cultura Plural (printscreen) 

 

 Legenda: seção do Podcast  Conserva Cultural 
 

 
Conclusões 

 
Diante da diversidade cultural existente na região, o Conserva Cultural procura criar uma 

identidade e memória viva dessa realidade local. Ao transformar em áudio o que era texto jornalístico, 
para ser veiculado tanto no próprio site como em rádios, de forma gratuita, o objetivo do programa de 
dar acessibilidade às produções é atingido de forma satisfatória. O programa, por ser um recurso de 
áudio digital, dá mais liberdade na produção, incentivando a criatividade e participação dos alunos do 
projeto. 

Pela experiência de produção jornalística oportunizada pelo Cultura Plural, atesta-se a 
importância do jornalismo cultural em áudio, que utiliza recursos que prendam o ouvinte e fazem com 
que eles se identifiquem com a cultura local, o que também é a proposta do site, de um modo geral. 
 Desse modo, o projeto oferece a sua contribuição no registro das manifestações culturais e 
na divulgação, em caráter experimental, de conteúdos focados na valorização do local.  
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