
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 1 

ÁREA TEMÁTICA: 
 
(X )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
(    )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TRABALHO 
(    )  TECNOLOGIA 

 

 
MÍDIAS SOCIAIS E PRODUÇÃO JORNALÍSTICA CULTURAL: DIVULGAÇÃO EM REDE DO SITE 

CULTURA PLURAL 
 

 

SILVA, André Luis Lopes da
1
 

WOITOWICZ, Karina Janz
2
 

GADINI, Sérgio Luiz
3
 

 

 
RESUMO – Este trabalho tem como objetivo relatar o conteúdo de divulgação do site Cultura Plural 
(disponível em www.culturaplural.com.br), resultado da produção do projeto de extensão intitulado 
Cultura Plural. Todo o material divulgado pelo site faz parte do acervo de notícias, reportagens, 
galerias, vídeos e podcasts produzidos pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que participam do projeto de extensão, sob a orientação de 
professores do Departamento de Jornalismo. A utilização das redes sociais on-line permite que os 
conteúdos do site tenham maior acesso, visualizações e compartilhamentos. O crescimento da 
internet e o maior número de usuários ativos assente que a utilização das mídias sociais tenha rápido 
resultado, transportando o site através das ferramentas das redes de interação, a exemplo do 
Facebook e Twitter. Dentro das observações de acesso, o projeto busca melhorar e direcionar a 
produção. Alguns fatores apresentados neste resumo foram analisados e aprimorados para qualificar 
o uso das redes sociais em beneficio do site Cultura Plural. Caracteriza-se a estratégia de divulgação 
pela corrente uso das mídias apontadas, formando um publico consumidor. A análise qualitativa das 
ações do domínio dentro destas mídias permite a formação de uma estratégia na fixação do público 
consumidor. 
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Introdução 
 
O site Cultura Plural, disponível no endereço www.culturaplural.com.br, é um dos projetos 

de extensão do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O projeto faz 
parceria com outros projetos do curso, como o Portal Comunitário

4
, Crítica de Ponta

5
 e Lente 

Quente
6
. Como o nome do projeto já sugere, o site é voltado para o jornalismo cultural. A Fundação 

Nacional de Artes (Funarte) – órgão vinculado ao Ministério da Cultura (MinC) do Governo Federal - 
apóia as atividades do grupo. O site funciona como um portal na Internet, com um conteúdo que 
valoriza a identidade cultural da região dos Campos Gerais através da produção jornalística em 
diferentes formatos (texto, foto, áudio e vídeo). 

 A inserção do site nas mídias sociais parte do esforço em aproximar a produção a um 
maior número de pessoas, tornando como principal função a característica de divulgação e promoção 
dos grupos e ações culturais relatados nos conteúdos do site. O Facebook e Twitter permitem que o 
compartilhamento entre os usuários fuja da esfera local e do público especifico. Agregam novos 
leitores, e repercutem além da plataforma do próprio site.  

 Entende-se em que o acesso está a critério do usuário, desse modo pode se traçar 
um perfil de consumo através de suas escolhas. A experimentação e contato com os produtos 
culturais dentro da rede possui o caráter de verticalidade, existe o processo de mão dupla, algo que 
se completa com os pensamentos de Hine (2005): 
 

A chegada da Internet colocou um desafio significante para a compreensão dos métodos de 
pesquisa. Através das ciências sociais e humanidades as pessoas se encontraram querendo 
explorar as novas formações sociais que surgem quando as pessoas se comunicam e se 
organizam via e-mail, websites, telefones móveis e o resto das cada vez mais mediadas formas 
de comunicação. Interações mediadas chegaram à dianteira como chave, na qual, as práticas 
sociais são definidas e experimentadas (HINE, 2005, p. 01). 

 

Assim, a ampliação do contexto local dentro da rede transfere uma capacidade maior à 
referida cultura popular, onde existe a capacidade de modificação e de ação não somente na esfera 
onde essa produção está inserida. Licklider e Taylor analisam como estes processos tecnológicos 
interferem na realidade cotidiana em escala mundial. 

  
[Os computadores ligados em rede] podem mudar a natureza e o valor da comunicação de 
maneira ainda mais profunda do que fez a imprensa e a televisão, porque [...] bem 
programados, podem fornecer acesso direto tanto aos recursos informacionais disponíveis 
quanto aos processos capazes de tornar esses recursos úteis [à sociedade]. (Licklider e Taylor, 
1999, p. 98). 

 
O rico meio de interação da internet propicia que muitas vezes o conteúdo perca a fonte de 

origem, o que seria o site Cultura Plural, mas o contato com o conteúdo mesmo que por outros meios 
é legitimo, desse modo reforça a ideia de comunicação interpessoal. Existe um intermediário na 
difusão da mensagem onde sem ele só é possível com o domínio dos códigos por parte do receptor, 
como explica Beltrão: 

 
No sistema de folkcomunicação, embora a existência e utilização, em certos casos, de 
modalidades e canais indiretos e industrializados (como emissões desportivas pela TV, 
canções gravadas em disco ou mensagens impressas em folhetos e volantes), as 
manifestações são, sobretudo resultado de uma atividade artesanal do agente comunicador, 
enquanto seu processo de difusão se desenvolve horizontalmente, tendo-se em conta que os 
usuários característicos recebem as mensagens através de um intermediário próprio em um 
dos múltiplos estágios de sua difusão. A recepção sem este intermediário só ocorre quando o 
destinatário domina seu código e sua técnica, tendo capacidade e possibilidade de usá-lo, por 
sua vez, em resposta ou na emissão de mensagens originais. (BELTRÃO, 1980: p.27) 

 

Dentro deste contexto, o Cultura Plural busca, por meio das interações mais próximas, 
definir o caminho de quem acessa o domínio através do perfil social na rede Facebook ou Twitter. 
Existe a formação do espectador que irá ter contato com a atualização do site apenas pela divulgação 

                                                 
4
 Site de jornalismo comunitário existente desde 2008, disponível em: 

http://www.portalcomunitario.jor.br.  
5
 Blog experimental produzido pelos alunos do segundo ano do Curso de Jornalismo, disponível em: 

http://criticadeponta.com/ 
6
 Projeto de fotojornalismo com enfoque cultural disponível em 

http://www.flickr.com/photos/lentequente  

http://www.portalcomunitario.jor.br/
http://criticadeponta.com/
http://www.flickr.com/photos/lentequente
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que houver dentro destes meios. O presente trabalho busca, portanto, apresentar uma análise das 
ferramentas de difusão do projeto Cultura Plural, tendo como objeto as redes sociais. 

 
 

Objetivo 
 

Realizar uma análise qualitativa do acesso às publicações divulgadas pelo Facebook e 
Twitter do período de outubro de 2012 a março de 2013, de modo a mapear a estimativa de acessos 
provenientes dessas redes e número de novas visitas. Além disso, o trabalho busca desenvolver uma 
análise sobre o impacto das mídias sociais na divulgação de conteúdos culturais de grupos 
populares. 

 
 

Metodologia 
 
O projeto Cultura Plural conta, presentemente, com cerca de trinta e dois alunos, do 

primeiro, segundo e terceiro anos do Curso de Jornalismo. O grupo realiza reuniões quinzenais para 
distribuições de pautas e discussões em torno de matérias em andamento, com orientação da 
professora Karina Janz Woitowicz. As matérias são dividias em notícias factuais; as reportagens 
especiais, que contam com maior aprofundamento do assunto e/ou recurso de vídeo; o Palco Virtual, 
seção onde são registradas apresentações culturais, na íntegra, séries especiais, que possuem 
caráter periódico de pauta, em que um assunto é mais profundamente pesquisado; entre outras. 

Para a realização da divulgação das ações do projeto, são utilizadas as redes sociais 
Facebook e Twitter, além do Youtube que armazena a produção de vídeos do site. As publicações do 
site são encaminhadas para o gestor de mídias sociais, responsável pela atualização periódicas dos 
perfis, e do retorno dos acessos mensais da página. O Twitter possui a limitação de 140 caracteres, 
onde deve conter o título ou breve explicação da matéria e o link, que pode ser reduzido, através de 
uma ferramenta do site. Não existe a possibilidade de postar imagens em sequência, o que de fato 
chama atenção do internauta.  Nem todos os conteúdos dentro das redes pertencem ao Cultura 
Plural, existe a possibilidade de parceria com alguma inciativa cultural em que o site fica disponível 
para colaborar com promoção dentro da rede. O Facebook oferece maiores possibilidades de 
incorporação de links, as imagens podem ser redimensionadas em tamanho grande, o que desperta e 
atrai o público. Existe, também, o retorno de aprovação por meio do sistema de curtis/likes, da rede. 

A análise qualitativa parte dos resultados obtidos no número de acessos durante o período 
de outubro de 2012 a março de 2013. A porcentagem das visitas que partiram dentro das redes e 
quais foram iniciadas através da entrada do url do domínio. Assim, a metodologia utilizada para a 
realização do trabalho toma como base os parâmetros do jornalismo cultural, e da gestão de redes e 
mídias sociais do Cultura Plural. 

 
 

Resultados 
 
A gestão e o uso de ferramentas da web, para inserção do conteúdo produzido pelo Cultura 

Plural, estão diretamente ligados aos recursos de produção midiática online. Todo e qualquer produto 
deve estar disponível em mais de uma plataforma, dentro das redes ele passa a ser comentado, 
divulgado e difundido. Através do banco de dados do Google Analytics, pode-se entender de que 
fontes partem os acessos e o tempo médio de visitas. Entende-se que as visitas com maior duração 
chegam das buscas diretas, ou vindas da pela pesquisa orgânica, ou seja, a que não vem de 
anúncios publicitários. 

A palavra chave de busca mais usada no período analisado foi ‘’cultura plural’’, seguido de 
nomes de grupos culturais ou eventos que receberam cobertura especial pelo site, a exemplo do 
Fenata, que aconteceu nesse período. Seguindo os dados levantados percebe-se que o tempo de 
baixa produção do site durante o recesso ao fim do ano de 2012, está diretamente ligado aos 
acessos recebidos pelo site, configurando a baixa produção ao um menor número de acessos. 

Destacam-se na análise, três páginas com maior número de visualizações. As páginas 
internas do portal Cultura Plural; Agenda Cultural, categoria do site que disponibiliza os eventos 
culturais realizados em Ponta Grossa e região durante o mês. Recebeu no período de outubro de 
2012 a março de 2013, 1.518 visitas. A reportagem especial sobre artesanato em gesso recebeu 
1254 visitas, devido ao maior tempo de exposição na página principal do site. A programação do 
Fenata, 1.004 visitas, pela associação de palavras no motor de buscas do Google. 
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O Cultura Plural possui produção semanal de conteúdo e recebe atualização constante 
dentro das mídias sociais. As publicações estão disponíveis e com o link que leva até o que foi 
divulgado dentro do site. Neste trabalho buscou-se levantar os meios mais usados para chegar até o 
site, destaque para a alternância de gestão interna no grupo de edição do projeto, no início do 
período analisado.  
 

Tabela 1 – Relação de acessos e fluxo de entrado no site Cultura Plural 

Fonte: Banco de dados do Google Analytics 

 
 

Conclusões 
 
Com base no trabalho desenvolvido dentro das mídias sociais na divulgação do projeto de 

extensão Cultura Plural, deve-se analisar o impacto e o recente crescimento dos meios de interação 
social dentro da internet. As múltiplas plataformas possibilitam contato mais próximo com receptor, e 
resposta direta ao produto. A verticalização é consequência desse modelo comunicacional. O 
encontro de um espaço de rápida difusão permite que produção local tenha divulgação e promoção 
dentro das redes sociais online. O Cultura Plural é um esforço do registro da cena cultural de Ponta 
Grossa e dos Campos Gerais, assim os benefícios resultantes das ações do projeto estão situados 
na tentativa de inserção de toda produção oriunda de grupos que não teriam ou tem espaço nos 
meios de comunicação locais e regionais. 

 Assim, pode-se dizer que a visibilidade do trabalho de jornalismo cultural dentro do 
portal Cultura Plural depende da ação conjunta entre a divulgação dentro das redes sociais e a 
produção rotineira de conteúdos noticiosos relacionados aos grupos culturais e populares. Forma-se, 
assim, um mecanismo complexo e ligado aos espaços de divulgação da cultura popular por esforços 
no registro cultural dos grupos e setores marginalizados e distanciados dos campos midiáticos. 
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