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RESUMO – O projeto Cultura Plural, criado em 2011, tem como objetivo registrar a cultura popular da 
região dos Campos Gerais. Para isso, os participantes do projeto extensionista produzem coberturas 
jornalísticas, reportagens, fotos e vídeos. Estes são disponibilizados no site www.culturaplural.com.br, 
com o objetivo de sistematizar um arquivo de memória para as produções culturais da cidade e da 
região, além de levar tais acontecimentos, não divulgados pela grande mídia, ao conhecimento do 
público. O Cultura Plural cultiva uma parceria com a Agência de Jornalismo, que participa desses 
objetivos auxiliando na produção audiovisual. Para isso, a Agência disponibiliza materiais para 
filmagem, captura e edição dos vídeos, além de deixar um aluno bolsista à disposição para coordenar 
a parte técnica das produções. O Cultura Plural também reúne as produções em vídeo para formar 
um programa televisivo para veiculação na TV Comunitária de Ponta Grossa (canal 96). O programa 
deixou de ir ao ar em fevereiro de 2012, em sua sétima edição, mas retornou em dezembro, com 
apoio da Agência de Jornalismo, que incumbiu o bolsista Rubens Anater de coordenar a reformulação 
e o relançamento. Em dezembro de 2012, o programa voltou ao ar reformulado, em um especial 
sobre o Festival Nacional de Teatro (Fenata) de Ponta Grossa. Esse artigo descreve a produção dos 
primeiros programas, feitos a partir de arquivos do site, e apresenta as características da 
reformulação proposta pelo projeto. Também analisa a importância de um programa como esse para 
a formação acadêmica dos participantes, para o aumento da visibilidade do projeto Cultura Plural e 
para a divulgação da cultura da região dos Campos Gerais. 
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Introdução 
 
O presente trabalho analisa a produção do Programa Cultura Plural para a TV Comunitária 

de Ponta Grossa, canal 96. Tais programas são produzidos pela equipe do projeto extensionista 
Cultura Plural (www.culturaplural.com.br), em parceria com a Agência de Jornalismo, tendo como 
objetivo dar visibilidade e criar um registro memorial para as produções da cultura popular de Ponta 
Grossa e de toda a região dos Campos Gerais. 

O projeto Cultura Plural surgiu para suprir as demandas de manifestações culturais que 
passavam despercebidas pela maior parte da população dos Campos Gerais. “No esforço para 
mudar esse quadro, o Cultura Plural criou e mantém atualizado um site, que noticia os 
acontecimentos culturais da região e forma um acervo de produções, como um arquivo de memória 
cultural da região, que possa ser consultado no futuro como uma referência às produções populares 
dos Campos Gerais nesta época” (ANATER, WOITOWICZ e GADINI, 2012). 

O Programa Cultura Plural, por sua vez, foi criado pelos participantes do projeto, para dar 
maior visibilidade às suas produções e consistia em uma reunião de reportagens e Palcos Virtuais 
(gravações de trechos de manifestações culturais ou apresentações na integra) já publicadas pelo 
site. Além disso, o programa contava com um âncora, que apresentava o programa e introduzia cada 
reportagem para os espectadores. 

A produção foi ao ar em janeiro e fevereiro de 2012 e evidenciou uma parceria do Cultura 
Plural com a TV Comunitária de Ponta Grossa. A TVCom, fundada no fim de dezembro de 2010, é 
uma iniciativa da sociedade civil da cidade e ocupa a frequência 96 da operadora NET. Como ela não 
é produzida nem conduzida por interesses comerciais, a TV tem liberdade para tratar de assuntos 
que não são transmitidas pela mídia tradicional, como as manifestações culturais pautadas pelo 
Cultura Plural. Isso garantiu a parceria entre os projetos e a veiculação do programa na TVCom. 

Esse modelo funcionou durante janeiro e fevereiro de 2012, mas o programa era composto 
por vídeos do arquivo produzido pelo projeto desde o ano de 2011. Quando o arquivo esgotou, na 
sétima edição do programa, ele foi suspenso. No fim de 2012, quando as produções audiovisuais do 
projeto se mostraram suficientes para o retorno do programa, a equipe do Cultura Plural se propôs a 
retomá-lo. O grupo decidiu aproveitar o apoio que a Agência de Jornalismo dá às produções do curso 
para ajudar a cumprir esse intento. 

A Agência é um projeto extensionista do curso de jornalismo que tem como finalidade 
possibilitar e auxiliar as produções laboratoriais do curso e prestar serviços não remunerados de 
produção jornalística para as entidades da sociedade princesinha. Nesse sentido, a Agência dá apoio 
à produção audiovisual do Cultura Plural disponibilizando o material para filmagem, captura e edição 
dos vídeos, além de deixar um aluno bolsista à disposição para coordenar a parte técnica das 
produções. 

Assim, o bolsista da Agência, Rubens Anater, também membro do Cultura Plural, ficou 
incumbido de coordenar o retorno do programa. Junto com outros participantes do processo, o 
bolsista reformulou o modelo e produziu uma nova edição do Programa Cultura Plural. A produção foi 
veiculada na TV Comunitária de Ponta Grossa em dezembro de 2012. O projeto pretende retomar a 
produção do programa no ano de 2013 e continuá-la por tempo indefinido. 

 
 
Objetivos 

 
Esse artigo pretende descrever a produção do Programa Cultura Plural durante os dois 

primeiros meses de 2012 e identificar sua proposta e os formatos utilizados. A partir disso, o trabalho 
propõe-se a apresentar a reformulação lançada depois da renovação do programa, em dezembro de 
2012. Essa apresentação deve mostrar os novos aspectos da produção e justificar a mudança 
ocorrida. 

Também se espera demonstrar como o trabalho feito para a produção do Programa Cultura 
Plural tem um papel importante na formação acadêmica dos alunos envolvidos, e como o próprio 
programa aumenta a visibilidade e a potencialidade do projeto, além de ser um grande difusor da 
cultura dos Campos Gerais. 

 
 
Metodologia 

 
Para desenvolver os objetivos relatados, recuperam-se as sete edições do Programa 

Cultura Plural que foram ao ar na TV Comunitária nos dois primeiros meses de 2012 e fazem parte do 
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acervo do site www.culturaplural.com.br e analisam-se os formatos utilizados nessa primeira etapa do 
programa. 

A partir dessa análise, apresentam-se as diferenças do programa reformulado que foi ao ar 
em dezembro e observa-se a reformulação, explicando cada aspecto e relatando o que levou o grupo 
a decidir-se por tal modelo. 

Por fim, tendo em base na discussão de modelo do programa, o trabalho apresenta como 
os aspectos utilizados servem para potencializar a experiência dos acadêmicos, a visibilidade do 
projeto e a difusão cultural da região dos Campos Gerais. 

 
 

Resultados 
 
O projeto Cultura Plural veiculou sete edições do programa na TV Comunitária de Ponta 

Grossa, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. O primeiro programa, mais experimental, 
teve uma duração de 13:32 minutos e contou com duas reportagens e um Palco Virtual. Ele é o único 
programa dessa primeira fase de sete edições que não foi construído inteiramente de arquivos. Uma 
das reportagens apresentadas, “O que os ponta-grossenses têm feito aos domingos”, foi feita apenas 
para o programa e não pode ser encontrada no acervo do site.  

A partir do segundo programa, a produção se tornou mais padronizada. Todos tiveram uma 
média de tempo de duração. A edição mais curta teve 23:27 minutos, enquanto a mais longa, 27:23. 
Quanto ao formato, todas as edições contam com uma pequena vinheta, pré-produzida, na qual o 
logotipo do Cultura Plural surge na tela, entre diversos sinais de adição coloridos, símbolos 
representativos da pluralidade do projeto. A vinheta já está presente na primeira edição, e costuma 
aparecer na abertura do programa, entre reportagens diferentes e nas ocasionais chamadas para o 
intervalo. 

O programa também contou com um apresentador em todas as sete edições. O papel de 
apresentador é sempre feito por membros do projeto, filmados em espaços da cidade, como o Cine-
Teatro Ópera, o prédio da Estação e o pátio da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, a 
Proex. O apresentador tinha a tarefa de fazer a abertura, resumir o conteúdo que integra o programa 
e chamar cada uma das matérias. Com exceção da primeira edição, que produziu uma reportagem 
exclusiva, a apresentação era a única produção demandada pelo programa, já que as demais eram 
retiradas do arquivo. 

Quanto às produções, a partir da segunda edição, cada programa contou com um padrão 
de quatro reportagens e dois Palcos Virtuais, ligeiramente alterado no quarto programa, que 
apresentou três reportagens e dois Palcos, e no sétimo, com cinco reportagens e um Palco. A única 
edição que fugiu à regra foi a sexta, que apresentou um programa especial sobre o Festival 
Universitário da Canção, o FUC, e contou com cinco Palcos Virtuais e nenhuma reportagem. 

Tendo observado tudo isso, a fórmula padrão do programa se compunha de: uma vinheta 
no início, uma chamada de abertura e um resumo geral feitos pelo apresentador e então as 
reportagens, separadas umas das outras pela vinheta e por uma chamada do apresentador. Ao fim 
das reportagens, o apresentador chamava os Palcos Virtuais, que encerravam o programa. 

Por trabalhar com matérias produzidas ao longo de 2011, essas sete edições falhavam com 
a factualidade. Mesmo que algumas das reportagens fossem atemporais, como os tutorias de 
artesanato, a história da orquestra de violas e o documentário sobre a Colônia Cecília, outras tinham 
marcas de época. Como exemplos pode-se citar as reportagens da caminhada de penitência, de abril 
de 2011, a procissão de Corpus Christi e o FUC, de junho. Todas elas, sem distinção, foram 
apresentadas durante os primeiros meses de 2012.  

Depois da sétima edição, o arquivo de produções audiovisuais do site esgotou e o programa 
encerrou. A proposta à época era retomá-lo conforme novas reportagens fossem produzidas, 
contudo, o Cultura Plural precisou interromper a produção em vídeo em 2012 por problemas técnicos 
e limitação de pessoal. O problema foi superado durante o ano e as produções voltaram a um ritmo 
razoável, contudo, a iniciativa para retomar o programa só surgiu em novembro, quando a equipe do 
projeto se reuniu e decidiu aproveitar a parceria com outro projeto do curso, a Agência de Jornalismo, 
para retomar o programa. 

A Agência disponibilizou o bolsista Rubens Anater, também membro do Cultura Plural, para 
coordenar a retomada do programa. O bolsista se reuniu com outros participantes do projeto e com o 
editor-chefe para formular um modelo e preparar a volta do programa, planejando, pelo menos, uma 
nova edição para 2012. 

O modelo que surgiu dessa reunião previa um Programa Cultura Plural quinzenal, com 
duração de 15 a 20 minutos. Previa também que os programas poderiam ser temáticos, quando o 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4

 

grupo dispusesse de matérias suficientes de um determinado tema ou quando tratasse de um evento 
representativo, como FUC ou Fenata. 

O formato seria relativamente flexível. Seguiria um padrão, mas a elaboração de conteúdo 
se faria de acordo com as reportagens que o grupo possuísse, posto que nem todas as matérias tem 
a mesma duração e nem todos os temas tem o mesmo fôlego. Programou-se, então, um roteiro.  

Todas as edições contariam com a vinheta, como de costume nas edições anteriores. Um 
apresentador abriria o programa, faria um resumo geral, apresentaria o tema do programa, caso esse 
fosse temático, e chamaria a primeira matéria. Além disso, voltaria durante o programa para chamar 
cada uma das matérias. 

Foi discutida a ideia de criar uma espécie de estúdio, de onde o apresentador gravaria para 
todas as edições. A ideia foi refutada pelo fato de a apresentação em espaços culturais ser muito 
mais representativa para o modelo do projeto Cultura Plural. 

A partir daí, o programa se valeria dos produtos usados nas outras edições, reportagens e 
Palcos Virtuais. Entretanto, eliminou-se o padrão de quantidade de inserções, pois nem sempre elas 
possuem a mesma duração e fôlego. Inseriu-se, também, um novo produto, entrevistas com 
personagens do cenário cultural da cidade ou da região. Preferencialmente teriam relação com o 
tema de uma ou mais reportagens. O cenário utilizado dependeria da disponibilidade do entrevistado, 
da relação do espaço com o assunto e da estética da cena. 

A nova versão do programa não teria necessariamente a linearidade anterior, que 
apresentava todas as reportagens e encerrava com os Palcos Virtuais. Considerou-se que um Palco 
deveria encerrar a edição, mas outros poderiam ser inseridos durante o programa, quando relevantes 
para o assunto tratado. 

Esses três produtos audiovisuais foram selecionados para o programa porque cada um 
deles possui uma importância muito grande para o tipo de produto que desejamos criar. As 
reportagens são a base do Programa Cultura Plural, são elas que apresentam os temas tratados e 
conduzem a produção. As entrevistas servem para contextualizar, dar maior factualidade e 
credibilidade para a produção e aprofundar os temas tratados pelas reportagens. Já os Palcos 
Virtuais, por serem gravações de trechos ou apresentações culturais inteiras, representam um dos 
objetivos principais do projeto Cultura Plural: construir uma memória das manifestações culturais da 
região que não são reportadas pela grande mídia. 

Para organizar de maneira mais consciente o programa, instituíram-se funções. Primeiro, 
um produtor, que elaboraria o programa, definindo quais matérias fariam parte dele, qual o tema e 
que tipos de entrevistas deveriam ser feitas. O produtor planejaria o roteiro da edição. 

O apresentador cumpriria a função já destacada acima. O entrevistador, seguindo 
orientações do produtor, definiria, marcaria e executaria as entrevistas. O “câmera” comandaria as 
filmagens. Não precisaria fazer todas, mas quando não pudesse fazer alguma, caberia a ele definir 
um substituto. A última função seria a de editor, que reuniria todos os pedaços da produção para 
construir o Programa Cultura Plural. 

Com a reformulação planejada, deu-se início à produção de mais uma edição do Programa 
Cultura Plural. Como o Fenata havia acontecido em novembro e o projeto acompanhou seu 
desenvolvimento com duas reportagens em vídeo, a 8ª edição do programa tomou-o como tema. Já 
de princípio, a ideia de produzir um programa de 15 a 20 minutos foi abandonada, posto que cada 
reportagem produzida sobre o Fenata possuía quase 15 minutos por si só. O Palco Virtual também 
não foi usado, para reduzir o tamanho da produção e porque nenhum dos Palcos teria relação com o 
tema. Contudo, a entrevista foi mantida, por falar com um dos principais responsáveis pelo festival, 
Claudio Guimarães, responsável pelos assuntos culturais da Proex na época. 

O programa ficou composto por apenas duas reportagens e uma entrevista como 
encerramento e, ainda assim, se tornou a edição mais longa do Programa Cultura Plural, totalizando 
36:47 minutos, e foi ao ar na TV Comunitária de Ponta Grossa em dezembro de 2012. 

 
 

Conclusões 
 
A reformulação do programa, planejada em 2012, tinha como objetivo instrumentalizar de 

forma mais eficiente a produção do programa televisivo Cultura Plural, de modo que ele pudesse ser 
produzido rapidamente, acompanhando as produções audiovisuais sem perder a sua factualidade. 

A primeira edição do novo modelo não cumpriu fielmente as expectativas e o planejamento 
feito para ele, mas conseguiu dar início à produção e possibilitou uma revisão do modelo elaborado. 
A partir desse programa se construirão as próximas edições, para serem veiculadas no ano de 2013. 
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O principal ganho dessa reformulação, contudo, foi a retomada do programa. Desde o 
começo de sua produção, o Programa Cultura Plural tem sido uma iniciativa de grande importância 
em três aspectos: 

Para começar, pode-se citar o ganho de experiência para os acadêmicos envolvidos. 
Produzir um programa que realmente seja transmitido em um canal de televisão propicia um 
aprendizado incomensurável. Além disso, poder assistir sua própria produção passar na TV pela 
primeira vez é uma grande experiência para os alunos do projeto. 

O próprio projeto Cultura Plural também ganha com a produção do programa. Seu alcance, 
antes restrito a um site na internet, é potencializado quando estendido para a televisão. O programa 
aumenta a acessibilidade do público às produções e difunde o nome do projeto para todos que têm 
acesso à TV Comunitária. 

Por fim, o Programa Cultura Plural serve como um potencializador da difusão cultural da 
cidade e da região dos Campos Gerais. As manifestações noticiadas pelo Cultura Plural e 
transmitidas pela televisão ganham visibilidade e fomentam a produção cultural da região. 
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