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Resumo

Contribuindo para uma discussão do cenário cultural de Ponta Grossa, o artigo traz o
levantamento  dos  agentes  culturais  da  cidade.  Resultado  de  uma  pesquisa  em
andamento, o objetivo é analisar a atuação desses atores culturais no Facebook. A partir
do conceito de folkcomunicação, mediações e ação cultural, pretende-se estabelecer um
diálogo entre a participação dos grupos no campo cultural e os modos de articulação em
rede  desenvolvidos  como  forma  de  registro  e  visibilidade  dos  referidos  agentes.
Portanto,  deve-se  analisar  como  esses  agentes  culturais  buscam  reconhecimento,
visibilidade e exercício de comunicação na web. Desse modo, o artigo traz as principais
áreas de atuação dos grupos culturais levantados, o modo com se organizam e o perfil
de suas publicações no Facebook. 
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Introdução 

O  presente  artigo  busca  trazer  os  resultados  da  pesquisa  de  iniciação  científica

(2016/2017) que tem como título “Agentes culturais de Ponta Grossa no ambiente web:

pontos de presença e articulação cultural em rede”. A partir da presença desses grupos

nas redes sociais, é possível identificar as suas principais características de atuação e

articulação, levantando hipóteses e questionamentos de como esses grupos atuam na

cidade e de que maneira buscam se comunicar com a sociedade. O objetivo deste artigo

é ainda trazer uma discussão teórica que possa contribuir para o entendimento de alguns

conceitos básicos como: cultura, mediações, folkcomunicação, comunicação em rede e

autocomunicação de massa. 

O trabalho leva em conta o cenário cultural pontagrossense, onde há diversos

agentes  culturais  que produzem cultura de forma independente e  fora do âmbito da
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produção institucional.  Contudo, muitas das atividades culturais ficam restritas a um

determinado grupo ou comunidade,  sem serem divulgadas publicamente.  Portanto,  o

objetivo  deste  trabalho  é  contribuir  para  a  identificação  desses  grupos  culturais,

auxiliando o projeto de extensão Cultura Plural – site de jornalismo cultural criado em

2011 na Universidade Estadual  de Ponta Grossa – na aproximação com a produção

cultural local, uma vez que se constitui como um espaço de registro e visibilidade das

manifestações da cultura popular. 

Sabe-se  que  com  as  potencialidades  das  redes  sociais  surgem  novas

possibilidades de alcance e circulação dos conteúdos próprios dos agentes culturais. As

mídias digitais apresentam alterações nos processos de produção, consumo e circulação

de informação, sendo, assim, um ambiente a ser explorado por esses agentes culturais.

Castells (2013) defende que o ambiente das redes abre um espaço de fortalecimento da

autonomia e visibilidade dos grupos organizados da sociedade civil.

Tendo como referência as relações de folkcomunicação no ambiente digital, a

pesquisa busca analisar os espaços de comunicação utilizados pelos agentes culturais de

Ponta Grossa. Isso significa caracterizar esses agentes a partir de critérios como pontos

de presença (site, blog, perfil no facebook, twitter, canal no youtube, conta no Instagram

e Flickr), regularidade das publicações, linguagem, formatos e formas de participação e

interação em rede. 

Os processos de mediação e autocomunicação de massa na folkcomunicação

No contexto histórico da pesquisa em comunicação, os estudos têm se voltado

primordialmente para a mídia hegemônica, ignorando as relações sociais inerentes ao

cenário econômico, político e cultural. Em perspectiva distinta, Martín-Barbero (2009)

defende  os  estudos  da  comunicação  a  partir  dos  atores  sociais,  considerando  as

mediações.  O  pesquisador  explica  que  a  comunicação  se  tornou  uma  questão  de

mediação  mais  do  que  de  meios,  por  isso  a  necessidade  de  compreender  o

reconhecimento social a fim de “re-ver o processo inteiro da comunicação a partir de

seu outro lado, o da recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, o da apropriação a

partir de seus usos” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.16).

Para Martín-Barbero (2009), começou a se formar nos últimos anos um outro

projeto, estreitamente relacionado com a redescoberta do popular, ou seja, com o novo

sentido  que essa noção hoje adquire:  revalorização das  articulações  e  mediações  da
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sociedade  civil,  sentido  social  dos  conflitos  para  além de  sua  formulação  e  síntese

política,  reconhecimento  de  experiências  coletivas  não  enquadradas  nas  formas

partidárias. O que se encontra em processo de mudança, hoje, é a própria concepção que

se tinha dos sujeitos políticos.

Há o surgimento de uma valorização profundamente nova do cultural,  com a

formação de  novos sujeitos  regionais,  religiosos,  sexuais,  geracionais  -  e  formas de

rebeldia e resistência. “Pensar os processos de comunicação neste sentido, a partir da

cultura,  significa deixar  de pensá-los  a  partir  das  disciplinas  e  dos  meios.  Significa

romper com a segurança proporcionada pela redução da problemática da comunicação à

das  tecnologias”  (MARTÍN-BARBERO,  2009,  p.285).  Na  redefinição  da  cultura,  é

fundamental  a  compreensão  de  sua  natureza  comunicativa.  Isto  é,  seu  caráter  de

processo produtor de significações e não de mera circulação de informações, no qual o

receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na

mensagem, mas também um produtor.

Barbero (2000) explica que mediação significa que entre o estímulo e a resposta

há  um espesso  espaço  de  crenças,  costumes,  sonhos,  medos,  tudo  que  configura  a

cultura cotidiana. Ou seja, o pesquisador ressalta a importância de considerar a bagagem

cultural  das pessoas para tentar medir a influência dos meios.  Esses meios possuem

importância de acordo com o que as pessoas esperam deles e pedem a eles. Tem a ver

com história pessoal, classe social, grupo familiar, região, elementos raciais, étnicos e

dimensões  culturais  que  também  são  coletivas,  já  que  muitos  dos  gostos  e

comportamentos são coletivos. 

Martín-Barbero (2000) diz que o contexto de novos aparelhos e tecnologias traz

também novas linguagens, novas sensibilidades, novas formas de perceber o espaço,

tempo, proximidade e distâncias. Por isso, o pesquisador ressalta a importância de olhar

a cultura a partir da vida cotidiana, que mistura cinema, música, literatura. “Então, eu

entendo  que  existem  determinadas  tecnologias,  determinados  meios,  que  estão

transformando a sensibilidade e os modos de expressão e assim passamos a um outro

nível de cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p.158). 

Ao  considerar  o  modelo  comunicacional  barberiano  entende-se  a  recepção

midiática  como um processo  de  interação,  ou  seja,  emissor  e  receptor  num espaço

preenchido  pela  mensagem  que  sofre  influência  de  diversas  variáveis.  Portanto,  a
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proposta de Martín-Barbero (2009) considera que o processo de comunicação não está

na mensagem, mas nos modos de interação que o próprio meio transmite ao receptor.

No Brasil,  Beltrão (1980) traz a  perspectiva teórica da folkcomunicação que

estuda  os  processos  comunicacionais  e  suas  relações  com  a  cultura  popular.  Na

perspectiva  desta  teoria,  há  uma  grande  significância  nos  processos  de  interação  e

comunicação dos grupos populares. O pesquisador define a folkcomunicação como um

“processo  de  intercâmbio  de  informações  e  manifestações  de  massa  por  meio  dos

agentes ligados direta ou indiretamente ao folclore”. O processo se dá na fronteira entre

o folclore (popular) e a comunicação de massa. 

Beltrão (1980) explica as diversas possibilidades e variações nos estudos dos

processos folkcomunicacionais: a folkcomunicação oral, musical, escrita, icônica e de

conduta (cinética). Todas essas formas são consideradas pelo pesquisador como “meios

de  expressão  utilizados  pelas  populações  marginalizadas”,  ou  seja,  formas  de

comunicação do meio popular.  Na folkcomunicação a  cultura é entendida como um

ambiente de produção, consumo e circulação de informações, considerando as esferas

sociais, trocas e interações entre os indivíduos. 

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. (BELTRÃO, 1980: p.27)

Ressalta-se aqui que por mais que os indivíduos no ambiente da web não sejam

profissionais da comunicação, eles passam de alguma maneira a produzir comunicação

com técnicas e recursos culturalmente construídos. Para Beltrão (1980), essas são as

formas populares de comunicação, os chamados meios de comunicação folk.

Nessa mesma linha de pesquisa, Castells (2013) contribui com os estudos de

folkcomunicação na medida em que estuda as relações dos grupos e movimentos sociais

dentro da internet. O pesquisador vem identificar as formas como grupos populares e de

militância  política  buscam  maior  alcance  geográfico  e  reconhecimento  no  espaço

público a partir das redes sociais.
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As novas tecnologias e redes digitais possibilitaram uma melhoria na capacidade

produtiva, criatividade cultural e potencial de comunicação. Esse ambiente abre espaço

para os agentes sociais e culturais se articularem. Nessa lógica, segundo Castells (2013),

é  possível  dizer  que  as  profundas  transformações  tecnológicas  e  organizacionais

causaram mudanças na área da comunicação. Castells (2013) fala de um novo tipo de

comunicação,  a  autocomunicação de  massa,  “baseada  em  redes  horizontais  de

comunicação  multidirecional,  interativa,  na  internet;  e,  mais  ainda,  nas  redes  de

comunicação sem fio, atualmente a principal plataforma de comunicação em toda parte”

(CASTELLS, 2013, p.162).

Diante dessa discussão, Castells  (2013) analisa se os movimentos sociais  são

capazes de, a partir de uma estrutura de poder descentralizado, maximizar as chances de

participação dentro do movimento, reduzir a vulnerabilidade do movimento à ameaça de

repressão e dinamizar a conexão em rede. Ou seja, os movimentos sociais começam nas

redes sociais,  mas possuem o poder de ocupar o espaço público.  Essa característica

permite  que o movimento integre os fluxos de comunicação dentro das redes e  nos

espaços  públicos,  criando  assim  um terceiro  espaço  caracterizado  pela  garantia  da

autonomia e pela capacidade de organização desses movimentos.

Mas  o  papel  da  internet  ultrapassa  a  instrumentalidade:  ela  cria  as
condições para uma forma prática comum que permite a um movimento
sem liderança sobreviver, deliberar, coordenar e expandir-se. Ela protege o
movimento  da  repressão  de  seus  espaços  físicos  liberados,  mantendo  a
comunicação entre as pessoas do movimento e com a sociedade em geral na
longa  marcha  da  mudança  social  exigida  para  superar  a  dominação
institucionalizada. (CASTELLS, 2013, p.171)

Dentro  desse  processo  de  mudança  social  é  que  estão  inseridas  as

transformações  culturais  da  sociedade.  Com os  movimentos  sociais  surge  um novo

conjunto de valores definidos pela individuação e autonomia. A individuação refere-se à

tendência de enfatizar os projetos do indivíduo como supremo princípio orientador de

seu comportamento, enquanto que a autonomia refere-se à capacidade de definir sua

ação em torno de projetos elaborados independente das instituições da sociedade. “Eu

afirmo que a internet fornece a plataforma da comunicação organizacional para traduzir

a cultura da liberdade na prática da autonomia. Isso porque a tecnologia da internet

incorpora  a  cultura  da  liberdade,  como  mostra  o  registro  histórico  de  seu

desenvolvimento” (CASTELLS, 2013, p.172).
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Historicamente, a mais profunda transformação social promovida pela internet

aconteceu na primeira década do século XXI, com a passagem da interação individual e

empresarial na internet para a construção autônoma das redes sociais. “Teve origem em

aperfeiçoamentos na banda larga e no software social, e também no surgimento de uma

ampla  gama  de  sistemas  de  distribuição  que  alimentam  as  redes  eletrônicas”

(CASTELLS,  2013,  p.173).  O  surgimento  dos  sites  de  rede  social  (SNS  –  Social

Networking Sites) passaram a facilitar não apenas as amizades e os bate-papos, mas

também o marketing, o e-commerce, a educação, a criatividade cultural, a distribuição

de mídia e entretenimento, a aplicação de saúde e o ativismo sociopolítico. Contudo, o

objetivo dessa pesquisa é entender quem são os agentes culturais da cidade e como estão

buscando reconhecimento e visibilidade a partir do ambiente da web.

Mapeamento dos agentes culturais

Para  entender  a  função  dos  grupos  culturais  no  cenário  de  Ponta  Grossa,  é

importante antes definir o que é ação cultural e o que se entende como cultura. Para

Teixeira Coelho (2001), a sociedade tem dificuldades de definir um conceito claro de

ação cultural, já que tal discussão encontra-se em um estado de confusão e encenações

políticas. Uns querem fazer da cultura um mero espetáculo, outros querem usar a cultura

como um meio de tirar os jovens da rua e da violência e há ainda quem confunda cultura

com educação. Por isso, surge uma necessidade de entender a ação cultural, pensando

na  organização  e  criação  de  condições  necessárias  para  que  as  próprias  pessoas  se

tornem agentes culturais, sujeitos da cultura e não seus objetos. Ou seja, pensar uma

ação cultural é refletir sobre o potencial dos indivíduos criarem seus próprios fins e se

tornarem animadores, sujeitos e criadores de cultura. 

Mas, de que cultura se fala? “Cultura é o que move o indivíduo, o grupo, para

longe  da  indiferença,  da  indistinção;  é  uma construção,  que  só  pode  proceder  pela

diferenciação. Seu oposto é a diluição” (COELHO, 2001, p. 21). O conceito de cultura

não é estável, mas deve-se sempre ter em mente que nem tudo é cultura. A ação cultural

através de suas manifestações procura e viabiliza o êxtase, o diferente, o sair de si, exige

que  o  indivíduo  enxergue  além,  sendo  uma  forma  ideal  de  dinamizar  e  valorizar

alternativas de criação artística e cultura popular.

A ação cultural tem sua fonte, seu campo e seus instrumentos na produção
simbólica de um grupo. E entre as formas do imaginário que a constituem, as
da arte – ao lado de práticas  culturais leigas,  mítico-religiosas,  etc.  – são
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privilegiadas,  por  mais  que  se  diga  o  contrário.  O  trabalho  com  uma
modalidade artística em particular pode até não ser do interesse de uma ação
cultural específica. Mas, o que é vital à ação cultural é a operação com os
princípios da prática em arte [...]. (COELHO, 2001, p. 33)

Ressalta-se  aqui  que  o  objetivo  da  pesquisa  é  retratar  os  grupos  culturais

independentes, que não possuem esses vínculos institucionais e educacionais. Coelho

(2001) defende o agente cultural com um potencial de profissional peculiar que não se

envolve diretamente com as artes mas é responsável por sua administração. “Este talvez

seja o primeiro grande desafio e a  primeira  grande decepção para o agente cultural

brasileiro: reconhecer que na ação cultural seu objetivo não é criar diretamente, mas

apenas criar condições para que os outros o façam”. (COELHO, 2001, p.65)

A partir  disso,  a  pesquisa busca fazer um mapeamento dos grupos e  agentes

culturais  de  Ponta  Grossa  através  de  suas  atuações  e  articulações  em rede.  Para  o

levantamento dos grupos que fazem parte do cenário cultural da cidade, foi considerada

como fonte as publicações do portal jornalístico  Cultura Plural a partir  das notícias

divulgadas no site e também os projetos de extensão da Universidade Estadual de Ponta

Grossa que promovem atividades culturais de alguma forma. Para a realização da coleta

dos grupos,  foram criadas categorias para definir  melhor a área de atuação de cada

agente cultural.  Portanto, os grupos foram divididos em áreas como Cinema, Música,

Teatro,  Dança,  Literatura,  Artesanato,  Artes  Visuais,  Patrimônio,  Grupos  Étnicos,

Direitos Humanos e Outros.

O método inicial de coleta de informações aconteceu a partir das redes sociais,

buscando identificar os pontos de presença desses grupos. Nesse primeiro levantamento

foi possível encontrar 50 grupos, são eles: Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais,

Grupo Muzenza  de  Capoeira,  Grupo Movidos  pela  Capoeira,  Grupo Ilê  de  Bamba,

Grupo Renascer,  Clube de Leitura,  UBAtuque, Samba do Trilho,  Centro de Estudos

Cênicos Integrado (CECI), Project Yume, Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Rancho

Alegrete de Ponta Grossa, Academia de Letras dos Campos Gerais, Bando da Leitura,

Sociedade  Afro-Brasileira  Cacique  Pena  Branca,  CREArte,  Grupo  Hip  Hop  Pg,

Associação  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural  e  Natural  (APPAC),  Associação

Artesanal do Excepcional (Assarte), Associação de Trabalhos Manuais São José: Artes,

Tecidos e Madeira (Astrama), Clube de Automóveis Antigos e Raridades Mecânicas dos

Campos Gerais (CAARMCG), Associação Caminho Certo (ACC), Instituto Pega Aí –

Leitura Grátis, Projeto Fissura, Coro Cidade de Ponta Grossa, Orquestra Sinfônica de
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Ponta Grossa (OSPG), Coro em Cores, Grupo Paré, Escola Dell’Arte, Grupo Teatral da

União dos Deficientes  Visuais  (Unidev),  Cáritas Diocesana de Ponta Grossa,  Grupo

Teatral  Asterisco  Cênico,  SOS  Alegria  Doutores  Palhaços,  Pró-Arte  Academia  de

Dança, Grupo de Taikô Fuurinkazan, Companhia de Artes Ele Vive, Tela Alternativa,

Grupo Teatral  Letras  Cênicas,  Grupo Teatral  Dia de Arte,  Grupo Teatral  Paral'elos',

Associação Flor de Lis LGBT, Projeto Cinemas e Temas, Associação Reviver, Grupo A

Corte Seco, Bloco da XV, Associação Avante Fantasma, Projeto Caverna - Geoturismo e

Roteiros  Pedagógicos,  Coral  Canta  UEPG,  Projeto  Dança  nos  Bairros,  Associação

Germânica dos Campos Gerais e Centro Cultural Prof. Faris Michaele.

Conforme o levantamento, as áreas de maior inserção dos grupos culturais são

teatro (12 grupos), música e dança (7 grupos). Direitos Humanos e Literatura somam

seis  grupos  cada  e  Cinema,  Artesanato,  Patrimônio  e  Grupos  Étnicos  aparecem na

sequência com três grupos cada área, Outros (2 grupos) e Artes Visuais com um grupo

ativo.  É  importante  ressaltar  que  os  grupos  também  foram  divididos  conforme  o

processo  de  organização.  Para  isso,  foram  criadas  cinco  categorias:  Associação,

Projeto/Programa,  Grupo/Coletivo,  Instituto,  Centro/Escola.  Nesse  caso,  é  possível

concluir que a maioria desses agentes culturais se definem como Grupo/Coletivo, já que

25  agentes  culturais  se  encaixam  nessa  categoria.  Em  sequência,  encontram-se  11

associações, sete programas/projetos, seis centro/escola e um instituto.

A partir desses dados iniciais, já que a pesquisa não se encerra por aqui e outros

agentes culturais ainda podem ser mapeados, é possível dizer que as áreas de atuação

que  mais  possuem  grupos  representantes  não  são  necessariamente  as  áreas  mais

desenvolvidas nos espaços públicos. Contudo, essa pesquisa vem contribuir para uma

identificação  das  principais  dificuldades  e  barreiras  encontradas  por  esses  agentes

culturais  locais  ao  buscar  reconhecimento  na  cidade  e  incentivo  às  articulações  e

comunicações em rede.

 Ao perceber que a maioria desses agentes culturais se identificam como grupo

ou coletivo, nota-se que seguem um caráter mais independente e informal, se afastando

da  realidade  institucional.  Mesmo  assim,  há  certas  entidades,  como  as  que  se

identificam como Instituto,  Centro  e  Escola,  que possuem dificuldade  em distinguir

cultura e educação. Ou seja, tais agentes culturais, por mais que realizem atividades

públicas  e  gratuitas,  contribuindo  para  o  cenário  de  produção  cultural,  ainda  assim

possuem  vínculos  institucionais  que  podem  transformar  a  cultura  em  objeto  de
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divulgação e fabricação, perdendo o princípio da ação cultural,  como afirma Coelho

(2001). 

Além do levantamento dos grupos, o objetivo da pesquisa é entender as formas

de articulação desses agentes em rede. Para isso, foi necessário identificar onde esses

grupos estão presentes na web, o que significa levantar suas contas e perfis das redes

sociais como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e Flickr além de sites ou blogs,

conforme resultados apresentados a seguir. 

Figura 1: Levantamento dos espaços utilizados pelos agentes culturais no ambiente

web 

Foi  constatado  que  47  desses  grupos  possuem  perfil/página  no  Facebook.

Quanto ao Twitter,  foram encontradas  apenas  nove contas.  Já  no Youtube foram 11

contas encontradas, no Instagram apenas três perfis e no Flickr apenas uma conta. Dos

50  grupos  culturais  levantados,  sete  possuem  site  e  oito  possuem  blog  (categoria

outros). Notou-se, portanto, que o Facebook é a rede social mais usada pelos grupos

culturais  da  cidade. Como  caráter  metodológico,  é  importante  ressaltar  que  foram

consideradas como páginas apenas perfis e canais das redes sociais que levam o nome
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do grupo ou entidade, portanto, foram desconsideradas as páginas dos líderes desses

grupos,  por mais  que possam publicar  conteúdos relacionados ao campo cultural.  A

pesquisa seguiu com análise das páginas desses agentes culturais somente no Facebook. 

Atuação dos agentes culturais no Facebook 

Dentro do mapeamento do campo cultural, foi necessário excluir quatro grupos

que possuem conta na rede social como forma de perfil, o que dificulta a análise pois é

necessário amizade com a organização. Portanto, o trabalho considerou a atuação de 43

destes agentes culturais. A partir de uma planilha criada no programa Excel, a coleta do

material foi realizada no dia 12 de julho de 2017, considerando todas as publicações do

ano de 2017. Para fins de explicação metodológica, seguem as categorias criadas:

 Regularidade:

◦ Desatualizado – última postagem em 2016 

◦ Infrequente – menos de 15 postagens em 2017 

◦ Frequente – mais de 15 postagens em 2017 

 Tipo de Postagem:

◦ Texto

◦ Foto 

◦ Vídeo

◦ Texto e Foto

◦ Texto e Vídeo 

◦ Multimídia – texto, foto, vídeo, link 

 Tipo de Uso de Postagem:

◦ Agenda – publicações somente das atividades que irão ocorrer 

◦ Divulgação – publicações sobre as atividades realizadas pelo agente/grupo

cultural

◦ Registro  –  publicações  a  respeito  do  tema  e  contexto  da  organização  e

atividades do grupo 

Além  disso,  foi  levantando  o  número  de  curtidas  da  página,  número  de

publicações e a presença e/ou ausência de compartilhamentos e conteúdos próprios na

rede social. Para fins de análise foram também excluídas as páginas desatualizadas e

com regularidade infrequente por conta da ausência de publicações, ou seja, não foram

analisadas nove páginas desatualizadas e dez páginas com menos de 15 postagens ao
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longo  deste  ano.  A análise  avançou  considerando  as  24  páginas  com  atualização

frequente.

Figura 2: Tabela de relação das páginas com atualizações frequentes e

respectivos números de curtidas e postagens 

Considerando essas  24  páginas,  é  possível  notar  que  algumas se sobressaem

quanto ao número de postagens. Desconsiderando as entidades que possuem vínculos

privados e que apesar de oferecerem atividades públicas possuem uma produção voltada

para o lucro em torno de aulas de música, dança e teatro, por exemplo; nota-se um

número  maior  de  publicações  dos  seguintes  agentes  culturais:  Instituto  Pega  Aí,

Academia de Letras dos Campos Gerais, Avante Fantasma e Associação Flor de Lis
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LGBT. Ressalta-se aqui que a organização com mais publicações é o Instituto Pegaí que

assume um caráter  de divulgação em suas  postagens  usando a rede  social  para dar

visibilidade  ao  trabalho  do  agente  cultural  e  assim  conseguir  mais  espaço  e

reconhecimento na cidade.

Um exemplo um pouco diferente é o da Academia de Letras dos Campos Gerais

que assume o perfil de registro em seu Facebook, o que significa que as publicações não

giram em torno apenas das atividades da Academia mas também trazem outros assuntos

pertinentes à discussão da entidade. A organização utiliza uma linguagem multimídia

que envolve links, fotos, textos e vídeos e ainda uso de compartilhamentos de conteúdos

de outras páginas ou perfis para trazer múltiplas discussões.

Ao levantar  o  perfil  das  publicações  no  Facebook  dos  24  agentes  culturais,

buscou-se identificar o tipo de uso da rede predominante em cada página. Constatou-se

que 16 grupos usam o Facebook predominantemente para divulgação das atividades da

entidade, o que significa busca por espaço e reconhecimento. Enquanto que sete agentes

culturais usam a rede para registro, o que inclui não somente divulgação do grupo, mas

principalmente publicações com temas pertinentes à organização, ou seja, incentivo ao

debate  e  espaço  de  opinião.  Por  fim,  apenas  um  grupo  utiliza  o  Facebook

predominantemente para agendamento das atividades da entidade.

A análise ainda levou em conta o tipo de postagem predominante, o que significa

considerar se há predomínio apenas de texto, apenas de foto, apenas de vídeo, texto e

foto, texto e vídeo ou linguagem multimídia com texto, foto, vídeo e link. Conclui-se

que 12 grupos usam de uma linguagem multimídia, dez grupos possuem publicações

com predominância de texto e foto, um grupo utiliza predominantemente o texto e vídeo

e uma organização usa o Facebook para publicações de fotos somente.

Por  fim,  pode-se  dizer  ainda  que  dos  24  grupos  analisados,  apenas  três

organizações  não compartilham conteúdos de outras  páginas  ou perfis.  Portanto,  21

entidades  utilizam  da  ferramenta  de  compartilhamento  para  divulgar  conteúdos  do

próprio grupo que foram publicados por veículos ou outras páginas, ou ainda usam o

compartilhamento  para  criar  um  espaço  de  debate  sobre  temas  pertinentes  para  a

organização.

De forma geral, percebe-se que os grupos compartilham conteúdos de veículos

hegemônicos (RPC, Rede Massa, Díário dos Campos e Arede), na medida em que esses

veiculam conteúdos relacionados ao grupo ou ao tema da organização. Como exemplo,
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é possível identificar o Bando da Leitura que compartilhou uma publicação da RPC que

trouxe uma entrevista com a representante e responsável pelo grupo. 

Outro exemplo é a relação de articulação em rede entre as próprias organizações,

na medida em que certos grupos possuem públicos e integrantes semelhantes; é o caso

da  Academia  de  Letras  dos  Campos  Gerais  ao  compartilhar  publicações  do  Centro

Cultural  Prof.  Farias  Michaele.  Ou seja,  os  grupos  se  encaixam na  mesma área  de

atuação e possuem interesses em comum, portanto, nota-se que as duas páginas acabam

compartilhando conteúdos semelhantes. 

Percebe-se  também  que  determinados  grupos  não  compartilham  conteúdos

apenas locais, mas trazem discussões nacionais pertinentes a organização. Um exemplo

é  a  Associação  de  Preservação  do  Patrimônio  Cultural  e  Natural  (APPAC)  que

compartilhou uma notícia sobre o 1° Congresso Nacional do Centro Internacional para a

Conservação do Patrimônio que acontece em Cuiabá – MT.  Portanto, nota-se que os

agentes  culturais  não  estão  apenas  interessados  em  promover  a  atuação  do  grupo,

muitos acabam utilizando do Facebook como um espaço de discussão sobre a área de

atuação do grupo e até mesmo trazendo para debate acontecimentos que se referem ao

contexto da entidade.

De todos os agentes culturais levantados até o momento, ao analisar a atuação no

Facebook,  nota-se  que  apenas  o  Instituto  Pega Aí  segue uma regularidade  de,  pelo

menos,  uma  publicação  por  dia.  Ou  seja,  percebe-se  articulações  bem extremas  na

medida em que durante o período analisado (2017) um grupo teve 242 publicações e

outro apenas 19, como é o caso do Grupo Muzenza. De forma geral, nota-se que seis

grupos tiveram menos de 50 publicações durante o semestre, sendo que dez páginas não

fizeram mais que 100 publicações durante o período analisado. Portanto, por mais que

24 páginas, quase metade dos grupos mapeados pela pesquisa, possuam regularidade

frequente, isso não significa postagens diárias. Ou seja, os agentes culturais possuem

um amplo espaço digital a ser explorado, o que inclui não somente conteúdos próprios

mas,  pelo  menos,  compartilhamentos  de  conteúdos  pertinentes  para  a  organização,

fortalecendo articulações em rede.

Conclusão

Discutir a situação e o contexto de produção cultural na cidade inclui refletir

sobre a situação das políticas culturais em Ponta Grossa. Como sugere Coelho (2001), é
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necessário romper os monopólios de produção e colocá-la ao alcance do maior número

de pessoas, ou seja, democratizar a cultura. Em outros termos, “trata-se de criar o maior

número possível de oportunidades para que o maior número possível de interessados

conheça a parte essencial da aventura cultural que é a criação, distanciada milhões de

anos-luz da experiência passiva da contemplação, da recepção” (COELHO, 2001, p.85).

Isso significa viabilizar espaços de interação e mediação desses agentes culturais

com a sociedade, pensando ainda que o ambiente digital é propício para esse diálogo

social,  difusão  e  circulação  dos  conteúdos.  Portanto,  os  agentes  culturais  precisam

entender que não somente o Facebook mas, também as redes sociais em geral possuem

um amplo potencial a ser explorado, uma vez que esses espaços podem contribuir para

divulgação, reconhecimento e visibilidade dos grupos independentes. 

A  discussão  de  políticas  culturais  está,  também,  diretamente  atrelada  à

democratização da cultura, que incluiu o Estado defender a cultura como um direito e

entender  que cultura  é  muito mais  que uma atividade econômica.  Para Anita  Simis

(2007),  o  Estado  é  o  responsável  pela  promoção  da  política  cultural,  o  que  inclui

também a  defesa  do  patrimônio.  No  âmbito  da  cultura,  o  poder  público  não  deve

produzir  cultura  mas  dizer  como  ela  deve  ser,  dirigi-la,  conduzi-la,  formulando

“políticas  públicas  de  cultura  que  a  tornem acessível,  divulgando-a,  fomentando-a,

como  também políticas  de  cultura  que  possam prover  meios  de  produzi-la,  pois  a

democracia pressupõe que o cidadão possa expressar sua visão de mundo em todos os

sentidos” (SIMIS, 2007, p.9).

Anita Simis (2007) ajuda a concluir que é preciso pensar a política cultural de

forma  sistêmica  e  integrada.  “É  necessário  pensar  em  formação  de  público,  em

distribuição, em difusão de cultura, inclusive para evitar a tutela oficial ou a reprodução

do que a indústria cultural já produz” (SIMIS, 2007, p.15). Isso mostra que a redes

sociais possuem um forte potencial nessa divulgação e difusão de cultura. O Facebook

também deve ser um espaço de folkcomunicação, de intercâmbios em torno da cultura

popular, em que o ambiente da web revela suas potencialidades de comunicação. Isso

inclui, portanto, utilizar da  autocomunicação de massa, da comunicação horizontal e

dos recursos de linguagem e formato que as redes sociais viabilizam para os agentes

culturais ganharem espaço.
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