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RESUMO 

 

O trabalho propõe um modelo de grande reportagem multimídia voltado à internet baseado 

em conceitos de convergência de mídia apresentados pelo pesquisador de comunicação 

Henry Jenkins. Dentre a miríade de conteúdos apresentados por ele, é sinalizada a tendência 

de um fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, uma delas a que 

propomos nesse projeto. Por isso, a opção foi de elaborar um arquétipo que unisse a 

potencialidade da web ao processo editorial jornalístico, de modo a popularizar uma 

vertente de reportagem que aglomera mídias e que ao mesmo tempo oferece o 

funcionamento independente delas, sempre à favor da narrativa. Além disso, o projeto 

também se propõe a fazer um resgate histórico, documentando a trajetória do Cine Roxy, 

um dos primeiros cinemas de rua do país e uma referência de espaço cultural para os 

moradores de Santos. Disponível no endereço eletrônico <tccthalles.businesscatalyst.com> 

 

PALAVRAS-CHAVE: reportagem; multimídia; internet; cinema; Roxy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O advento da internet há mais de vinte anos, modificou uma quantidade 

inimaginável de atividades da sociedade como um todo, inclusive o jornalismo. O modo 

como consumimos notícias se transformou radicalmente. Com isso a situação vivida pelos 

profissionais de imprensa também mudou. Hoje muitos se sentem colocados em xeque, 

afinal com a popularização das mídias sociais, a exclusividade de se emitir notícias e a 

função do profissional de imprensa foram confundidas em meio a tantos emissores de 

conteúdo ativos por conta da popularização das mídias sociais. 

Ramón Salaverría, professor da Universidade de Navarra, na Espanha, escreveu há 

11 anos, o artigo Diseñando el lenguaje para el ciberperiodismo
4
. Ele já observava a 

revolução que se desenhava como diz no título do artigo, no jeito de se fazer jornalismo por 

conta do advento da internet. Ao contrário de uma visão apocalíptica, o autor enfatizou a 
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necessidade de se aproveitar a potencialidade desse meio. Ou seja, Salaverría (2004), não 

considera, neste texto, que a chegada da internet, responsável por impulsionar novas 

maneiras de consumo de notícia irá provocar o desaparecimento de mídias que 

acompanharam a sociedade durante mais de 100 anos como é o caso do jornal impresso. O 

jornal mudou com o telégrafo e com o rádio; o rádio se adaptou à popularização da 

televisão. É de se esperar que, a presença da internet provoque processo similar 

promovendo adaptações de linguagem, produção, estilos nos demais veículos. Vários 

gêneros da imprensa como notícias, entrevistas, reportagens, crônicas, coluna de opinião, 

etc., têm encontrado acomodação na mídia online (SALAVERRÍA, 2008, p. 39).  

Salaverría (2004, p.39), propõe, então, desafios aos profissionais de imprensa para 

que se adaptem a nova linguagem de comunicação. Um dos principais desafios apontados 

por Salaverría (2004) está na capacidade de uma linguagem multimídia (várias mídias) do 

jornalismo. O autor explica que durante anos, ficou estabelecida uma divisão entre 

profissionais de imprensa de texto, de rádio e de imagem. Hoje, o mercado exige 

capacidade híbrida dos jornalistas. Ou seja, saber contar uma história através de texto, 

imagem, vídeo ou som, de acordo com a necessidade editorial, de modo, que o receptor 

compreenda e aproveite o conteúdo noticioso da melhor maneira possível. Nesse caso, a 

capacidade editorial não é preterida independente do suporte tecnológico.  

É por conta deste momento de grande alteração, tanto nas redações como na 

atividade do profissional de jornalismo, que propomos um trabalho com a intenção de 

oferecer uma perspectiva às reportagens feitas na internet. De modo a congregar o leque de 

possibilidades fornecidas pelo meio digital: unir diversas mídias em um suporte que pode 

ser acessado por múltiplos dispositivos e ao mesmo tempo fragmentar o conteúdo de forma 

que ele funcione de forma independente e ao mesmo tempo complementar. Para tanto, 

optou-se por fazer uma grande reportagem para internet utilizando o conceito da linguagem 

multimídia. O tema escolhido para exercitar praticamente os diversos formatos da web que 

podem ser inseridos em um único veículo foi a história da empresa de cinemas Cine Roxy, 

que completou recentemente 80 anos na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. A 

seleção surgiu pela necessidade de se fazer um resgate da memória e armazenar o seu 

conteúdo em um meio de digital, que pode ser facilmente consultado e compartilhado. 

Entendemos que essa é uma das funções mais relevantes do jornalismo. 

 

2 OBJETIVO 
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A aplicação conceitos de multimídia e “transmídia” no meio digital é um dos 

principais objetivos do trabalho. De modo que a potencialidade das novas tecnologias em 

plataformas web seja aproveitada. A busca por um formato ideal ainda é experimentada 

pelos grandes portais jornalísticos. A nossa intenção é contribuir para a discussão de um 

modelo de reportagem digital multimídia, algo que se encontra na fase de produção em 

grandes veículos de mídia, mas que não vem sendo amplamente ensaiada no viés 

institucional como estamos propondo aqui. 

Da mesma forma, a intenção do projeto é registrar histórias de um dos ícones 

culturais mais relevantes de Santos, O Cine Roxy, o único cinema de rua que resistiu dentre 

as dezenas que existiam desde a década de 30. Buscamos retratar a história das pessoas que 

ajudaram a construir o cinema, proprietário ao lanterninha, exercitando assim, o resgate   

preservação da memória, funções uma grande reportagem. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A proposição do projeto tem o intuito de dar segmento aos modelos de reportagem 

multimídia que vem sendo experimentados no meio digital nos últimos anos. Os conceitos 

de convergência e comunicação elucidados por Jenkins (2008) podem e devem ser 

empregados na compreensão deste novo modelo, que visa trazer um conteúdo mais rico aos 

seus leitores, ajudando na sedução do público principalmente os mais jovens. 

Em tempos de dissidência de leitores e discussões do rumo do jornalismo e real 

importância do profissional de imprensa, reflexões a respeito dos próximos passos, do 

investimento nas plataformas de online e redes sociais se fazem necessárias. Para tanto, é 

preciso compreensão, paciência e perspicácia de editores, repórteres e estudantes que em 

breve vão adentrar no furacão que é o mercado de trabalho para jornalistas.  

As recentes demissões na imprensa em âmbito local e nacional reforçam a 

necessidade de flexibilidade de ideias e disponibilidade para novas apostas. Ou seja, 

responder aos desafios propostos por Salaverría (2004), que se referem ao aperfeiçoamento 

das mídias online Hoje, nós precisamos ser cada vez mais inventivos. Para tanto, é preciso  

compreender  as demandas de um público cada vez mais exigente. Isso só é possível com 

uma dose de base teórica aliada a percepção de quem entende de jornalismo. Reportagens 

multimídia vão de encontro a esse pensamento. Uma vez que se fazem presente e 

aproveitam toda a potencialidade de um meio que a cada dia nos dá provas de que o futuro 

ocorrerá na internet.  
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O tema selecionado como pano de fundo para a realização da reportagem referente a 

parte prática deste trabalho foi o Cine Roxy, um octogenário equipamento cultural santista. 

Uma vez que, ele se enquadra na proposta de resgate histórico ao mesmo tempo em que 

possui um rico material de arquivo.  

Observa-se também, a relevância da rica relação da Cidade com o cinema e o 

contexto histórico e cultural envolvidos neste resgate. Santos foi a segunda cidade do País a 

receber um filme falado. Nessa época, por volta de 1930, já era a cidade brasileira com o 

maior número de salas por habitante, o que chamou a atenção de investidores como Antonio 

de Campos Júnior, ex-procurador da Associação dos Exibidores de São Paulo. Atualmente, 

a Cidade ostenta o título de uma das maiores médias proporcionais de espectadores do País. 

São aproximadamente 1,5 milhão de pessoas por ano. Ou seja, uma média de 3,5 idas ao 

cinema por habitante. Mais que o dobro da média nacional, de 1,3, segundo dados da 

Revista Filme B e Ancine.  

Aspectos que em algumas ocasiões são relegados ao segundo plano, o resgate a 

memória e preservação histórica são pontos extremamente relevantes para a construção e 

manutenção de nossa identidade social. Conhecer o passado para vislumbrar o futuro e 

entender o ambiente que produziu a sociedade que vivemos hoje também têm grande 

caráter de importância. Nesse processo, a atividade jornalística surge com interlocutora. Por 

meio de pesquisas e a consulta de fontes que compartilham a sua memória oral, a confecção 

deste tipo de material se torna possível. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A cada surgimento de uma mídia, ou seja, de um novo suporte de difusão de 

informações, há a sensação de que a novidade vai extinguir a plataforma anterior, que 

passaria a ser obsoleta. Essa discussão atual é recorrente. No século passado a cada nova 

tecnologia da comunicação que surgia logo após era decretada a morte da anterior.  

No século XXI convivemos com a retórica de que a internet de que com o advento 

das novas tecnologias e principalmente a popularização da internet, o discurso de que o uso 

de mídias antigas seria abolido pelo meio digital foi intensificado em algumas correntes de 

pensamento. Contudo, estudos do professor do MIT
5
, Henry Jenkins, deram corpo ao 

conceito de cultura de convergência, descrito em seu livro homônimo publicado em 2009.  

                                                 
5
 Massachusetts Institute of Technology: Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Centro universitário de 

referência mundial. 
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Segundo as proposições do autor, as mídias estão se retroalimentando e não se 

eliminando. Trata-se de um processo de agregação, de convergência, que altera a relação 

entre as tecnologias e os usuários num ambiente onde as velhas e novas mídias se aglutinam 

e se aproveitam. O discurso de restrição dá vez ao de congregação. “Por convergência 

refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação de 

múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação” (JENKINS, 2009, p. 29).  

De acordo com Jenkins (2009), a convergência midiática transcende os limites de 

plataformas, ela incide também no comportamento social e cultural. “A convergência não 

ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência 

ocorre dentro dos cérebros dos consumidores individuais e em suas interações com outros”. 

(JENKINS, 2009, p. 30). Em meio a esse cenário, fica claro que na era da cultura da 

convergência — um processo com muitas frentes e ainda em curso — o protagonismo se 

encontra uma mudança cultural e não exclusivamente tecnológica. 

A participação popular derivada do comportamento proporcionado pela intersecção 

de mídias define a convergência cultural, um terreno fértil para a propagação de conteúdos 

denominados por Jenkins (2009) de “transmídia”. Para o autor “transmídia” é quando 

histórias ou mensagens distintas, independentes entre si, mas ao mesmo tempo relacionadas 

e complementares, são exibidas de várias formas em diversos canais. Conforme sugere o 

prefixo trans, as informações de narrativas “transmídia” transitam por diversas mídias.  

A narrativa “transmídia” ainda está em fase de experimentação âmbito da emissão 

de conteúdo informativo jornalístico. Existe uma dificuldade de empregá-la uma vez que 

para o receptor a assimilação o contexto no qual ocorrem os fatos é imprescindível para o 

entendimento de histórias individuais. Contudo, o formato para a reportagem Memórias em 

Cartaz: Oito décadas de Cine Roxy busca uma narrativa que pode ser “transmídia”, pois 

mensagens distintas são contadas utilizando diversas linguagens, com um funcionamento 

independente. 

No âmbito jornalístico, com a consolidação do potencial da internet, os veículos de 

imprensa começaram a figurar também nos meios digitais, provavelmente, no início, com 

intuito de fidelizar a audiência. Num campo de possibilidades até então desconhecidas, 

somada a resistência de mudança e a necessidade de eficiência de produção, criou-se o 

hábito de produção de conteúdo conceituado por Jenkins (2009) como “crossmídia”. Isto é, 

reportagens veiculadas no impresso eram igualmente reproduzidas na internet, sem 
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qualquer ineditismo ou adequação de linguagem e formato. Jenkins (2009) explica o 

conceito de “crossmídia” como a propagação de uma mesma mensagem em vários meios. O 

intuito é levar o mesmo conteúdo ao maior número de pessoas possível. 

 Para Salaverría (2004), ao se utilizar de uma mesma linguagem e conteúdo, o 

webjornalismo rechaça sua característica linguística de plataforma, afinal, limitar um 

conteúdo de internet a textos com parágrafos longos e algumas fotos é dispensar a 

potencialidade da web. Salaverría (2004, p.39) avalia que, cada vez mais, a mídia online 

começa a projetar a sua própria linguagem, que visa aproveitar o potencial propiciado pela 

nova plataforma digital. Concepção parecida é partilhada por Ferrari (2004) que fez um 

amplo estudo do jornalismo da web: 

A web trouxe para o jornalismo a oportunidade de se reinventar, 

oferecendo aos jornalistas novas formas de produção e elaboração das 

matérias jornalísticas. Essa transformação acontece, sobretudo, em virtude 

dos elementos que a diferenciam como instrumento de informação, sendo 

um dos principais deles a convergência midiática. (FERRARI, 2004, 

p.47). 

Por apresentar recursos técnicos, antes inexistentes, a plataforma digital é o berço de 

conteúdos multimídia e com isso, conjuntos de texto, imagem, vídeo, animações e 

infografias fazem parte do cotidiano de internautas. O aproveitamento destes artifícios vem 

sendo acentuado à medida que o desenvolvimento tecnológico avança.  

4.1 Importância do resgate a memória 

Dentro do contexto de função social, o jornalismo foi e continua sendo usado como 

fonte de pesquisa. “A notícia, expressão básica do jornalismo, tem seu próprio território. 

Ela serve à literatura, faz literatura e até é literatura” (BAHIA, 1990, p. 31). 

Antes da invenção e popularização das ferramentas de busca digitais, qualquer 

pesquisa histórica era feita exclusivamente em enciclopédias e jornais antigos. Nos dias 

atuais, a digitalização deste material e a nova leva de conteúdo feita especificamente para a 

plataforma virtual continuam conferindo a mesma função de preservação ao passado e a 

memória. Segundo Ribeiro (2000 p. 115), “a mídia é o principal lugar de memória e/ou 

história das sociedades contemporâneas”.  

Os meios de comunicação, neste século, passaram a ocupar uma posição 

institucional que lhes confere o direito de produzir enunciados em relação 

à realidade social aceitos como verdadeiros pelo consenso da sociedade. A 

História passou a ser aquilo que aparece nos meios de comunicação que 

massa, que detêm o poder de elevar os acontecimentos à condição de 
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históricos. O que passa ao largo da mídia é considerado, pelo conjunto da 

sociedade, como sem importância. (RIBEIRO, 2000, p.33). 

 

No âmbito jornalístico, o fio condutor da disseminação e preservação das histórias é 

a grande reportagem. Segundo Criado (2006, p.36), “a grande-reportagem tem a ambição de 

ultrapassar a primeira película da realidade, o factual, que se limita à descrição dos fatos”. 

Portanto, a grande reportagem é um importante instrumento neste contexto. “Uma das mais 

profundas lições da história oral é a singularidade, tanto quanto a representatividade, de 

cada história de vida. Há algumas delas que são tão excepcionais que têm que ser gravadas, 

qualquer que seja o plano” (THOMPSON, 1998, p. 174) 

Um dos pilares na produção de qualquer conteúdo jornalístico, do simples ao 

complexo, é a participação de fontes. Isto é, agentes informativos, testemunhas, pessoas que 

detém os dados necessários para a elaboração do texto pelo jornalista. Elas recorrem às 

memórias quando instigadas pelo repórter durante o processo de coleta de informações, 

conhecido como entrevista. Neste contexto, o papel do jornalista é concomitante ao do 

historiador. A função passiva de receptor e a credibilidade depositada nas memórias de 

fontes são igualmente compartilhadas por ambos profissionais. Freitas (1998) explica que 

“a subjetividade é um dado real em todas as fontes históricas, sejam elas orais, escritas, ou 

visuais. O que interessa em história oral é saber por que o entrevistado foi seletivo, ou 

omisso, pois essa seletividade com certeza tem seu significado”. (FREITAS, 1998, p.18)  

Portanto, as fontes, protagonistas discursivos da memória histórica, assumem uma 

função extremamente relevante no que se refere a cultivar lembranças e costumes. Elas 

beneficiam e são beneficiadas na manutenção da identidade social e cultural. “Recordar a 

própria vida é fundamental para nosso sentimento de identidade”. (THOMPSON, 1998, p. 

208) 

 

5 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

 Desde o início a intenção era produzir uma reportagem com elementos multimídia. 

A pesquisa mais aprofundada sobre os modelos de grande reportagem voltados para a 

internet e a observação das técnicas utilizadas em portais jornalísticos internacionais 

nacionais nos estimulou a produzir um conteúdo nesse formato. A familiarização com a 

diagramação de impressos no software
6
 Adobe InDesign fez com que procurássemos uma 

                                                 
6
 Programa de computador. 
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plataforma semelhante que fosse capaz de criar sites eletrônicos. Na pesquisa, encontramos 

o software Adobe Muse, que simplifica a linguagem HTML
7
 para a construção de sites.  

A empatia com a sétima arte acabou nos conduzindo ao tema Cine Roxy. Para 

contar a história do cinema foi feita uma pesquisa em portais, por meio de entrevistas com 

jornalistas especializados no segmento, visitas ao departamento de pesquisa do Jornal A 

Tribuna e consultas de reportagens históricas.  

Com os dados em mãos, foram definidos os blocos que dividiram a reportagem e de 

forma cada um dos trechos seria montado. A decisão de empregar um cabeçalho fixo com 

menu para as seções e botão para voltar ao topo teve a intenção de facilitar a navegação do 

usuário entre os blocos da reportagem.  Um botão informativo foi empregado para situar o 

internauta a respeito do conteúdo. Da mesma forma, os referentes às redes sociais foram 

fixados no cabeçalho para incentivar o compartilhamento do material. 

O primeiro bloco carrega o nome da reportagem “Memórias em Cartaz” enunciado 

com um gif animado ao fundo. Esse recurso é normalmente empregado no conceito 

moderno de reportagem multimídia no intuito de chamar a atenção do internauta com um 

elemento gráfico chamativo. Na sequência, no bloco “Ícone cultural”, abordamos a 

importância do Cine Roxy como equipamento cultural em Santos e região. No terceiro 

bloco, “Luz, câmera, Santos!” narramos os primeiros passos do cinema na cidade de Santos. 

“Antes e depois das salas comerciais”, é um bloco exclusivamente interativo.  A ferramenta 

possibilita o usuário verificar a quantidade de cinemas presentes em Santos entre as décadas 

de 50 e 60 em comparação ao ano de 2015.  O quinto bloco intitulado “Nasce o Cine 

Roxy”, narra os primórdios do cinema. Em “Uma cena triste”, a seção é aberta com um gif 

animado ilustrativo de um incêndio em um cinema. A escolha foi motivada pelo fato de não 

existir nenhum registro fotográfico de um grande incêndio que acometeu em 1964.. Na 

sequência, temos “Salas Vazias” cujo enfoque é na crise cinematográfica iniciada na década 

de 70 e seu impacto em Santos. Nas seções seguintes utilizamos uma narrativa proveniente 

do gênero jornalístico conhecida como ‘perfil’ — espécie de biografia reduzida de Toninho 

Campos, atual proprietário do Cine Roxy e Orivaldo Pereira, ex-funcionário que trabalhou 

15 anos no cinema. A reportagem é finalizada com o bloco “Roxy: a evolução” onde 

descrevemos situações importantes ocorridas no Cine Roxy nos últimos anos.  

                                                 
7
 Linguagem utilizada na construção de páginas na internet. 
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O tema do projeto é direcionado para os apaixonados pela sétima arte e para os que 

desejam conhecer um pouco de como os cinemas de rua surgiram na Cidade e porque 

acabaram.  A intenção também foi produzir um conteúdo atrativo por meio de narrativa 

multimídia e hipertextualidade, de modo a instigar um webespectador médio a experimentar 

um conteúdo histórico em outro tipo de formato. O resultado final pode ser encontrado pelo 

endereço eletrônico <tccthalles.businesscatalyst.com> 

  

5 CONSIDERAÇÕES  

Acreditamos que o potencial oferecido por um conteúdo que agrega diversas mídias 

passa a ser um atrativo para a nova o público de nova geração que não tem familiaridade 

com os estilos mais tradicionais de texto empregados especialmente por jornais impressos.  

O mesmo modelo foi utilizado para a reportagem na parte prática deste trabalho 

porque possibilita a empregabilidade conceitos multimídia e “transmídia”. Multimídia 

porque utiliza diferentes linguagens (texto, áudio, vídeo) e “transmídia” porque oferece uma 

narração independente que poderia ser compartilhada separadamente em diversas 

plataformas.  

As experimentações de mídia digital ainda estão em andamento e, portanto, é difícil 

estabelecer um paradigma sobre o assunto. Ao responder aos desafios de Salaverría (2004) 

de construir narrativas jornalísticas com linguagem multimídia, há o surgimento cada vez 

mais recorrente de grandes reportagens multimídia como a apresentada neste projeto, ou 

seja, com a navegação e leitura feitas quase que exclusivamente pela rolagem do mouse .  

A produção desta vertente de conteúdo tem sido facilitada com a popularização e 

crescente facilitação do manuseio de softwares voltados para confecção de materiais com 

características modernas e possibilidades infindáveis. O desenvolvimento dessas 

ferramentas, sem dúvida, difunde e democratiza a utilização da narrativa multimídia a 

serviço tanto do jornalismo como na retratação de conteúdos diversos. Acreditamos que o 

nosso trabalho contribui tanto no sentido de experimentar o emprego de matérias 

jornalísticas à luz de características multimídia com conceitos de “transmídia” como refletir 

sobre a utilização desse tipo de linguagem  em qualquer plataforma, seja um blog, grande 

imprensa ou até sites institucionais, conforme elaborado. 

Destaca-se também o interesse de resgate à memória trazido pelo nosso trabalho, um 

papel que nem sempre é levado em conta pelos veículos de comunicação, pelos 

profissionais de imprensa, pelos estudantes, e até mesmo pelas faculdades de comunicação. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIII Prêmio Expocom 2016 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 
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A  documentação histórica é fundamental para o compreendermos a nossa bagagem cultural 

e também nos aproximar de fatos que fazem ser quem somos.  

Uma das intenções de “Oito décadas de Cine Roxy: Um modelo de reportagem 

multimídia” é justamente reforçar a função do jornalismo como mediador e instrumento do 

processo de manutenção de identidade. O resultado final do nosso projeto exercita essas 

questões em âmbito regional, uma vez que compila informações antigas, dispersas, em um 

formato moderno. Esperamos que cada vez mais sejam incentivadas produções dessa 

natureza a fim de evoluir novos modelos de ciberjornalismo sem nos esquecer de velhas e 

peculiares histórias.  
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