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RESUMO: 

 

A falta de espaço nos veículos convencionais de comunicação, tais como jornais 

impressos, tv e rádio, ocasiona a defasagem de algumas áreas do jornalismo. Neste 

artigo, entretanto, mostraremos a internet como uma maneira alternativa de resolução do 

problema. Veremos como a teoria do jornalismo cultural deve ser aplicada através de 

autores e estudiosos da área cultural e online. Observa-se que as notícias imediatas 

tomam o maior espaço dos veículos tradicionais e que a área cultural não se enquadra 

nesse cenário. Nesse contexto, apresenta-se o Movamente como uma nova plataforma 

online de conteúdos socioculturais. 
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Jornalismo cultural na internet  

 

 Mediante ao acompanhamento em sites de cultura de âmbito nacional e regional, 

é perceptível o mau aproveitamento do espaço online para a divulgação e propagação da 

cultura. Percebemos em leituras habituais a grande utilização da agenda cultural e 

defasagem em relação a assuntos mais profundos e de cunho político e social. O site 

Movamente, entretanto, veio a partir da insatisfação da abordagem cultural feita pelos 

veículos online e oferece uma proposta de ampliar os gêneros jornalísticos culturais na 

internet.  

É possível observar que o jornalismo cultural, que não se enquadra nem no 

imediatismo e nem na superficialidade atual, é deixado de lado. Veremos então que a 

falta de espaço dos veículos convencionais pode ser um dos causadores dessa 

defasagem. Já na internet não há limitação de espaço, porém, outros problemas surgem, 
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tais como a falta de profissionais capacitados e a falta de interesse por assuntos 

profundos e de cunho sócio cultural. 

De acordo com autores especialistas na área, como por exemplo, Fábio Gomes, 

Daniel Piza e Nísio Teixeira, o jornalismo cultural deve ser feito de forma completa, 

para que possa gerar reflexão e curiosidade aos espectadores.  

 Para causar tais reações, Fábio Gomes (2009), divide o jornalismo cultural em 

dois tipos, informativo, que tem como elementos a notícia, nota, resenha, reportagem e 

entrevista, que representam os requisitos básicos para um bom jornalismo cultural e o 

segundo tipo que é o opinativo, tidos como complementares, são eles o comentário, 

crítica e ensaio.  

 Esses elementos juntos fazem com que o jornalismo cultural cumpra seu papel 

de informar e formar o espectador. Porém, a limitação do espaço das mídias 

convencionais, não permite com que isso seja feito, fazendo com que o jornalismo 

cultural perca a sua credibilidade e acabe se tornando uma mera agenda de eventos.  

A internet, entretanto, por não sofrer essa limitação de espaço, é capaz de 

transmitir a informação de maneira mais completa. A produção jornalística cultural na 

web não deve, portanto, estar atrelada somente a uma agenda de eventos, mas também 

se apropriar das articulações de linguagens possibilitadas pela rede.  

 Em Impacto da Internet sobre a natureza do Jornalismo Cultural (2008, p.5) 

Nísio Teixeira defende que a internet é um novo e alternativo dispositivo de transmissão 

da cultura. De acordo com ele, a possibilidade de atualização das informações e de 

mudanças nos textos e a inserção de outras mídias como vídeos, imagens e até mesmo 

outros links para a complementação da informação fazem com que a web se torne 

grande aliada da cultura.  

Outro ponto híbrido do jornalismo cultural mencionado – o 

abrigo não só de discursos sobre a produção cultural, mas 

também de produtos culturais como crônicas, fotos e tirinhas – 

ganha novas possibilidades nesse segundo ponto: além do texto, 

da foto e do quadrinho, podem ser incorporadas aí animações, 

vídeos. (TEIXEIRA, 2008, p.5) 

 

  Ao comparar o jornalismo cultural convencional com o online, Teixeira (2008) 

ainda destaca que algumas características são vistas exclusivamente no online, e que 
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pode trazer benefícios a nova plataforma. Segundo ele, a convergência das mídias, a 

periodicidade e a personificação, ajudam a internet a ter maior aceitação do público.  

  Teixeira ressalta que a convergência das mídias faz com que novas ferramentas 

sejam utilizadas pelos jornalistas ao transmitir uma notícia cultural. Segundo ele, além 

do próprio texto, podem ser incluídos vídeos, links, fotos que ajudam o espectador a se 

situar na notícia. A periodicidade, entretanto, de acordo com o autor, é uma das maiores 

diferenças, já que nos veículos convencionais há a obrigação de publicação em um 

determinado tempo. Na internet, porém, a periodicidade é quase nula. Segundo Teixeira, 

isso também ajuda na seleção de conteúdos culturais a serem publicados.  

 A personificação, de acordo com a descrição do autor, é o conhecimento que o 

jornalista tem do seu público. Ele diz que conhecer a linguagem e os gostos do público 

em que a matéria está direcionada é essencial para um bom jornalismo cultural.    

Defensora da utilização de novos meios de comunicação para a melhor 

divulgação de promoção da cultura, a doutora em Teoria Literária, Lúcia Santaella diz 

que a expansão dos veículos midiáticos possibilita o encontro de campos distintos, 

promovendo assim o intercâmbio cultural.  

Segundo ela “o advento e o crescimento constante e cada vez mais absorvente 

das mídias, tendem, por si sós, a abalar as divisões estratificadas entre a cultura erudita e 

popular e de massa como campos perfeitamente separados e excludentes” (1996, p.30). 

Compreendemos, então, que a internet tem o poder de unir todos os elementos 

para um bom e completo jornalismo cultural. Apesar disso, diversos fatores fazem com 

que a área seja defasada e tratada como inferior pelos veículos online.  

Ao mesmo tempo em que a internet pode se tornar aliada da cultura, tanto a 

linguagem, quanto o cotidiano dos profissionais de online são resumidos como rápidos, 

precisos e enxutos. Não há profissional especializado e muitas vezes as matérias de 

cunho formador e social, da área de cultura, são deixadas para trás ou tratadas 

superficialmente, características que não se enquadram na teoria e na prática do 

jornalismo cultural.   

 Baseando-se nesses preceitos e nas teorias de que o jornalismo cultural deve ser 

abordado de forma completa e reflexiva, trazemos essa realidade para Campos dos 

Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Assim, apresentamos a proposta do site 
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Movamente, uma nova plataforma com um espaço voltado para a veiculação de notícias 

exclusivamente de cunho cultural na cidade.  

A elaboração do site tem como objetivo principal a valorização da cultura 

enquanto importante fator na formação social do indivíduo e deve, portanto, priorizar o 

que normalmente não é destaque nos veículos tradicionais, abrindo espaço para novos 

personagens da arte e da cultura local. 

 Com o intuito de produzir conteúdos culturais de relevância social, o site 

Movamente tem a intenção de estimular reflexões acerca da produção e circulação da 

cultura em Campos, contribuindo para a formação de um cenário jornalístico cultural de 

qualidade na cidade. Através da colaboração do público com crônicas, opiniões e 

críticas e de confecção de matérias relevantes para o cenário campista, o site atua como 

uma revista on-line que aborda a cultura local através de aspectos sociais, políticos e 

econômicos da cultura.  

 O Movamente traz em seu nome um jogo de palavras que remetem às funções do 

jornalismo cultural de divulgar e incentivar ações que contribuam para a construção de 

um espaço sociocultural. No texto Possibilidades políticas do jornalismo cultural 

digital na perspectiva da democracia deliberativa, a jornalista portuguesa e 

pesquisadora da área, Dora Santos Silva (2011, p. 113) destaca a capacidade do 

jornalismo cultural de levar o leitor à ação através do texto. 

 

É histórica também a dimensão performativa do jornalismo cultural, 

isto é, a sua capacidade de levar à ação. Uma boa crítica a um livro 

pode conduzir o leitor à ação de comprar o livro; uma notícia sobre 

uma peça de teatro pode gerar espectadores. Da mesma forma, a 

abordagem cultural de qualquer assunto político poderá levar os 

leitores à ação ou participar no respectivo debate.  (SILVA, 2011, p. 

113) 

 

 A autora ainda afirma que o jornalista cultural age como mediador democrático 

quando torna acessível ao público obras que dificilmente seriam mediatizadas. Desse 

modo, o Movamente pretende atuar como mediador da relação entre produção artística, 

conteúdo crítico, arte e público, de forma a se tornar um canal facilitador de trocas 

culturais. Além disso, trata também de assuntos políticos, a partir de uma abordagem 

cultural, utilizando uma linguagem ao mesmo tempo simples e híbrida, através de textos 

e hipertextos.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 

 5 

 A produção textual do Movamente possui uma significativa presença autoral de 

cunho crítico, porém não tem a intenção de representar determinada opinião e sim 

provocar a reflexão acerca das questões contemporâneas a fim de contribuir para a 

ampliação do espaço público de discussão.  

 Para melhor distribuição dos conteúdos no site, ele é dividido em quatro 

editorias, sendo elas: “Reportagens”, “Entrevistas”, “Pensei...” e “Mova-se”. Na 

primeira são publicadas matérias completas sobre eventos, manifestações, artes e 

assuntos de cunho político-social. Já a seção “Entrevistas”, em um formato de ping-

pong, são divulgados trabalhos feitos por profissionais da área sociocultural. Para 

melhor interação com o público, na editoria “Pensei...”, os leitores podem enviar textos, 

contos, poemas, críticas e opiniões para serem publicados no site. E para divulgar os 

eventos culturais da cidade de uma forma informativa, o Movamente possui a seção 

“Mova-se”, que de maneira ágil, expõe suas informações básicas.  

 Ao unir conteúdos informativos e reflexivos, o Movamente adquire um formato 

completo de jornalismo cultural segundo a divisão apresentada por Gomes, atuando 

como um veículo que, além de provocar reflexões acerca das produções culturais, 

também utiliza seu espaço para fazer com que parte desta produção chegue até o público 

leitor. 

 O proposta Movamente provoca positivas alterações no cenário jornalístico 

cultural da região, visto que é um veículo inovador na cidade e é acompanhado por um 

público de quase mil leitores assíduos, tendo uma resposta  significativa do público.  A 

equipe Movamente é composta por duas jornalistas e uma designer que se dedicam 

exclusivamente a área cultural, com isso, concluímos que o site, aposta na capacitação e 

preparação do profissional, em que o veículo passa a ser dedicado somente à editoria de 

cultura de modo que possa explorar os aspectos informativos e opinativos do jornalismo 

cultural. A proposta também procura fomentar o interesse do cidadão e leitor campista 

pela história cultural da cidade, ampliando, assim, as ações que contribuem para a 

construção de um espaço democrático de reflexão.  

 Dentro da proposta apresentada, percebemos que a internet e o site Movamente 

podem ser uma nova alternativa para a reflexão, divulgação e circulação de assuntos 

sócio-político-culturais em Campos dos Goytacazes. Concluímos que é possível formar 
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um público crítico a partir da oferta sem custo de informação cultural de qualidade que 

mescle a informação objetiva com análises mais profundas e contundentes.  
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Página Inicial - Movamente 

 

 

 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de Reportagem - Movamente 
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Exemplo de Entrevista - Movamente 
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Exemplo da seção Pensei... - Movamente 
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Seção Mova-se - Movamente 
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