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Resumo 

 

O presente artigo visa defender a necessidade de jornalistas especializados, com 

enfoque no jornalismo cultural, como alternativa para a fuga da superficialidade que faz 

um recorte da realidade. Além de discutir os conceitos do jornalismo especializado e as 

problemáticas existentes o artigo mostra, através de uma análise do portal mais acessado 

do estado, que em Sergipe há um déficit na produção de narrativas culturais e torna-se 

necessário ter um canal produzido e alimentado por jornalistas que se dedicam ao 

estudo das expressões culturais. 
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Introdução 

 

Em tempos em que se discute a convergência cultural esse artigo não pretende ir 

de encontro a essa tendência, mas propor a reflexão sobre a necessidade da 

especialização por área e não por meio de comunicação. A miséria informacional é 

marcada pela nuvem de informações que muitas vezes nos causa cegueira. Além do 

excesso, o usuário sofre com a falta de informação historicizada, importante para 
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reflexão sobre a realidade apresentada, realidade esta construída pelos produtores da 

informação ao escolherem determinados assuntos a serem discutidos, ao analisarem 

com base na superficialidade. 

A mídia “melhor sistema de informação que se pode conceber” produz e 

transmite imediatamente centenas de informações de e para qualquer parte do planeta. O 

conteúdo das mesmas é diversificado assim como o profissional. O jornalista é um 

profissional cada vez mais multi, poli, trans e esse fato pode estar influenciando a 

produção de conteúdo. Assuntos que deveriam ser tratados por especialistas são 

abordados por jornalistas que escrevem de política a turismo. As áreas podem até ser 

relacionadas, mas nem sempre a informação deve ser generalizada ou com poucos 

desdobramentos. A formação especializada do jornalista permite uma visão mais 

detalhada da realidade, seja qual for a área de conhecimento. 

 São objetivos desse trabalho: determinar o escopo do que o jornalismo cultural 

pode abranger; entender primeiro o que vem a ser o jornalismo cultural, a partir daí 

fazer uma análise de até onde ele pode alcançar, quais as mudanças verificadas durante 

o tempo e como ele se posiciona hoje na revolução dos meios de comunicação que a 

internet proporcionou.  

Nesse artigo, tomamos como base a produção jornalística cultural local, focando 

na análise de textos jornalísticos ligados à cultura sergipana publicados no portal Infonet 

para ter uma ideia mais clara de como se pratica o jornalismo cultural em Sergipe, suas 

características e como um dos sites mais acessados do Estado noticia assuntos ligados à 

área no Estado. A necessidade do jornalista especialista será discutida e sustentada na 

análise dos textos do Portal Infonet durante pesquisa realizada no período de 12 a 19 de 

junho  de 2012 sobre expressões culturais, elencando a forma e os principais assuntos.  

A pesquisa foi baseada na leitura dos textos postados no período de análise, 

tendo como principal requisito o temas referentes a cultura local, como agenda cultural, 

dicas de filmes, horário de cinema, além de reportagens ligadas ao tema, com base nas 

teorias estudadas a partir de autores que refletem sobre o jornalismo cultural. 

.  

 

Superficialidade e o recorte da realidade no jornalismo 

 

A comunicação estabelece a dominação a partir da consciência do outro e assim 

o dominador julga ou condena, acreditando que os detentores da comunicação praticam 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

 3 

a verdade absoluta. Desse modo, a verdade será daquele que possuir o poder da 

comunicação e consequentemente terá o controle em suas mãos. 

 

A conclusão a que chegamos é a de que uma coisa existe, ou deixa de 

existir, a medida em que é comunicada, veiculada. É por isso, 

consequentemente, que a comunicação é duplamente poderosa: tanto 

porque pode criar realidades, como porque pode deixar que existam 

pelo fato de serem silenciadas. (GUARESCHI, 2004, p.14) 

 

Se a comunicação detém o poder, a mesma exerce a construção de significados, 

que frente às revoluções em curso, é desenvolvida por meio de objetivos sociais de cada 

indivíduo ou grupo. Os fatos apresentados à sociedade no jornalismo diário estabelecem 

uma relação semelhante, de construção da realidade, por esse motivo é necessário o 

cuidado com a forma com que cada assunto é tratado.  

O jornalista não apenas retrata a realidade, mas a partir dos seus valores e 

posição na sociedade ele acaba construindo e por vezes reconstruindo a realidade. É 

difícil pensar o jornalismo como uma mera reprodução do real, essa transparência 

inexiste no campo da produção e transmissão de mensagens formadas por códigos 

compreendidos de formas diferentes para cada leitor. Guareschi ainda acredita que se é 

a comunicação que constrói a realidade, quem detém a construção dessa realidade 

detém também o poder sobre a existência das coisas, sobre a difusão das ideias, sobre a 

criação da opinião pública.  

Quando se trata de influencia na opinião pública, é necessária muita cautela. Ao 

se tomar como referência o outro, instituídos de pensamentos e valores diferenciados, é 

preciso se colocar no lugar do outro e sobrepor qualquer expectativa que garanta o 

entendimento sobre o assunto apresentado. Deve haver um investimento no processo de 

construção da notícia, desde os primeiros impactos com o que se vê permeando pelas 

influências do meio até a justaposição de palavras que unidas formam um texto coeso e 

detento de informações que visam esclarecer determinado assunto, fazendo o máximo 

de contribuição possível, sem superficialidades.  

 

Mais do que um anúncio ou simples enunciar dos fatos, as notícias 

informam sobre um tema, numa abstração que visa formar um  conceito 

de natureza ideológica. O jornal incorpora, assim o tom do jornalismo 

de revista, que fala ao leitor como se já tivesse algum conhecimento do 

tema tratado: seja através do rádio, da TV, de jornais  ou de livros. 

(SODRÉ, 1986, p. 32) 
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Na produção da notícia devem ser levados em conta os atores sociais envolvidos, 

e assim informar ao leitor com o máximo de dados quantitativos e qualitativos, com 

busca de explicações e contribuições das melhores possíveis e assim aproximar um 

pouco mais da realidade proposta, além disso, a credibilidade da informação é colocada 

em xeque neste momento.  

Após a elaboração da realidade proposta pelo jornalista e leitura e absorção das 

informações passadas, é que o leitor reconstrói assim a sua realidade. Para sanar todas 

as dúvidas que podem surgir no leitor é preciso ainda o aprofundamento dos temas. 

O conhecimento sobre algo ou alguém se dá através da pesquisa, do 

aprofundamento dos fenômenos sociais e no caso deste artigo, culturais. E para tecer 

uma narrativa jornalística mais próxima da verdade o jornalista precisa de 

conhecimentos específicos. 

 

Assim como os processos culturais da sociedade – das artes, dos 

eventos, do entretenimento – não existem sem as falas, que sobre eles 

se desenvolvem pelo jornalismo – crítico ou não, o jornalismo cultural 

não se aprimora ou sequer existe sem a crítica com que a sociedade 

esteja disposta a esquadrinhar os modos segundo os quais é 

informada, em seus jornais. (GADINI, 2009, p. 16) 

 

 

 Para escrever sobre cultura, por exemplo, é preciso ter estudado todas as teorias 

que a cultura dispõe. No entanto, essa especialização do jornalista é a proposta para 

maior aproximação da realidade, tendo em vista que a superficialidade acaba por fazer 

apenas um recorte da realidade.  

 

Especialização no jornalismo: uma alternativa 

 

O aprofundamento de um determinado conteúdo, que passa a ser consumido por 

quem tem interesse pelo assunto é o que a especialização no jornalismo possibilita.  E 

esta especialização de conteúdo pode ser uma alternativa para a fuga da 

superficialidade, e no entanto, a aproximação da realidade que se deseja propor. Para 

Ana Carolina Abiahy (2000), “o papel do jornalismo especializado seria o de orientar o 

indivíduo que se encontra perdido em meio a proliferação de informações das mais 

variadas fontes”. 
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Para entender a necessidade dessa segmentação é preciso compreender que se 

vive um período econômico que preza, de acordo com Abiahy, pela homogeneização 

dos padrões culturais e esse período deve-se ao processo de globalização, que atinge a 

segmentação de mercado, mas não necessariamente à homogeneização de conteúdo. 

 

[...] com o desenvolvimento material dos meios de comunicação 

mudou a forma das pessoas se relacionarem com o produto 

informativo. As produções especializadas compreendem que 

justamente pelo excesso de informação que chega diariamente, o 

indivíduo sente necessidade de uma orientação para o que seja de seu 

maior interesse, por isso existe a busca crescente por materiais mais 

direcionados. (ABIAHY, 2000, p.14) 

 

 

Com a TV a cabo as pessoas passaram a escolher o conteúdo que desperta seu 

interesse em vez de esperar por um programa porque há canais segmentados por temas. 

Já com a popularização da internet, o conteúdo infinito disponível faz com que cada 

interessado escolha o que quer acessar e simplesmente descarte o que não quer saber. 

Dessa forma, a segmentação de conteúdo atende àqueles que buscavam uma linguagem 

e conteúdo adequado ao seu gosto, assumindo um papel de agregar os indivíduos no 

nivelamento do conhecimento, sem perder os princípios básicos da linguagem e da 

informação, mas com maior propriedade sobre o que está sendo falado, o que permite 

aprofundamento. 

 Entre os dispositivos, a revista é o que mais viabiliza a formação de um público 

específico e a multiplicidade de conteúdo. No jornalismo cultural, os benefícios dessa 

segmentação é ainda maior. Através da revista Cult, que trata sobre literatura e a Bravo, 

que cobre o meio cultural, por exemplo, o assunto é abordado fora do viés acadêmico e 

torna-se acessível, permitindo, então que os assuntos ligados a cultura tornem-se mais 

interessantes. 

Estas revistas trazem análises que jamais poderiam ser profundas o 

bastante se fossem destinadas à mídia acostumada com resenhas de 

última hora, sem a devida preocupação que acompanha um veículo 

apropriado para uma permanência mais duradoura com o seu público 

(ABIAHY,2000 p.20) 

 

Para a elaboração desse conteúdo específico, faz-se necessária uma melhor 

qualificação do jornalista, uma vez que há insuficiência no preparo desse profissional. 
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De acordo com Marília Scalzo (2004) os jornalistas especializados cobrem funções 

culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. Entretêm, trazem 

análise, reflexão, concentração e experiência de leitura. 

Nas escolas de graduação é priorizado o conhecimento geral básico, no qual 

sabe-se de tudo, mas superficialmente. Para manter a qualidade é preciso ir além do já 

habitual lead e direcionar as informações. 

Ferreira ressalta que a primeira necessidade, ao se estar fazendo uma publicação 

específica, é o conhecimento do público a que ela se destina para poder adaptar a 

informação jornalística dentro de parâmetros mais maleáveis ao leitor. 

Em uma sociedade que as informações são despejadas a todo momento faz-se 

necessária a segmentação jornalística com a finalidade de aprofundar discussões e 

oferecer um conteúdo mais denso àqueles que simpatizam como a temática, seja 

política, economia, saúde, moda,cultura entre outros. Assim, o artigo parte para a 

necessidade dessa especialização para o jornalista cultural. 

 

Definição e Dilemas do Jornalismo Cultural 

 

 

A conceituação de jornalismo cultural sempre foi motivo de muita controvérsia. 

Primeiramente, se pegarmos a definição de cultura ao pé da letra, pode vir a aceitar que 

tudo que é produzido estaria dentro da análise do jornalismo cultural. Segundo 

LARAIA (2009), “a cultura engloba tudo que é transmitido pelo pensamento e ações 

humanas”, assim sendo transmitidos para outras gerações. Para evitar essa abrangência, 

convencionou dizer que o jornalismo cultural teria que estar ligado a atividades 

relacionadas à arte e também ao entretenimento. Essa limitação, como se pode observar, 

trouxe também um dos grandes dilemas do jornalismo cultural, que é o de ser ou não 

crítico em relação ao que se consome como cultura.  

Nota-se em diversos meios de comunicação uma separação entre os jornalistas 

da área que lidam com a cultura de forma elitista, tentando se isolar de temas dito 

populares, ou então os analisando sob um prisma extramente crítico e até por vezes um 

tanto preconceituoso, e àqueles que lidam com a parte da cultura tida como mais leve, 

sem uma maior preocupação em análises mais aprofundadas de temas, colocando em 

primeiro lugar o que as empresas de comunicação convencionaram indicar como de 

interesse da população. Nos cadernos culturais dos grandes jornais de hoje, nota-se 
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claramente esse dilema. Na Folha de São Paulo, por exemplo, de um lado temos textos 

elaborados de jornalistas e pensadores sobre os mais diversos temas, centrados no 

caderno semanal “Ilustríssima”, outrora conhecido como caderno “Mais”.  No caderno 

diário denominado “Ilustrada”, no meio de alguns textos notadamente críticos, notamos 

a predominância do jornalismo mais ligado à área de entretenimento, com notícias sobre 

espetáculos teatrais, televisão, com um viés bem menos analítico e mais ligado às 

novidades, os acontecimentos da área. 

Para Cunha (O jornalismo cultural sofre, portanto, de uma “dupla influência do 

caráter industrial da cultura.” (CUNHA, p.4). De um lado a padronização do texto, com 

as exigências e limitações do veículo de comunicação. De outro, a necessidade de 

análise crítica dos elementos culturais, além do entendimento da indústria cultural, o 

que leva a uma fuga dos padrões pré-estabelecidos. Lidar com o elemento cultural 

também incentiva o jornalista da área a criar, tentar sair do campo do normal para, de 

certa forma, surpreender, inovar. Quando se analisa uma peça teatral, por exemplo, tem-

se que ter total referência em relação a tudo que envolve essa produção, desde a 

iluminação até a linguagem típica do teatro. Quando se fala de uma celebridade, nesse 

momento pouco pode se inovar, apenas está saciando a sede dos leitores por entrar num 

ambiente que não é o seu, sem uma necessidade de ser crítico, apenas de informar. 

 

Análise do Webjornalismo Cultural no Portal Infonet  

 

 

Durante os dias 12 a 19 de Junho de 2012, todos os textos ligados à parte 

cultural do portal Infonet foram analisados, tanto no que diz respeito à qualidade da 

informação prestada, como no que diz respeito aos termos utilizados, se eram ou não 

apropriados para aquele tipo de texto. Também procurou verificar como se coloca o 

portal Infonet em relação ao dilema máximo do jornalismo cultural, que é o de ser 

informativo ou analítico. No portal encontramos basicamente matérias curtas de cunho 

cultural, com poucas reportagens mais aprofundadas. Também pode se encontrar 

resenhas, notadamente na parte de dicas de DVD. 

Primeiro aspecto identificável no que se refere à área de cultura do portal é que 

dificilmente conseguimos localizar textos ligados à editoria de cultura na página inicial 

do portal. Indo ao encontro a uma tendência global na área de jornalismo, dificilmente a 

parte de cultura é vista como um assunto que chame atenção suficiente para merecer um 
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grande destaque. Quando esse destaque é identificado, normalmente o que se vê são 

assuntos ligados à área de entretenimento, notadamente ligados à divulgação dos 

festejos juninos do estado. 

Outro aspecto observado no portal é a predominância de textos de caráter 

informativo sobre os de cunho mais analítico. Existe um colunista regular ligado à área 

de cultura, que é Gustavo Aragão. O interessante é notar que, apesar de seu nome 

aparecer com destaque na parte de cultura, seu último texto data de novembro de 2011. 

Portanto, observa-se um claro desinteresse dos responsáveis pela editoria de cultura em 

atualizar os links da editoria. Mesmo com um claro foco na parte informativa, a 

produção de textos noticiosos da área cultural é mínima. No período analisado, foram 

produzidos apenas 23 textos ligados à área cultural. Para estabelecermos como 

comparativo, durante o mesmo período, da editoria de política foram publicados 33 

textos. Na área de esportes, esvaziada com o fim do Campeonato Sergipano de Futebol, 

tivemos a publicação de 25 textos durante a semana. 

Dos textos publicados, os informativos passavam a impressão de serem simples 

cópias de informes de assessorias, com poucas informações. A grande maioria apenas 

anunciava de forma “quadrada” eventos que iriam ocorrer na capital, com fotos de 

divulgação, notando a pouca presença dos repórteres da área nos locais onde as 

atividades seriam desenvolvidas. 

Outro aspecto observado é a falta de utilização de multimídia no espaço. Em 

todos os textos lidos durante a semana, apenas a presença de texto e fotos (no geral, uma 

foto por texto). É até irônico observar que num jornalismo onde se tem a possibilidade 

de maior interação entre o emissor e o receptor, seja por meio de mídias, seja pela 

participação do leitor, o que se vê são pouquíssimos comentários. Isso denota mais uma 

vez uma falta de vontade do que organizam o portal em criar um diferencial e um 

chamariz para área tão importante.  

Junto com essa falta de inovação, o que se vê são poucos acessos e, portanto, 

pouca repercussão. Outro fator que ajuda a baixa repercussão é a presença maciça de 

textos com cunho de assessoria, sem um maior estímulo ao senso crítico da população 

que acessa o portal. A única exceção que se aplica nessa semana foi o texto “Véio: Arte 

popular do sertão de Sergipe para o mundo”, das jornalistas Verlane Estácio e Raquel 

Almeida, que vem a ser a editora do portal. Nesse texto, nota-se um trabalho mais 

cuidadoso, como fotos do próprio portal (não existe o nome do fotógrafo nas fotos que 

aparecem no texto, não deixando claro se foram as próprias repórteres que as tiraram). 
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O texto é simples, sem grandes erros de concordância e português, mas por vezes 

merecia um melhor e mais aprofundado tratamento dos temas noticiados.  

No portal que se denomina “Diversão”, temos a Agenda Cultural do Estado, 

além da programação dos filmes em cartaz. Também existe uma parte de dicas de DVD, 

além da divulgação de fotos relativas a eventos de lazer realizados basicamente na 

capital. Nessa mesma área, se concentram as promoções do portal, com sorteio para 

peças de teatro e outros eventos culturais. Mais uma vez se nota pouco interesse na 

exploração da parte analítica do jornalismo cultural. O espaço é aproveitado apenas para 

divulgar, com exceção das dicas de DVD, onde a jornalista Suyene Correia comenta 

sobre alguns filmes de forma mais analítica. Na parte de cinema, junto com os horários 

dos filmes, existe um pequeno resumo do que trata a obra, junto com uma análise muito 

pouco aprofundada. Mais uma vez se verifica um pouco aproveitamento do potencial da 

internet para a comunicação com o receptor da mensagem.  

Na parte do comentário dos DVD’s, nota-se certo elitismo da jornalista, evitando 

comentários sobre obras mais populares, o que pode afugentar o leitor médio do portal. 

Além disso, observa-se uma diferença em relação aos outros meios de comunicação, 

que é a falta de preocupação com a atualidade. Os DVD’s comentados nem sempre são 

de lançamento recente, além de vários deles serem muito difíceis de serem encontrados 

em locadoras. O ponto positivo desse aspecto é a fuga do óbvio, que é interessante num 

portal que não tem, no geral, essa preocupação. O negativo é a criação de uma 

segmentação que pode afastar o leitor médio e interessado em cinema.  

Muitas das críticas à postura do portal podem ser justificadas com a pouca 

quantidade de profissionais vinculados à área. Como jornalistas especializadas, temos 

apenas duas pessoas, que cuidam do suprimento de informações da área cultural, o que 

denota uma falta de interesse do portal em ampliar a área de atuação cultural. Nunca que 

o tamanho do Estado pode ser dado como desculpa para o pouco investimento no 

jornalismo cultural.  

No geral, nota-se uma tendência, na produção de jornalismo cultural, à 

superficialidade. Após a análise de todo o material da semana, vê-se que não existe uma 

preocupação em valorizar a cultura sergipana no veículo. 

A imprensa tem papel primordial no debate em torno da cultura sergipana, e 

trabalhando apenas num papel de mero informado, perde-se uma oportunidade única de 

fustigar a população a pensar a cultura do estado e contribuir para a formação de um 

sentimento de sergipanidade forte, mas extremamente crítico. A imprensa deve sair do 
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seu estado letárgico de apenas passar adiante informações recebidas, sem uma maior 

preocupação em debater de forma transparente e ouvindo diversas cabeças pensantes, 

para uma posição tanto mediadora como provocativa.  

 

Conclusão 

 

Ultrapassar fronteiras e conectar-se com o outro, assim o jornalista deve se 

comportar diante da miséria informacional em que se vive. A alternativa essa 

superficialidade, torna-se o aprofundamento e aproximação com o público, é a 

especialização do conteúdo que cativará o público.   

Após o estudo relacionado à segmentação do jornalismo com enfoque no 

jornalismo cultural, observou-se a necessidade do jornalista entender a fundo todas as 

nuances da área cultural. Tendo um embasamento teórico que o auxilie na construção da 

narrativa jornalística. É fato que há ainda um dilema que cerca a função do jornalismo 

cultural entre ser crítico e apenas ser informativo.  

Diante da variedade de temas que podem ser propostos, como diversidade 

cultural, além da própria sociedade como ator cultural, verificou-se que há um espaço 

restrito para a reflexão sobre a cultura de maneira geral. 
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