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Resumo 

 

Observar, estudar e discutir as produções jornalísticas na área de cultura é também estudar 

a própria cultura da qual fazemos parte. O artigo problematiza o jornalismo que, como 

mediador entre cultura e sociedade, produz em um contexto de hipercapitalismo no qual 

consumimos cultura como um bem material. Esse sistema influencia no modo como 

convivemos, consumimos e produzimos, e traz diversas perdas para o jornalismo cultural. 

O mercado jornalístico cultural entra nessa lógica hipercapitalista, modificando o modo 

como informa, noticia e representa a cultura, focando, superficialmente, no factual e na 

visibilidade.  
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Introdução 

Esse artigo é composto por discussões realizadas sobre cultura e seu tratamento 

pelo jornalismo na disciplina de Jornalismo Cultural da Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa). Entender e reconhecer cultura como uma manifestação cotidiana é 

compreender que fazemos parte dela. O modo como o jornalismo trata e apresenta a 

cultura socialmente também expressa e representa a nossa cultura. Assim, avistamos o 

jornalismo como uma atividade que faz a mediação entre cultura e sociedade, devendo, 

deste modo, problematizar constantemente a forma com que produz notícias, reportagens 

e artigos sobre esse tema. 

É sabido que vivemos em tempos de hipercapitalismo e que o mesmo influi sobre 

a forma como convivemos, consumimos e produzimos. Se a busca pela evolução 

tecnológica e material faz parte da essência do homem e da sociedade enquanto 

organismos em constante evolução e complexificação, podemos considerar que hoje ela 
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nos domina e provoca nosso imaginário. Consumimos cultura como um bem de mercado 

e, nesse processo, ela perde parte de sua essência como representação de um coletivo, 

atravessando as práticas sociais mais diversas, entre elas, o jornalismo, especificamente 

aquele que trata da cultura. 

O mercado jornalístico cultural do século XXI é agarrado a agendas e lucros e 

permite-se entrar na lógica do hipercapitalismo. Concebemos que esse processo gera 

diversas perdas ao jornalismo cultural, entendendo que suas produções deveriam ser mais 

aprofundadas, de modo a reconhecer no jornalismo uma das faces de acesso das pessoas 

à cultura. Frente a isso, caberia a esse modo de fazer jornalismo resgatar os espaços da 

crítica especializada, da problematização sobre a cultura e suas manifestações, bem como, 

elementos referentes ao acesso a mesma. Contrariamente, visualizamos que o jornalismo 

cultural exercido contemporaneamente é focado no factual e na visibilidade. 

 

Problematizações teóricas para pensar a cultura 

A conceituação de cultura é acompanhada de inúmeras vertentes. Essa variedade 

de entendimentos influencia, inclusive, a maneira como o jornalismo cultural noticia e 

informa. O olhar sobre a cultura, através da história se modificou e adquiriu 

generalizações na sociedade. É reconhecido que durante muito tempo a divisão entre alta 

e baixa cultura foi dominante perante a sociedade, o jornalismo e, até mesmo, entre 

pesquisadores da área. Com isso, pensadores críticos propuseram reflexões e debates 

sobre o que significaria cultura e o que ela representaria socialmente, sem hierarquiza-la. 

Entre esses pensadores está Raymond William que propôs uma sociologia da 

cultura em dois pontos: observacional e alternativa (SILVA, 2007, p.4). A primeira refere-

se aos estudos mais acessíveis de cultura por instituições sociais. Na segunda, sua 

sociologia entende a cultura sobre os aspectos de condições sociais, material social e a 

relações sociais nas obras de arte. Mesmo com essas considerações, a cultura e seu 

conceito ainda se tornam vagos e pouco apreensíveis. 

Em Guy Debord (Debord apud ROSA, 2013, p. 4), avistamos uma tentativa de 

descrição da cultura como um meio de unificação das sociedades e a arte como ruptura 

dessa unificação. Nesse entendimento, a cultura é compreendida como presente em todos 

os grupos sociais, mesmo que se expresse de maneira distinta. Por outro lado, a 

idealização e conceitualização de arte pode ser diferenciada. Essa separação provoca o 

esvaziamento da cultura como bem simbólico da sociedade e a torna refém do mercado.  
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É importante, ainda, situar o consumo cultural como um processo histórico que 

envolve a transformação dos bens culturais em mercadoria. Com a criação da prensa de 

Gutenberg e a disseminação da produção de jornais, começou-se a se ver um valor 

capitalista na circulação de conhecimento em massa. Esse processo se reflete no século 

XXI, onde o capitalismo se sobrepõe a concepção de cultura e ultrapassa barreiras, 

tornando-se o que temos concebido por hipercapitalismo. Além disso, com o 

desenvolvimento de uma interação midiática cada vez mais forte, novas formas de 

interação provocam uma transformação nos processos de comunicação, tornando-os uma 

ferramenta de poder para todas as áreas (THOMPSON, 1995). 

Segundo Lipovetsky e Serroy (2011), o hipercapitalismo se tornou o sistema a 

influenciar e organizar o modo de se agir em sociedade. Esse sistema impactou na vida 

individual e, também, no imaginário das pessoas. Nesse sentido, os autores citam: “O fato 

está aí: o espírito do tempo converteu-se no espírito do capitalismo, funcionando como 

uma cultura sem fronteiras, uma cultura-mundo” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 

39). A reboque desse fenômeno vem o hiperconsumo focado, sobretudo, na satisfação 

dos desejos individuais através da comercialização da cultura. A cultura-mundo da qual 

Lipovetsky e Serroy (2011) argumentam é justamente o sistema que engloba o 

hipercapitalismo, o hiperindividualismo e o hiperconsumo do século XXI. 

O jornalismo cai na mesma lógica do hipercapitalismo e valoriza o consumo 

cultural voltando-se para o happy end descrito por Edgar Morin (2011). Para Morin o 

hipercapitalismo trabalha com o imaginário dos indivíduos através da identificação. Ou 

seja, faz a ponte entre o real e o imaginário para satisfazer os desejos de seu público que 

busca o final feliz vendido pelo capitalismo. E esse sistema, intrínseco no jornalismo, é o 

que explica o fato de presenciarmos manchetes valorizando mais a arrecadação, em 

bilhões, de um filme hollywoodiano, do que sua essência como produto cinematográfico. 

Assim, o jornalismo vem tornando-se, cada vez mais, pautado por temas envoltos dos 

desejos e ânsias de uma sociedade hipercapitalista. 

Guy Debord (Debord apud ROSA, 2013, p. 6) contribui nessa discussão e mostra 

o lado da contemplação na sociedade do espetáculo. Após o esvaziamento da cultura, o 

indivíduo passa a contemplar sua vida em imagens, sem estar ativo de fato, o que chama 

de alienação. Dessa maneira, Debord questiona a liberdade do indivíduo que está 

condicionado à contemplação. 
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A ideia da contemplação decorre da separação entre os indivíduos e sua 

história. Decorre da alienação, ou seja, de um processo de produção 

onde o indivíduo está presente, mas não interfere, no qual, portanto, está 

passivo. Como se o sujeito na sociedade pudesse estar contrário ao seu 

próprio ser (ROSA, 2013, p.6). 

 

Por esse motivo surge a questão sobre como se consome o jornalismo cultural hoje 

e o modo como os jornalistas o produzem. Como argumenta Rosa (2013) em seu artigo 

“Jornalismo cultural para além do espetáculo” tudo o que se produz no jornalismo pode 

ser um reflexo da sociedade a qual faz parte, mas a questão encontra-se em como o 

jornalista produz, analisa e informa sobre as expressões culturais. A importância dada a 

eventos, lucros e festas, entre outros, reflete o hipercapitalismo, desvaloriza a capacidade 

crítica do público e ignora as identidades das minorias culturais, realocadas geralmente 

às margens da representação jornalística cultural. 

 

Problematizações para pensar o ethos jornalístico 

Podemos assumir que a habilidade principal de um jornalista é saber transformar 

um acontecimento em notícia. Entretanto, para isso ele precisa reconhecer uma série de 

critérios com os quais poderá definir o que é relevante para ser publicado ou não. Nesse 

sentido, temos o que chamamos de ethos jornalístico que envolve tanto elementos éticos 

quanto morais da profissão. Analisar de forma crítica, pensar sobre os acontecimentos, 

possibilitar acesso ao conhecimento são funções do jornalismo e que envolvem 

diretamente seu ethos.  

O ato de filtrar e dar visibilidade a informações confere ao jornalista uma posição 

privilegiada diante de empresas e outras instituições. Entre outros aspectos, é através da 

visibilidade proporcionada pelo jornalismo e pela publicidade que um negócio ou produto 

pode conquistar espaço e relevância dentro do âmbito da discussão midiática.  

Por conseguinte, deve-se diferenciar o jornalista assessor de imprensa e o 

jornalista de redação, sabendo que ambos alteram/reconfiguram seu ethos perante os 

atravessamentos institucionais do local onde trabalham. No jornalismo cultural essa 

diferença se dá pela maneira como os critérios de noticiabilidade se mostram, ou seja, 

como o jornalista assessor e o jornalista de redação produzem suas notícias e críticas. 

Alfonso (2015) em seu artigo “Jornalismo Cultural: perspectivas sobre mediação e ethos 

profissional a partir de entrevistas com jornalistas” expõe esses argumentos: 
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Embora, quase sempre, em mundos institucionais distintos, são colegas 

de profissão e na formação acadêmica passam pelo mesmo 

entendimento da ideologia profissional. O que entra em evidência na 

atuação destes dois subgrupos são interesses da mídia e 

organizacionais, numa disputa de visibilidade e de uma boa notícia, 

onde se estabelece uma relação envolvendo negociações e 

conveniências (ALFONSO, 2015, p. 5). 

 

Nessas negociações entra em destaque a relação entre ambos, já que para 

promover a instituição na qual trabalha o jornalista assessor precisa da colaboração 

profissional do jornalista da redação. Este último, por sua vez, não pode deixar de ter uma 

visão crítica sobre o que o assessor apresentou. Assim, o ethos profissional em jornalismo 

encontra-se sempre em constante movimentação, reconfigurando suas dinâmicas dentro 

dos vários ambientes da produção noticiosa. 

Alfonso (2015) também traz à discussão sobre o valor simbólico do jornalismo 

que, como toda a profissão, tem algo a buscar. Seja como mediador, formador de opinião, 

assessor de imprensa ou produtor de conteúdo, um elemento é essencial para o 

profissional de jornalismo: credibilidade. A credibilidade conquistada carrega a ideia de 

confiança, um contrato entre leitor e jornalista, no qual o primeiro crê que o jornalista 

apurou os fatos com compromisso, de modo a oferecer ao seu público informações 

necessárias para o conhecimento de determinado tema.  

Esse valor simbólico, porém, entra em um cenário entrópico quando consideramos 

as condições de produção jornalística no contexto contemporâneo, os obstáculos 

enfrentados pelos jornalistas no momento de apuração das notícias, a necessidade de 

publicação cada vez mais veloz, a falta de tempo para pesquisa e investigação, enfim, 

fatores quase todos vinculados à dinâmica das redes digitais de comunicação e que 

tensionam a produção jornalística de modo direto.  

No âmbito do jornalismo cultural, essa problemática afeta o trabalho do jornalista 

cotidianamente, influenciando, inclusive, a escolha das temáticas, pautas e formas de 

fazer jornalismo sobre a cultura e suas manifestações.  Um exemplo muito claro disso 

pode ser visualizado no apego a agendas de shows, lançamentos de livros, filmes, peças 

de teatros, etc. Torna-se mais simples noticiar dentro desse formato, evitando percursos 

mais complexos da apuração jornalística, que estaria voltada à crítica cultural, por 

exemplo. 

A questão vai muito além da falta de apuração do jornalista. Na área da cultura, é 

comum vermos críticas e reportagens superficiais ou apenas cópias de releases enviados 
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pelas assessorias de imprensa. Segundo Sobral (2012, p. 20), essa forma de produzir 

representa um novo jornalismo cultural, voltado para a “informação factual e promocional 

calcada na agenda cultural”. Esse “novo” jornalismo citado pelo autor é estratificado no 

hipercapitalismo e na ideia do que é mais aceito pelo público. Compreendemos nesse 

modo de fazer uma falta de espaço para experimentações, para a crítica, para o 

questionamento sobre a cultura e sua potencialidade, limitando-se à ideia de satisfazer os 

desejos do público de maneira rasa. 

Nesse aspecto, Daniel Piza (2004) identifica e explica três problemas do 

jornalismo cultural brasileiro referentes às suas produções. O primeiro é a atenção mais 

voltada para o uso das agendas, o que resultaria em um maior espaço para produtos 

culturais de bilheteria e público previsíveis. O segundo problema é referente à qualidade 

dos textos, releases, que não se aprofundam e se limitam a poucas informações, utilizando 

de linguagem rasa. Por terceiro, a desvalorização do espaço e função das críticas e 

resenhas. Para o autor, ainda, a crítica estaria hoje no jornalismo cultural ocupando papel 

coadjuvante, podendo ser caracterizada como “sempre secundária a esses anúncios (a 

agenda), com poucas linhas e pouco destaque visual, mais e mais baseada no achismo, 

no palpite, no comentário mal fundamentado [...]” (PIZA, 2004, p. 63, grifos nossos). 

O espaço da crítica é onde a habilidade jornalística se evidencia, a partir da 

capacidade do jornalista de análise e observação da cultura e de suas manifestações. A 

história do jornalismo cultural contempla, por exemplo, grandes escritores da literatura 

brasileira e mundial como Machado de Assis e Edgar Allan Poe. Dessa história 

deveríamos manter a herança de uma forte análise crítica que informe e proponha 

conhecimento ao leitor.  Nesse aspecto, é preciso que o jornalista também deixe em 

evidência os seus critérios utilizados para avaliar determinado tema. Nem sempre o leitor 

conhecerá os critérios de avaliação de um filme como os enquadramentos, a fotografia e 

o roteiro. Frente a isso, Silva (2007) descreve que o jornalista deve evitar usar de 

expressões profissionais, entendendo sua função é, também, a de mediação entre a cultura 

e o público. 

 

Descartar as regras artísticas, entretanto, não é a solução, na medida em 

que sem elas, as transgressões que possibilitam a evolução do campo 

artístico não teriam sentido. É preciso, portanto, que o crítico tenha o 

domínio das regras para saber como e porque elas foram ou não foram 

aplicadas e quais as intenções do artista. Para eliminar por completo a 

crítica baseada em “achismos” (SILVA, 2007, p.12). 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

É a predominância de “achismo” que afeta a qualidade da crítica no jornalismo 

cultural. Citamos como exemplo pontual a resenha do site “Tenho mais discos que 

amigos” e que versa sobre o show da banda Aerosmith em São Paulo no dia 15 de outubro 

de 2016. Ao analisarmos esse produto em suas partes, logo de início, o título “Aerosmith 

arrasta multidões em São Paulo pela sexta vez” já propõe a ideia de agenda ao 

supervalorizar a visibilidade (“multidões” e “sexta vez”) em detrimento a outros 

elementos componentes da apresentação artística. A resenha segue com o uso de 

expressões “genéricas” para descrever o show como “o público se arrepiou”, “a plateia 

foi à loucura” sem a procura de uma diferenciação e/ou aprofundamento sobre a atração. 

Em nenhum momento analisa ou realiza crítica de forma séria e com aprofundamento 

sobre as músicas, a performance da banda, o desempenho dos músicos, etc. Pelo 

contrário, segue a lógica de setlist do show, apontando em que momento a banda tocou 

as músicas mais famosas, despreocupando-se em, por exemplo, traduzi-las do inglês para 

o português, ou trazê-las para um contexto diferente. Longe de propor uma argumentação 

totalizante, entendemos que o exemplo questionado aqui exemplifica, em grande parte, o 

modo como a crítica em jornalismo cultural vem sendo esboçada em diversos espaços 

midiáticos.  

Deve-se levar em conta que o jornalismo atua na lógica do senso comum, trabalha 

com diversos conhecimentos e tem o poder de promovê-los ou degradá-los através da sua 

linguagem. Por esse motivo é importante discutir o jornalismo como gatekeeper e 

potencial formador de opinião, já que a procura por credibilidade também leva em conta 

o ato de opinar e informar sobre outras áreas (METISCH, 1997). 

Preocupado com essa problemática, Daniel Piza (2004) organizou dez dicas para 

quem quer produzir crítica na área de jornalismo cultural. Entre essas dicas, estão: traduzir 

jargões profissionais para o público; ser criativo; duvidar de tudo o que ouvir para trazer 

o conteúdo mais verossímil possível, entre outras questões de estilo de texto. O autor 

também pontua as qualidades que um jornalista cultural deve ter. 

Mas o que deve ter um bom texto crítico? Primeiro, todas as 

características de um bom texto jornalístico: clareza, coerência, 

agilidade. Segundo, deve informar ao leitor o que é a obra ou tema em 

debate, resumindo sua história, suas linhas gerais, quem é o autor etc. 

Terceiro, deve analisar a obra de modo sintético mas sutil, esclarecendo 

o peso relativo de qualidades e defeitos, evitando o tomo de "balanço 

contábil" ou a mera atribuição de adjetivos. [...] Mas há um quarto 

requisito, mais comum nos grandes críticos, que é a capacidade de ir 

além do objeto analisado, de usá-lo para uma leitura de algum aspecto 
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da realidade, de ser ele mesmo, o crítico, um autor, um intérprete do 

mundo (PIZA, 2004, p. 70). 

 

A problemática da comunicação digital 

É fato que a internet mudou a forma como produzimos conteúdo, principalmente, 

para o jornalismo. Talvez o fenômeno atual mais contundente possa ser nomeado como a 

utilização das redes sociais digitais no ano de 2013, durante as manifestações contra o 

governo, no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Enquanto as grandes mídias 

tradicionais hegemônicas cobriam os eventos em distância dos manifestantes, jornalistas 

independentes se amontoavam na multidão para realizar uma cobertura mais próxima da 

realidade, utilizando câmeras de baixa qualidade e texto, muitas vezes, improvisado e sem 

revisão e/ou edição. Ao se deparar com a cobertura independente/amadora ganhando 

espaço e públicos, as mídias tradicionais viram-se obrigadas a buscar outros meios para 

fazer cobertura. Entre as estratégias adotadas estava a divulgação de vídeos e fotografias 

feitas por participantes das manifestações. 

Esse caso reafirmou a importância da internet como ferramenta imprescindível 

para o jornalismo, enfatizando o papel da rede como parte do universo jornalístico. 

Acontece que com esse novo espaço, as formas de produzir conteúdo tiveram de ser 

adaptadas para o novo público que se formava. Novas formas de resistências, a partir de 

coletivos que utilizam da internet como ferramenta de luta, por exemplo, conformam 

parte dos públicos cada vez mais heterogêneos e multifacetados avistados na rede. 

 No caso específico dos coletivos, utilizamos do pensamento de Lago Martínez 

(2012) para discutir exemplos de grupos que lutam contra a mídia hegemônica e suas 

formas de conservar poder através dos meios de comunicação de massa. Para a autora, a 

internet possibilita a esses coletivos a oportunidade de armazenar suas memórias e seus 

registros. Ainda segundo Lago Martínez (2012), esse armazenamento possui dois lados: 

o da produção de novos conteúdos e o da reprodução técnicas desses conteúdos.  

  
El problema es que toda la maraña legal diseñada para ejercer el control 

el nuevo contexto tecnológico, genera innumerables tensiones entre las 

formas de generar contenidos, producir conocimiento y compartir 

obras, y las industrias culturales (discográficas, editoriales, 

distribuidoras, etc.) que presionan para limitar y controlar el flujo libre 

de información y circulación de la producción artística e intelectual 

(LAGO MARTÍNEZ, 2012, p. 134)4. 

                                                 
4  Tradução livre para o português: “O problema é que todo emaranhado desenhado para exercer o controle do novo 

contexto tecnológico gera inumeráveis tensões entre as formas de gerar conteúdos, produzir conhecimento e 
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Na discussão ampliada do seu pensamento a autora apresenta dois pontos de vista: 

o primeiro refere-se ao fato de que com a internet as formas de reprodução de obras se 

tornam mais frequentes e com isso o plágio aumentaria. É difícil manter as obras sobre 

domínio restrito quando tudo pode ser multiplicado e reproduzido tão facilmente na web. 

Nesse ponto, avistamos semelhanças com a proposta de reprodução técnica trabalhada 

por Walter Benjamin (1989), na qual argumenta que o processo de reprodutibilidade 

técnica potencializa a perda da essência da obra original. Se, para Benjamin, o avanço da 

modernidade já apresentava riscos às obras de arte originais, compreendemos que a esfera 

digital e suas novas ferramentas tendem a potencializar aquilo já proposto pelo autor. As 

possibilidades de compartilhamento em massa dificultam a vigilância e facilitam a cópia 

dos produtos comunicacionais produzidos por coletivos, por usuários comuns ou até 

mesmo por grandes corporações midiáticas. 

Em outro viés, Lago Martínez (2012) trata da oportunidade de grupos e artistas 

poderem divulgar e exibir suas obras no ambiente digital, concebendo que o mesmo 

possibilita maior acesso e visibilidade. Segundo a autora, os coletivos reconhecem que a 

internet não dá total visibilidade aos seus produtos, mas permite que seus públicos tenham 

acesso facilitado, além das possibilidades de compartilhamento e discussão em espaços 

antes impensados.  

Reconhecemos que o avanço do uso da internet pelo jornalismo cultural tem 

possibilitado que a área se diferencie e ganhe novas formas de fazer e pensar o jornalismo 

preocupado com o âmbito da cultura. Sites dedicados a resenhas e críticas são cada vez 

mais comuns e atendem a públicos mais específicos nas áreas de cinema, música e 

literatura. Não só resenhas e críticas, mas, também, grandes reportagens, reportagens 

especiais, entrevistas e demais conteúdos diferenciados, geralmente não encontrados nos 

cadernos e editorias de cultura das grandes mídias tradicionais. 

Como exemplo disso, citamos o site “Risca Faca”. O site é composto por análises, 

reportagens, notícias e se preocupa em tratar a cultura e suas manifestações de maneira 

mais aprofundada do que o jornalismo habitual. Algumas de suas análises incluem 

conversas entre os jornalistas, que são transcritas, na tentativa de discussão sobre um 

produto cultural e sua conexão com o contexto atual. Outro exemplo positivo que 

destacamos é o jornal independente “CALLE2”, que produz conteúdos ligados à América 

                                                 
compartilhar obras, e as indústrias culturais (discográficas, editoriais, distribuidoras, etc.) que pressionam para limitar 

e controlar o fluxo livre de informação e circulação da produção artística e intelectual”. 
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Latina, preocupando-se em evidenciar expressões culturais de nosso continente, 

movimentos sociais vinculados à produção cultural, bem como, a promoção e divulgação 

de artistas latino-americanos.  

Entretanto, apesar dos exemplos trazidos para discussão aqui, ainda avistamos que 

os espaços de comunicação digital são pouco aproveitados pelo jornalismo cultural, 

principalmente aquele realizado pelas mídias tradicionais, que avista nas práticas 

realizadas na esfera digital espaços de experimentação, relacionados principalmente à 

mídia alternativa.  

 

Considerações finais 

O jornalismo cultural possui em sua história a característica marcante de analisar 

expressões da cultura da sociedade na qual se insere. No século XXI, sobretudo, nunca se 

precisou tanto de um jornalismo – não só cultural – que observe criticamente o contexto 

em que vivemos. Mas essa área cai na mesma lógica do hipercapitalismo e com isso deixa 

lacunas em suas produções. 

Jornalistas de redação e jornalistas assessores configuraram suas produções 

através de demandas do mercado e da necessidade de visibilidade. Mesmo com o avanço 

da comunicação digital e o conhecimento de suas ferramentas por parte da grande mídia, 

as produções jornalísticas insistem em se manter dentro de padrões superficiais, não 

aproveitando, por exemplo, experimentações e outras possibilidades de tratamento de 

temáticas que envolvem a cultura e que já são feitas nos espaços digitais.  

As lógicas do hipercapitalismo atravessam o ethos jornalístico, e, 

consequentemente, mudam as perspectivas para um novo jornalismo cultural preocupado 

com agendas, shows, blockbusters, famosos, do que necessariamente expressões culturais 

de algum coletivo. 

Dentre as diversas discussões que podem ser elencadas sobre a prática do 

jornalismo cultural no século XXI, compreendemos que a mais produtiva, nesse 

momento, reside na utilização da esfera digital como potencializadora do 

compartilhamento e das discussões geradas em diferentes públicos.  

Além disso, nossa concepção parte do pressuposto de que a cultura e suas 

manifestações fazem parte de nosso existir cotidiano. Desse modo, caberia ao jornalismo 

preocupado em tratar desses elementos a tarefa ímpar de proporcionar visibilidade e 

alcance cultural a sujeitos e públicos distintos, promovendo, dentre outras dinâmicas, um 
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aprendizado cultural diversificado. Nesse processo de encontro com a cultura e sua 

crítica, sujeitos e sociedades estariam realocados em posições férteis à convivência 

multicultural, pautada no entendimento, na tolerância e no conhecimento. 

Por fim, apontamos que o jornalismo cultural praticado contemporaneamente 

necessita de um exercício metacrítico que permita compreender o panorama atual de suas 

produções. Essa compreensão permitiria a visualização de formas distintas de produção; 

de melhor aproveitamento de pautas; aprofundamentos de temáticas; fuga de produções 

simplistas; busca por outras formas de fazer que não meramente aquilo que já 

mencionamos e que desmerecem o trabalho jornalístico profícuo que poderia ser realizado 

junto à cultura. 
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