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RESUMO

Neste estudo monográfico refletimos sobre os modos de produção e consumo do 
jornalismo cultural no cenário das novas mídias e na sua fase de convergência. 
Em fase de transição o webjornalismo aponta as possibilidades de utilização da 
internet como uma plataforma onde as mídias tradicionais e as novas mídias se 
encontram  e  os  produtos  culturais  são  distribuídos  em  escala  global.  Neste 
contexto,  o  jornalismo  cultural  feito  para  a  internet  ocupa  um  espaço  onde 
diversos  formatos  de  mídia  instalam-se  independente  de  seu  suporte,  o 
ciberespaço. Portanto, é importante se pensar no webjornalismo, suas fases, seus 
modos  de  produção  e  consumo.  A  partir  de  uma  categorização  podemos 
compreender  a  utilização  dos  recursos  multimídias  nos  conteúdos  dos  sites 
Bravo Online e Brasileiro. Esta pesquisa traz uma análise das home pages e das 
páginas de primeiro nível dos mesmos. Consideramos a multimidialidade, uma 
característica relevante a ser pensada neste estudo. Observamos e categorizamos 
os tipos de mídias vinculados a estas páginas e dentro desta proposta buscamos 
compreender a utilização destes recursos.

Palavras-chave: jornalismo cultural, webjornalismo, convergência
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A partir de concepções básicas sobre cultura, entretenimento e indústria 

cultural buscamos refletir sobre o jornalismo cultural desde o seu surgimento até 

a atualidade. 

Neste estudo buscamos entender como os conteúdos multimidiáticos são 

utilizados e explorados a fim de aprofundar, abordar ou expandir os conteúdos 

das home pages e em seu primeiro nível de navegação nos sites Bravo Online1 e 

Brasileiros2. Diante disto, pensamos que o leitor já não é apenas direcionado da 

revista impressa para a online e sim, pode ter acesso ao conteúdo virtual sem 

mesmo conhecer o produto impresso.

O site Bravo Online é uma extensão da revista Bravo! especializada em 

cultura. A revista é de publicação mensal e de circulação nacional. Segundo o 

site Mídia Kit Bravo!3 a audiência do site é de 253 mil  page views4 e 79 mil 

unique  visitors5 no  período  de  setembro  de  2009  a  fevereiro  de  2010.  A 

discussão artística é um dos objetivos deste site, além de ser referência cultural 

no país. 

Seções como Blogs, Brasil Cultura, Concursos, Cultura Digital, Sala de 

Aula trazem a música, as artes plásticas, o cinema, o teatro, a dança e a literatura 

de  maneira  informativa  e  dinâmica  em  formatos  multimídia  que  podem  ser 

acessados no site Bravo Online.

Já, a Revista Brasileiros é uma revista de jornalismo cultural,  mensal, 

lançada em julho de 2007. Ela enfoca a cultura e o cotidiano dos brasileiros 

criando  um  conceito  de  identidade  através  da  personificação  dos  seus 

entrevistados.  A circulação  é  nacional  com tiragem de  30mil  exemplares.  A 

revista busca maior alcance através da veiculação de conteúdos multimidiáticos 

no seu site.  O site Brasileiros apresenta seções como  Bastidores, Lado B da 

1 Bravo Online http://www.bravonline.com.br 

2 Brasileiros http://www.brasileiros.com.br 

3 Site Mídia Kit Bravo http://www.midiakitbravo.com.br

4 Visualizações por número de acessos

5 Visitantes únicos
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Notícia,  A  Revista,  Colunistas,  Especiais  e  Digitais,  além  blogs,  mini-

documentários,  sonoras,  reportagens  em vídeo  e  outros  conteúdos  de  cunho 

cultural.

A  partir  de  um  estudo  teórico  buscamos  compreender  o  jornalismo 

cultural,  o  jornalismo  de  revista,  o  webjornalismo,  a  utilização  dos  recursos 

multimídias e a convergência dessas mídias para a internet. No primeiro capítulo 

fizemos um apanhado histórico do jornalismo cultural. “Do folhetim ao virtual” 

traz o jornalismo especializado em cultura desde as suas primeiras publicações 

até os primeiros sites desde segmento. Em um segundo momento, ainda neste 

capítulo, trouxemos conceitos como cultura, entretenimento, indústria cultural, 

entre outros.

Nas  “Páginas  Culturais”  contextualizamos  a  pesquisa  em  relação  ao 

surgimento das primeiras revistas e das publicações especializadas em cultura. É 

neste capítulos que de certa forma começamos a pensar nas rotinas produtivas 

para  o  jornalismo  cultural,  a  partir  daí  podemos  pensar  sobre  a  questão  do 

surgimento de sites cultuais:  em um primeiro momento vinculados a revistas 

culturais  impressas  e,  em um segundo  momento  em produtos  independentes 

destas revistas. 

Desta forma faz-se necessário um estudo sobre o webjornalismo, já que o 

jornalismo  online  é  pensado  por  alguns  autores  a  partir  de  características  e 

teorias,  bem como pensado a partir  de suas práticas.  Fizemos uma leitura do 

jornalismo  online  da  primeira  a  quarta  geração,  também  no  processo  de 

adaptação e convergência.

Frente a este cenário temos em evidência as diferentes mídias presentes 

na  internet.  Parte-se  do  pressuposto  de  que  a  migração  de  conteúdos 

multimidiáticos - captados através de diferentes suportes - reflete diretamente na 

produção de jornalismo cultural feito para a internet, já que vem adaptando-se no 

cenário das novas mídias e da sua convergência.   

A questão central  da pesquisa é o jornalismo cultural  feito pelos sites 

Bravo Online e Brasileiros e o uso da internet como plataforma de suporte do 
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conteúdo em diversos formatos jornalísticos. A produção de jornalismo cultural 

diante desta plataforma de informação de certa forma nos faz pensar sobre as 

modificações tanto no campo jornalístico,  nas rotinas produtivas do jornalista 

que trabalha com jornalismo cultural e de revista a fim de atender as demandas 

do  ciberespaço,  quando  nas  necessidades  do  leitor  deste  tipo  de  produto,  o 

online.

A convergência das mídias para a internet traz em seu bojo os aparatos 

dos diversos  meios  de comunicação (impresso,  rádio,  TV) para o  jornalismo 

digital. Então, que valores os sites Bravo Online e Brasileiros agregam ao seu 

conteúdo ao utilizar os recursos multimídias?

Partindo de algumas especificidades como análise dos formatos de mídia 

nos sites Bravo Online e Brasileiros, apontamento dos diferentes tipos de mídia 

que cada site  apresenta,  compreensão  do modo como o leitor  é  convidado a 

acessar estes conteúdos ilustrados em diferentes mídias nos sites das revistas, 

buscamos  investigar  o  jornalismo  cultural  presente  nestas  sites  através  do 

jornalismo online.

Através  desta  pesquisa  pretende-se  pensar  nos  novos  rumos  do 

jornalismo cultural e a internet como ferramenta de suporte até mesmo a relação 

entre os leitores deste tipo de conteúdo.

Utilizamos  nesta  pesquisa  alguns  autores  que  nos  fizeram pensar  nos 

modos de produção do jornalismo online nos dias de hoje,  também sobre as 

fases  que  este  perpassa  até  o  cenário  de  convergência  de  mídias,  o  qual  o 

jornalismo  feito  para  a  internet  vem  adaptando-se.  Como  no  jornalismo 

impresso, o jornalismo de revista também buscou essa eficiência no jornalismo 

digital, através da expansão de seus conteúdos na web. 

Os  sites  criados  pelas  revistas  culturais  em  análise  não  são 

necessariamente voltados para o público leitor da revista impressa. A internet é 

uma plataforma multimídia e serve como banco de dados e também como canal 

de comunicação entre o produtor de conteúdos e o leitor. As mídias encontradas 

nestes  sites  têm  diferentes  formatos:  vídeo,  áudio,  animação,  fotografia, 

hipertexto,  entre outros. É importante percebemos como cada veículo faz uso 
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destas mídias, partindo do pressuposto que eles acrescentam ao leitor, tanto na 

dinâmica quanto nas informações. 

A sonora produzida para o rádio, as imagens captadas para TV, as fotos, 

gráficos,  entre  outros recursos multimídia  enriquecem a notícia  digital.  Estes 

recursos  trazem  ao  leitor  diferentes  ângulos  e  perspectivas  sobre  o  fato, 

aumentando  assim  as  chances  de  o  leitor  interpretar  e  se  identificar  com o 

contexto.

A interação com o leitor ocorre de diferentes modos. O uso de hiperlinks, 

por  exemplo,  permite  que  o  público  direcione  sua  leitura,  navegando  e 

construindo  seu  caminho.  Este  mesmo  canal  pode  ser  usado  para  a  sua 

comunicação com os produtores de conteúdo.  A interação  é apenas uma das 

diversas características do webjornalismo das quais veremos em seguida. Neste 

processo entendemos a leitura como um processo interativo, já que na internet o 

leitor é quem a direciona, já que tem acesso a um banco de dados referenciados 

em uma palavra, imagem, título, enfim, em qualquer elemento do hipertexto. 

Neste contexto, a convergência das mídias para a web tem a possibilidade 

de  trazer  ao leitor  um conteúdo que  pode  ser  explorado  em seu formato.  A 

dinâmica da web envolve tanto os modos de produção de conteúdo e critérios 

tanto de atualidade quanto de interatividade. Na medida em que a busca pela 

informação fica mais exigente, a produção deve ser mais específica e elaborada. 

No  webjornalismo,  a  utilização  de  diferentes  mídias  em  um  mesmo 

suporte pressupõe um novo jornalismo cultural,  uma nova forma de produzir 

conteúdos culturais produzidos para web e também uma nova forma de interação 

e consumo. O webjornalista é um profissional que busca atender com agilidade e 

rapidez os interesses dos leitores. A produção de conteúdo especificamente para 

web explora e potencializa as diversas mídias que a rede suporta, cada qual na 

sua especificidade. 

Hoje,  o  jornalista  multimídia  tem  a  possibilidade  de  fazer  uso  de 

diferentes formatos de mídia isoladamente ou simultaneamente, mas cada um é 

aplicado  conforme  suas  características.  Diante  disso,  o  uso  da  internet  é 
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indispensável para a interconexão destes conteúdos, pois consideramos que esta 

é  uma plataforma multimídia  onde os meios  convergem e se complementam 

cada qual com a sua capacidade.

Para finalizar, é exposto o método híbrido de pesquisa o qual aplicamos 

na análise de dados das páginas coletadas. A partir de uma categorização dos 

elementos multimidiáticos encontrados nas home pages dos sites Bravo Online e 

Brasileiros  fizemos um levantamento qualitativo e quantitativo das mesmas e 

também  dos  seus  primeiros  níveis,  as  primeiras  páginas  sequencialmente 

apresentadas durante a navegação.

2. DO FOLHETIM AO VIRTUAL: A “EVOLUÇÃO” DO JORNALISMO 
CULTURAL
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De maneira  geral,  a  cultura  compreende  a  vida  social,  as  formas  de 

existência,  os  hábitos,  costumes  e  as  organizações  sociais  de  cada  povo.  As 

culturas se distinguem pelas singularidades e pelas práticas de cada comunidade, 

sejam nas políticas, nas condições sociais, na forma de organização ou diante 

das suas concepções e manifestações. 

Para  Santos  (1983,  p.  24-25),  a  cultura  pode  ser  pensada  em  duas 

concepções básicas. A primeira diz respeito a todos os aspectos de uma realidade 

social,  caracterizada  pela  existência  social  de  um povo,  nação  ou  grupo,  de 

forma que as características desse agrupamento preocupem-se com a totalidade. 

Também diz respeito às concepções e organização da vida social ou material. Já 

a segunda concepção parte do princípio que a cultura diz respeito a uma esfera, 

de um domínio, da vida social, referindo-se ao conhecimento, ideias, crenças e 

ao modo de vida o qual possuem em sociedade.

Na  sociedade  atual,  as  culturas  interagem  entre  si.  Vivemos  em  um 

mundo  globalizado  e  os  meios  de  comunicação  são  canais  por  onde  esta 

diversidade de culturas pode se legitimar, comunicar, interagir, discutir questões 

universais. 

Neste  sentido,  o  jornalismo  cultural  além  de  difundir  as  práticas 

artísticas,  historicamente  (século  XIX)  era  uma  forma  de  culto  aos  valores, 

costumes  e  à  política  da  sociedade,  também um retrato  de  comportamentos, 

estilos  e  preferências  de sujeitos  na tentativa  de consolidar  a  sua identidade, 

expressa por diferentes comunidades dentro de um mesmo âmbito e socializada 

na imprensa.

O jornalismo cultural trouxe em suas primeiras publicações o reflexo das 

influências culturais que permeavam a sociedade brasileira. Nesta época, século 

XIX, os jornais já traziam diversas expressões artísticas, entre elas a literatura, as 

artes e a música.  Os primeiros jornais eram órgãos noticiosos compostos  por 

uma narrativa literária como podemos verificar em seu contexto histórico. 

Os pioneiros do jornalismo cultural eram escritores, poetas, ensaístas. As 

suas publicações se apresentavam em forma de jornal, caderno e revista. Para 
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Gomes (2009, p. 12), entre as páginas dos jornais desta época encontravam-se 

cadernos literários sobre teatro, literatura e política.

Os  pioneiros  do  jornalismo  cultural  no  mundo  foram  Richard  Steele 

(1672-1729) e Joseph Addison (1672-1719) com a revista diária  The Spectator 

em Londres no ano de 1711. Segundo Piza, (2004, pág.16) nos Estados Unidos, 

crítico  e  ensaísta  Edgar  Allan  Poe  (1809-1916)  “modernizou  o  ambiente 

intelectual da América”.  Em Paris, o Journal de Savants (1665) trazia resenhas, 

bibliografias  e  espaços  opinativos.  Também circulavam panfletos  literários  e 

revistas de cunho informativo e rodapés como os de Charles Augustin Sainte-

Beuve no  Le Constitutionnel, no séc. XIX. Esses rodapés foram chamados de 

Folhetins. Segundo Gomes (2009, p. 10) também eram publicados romances, 

contos, novelas, crítica literária, artística e política nestes espaços.

O seu processo de produção ocorreu paralelamente ao desenvolvimento 

da  indústria  e  da  imprensa  em  cada  país,  também  desenvolveu-se  junto  às 

expressões  artísticas  e  literárias.  No  século  XIX,  o  que  podemos  considerar 

jornalismo  cultural  no  cenário  brasileiro  eram publicações  de  pensadores  da 

sociedade. Em um país republicano, os letrados eram, na sua maioria, burgueses. 

Estes  importavam a  cultura  européia  para  o  cotidiano e  para as  páginas  dos 

jornais.

Nada  mais  grotesco,  na  passagem  de  um  século  para  outro, 
realmente,  do que a repetição,  no cenário das letras,  das querelas 
parisienses  entre  românticos,  parnasianos  e  simbolistas.  Lá,  elas 
representavam o reflexo de condições objetivas, os traços de uma 
estrutura que a burguesia dominava e dava o tom. Aqui era apenas 
um eco distante, superficial, desligado do que configurava o meio 
real. Os folhetins dos jornais, neles com papel importante, atraindo 
leitores, começavam a formar um público de ficção, traziam-nos as 
criações francesas e quase nunca melhores. (SODRÉ, 1987, p. 15).
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Na história  da imprensa  brasileira  podemos  identificar  os  assuntos  de 

cunho  cultural  desde  suas  primeiras  publicações.  O  Correio  Brasiliense, 

produzido em Londres, circulava clandestinamente no Brasil, em 1808. Hipólito 

José da Costa distribuía as publicações pelo país. Espaços como “Comércio e 

Artes”,  “Literatura  e Ciências” já traziam a cultura como especialidade.  Para 

Gomes  (2009,  p.  11),  o  jornalismo cultural  consolidou espaços  de crítica  no 

meio artístico. 

As primeiras publicações especializadas no jornalismo cultural eram os 

Folhetins  e  Segundos  Caderno.  Mais  tarde,  o  jornalismo  se  segmentou  nas 

revistas  semanais  e  mensais.  Foi  um gênero  jornalístico  que  desenvolveu-se 

incorporado a outros gêneros. Dos Folhetins, cadernos culturais, até as revistas, 

a  informação  e  a  crítica  compunham  os  espaços  culturais  nos  veículos 

impressos. Ou seja, os espaços de opinião tiveram grande importância dentro do 

jornalismo cultural. Bem como, a linguagem ficcional utilizadas nas reportagens, 

mesma  utilizada  no  jornalismo  literário,  ou  new  jornalism,  empregado  por 

Norman Mailer e Gay Talese na revista Esquire (1925), como cita Gomes (2007, 

p. 10).

Em  síntese,  podemos  dizer  que  os  primeiros  conteúdos  impressos  já 

traziam conteúdo cultural. Por volta de 1808, o Brasil era um país republicano 

que  consumia  publicações  com  conteúdos  sobre  a  cultura  européia.  Muitos 

escritores, pensadores, ensaístas e filósofos inspiraram a cultura na época.

No século XX, a crítica  às expressões artísticas,  literárias  e a política 

consolidou  o  gênero  opinativo  nos  jornais.  A política  era  um assunto  muito 

presente  nos  espaços  opinativos  das  páginas  culturais.  Sátiras  e  resenhas 

ganhavam cada vez mais espaço nos veículos. No Brasil, o escritor e dramaturgo 

Machado de Assis fazia críticas ao sensacionalismo e à sociedade elitista. 

O  jornalismo  cultural  sofreu,  como  a  sociedade,  enormes 
transformações desde Samuel Johnson até Robert Hughes, ou desde 
Machado  de  Assis  até  Paulo  Francis,  mas  suas  funções  não 
mudaram muito. Grandes críticos culturais como eles, assim como 
os chamados jornalistas literários como Gay Talese, continuam na 
história  porque  souberam lutar  contra  os  dogmas  estabelecidos  e 
contra  a  mediocridade  dominante.  Ganharam  a  pecha  injusta  de 

14



“elitistas”de metidos a “juízes” do gosto alheio, etc.,  mas fizeram 
muito  pela  formação  cultural  de  muita  gente,  chegando  ao  leitor 
não-acadêmico pela energia e clareza de seu texto. (PIZA, 2004, p. 
68).

No século  XXI,  a  democracia  e  informação  fazem parte  do  contexto 

histórico, diante disso, o jornalismo cultural é um gênero comunica à sociedade 

globalizada sobre as produções e eventos ligadas à cultura. 

Se  formos  pensar  no  conceito  de  cultura  e  a  cultura  produzida  pelos 

meios de comunicação, podemos indagar a respeito de como esses dois campos 

se relacionam. O termo “indústria cultural” é resultante de um processo em que a 

cultura e a mídia de massa se unem e transformam a cultura real em uma cultura 

industrializada. À parte da cultura popular é criada uma cultura para a massa. No 

entanto,  para Coelho (2003) não existe cultura de massa.  A mesma não seria 

uma cultura, tanto porque tem uma concepção negativa, quanto porque massa 

não é uma entidade existente.

Desde a vinda da imprensa para o Brasil até o surgimento das revistas 

especializadas em cultura, a identidade é o que dá subsídios para a produção de 

conteúdos. A partir de suas raízes a cultura é transformada em produto midiático 

e tem seu valor, enquanto bem cultural modificado. Neste sentido, o jornalismo 

cultural abrange diversas esferas culturais conhecidas pela sociedade. 

Os produtos culturais são resultantes de uma integração entre os campos 

de produção cultural abrangendo os especialistas no assunto. A mídia trás estes 

assuntos culturais em todas as suas especificidades através de uma linguagem 

literária e formal.

O jornalismo cultural nasce com a função de mediar o conhecimento 
e aproximá-lo do maior número de pessoas. A intenção era a de não 
restringir a uma elite a esfera das artes, da filosofia e da literatura. 
Havia  nisso  um  entendimento  da  função  social  do  jornalismo 
cultural como locus adequado para dar acesso irrestrito a todo saber, 
fato  esse  que  se  torna  uma  regularidade  no  jornalismo  cultural. 
(MELO, 2007, p. 5)

Com  o  desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  o 

jornalismo cultural entrou em crise, como refere-se Piza (2004). Das páginas dos 
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jornais a era do rádio e da televisão, formou-se um paralelo entre o que seria 

considerado informação e consumo, cultura e entretenimento.

Os  conteúdos  culturais  produzidos  pelas  mídias  de  massa  podem ser 

considerados apropriações da cultura da sociedade. Esta cultura toma forma de 

entretenimento a partir do momento que a mensagem é objeto de consumo da 

massa. Para Chauí (2006, p. 21) o entretenimento é uma dimensão da cultura 

tomada  em  seu  sentido  amplo  e  antropológico,  pois  é  a  maneira  como  a 

sociedade inventa seus modos de distração, diversão, lazer e repouso. 

Desta forma, as experiências sociais, seus pensamentos, sua organização 

e seus modos de vida são refletidos pelos meios de comunicação, de modo que a 

cultura de massa é o consumo da própria cultura de uma sociedade. 

Há diferenciações entre cultura e cultura de massa. A cultura não deixa 

de ser uma prática social em coletividade, mas uma vez que massificada pelos 

meios de comunicação torna-se um produto cultural e não mais um bem cultural 

da sociedade. O mercado cultural utiliza-se das produções culturais “enlatadas” 

para o consumo. Podemos dizer então que existe uma cultura feita para a massa.

A cultura massificada surge no século XIX, quando os primeiros jornais 

foram distribuídos.  Segundo Coelho (2003, p.  10),  o romance de folhetim,  o 

teatro de revista, o opereta (ópera), o cartaz (pintura) já situavam o aparecimento 

da dita cultura de massa na Europa. Ou seja, os jornais que circulavam no Brasil 

entre  outros  produtos,  traziam  bens  culturais  europeus,  por  isso,  somente  a 

sociedade burguesa e os letrados consumiam.

O desenvolvimento no setor industrial  e na educação foram essenciais 

para impulsionar a produção de obras culturais nacionais. Escritores, pintores, 

músicos entre outros artistas consolidaram a identidade do país através de suas 

obras. Estas nada mais eram do que uma tentativa de reproduzir ou criticar o 

cenário e a cultura em que se vivia.

Os  bens  culturais  de  uma  sociedade,  hoje,  são  produzidos  para  um 

mercado.  A  indústria  proporciona  o  consumo  massificado  desses  produtos 

culturais  e os meios de comunicação tornam este produto universal  diante da 
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sociedade  capitalista  em  que  vivemos. E  o  jornalismo  cultural  diante  da 

divulgação massiva é pautado pelas agendas segundo alguns autores como Piza 

(2003) e Gomes (2009). Por outro lado, seja na forma de site, jornal ou revista o 

jornalismo cultural é algumas vezes pautado pela linha editorial.  A divulgação 

de  produtos  e  eventos  culturais  tornou-se uma indústria  que  ganhou espaços 

antes dedicados puramente a produções literárias.

A demanda do jornalismo cultural é voltada para a sociedade de consumo 

e  o  mercado  cultural.  Neste  processo,  a  cultura  em  si  acaba  por  ser  mera 

produtora de sentidos. E em uma sociedade em que os meios de comunicação de 

massa  reproduzem repetitivas  vezes  a  mesma  mensagem o  receptor  torna-se 

alienado.  Para Coelho (2003)  a indústria  cultural  aliena  no sentido de que o 

indivíduo é levado a não refletir sobre si mesmo e sobre a totalidade do meio 

social circundante. Por outro lado, mostra-se reveladora ao analisar os conteúdos 

veiculados através dos meios de comunicação,  já que estes trazem as marcas 

culturais das quais a indústria cultural se apropria. 

Podemos  dizer  que  o  jornalismo cultural  desde  a  sua  origem vem se 

desenvolvendo junto com a industrialização e a organização da sociedade. Os 

conteúdos produzidos neste segmento antigamente eram “importados”, portanto, 

os  jornais  e  revistas  culturais  eram um reflexo  da  cultura  europeia.  Com o 

desenvolvimento das tecnologias e o processo de democratização que vivemos, 

podemos perceber que outras culturas ainda fazem parte deste cenário e que o 

jornalismo cultural brasileiro traz, além da sua identidade, “produtos culturais” 

de outros países.

Enfim, o jornalismo cultural desenvolveu-se junto ao contexto histórico, 

político e econômico do Brasil.  O cenário cultural  que encontramos hoje nas 

páginas de jornal e revistas é uma miscelânea de outras culturas, pois a cultura 

no Brasil não é tão só popular, singular e sim uma cultura pop, globalizada. E o 

que consumimos através dos meios de comunicação de massa nos torna tanto 

indivíduos  que  produzem bens  culturais,  quanto  vítimas  do  monopólio  e  do 

capitalismo. 
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Hoje, o jornalismo cultural ampliou a sua demanda e o jornalista atende à 

produção  de  informações  desse  cunho  nas  mais  variadas  mídias,  em alguns 

casos, a todas elas ao mesmo tempo. Escritores e jornalistas muito compartilham 

este mesmo espaço, fazendo com que cultura e literatura se apresentem em um 

texto híbrido. A mescla pode ser constatada em um mesmo contexto, embora, 

cada um ocupe mais especificamente o seu ofício diante do ciberespaço onde se 

encontram as revistas eletrônicas especializadas em cultura. 

O caráter autoral dos textos, a liberdade para o repórter se expressar, 
trazer  suas  percepções,  posicionar-se  criticamente,  observar  os 
fenômenos de maneira abrangente (além de um palmo à frente de 
seus olhos), buscar outras respostas e outros caminhos diferentes dos 
percorridos pelo senso-comum, abusar da criatividade na construção 
dos textos (sem abandonar a clareza e a simplicidade); todas essas 
potencialidades  advindas  dos  campos  de  produção  jornalística 
referenciados arrancam a cultura do altar e devolvem ao contexto 
social  em que  cada  expressão  cultural  é  atualizada,  rememorada, 
vivificada. (GUIMARÃES, 2007, p. 14).

Neste  sentido,  as  revistas  especializadas  em  cultura  podem  ser 

consideradas uma mídia de massa em que a cultura se mostra como produto.  O 

conteúdo  é  composto  de  agendas,  críticas,  textos  literários  e  outros  gêneros 

(informativos e opinativos). Diante da democracia, da globalização e das novas 

tecnologias o jornalismo cultural desenvolveu suas práticas e conteúdos. Porém, 

a  evolução  dos  modos  de  produção  de  conteúdos  culturais  não  significa, 

exatamente, o progresso cultural de um povo.

Os  veículos  que  tratam  a  cultura  como  especialidade,  hoje,  buscam 

informar e entreter seu público consumidor. Dentro do jornalismo de revista, o 

qual vamos discorrer a seguir, a identidade é um conceito que cada veículo deste 

segmento busca para se legitimar  diante  dos seus leitores.  Para se consolidar 

como produto o jornalismo de revista estende seus conteúdos para a internet, 

onde disponibiliza seus conteúdos nos mais variados formatos de mídia.
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3. PÁGINAS CULTURAIS: REVISTAS ESPECIALIZADAS EM 

CULTURA

O jornalismo cultural desenvolveu-se junto ao surgimento da imprensa, 

dentro dos Folhetins e Segundos Cadernos. As primeiras publicações em revista 

eram chamadas de “magazines”. Logo, as primeiras revistas especializadas em 
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cultura surgem com a proposta de explorar o universo cultural e aprofundar as 

reflexões a cerca dele.

As  revistas  pioneiras  no  mundo  foram  a  Erbaulich  Monaths-

Unterredungen (1663)  da  Alemanha,  a  revista  francesa  Le  Mercure  Galant 

(1672), a londrina Gentleman’s Magazine (1731) e a American Magazine (1741) 

nos  Estados  Unidos.   Países  europeus  traziam  publicações  em  revista  com 

conteúdos de cunho político e social. Estas revistas também traziam notícias da 

semana, notas, artigos, crônicas, desenhos, entre outros.

A primeira revista que aparece no Brasil é a  Variedades ou Ensaios de 

Literatura,  em  1812.  Segundo  Scalzo  (2004),  a  publicação  trazia  literatura 

portuguesa, discursos morais, sociais e políticos, além de resumos de viagens. Já 

O  Patriota,  de  1813,  trazia  conteúdos  variados  voltados  para  a  elite.  O 

Propagador  das  Ciências  Médicas foi  a  primeira  revista  segmentada  para 

profissionais da área da saúde, em 1827;

Assim como os Segundos Cadernos traziam música, literatura, cinema, 

artes plásticas, gastronomia e outros temas ligados a cultura, as magazines, como 

eram chamadas  as  primeiras  revistas,  eram  publicações  relacionadas  a  estes 

mesmos assuntos, mas de forma mais pluralizada e direcionada do que o jornal 

impresso. Para Scalzo (2004), as primeiras revistas tinham o propósito de atingir 

públicos mais específicos e aprofundar mais cada assunto.

Outra  peculiaridade  ligada  ao  nascimento  do  negócio  “revista”  é 
que, enquanto os jornais, tanto os diários como semanais, nascem e 
crescem  engajados,  ligados  a  tendências  ideológicas,  a  partidos 
políticos, à defesa de causas públicas, as revistas acabam tomando 
para  si  um  papel  importante  na  complementação  da  educação, 
relacionando-se intimamente com a ciência e a cultura. (SCALZO, 
2004, p. 21).

Com  o  aumento  do  grau  de  alfabetização  e  o  desenvolvimento  das 

técnicas de produção, as revistas foram sendo mais consumidas pela sociedade 
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em geral, não só pela burguesia e intelectuais como no século XIX. Podemos 

dizer  que  o  acesso  da  população  às  informações  de  cunho cultural  teve  seu 

horizonte ampliado na época em que as revistas entram em circulação, tanto pelo 

nível  de  escolaridade  quanto  pelo  avanço  tecnológico.  A  cultura  e  o 

entretenimento  eram as propostas  da revista  Museu Universal (1837),  revista 

dirigida para a população recém alfabetizada. 

Na segunda metade do séc. XIX surgem as revistas semanais. Além de 

textos, estas publicações continham caricaturas, variedades e críticas políticas e 

sociais. A “Semana Ilustrada” (1864) trouxe a primeira cobertura fotográfica, a 

guerra do Paraguai por Henrique Heuiss.

Com a profissionalização da Imprensa, as inovações na indústria gráfica 

e as transformações tecnológicas, no início do século XX, as imagens ganharam 

mais qualidade e espaços nos meios impressos. Para Scalzo (2004), as fotos e 

caricaturas tinham a função de entreter o leitor, além de complementar os textos 

informativos. 

Nesta  época,  as  páginas  culturais  traziam  moda,  música  e  cinema. 

Revistas  em  quadrinhos  apareceram  por  volta  de  1905.  Na  semana  de  arte 

moderna em 1922 um grupo de intelectuais fundou a  Klaxon. Segundo Scalzo 

(2004),  nos anos seguintes as revistas  começaram a segmentar-se por gênero 

(feminino  e  masculino),  mas  também por  assunto.  Entre  elas  estão  a  revista 

Capricho,  Nova e  Playboy da editora Abril, assim como a  Revista Veja criada 

em  1968,  também  nesta  época,  as  “franquias”  estrangeiras  chegavam  no 

mercado editorial. 

Com a popularização dos aparelhos de televisão, as revistas deste período 

traziam  a  programação  e  notícias  sobre  celebridades  das  telenovelas  e  do 

cinema. Podemos dizer que este fato foi um impulso para o jornalismo cultural 

mostrar-se no cenário das revistas modernas. 

Nos  anos  90,  apareceram  as  revistas  culturais  que  se  adaptaram  e 

desenvolveram-se  junto  às  tecnologias.  Entre  elas,  podemos  citar  as  revistas 

Bravo! e  Cult, ambas criadas em 1997 e a Aplauso em 1998. 

21



A revista Brasileiros, também especializada em cultura, surge em 2007. 

Neste cenário, as produções das revistas já têm a proposta de direcionar seus 

conteúdos para a web. O surgimento do jornalismo online tem como marco os 

anos  2000 com o desenvolvimento  de sites  noticiosos  e  os  investimentos  na 

internet  para  fins  comerciais.  Mas  em  poucos  anos  transforma-se  tanto  no 

formato, quanto na linguagem.

Com o desenvolvimento das tecnologias, o jornalismo de revista pôde ser 

mais explorado com a composição de uma versão online para suas publicações, 

o que veio a acrescentar na produção de conteúdos culturais. A internet serviu 

como suporte para democratizar e consolidar esse segmento. 

A internet foi uma alternativa para unir os conteúdos segmentados em 

uma única plataforma. Mais do que isso, trazer para dentro dela suas diferentes 

especialidades  e  seus  diversos  formatos.  O  conteúdo  multimídia  aplicado  ao 

jornalismo online transformou o cenário do jornalismo de revista. 

Hoje, muitas revistas especializadas disponibilizam sua edição integral na 

web.  Através dos hipertextos,  gráficos,  fotografias,  vídeos e  sonoras algumas 

revistas  possibilitam  ao  leitor  ter  acesso  às  mesmas  informações  da  versão 

impressa,  possibilitando  a  consulta  às  edições  anteriores  e  ao  mesmo tempo 

interagindo com o leitor com a finalidade de aprofundar ainda mais os assuntos 

pautados,  além de  manter  o  contato.  Segundo Scalzo  (2004,  p.51)  a  história 

mostra  que  uma  tecnologia  pode  substituir  outra,  mas  com  os  meios  de 

comunicação  isso  não  acontece  necessariamente.  O que  ocorre  são  ajustes  e 

correções de rota. 

Olhando para a questão da demanda de mercado, é fácil  perceber 
que reside ali uma outra explicação para a dicotomia cultura versus 
entretenimento.  O avanço  das  novas tecnologias  da informação  – 
principalmente da Internet – gerou novas demandas para a produção 
jornalística  e  exigiu  que  antigos  modelos  fossem  adaptados  à 
realidade do final do século 20 e do começo do século 21. (ASSIS, 
2008, p. 3).

O jornalismo cultural feito para revista impressa traz em seu conteúdo os 

diferentes  conceitos  e  linguagem  de  conteúdos  feitos  para  publicação  no 
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ciberespaço,  onde  o  formato  do  hipertexto  e  as  diferentes  formas  mídia  são 

fragmentados e centralizados pelo mesmo suporte, a internet. 

No processo de apuração para uma revista impressa, o jornalista utiliza 

os mesmos dispositivos como o gravador de voz e a filmadora digital, além da 

básica câmera fotográfica. Quando a finalidade é disponibilizar o conteúdo na 

versão online e trazer ao leitor maior volume de informação se faz necessária 

uma abordagem diferenciada da reportagem impressa, assim, a profundidade do 

material não se dá da mesma maneira. Não basta produzir grandes quantidades 

de informação se não houver um foco, uma finalidade na utilização de diversos 

formatos de um mesmo conteúdo.

4. CIBERCULTURA

A cibercultura é a união do homem com as novas tecnologias,  é uma 

reconfiguração das práticas sociais. Lemos, apud Nussbaumer (online), refere-se 

ao  ciberespaço  como  “um  não-lugar,  uma  utopia  onde  devemos  pensar  a 
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significação  sensorial  de  nossa  civilização  baseada  em  informações  digitais 

coletivas e imediatas”. 

Para Levy (1999) a cibercultura é uma prática em que compartilhamos 

informação e conhecimento através do ciberespaço. A partir deste pensamento é 

possível  estruturá-lo  a  partir  de  três  elementos  chave:  pessoas,  informação  e 

infra-estrutura técnica.

A rede é uma plataforma onde a comunicação se dá através da interação 

entre computadores, entre redes virtuais ou até mesmo no ato de navegar entre 

os  conteúdos  disponíveis  na  web.  Ou  seja,  a  internet  media  fluxos  de 

informação.  No  espaço  virtual  pode-se  cultuar,  agrupar  e  conhecer  os  mais 

diversos  conteúdos  em  diferentes  formatos  de  mídia,  sem  espaço  físico  ou 

geográfico delimitado. 

Para Lévy (1999, p.127) há três princípios que orientam o crescimento 

inicial  do ciberespaço:  a interconexão,  a criação de comunidades  virtuais  e a 

inteligência coletiva. 

A interconexão seria uma forma de universalizar o conhecimento através 

dos  processos  interativos.  A  partir  deste  aspecto  podemos  considerar  a 

ciberespaço um ambiente de interconexão e compartilhamento de informações 

que contribuem para as trocas de saberes entre usuários da web. 

Nas comunidades virtuais os usuários podem se agrupar em redes seja for 

afinidade ou interesse. As redes virtuais se formam a partir do momento em que 

indivíduos  de  diferentes  espaços  geográficos  desejam  interagir  com  outros 

usuários  através  do  computador.  Estes  internautas  atuam  dentro  de  redes 

apoiadas  em  interconexões.  Para  Lévy  (1999,  p.  130),  as  chamadas 

"comunidades virtuais" realizam de fato uma verdadeira atualização (no sentido 

da  criação  de  um  contato  efetivo)  de  grupos  humanos  que  eram  apenas 

potenciais antes do surgimento do ciberespaço. 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço 
social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre 
relações  institucionais,  nem sobre relações  de poder,  mas sobre a 
reunião em torno de centro de interesses comuns, sobre o jogo, sobre 
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o  compartilhamento  do  saber,  sobre  a  aprendizagem cooperativa, 
sobre os processos abertos de colaboração. (LÉVY, 1999, p.130)

A internet é uma conexão entre o usuário que opera seu computador e a 

rede  mundial  de  computadores.  Neste  processo,  a  World  Wide  Web  é  uma 

plataforma de compartilhamento de informações e conhecimento. Diante disso, 

podemos tentar imaginar um agrupamento de usuários agrupados virtualmente 

agindo de forma colaborativa. 

Lévy (1999, p. 132) diz que a inteligência coletiva é um dos princípios 

iniciais  para  o  crescimento  do  ciberespaço,  mas  indaga  sobre  como  se  dá  o 

processo de construção de conhecimento no ciberespaço,  já que as formas de 

interação,  colaboração e o agrupamento de usuários podem ser variáveis.  Por 

fim, define como um campo aberto de problemas e pesquisas práticas.

O  ciberespaço  pode  ser,  portanto,  considerado  como  uma 
virtualização da realidade,  uma migração  do mundo real  para um 
mundo  de  interações  virtuais.  A  desterritorialização,  saída  do 
"agora"  e  do  "isto"  é  uma  das  vias  régias  da  virtualização,  por 
transformar  a  coerção  do  tempo  e  do  espaço  em  uma  variável 
contingente.  Esta  migração  em  direção  à  uma  nova  espaço-
temporalidade  estabelece  uma  realidade  social  virtual,  que, 
aparentemente,  mantendo as mesmas estruturas  da sociedade  real, 
não  possui,  necessariamente,  correspondência  total  com  esta, 
possuindo seus  próprios  códigos  e  estruturas.  (GUIMARÃES JR, 
online).

Diante  deste  cenário  podemos  considerar  que  os  processos  de 

comunicação e os fluxos de informação ocorrem a todo o momento e  que o 

ciberespaço é um sinônimo de atualidade. A virtualização do mundo real se dá 

através de conexões entre humanos e máquinas dentro de uma rede. Ou seja, 

sujeitos reais conectam seus computadores a rede e suas máquinas informam, 

comunicam e interagem desta  forma,  independente  da temporalidade  em que 

cada um aciona, logo, o ambiente está em constante fluxo. É nesta rede, a rede 

mundial  de  computadores,  que  o  jornalismo  foi  se  aperfeiçoando  e  se 

transformando diante do desenvolvimento das tecnologias.
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Mielniczuk  (2003,  p.  4)  aponta  diferenciações  entre  as  definições  de 

jornalismo produzido na Era Digital.  Para a autora,  jornalismo eletrônico faz 

usos de recursos e equipamentos eletrônicos, o jornalismo digital ou multimídia 

emprega  tecnologia  digital,  o  ciberjornalismo  compreende  as  tecnologias  no 

ciberespaço, já o jornalismo online ocorre quando a transmissão de dados é em 

tempo real.  Por fim,  o webjornalismo se caracteriza por utilizar  a web como 

ferramenta.

Neste  trabalho  utilizamos  o  termo  webjornalismo  fazendo  referência 

tanto ao ciberjornalismo, quando nos referirmos às revistas digitais, quanto ao 

jornalismo multimídia,  quando falamos do uso de recursos digitais  utilizados 

para produção de conteúdo para a internet. Os conteúdos aos quais nos referimos 

neste estudo são compostos por elementos do webjornalismo que se apresentam 

na  forma  de  hipertextos,  imagens,  sons,  vídeos,  animações  e  infográficos 

inseridos ou reproduzidos nos sites em análise. 

A  utilização  de  recursos  multimídias  podem  ser  percebidas  desde  as 

primeiras  fases  do  webjornalismo.  Com o passar  do  tempo,  as  modificações 

tecnológicas e adaptações fazem-se necessárias e o surgimento de novas mídias 

torna-se  usual.  Neste  sentido,  o  jornalismo  cultural  utiliza  a  internet  como 

suporte de novos produtos culturais e neste contexto faz uso dos mais diversos 

tipos de mídia, linguagem e estrutura própria.

4.1 Webjornalismo: da primeira a quarta geração

Embora os primeiros sites noticiosos tenham aparecido somente por volta 

de 1995, o profissional do jornalismo online, o webjornalista, surge nas redações 

como uma especialidade pouco depois dos anos 2000. Esta figura especializou-

se  e  desenvolveu-se  diante  do  uso  e  a  democratização  das  tecnologias.  As 
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informações produzidas para a World Wide Web passaram por algumas fases e 

seguem em adaptação diante do surgimento de novas mídias, novos dispositivos 

de suporte e novos modos de leitura. 

O webjornalismo não é uma especialidade definida e fechada. À medida 

que  as  tecnologias  se  desenvolvem  e  a  sociedade  em  rede  muda  seu 

comportamento diante dos meios de comunicação e de suas formas de interação, 

o webjornalismo modifica-se e adapta-se à realidade social e, por conseqüência, 

virtual. 

A prática do jornalismo amparado pelos suportes digitais busca cada vez 

mais  oferecer  ao  leitor  o  ambiente  virtual  onde  a  leitura  é  diferenciada  dos 

veículos impressos, tanto no seu formato quanto no conteúdo.

A internet  suporta  diferentes  tipos  de  mídia.  Conteúdos  produzidos  a 

partir  de  diferentes  dispositivos  (câmera,  gravador,  computador)  podem  ser 

armazenados  na rede mundial  de computadores.  A partir  desta  possibilidade, 

podemos dizer que os sites os quais enfocamos neste estudo ocupam este espaço 

para estender seus conteúdos e se comunicar com os leitores.  Desta forma, o 

jornalista se ocupa não só de uma,  mas de múltiplas  funcionalidades em seu 

processo de produção.

No  final  dos  anos  90,  o  jornalismo  feito  para  web  já  possuía  uma 

linguagem específica e fazia uso de algumas mídias como a fotografia e o som 

nos blocos de textos (hipertextos). A revista Bravo nasceu neste contexto, em 

1997, quando os sites noticiosos e portais já traziam nas suas editorias temas 

ligados  a  cultura.  As  editoras  de  revistas  passaram  a  disponibilizar  seus 

conteúdos em uma versão online. Em 2009, a Bravo! criou o Bravo Online, um 

produto independente da revista impressa e ao mesmo tempo uma extensão dela 

para reforçar a sua marca. Enquanto isso, o site Brasileiros já estava na rede. Em 

2008, um ano após a criação da revista, surgiu o site como referência ao produto 

impresso, apresentando-se na forma de transcrição do conteúdo já publicado.

O jornalismo online passou por três fases, como afirmam alguns autores. 

Canavilhas  (2002),  Mielniczuk  (2002),  Barbosa  (2007),  que  descrevem  e 
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caracterizam  a  primeira  fase  como  a  de  transposição,  onde  os  veículos 

publicavam em seus sites a reprodução dos conteúdos noticiosos publicados no 

meio impresso.

Já a segunda fase é vista como uma metáfora. Fase em que os veículos 

procuraram explorar  as  funcionalidades  dos  recursos  da  web.  Podemos  dizer 

temos aí, o desenvolvimento tanto da informática quanto do jornalismo e as suas 

novas formas de disponibilizar conteúdos. 

A interatividade dava-se pela assinatura de “newsletters”, onde o leitor 

do  site  de  notícias  tinha  a  opção  de  assinar  o  recebimento  via  email  das 

principais  manchetes  do  site.  O  uso  de  links  junto  ao  hipertexto  também  é 

característico  desta  geração.  Segundo Canavilhas  (2002),  nesta  fase,  grandes 

empresas  decidiram  explorar  a  World  Wide  Web  como  plataforma  de 

informação, já que a sua credibilidade estaria ligada a marca se seus produtos. A 

criação de sites noticiosos e revistas digitais são exemplos disso.

Também  podemos  pensar  na  interatividade  como  um  processo  de 

comunicação  mediado  por  computador  que  pode  haver  interação  reativa  e 

mútua.  Segundo  Primo  (2000,  p.6),  a  interação  mediada  por  computador 

compreende  a  comunicação  entre  agentes  intercomunicadores.  A  interação  é 

mútua quando ambos dialogam e reativa quando a emissor ou receptor já tem 

respostas ou mensagens pré-estabelecidas. Na avaliação de Primo, o  processo 

(grifo do autor) em que ocorrem as interações são diferentes.

Quanto ao processo, a interação mútua se dá através da negociação. 
Já  os  sistemas  interativos  reativos  se  resumem  ao  par  estímulo-
resposta. Na interação mútua, onde se engajam dois ou mais agentes, 
o relacionamento evolui a partir de processos de negociação. (...) Em 
contrapartida,  as  interações  reativas  têm  seu  “funcionamento” 
baseado  na  relação  de  um certo  estímulo  e  de  uma  determinada 
resposta.  Supõe-se  nesses  sistemas  que  um  mesmo  estímulo 
acarretará  a  mesma resposta  cada  vez  que  se  repetir  a  interação. 
(PRIMO, 2000, p.8)
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Já a terceira geração do webjornalismo compreende uma época em que 

os meios de comunicação acompanharam os desenvolvimentos tecnológicos. A 

Era Digital compreende o tempo em que todos os suportes midiáticos puderam 

ser digitalizados, passados para o computador pessoal, e disponibilizados a rede 

mundial de computadores através da Internet. O webjornalismo neste contexto 

apresenta produções que exploram diversas possibilidades, diversos formatos de 

mídia bem como o potencial e da dentro da linguagem de cada mídia.

Mielniczuk (2002, p.5) aponta cinco características da terceira geração 

baseada em teóricos como Palacios (1999), Bardoel e Deuzel (2000), Machado 

(1997)  e  Lemos  (1997).  São  elas:  customização  ou  personalização, 

hipertextualidade, multimidialidade, memória e interatividade.

A customização ou personalização facilita a leitura não linear, refere-se 

ao posicionamento dos elementos da página. Em alguns casos a cor da página 

pode ser modificada pelo leitor.  Canavilhas (2001, p. 4) atenta  a leitura não-

linear.  Na  web,  o  leitor  é  atraído  por  som,  imagem,  texto  de  maneira 

desfragmentada e a sua interpretação – processo semiótico – faz com que ele 

associe os sentidos e forme sua percepção.

A  hipertextualidade  diz  respeito  aos  blocos  de  texto  dispostos  nas 

páginas da internet interconectados através de links. No que diz respeito a texto 

para web, vale lembrar da linguagem utilizada no jornalismo online, sem falar 

no uso da técnica da pirâmide invertida onde as principais informações vem no 

primeiro parágrafo. 

Os recursos multimídias são de extrema importância no webjornalismo 

nesta terceira  geração.  A multimidialidade é uma característica  a qual vamos 

analisar  posteriormente,  tem relação  com a  multifuncionalidade  dos  suportes 

midiáticos em formato digital disponibilizados na web. Já que a internet é uma 

plataforma de informações interligadas por lógicas e linguagem da informática, 

prestemos  atenção  na  disposição  dos  conteúdos  multimidiáticos.  Os  recursos 

multimídia  são  dinâmicas  ligadas  ao  hipertexto,  são  mídias  digitalizadas 

(fotojornalismo,  telejornalismo,  radiojornalismo)  que  configuram  o 

webjornalismo.
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Junto  a  essas  características  podemos  dizer  que  toda  e  qualquer 

informação  lançada  na  web  é  arquivada,  ou  seja,  a  internet  serve  como 

plataforma de suporte, de banco de dados, de memória, onde as informações são 

produzidas  e  armazenadas.  Junto  aos  sistemas  de  busca  podemos  encontrar 

diversos  conteúdos  vinculados  dentro  do  ciberespaço.  Neste  sentido  a 

profissionalização do jornalismo é de extrema importância no que diz respeito à 

produção de conteúdos para web.

Desde  o  início  dos  anos  90,  portais  e  sites  noticiosos  desenvolveram 

editorias de jornalismo cultural. Focando nos sites de revistas especializadas em 

cultura, que são nossos objetos de análise, podemos perceber que estes veículos 

nasceram na terceira geração do webjornalismo. Os sites Bravo Online (2009) e 

Brasileiros (2008) adaptaram sua marca e conteúdo, respectivamente,  criaram 

suas páginas na internet. Podemos dizer que o webjornalismo feito por estes sites 

distingue-se pelo fato de que o site Brasileiros teria surgido entre a terceira e 

quarta geração do webjornalismo e o Bravo Online durante a terceira fase.

A  quarta  geração  do  webjornalismo  compreende  um  cenário  onde  a 

tecnologia  e  o  uso  dos  recursos  multimídia  é  explorado  pelos  produtores  de 

conteúdo.  O uso de ferramentas  de compartilhamento entre  o site e as redes 

sociais entra neste contexto, pois serve como canal de interação entre o veículo e 

os seus leitores. Além disso, esta fase pode ser caracteriza pela participação dos, 

até então, apenas consumidores de conteúdo.

Todo o conteúdo gerado traz ferramentas de compartilhamento como as 

redes  sociais,  formulários,  email  de  contato  ou  outro  canal  de  interatividade 

capaz de trazer  feedback dos produtos oferecidos na forma de site ou revista 

digital e seus conteúdos multimidiáticos vinculados em sua plataforma. 

O  feedback é o retorno do público, comentários e impressões sobre os 

conteúdos produzidos. Estes espaços servem como canais interativos em que o 

leitor  tem a  possibilidade  de  deixar  a  sua  opinião  e  também compartilhar  o 

conteúdo com outros leitores. No que se refere a interatividade, as possibilidades 

de navegação,  a comunicação instantânea (Chat e Messenger),  os espaços de 
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opinião (box ou link para comentários), a troca de emails e a participação de 

fóruns, são alguns exemplos.

Este constante diálogo com o usuário que navega por onde bem entender 

é característico do universo online e a internet, que além de fazer esta mediação, 

abriga diferentes mídias. 

Essas  tecnologias,  equipamentos  e  as  linguagens  criadas  para 
circularem  neles  têm  como  principal  característica  propiciar  a 
escolha  e  consumo  individualizados,  em  oposição  ao  consumo 
massivo.  São esses  processos  comunicativos  que  considero  como 
constitutivos  de  uma  cultura  das  mídias.  Foram  eles  que  nos 
arrancaram da inércia da recepção de mensagens impostas de fora e 
nos treinaram para a busca da informação e do entretenimento que 
desejamos  encontrar.  Por  isso  mesmo,  foram  esses  meios  e  os 
processos  de  recepção  que  eles  engendram  que  prepararam  a 
sensibilidade dos usuários para a chegada dos meios digitais cuja 
marca  principal  está  na busca dispersa,  alinear,  fragmentada,  mas 
certamente  uma  busca  individualizada  da  mensagem  e  da 
informação. (SANTAELLA, 2003, p. 27).

Ao desenvolver  espaços  de  interação  com o  leitor  os  moderadores  e 

produtores dos sites estabelecem uma relação com o usuário capaz de reforçar a 

sua marca enquanto produto midiático. No caso de uma revista digital, os canais 

interativos servem para que conteúdo seja produzido de forma colaborativa. A 

revista digital também traz a possibilidade do leitor ampliar seus horizontes de 

pesquisa.  Enquanto  a  revista  impressa  é  direcionada,  a  versão  online  é 

abrangente.

Pelos conceitos,  temáticas,  processos de produção e veiculação desses 

conteúdos é possível perceber a presença de elementos, que do ponto de vista da 

comunicação se diferenciam nas publicações impressas e online. O processo de 

produção de conteúdo para web diferencia-se do conteúdo impresso quando nos 

referimos  a  narrativa,  a  diagramação,  a  arquitetura  da  informação  (pirâmide 

invertida),  recursos  multimídias  e  as  normas  de  redação,  por  exemplo.  Bem 

como, poderemos entender como diferentes tipos de mídia são levados ao leitor 

e as tentativas de interação e disseminação do conhecimento. 
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Por  sua  vez  a  disponibilização  visa  permitir  deixar  os  conteúdos 
acessíveis  aos  leitores,  a  outros  jornalistas  na  ambiência  web.  É 
somente  a  partir  da  disponibilização  dos  conteúdos  que  se  pode 
pensar  em  um  sistema  de  circulação  das  informações. 
(SCHWINGEL, 2008, p. 8)

No processo de produção das reportagens para uma revista impressa, hoje 

já  se  pode  perceber  que  existem  dinâmicas  de  apuração  aplicadas  ao 

ciberespaço. O jornalista desenvolve seu processo de apuração já pensando nos 

conteúdos  e  espaços  disponíveis.  Segundo  Schwingel  (2008,  p.  4),  no 

ciberjornalismo compreende-se o processo de produção desde a apuração até a 

circulação  como  um  conjunto  de  sistemas  e  subsistemas  de  um  universo 

complexificado  em  inter-relações  e  interdependências  que  comporia  um 

ambiente  de produção,  que seria  o universo do sistema de gerenciamento de 

conteúdo. 

Na  redação,  um  jornalista  cultural  hoje  é  ao  mesmo  tempo  um 

webjornalista, pois seu processo de produção vai além da revista especializada. 

Nos dias de hoje, o profissional que trabalha na redação de uma revista impressa 

também  produz  conteúdos  já  direcionados  a  publicação  online  do  produto, 

algumas vezes, especificadamente para este. Disseminar informações, entreter e 

ao mesmo tempo produzir conhecimento para os seus leitores são algumas das 

propostas do webjornalista,  assim como produzir  informações  sem “prazo de 

validade” e de maior alcance.

A composição  da  matéria  relaciona-se,  portanto,  à  elaboração  da 
narrativa (story) em níveis de importância da informação. É quando 
o  ciberjornalista,  mediante  a  apuração  dos  acontecimentos,  pode 
transformar aqueles fatos em uma tela simples, ou desdobrá-la em 
diferentes  níveis  (um  especial),  com  entrevistas  inteiras,  áudios, 
vídeos,  animações,  retrancas,  galerias  de  fotos,  infográficos 
interativos  e  mashups.  Tais  informações  estariam  previstas  na 
composição desde a elaboração da sugestão de pauta no sistema de 
apuração.  Os  campos  estariam  dispostos  de  acordo  com  uma 
arquitetura da informação prévia ou que poderia ser construída no 
momento da elaboração do conteúdo. (SCHWINGEL, 2008, p. 10)

O webjornalista  tem diferentes  dispositivos  de  captação  disponíveis  e 

uma  única  plataforma  capaz  de  unir  textos,  áudios,  vídeos,  animações, 
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infográficos.  Neste  contexto,  a  internet  tem  como  potencial  disponibilizar  a 

informação  quando  se  fala  no  armazenamento,  no  arquivo  ou  memória  de 

conteúdos hipertextuais ou multimidiáticos, já que há possibilidade de explorar 

diversos canais de comunicação para compor uma pauta. 

A multimidialidade, em combinação com outras características, gera 
novos  efeitos,  novos  produtos.  Com  a  multimidialidade,  há  uma 
grande flexibilidade dos formatos. Os textos, as imagens estáticas e 
em  movimento,  os  sons,  os  infográficos  se  interrelacionam, 
inclusive como links, hiperlinks, funcionando como botões, ícones 
ou mapas. (SEIXAS, 2003, p.94)

Seixas (2003, p. 93) cita Gradim (online)6 referindo-se ao webjornalismo 

como um produto descentralizado, customizável e com potencial interativo, onde 

acaba-se  por criar gêneros híbridos (factuais e opinativos) que não se encaixam 

na taxonomia linear tradicional.

Ou seja,  a  internet  é  uma  plataforma,  é  uma  rede  descentralizada  de 

informações. Quando nos referimos ao consumo e ao processo de interação dos 

leitores/internautas percebemos que a leitura na web é dinâmica e participativa. 

Assim,  pode-se  afirmar  que  a  informação  construída  para  a  internet,  como 

produto do webjornalismo,  é  fragmentada,  pois  o leitor  busca o conteúdo de 

forma  não  hierárquica  e  a  sua  leitura  é  não-linear  como  já  discorremos 

anteriormente.

Neste aspecto, o leitor participa de modo que possua alguma informação 

ou atue na captação de algum dado que possa de certa forma colaborar com a 

produção  já  feita  pelos  redatores.  Temos  aí  o  jornalismo  participativo  ou 

colaborativo. 

O diferencial  do webjornalismo participativo das mídias  tradicionais  é 

que o leitor  não só consome a notícia,  ele  também faz parte  do processo de 

produção  e  circulação  da  notícia  no  envio  de  material  para  a  redação, 

comentários, participação nas redes sociais, blogs e outras formas de interação 

com os conteúdos. Embora nem todo produto webjornalístico seja participativo, 

6 GRADIM, Anabela. Artigo Citado.
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o webjornalismo pode ser uma prática de cooperação entre quem publica, produz 

e consome a notícia. Quem mantém o padrão do conteúdo são os moderadores, 

mas o interesse do leitor sempre está em foco.

As  mudanças  ocorrem  em  um  ritmo  intenso  de  forma  que,  de 
equipamento  de  apoio,  tais  tecnologias  transformam-se  em novos 
suportes midiáticos, graças ao estabelecimento da internet. Isso tudo 
provoca  o  surgimento  de  novos  produtos  (entre  os  quais  está  o 
webjornalismo participativo), o que cria a necessidade de repensar 
práticas,  conceitos  e  teorias  que  até  então  vinham  norteando  as 
reflexões  sobre  o  trabalho  jornalístico.  (FONSECA  E 
LINDEMANN, 2007, p. 92).

A participação é, entre outras, uma das características exploradas nesta 

nova forma de produção e difusão da mensagem,  o webjornalismo da quarta 

geração. Neste caso temos dois sites e análise onde a cultura é abordada como 

forma de entretenimento, porém não é um site colaborativo ou participativo.

Estes sites trazem nas suas produções, o webjornalismo de adaptação, ou 

seja, o webjornalismo feito no contexto da terceira geração diante do surgimento 

de novas mídias. Neste sentido podemos dizer que a multimidialidade faz parte 

deste contexto por fazer uso ou reprodução de diversos formatos de mídia seja 

qual for a sua utilidade no processo de comunicação. 

4.2 A convergência das mídias no cenário do jornalismo cultural

O  webjornalismo  é  participativo  no  que  diz  respeito  à  produção  e 

consumo da informação. Desta forma o receptor tem relação com o emissor a 

ponto de se tornar questionador do conteúdo. E, uma vez que o consumidor de 

informação  traga  alguma  inquietação,  o  produtor  pode  ter  ferramentas  para 

responder,  explicar,  informar  e  conduzir  a  sua  busca,  o  seu  interesse  pelo 

assunto. 

Para Jenkins (2009) a convergência representa uma mudança no modo 

como  encaramos  nossas  relações  com  as  mídias.  A  medida  que  evoluímos 

tecnologicamente,  os  modos  de  produção  e  consumo  são  modificados.  O 

webjornalismo neste contexto é uma prova de que as suas práticas acompanham 
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este cenário, pois adapta-se de acordo com as necessidades e exigências do leitor 

e ao mesmo tempo aos aparatos e suportes tecnológicos.

Essas  novas  formas  de  fazer  são  necessidades  que  os  jornalistas 

encontram em suas produções para não perder o elo com o leitor. Ou seja, à 

medida que as tecnologias se desenvolvem, os jornalistas têm que reinventar os 

modos  de  produção  para  atender  as  necessidades  de  distribuição  das 

informações. Este contexto era impensado nos tempos em que cultura só tinha 

espaço  em colunas,  folhetins  e  segundos  cadernos.  O jornalista  sempre  teve 

como foco divulgar as obras, pensamentos, costumes e valores de um povo. 

Em  lugar  de  supor  uma  “relação  de  proximidade”  ou  uma 
“interação” entre o simbólico e o econômico, compreendemos que 
houve  absorção  do  simbólico  pelo  econômico,  também 
compreendemos  por  que  essa  absorção  dá  origem  à  expressão 
“sociedade do conhecimento”.  Com ela, pretende-se indicar que a 
economia  contemporânea  se  afunda  sobre  ciência  e  informação, 
graças  ao  uso  competitivo  do  conhecimento,  da  inovação 
tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros. 
(CHAUÍ, 2006, p. 65)

O jornalista cultural  de hoje busca conviver e se adaptar às novidades 

tecnológicas  no  seu  cotidiano  e  levar  a  cultura  pelos  mais  diversos  meios  e 

suportes a fim de produzir conhecimento e ampliar a sua visibilidade diante do 

consumidor,  também  como  forma  de  entretenimento.  O  webjornalista  é  um 

profissional  que  lida  com  todas  as  mídias  e  utiliza  a  ciberespaço  como 

plataforma.

A  internet  é  um  ambiente,  uma  incubadora  de  instrumentos  de 
comunicação  e  não  uma mídia  de  massa,  no sentido  corrente  do 
termo.  Trata-se  aqui  da  migração  dos  formatos,  da  lógica  da 
reconfiguração e não o aniquilamento de formas anteriores. Não é a 
transposição e não é a aniquilação. Estamos mais uma vez diante da 
liberação do pólo de emissão, do surgimento de uma comunicação 
bidirecional  sem  controle  de  conteúdo.  E  os  novos  instrumentos 
surgem a cada dia. (LEMOS, 2004, p.17)
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No seu processo de produção o webjornalista trabalha com a produção de 

conteúdos captados através dos múltiplos dispositivos e cada qual com a sua 

linguagem  e  potencialidade.  O  webjornalista  tendo  como  aporte  as  novas 

tecnologias  busca  levar  ao  maior  número  de  pessoas  o  seu  produto,  nunca 

perdendo o conceito e a linha editorial do veículo.

Neste  sentido,  a  revista  que  antes  era  um  veículo  que  aprofundava 

acontecimentos  factuais  e  trazia  reflexões  sociais,  hoje,  no  universo  online 

mostra  novos  ângulos  de  abordagem aportados  por  vídeos,  sonoras,  fotos  e 

documentários. 

A revista é um meio de comunicação que se diferencia pelo seu formato. 

Segundo Scalzo (2004, p.11-12) “é um veiculo de comunicação, um produto, um 

negócio,  uma  marca,  um  objeto,  um  conjunto  de  serviços,  uma  mistura  de 

jornalismo  e  entretenimento”.  Portanto,  o  jornalismo  de  revista  cultural  no 

cenário  das  revistas  digitais  tem a  possibilidade  de  aprofundar  e  disseminar 

informações que já trazem na essência a cultura e a linha editorial dos sites.

Os sites culturais  podem explorar diferentes recursos e formatos, além 

disso,  podem  apresentar  um  conteúdo  interativo  e  participativo.  Além  da 

hipermidialidade e da exploração das mídias, o diálogo com o consumidor e a 

sua participação se fazem necessários em um cenário em que a internet serve 

como meio e plataforma de suporte das mídias.

Segundo Primo (2007, p. 127), o termo hipermídia não diz respeito ao 

seu  entendimento,  enquanto  uma  mera  convergência  entre  hipertexto  e 

multimídia.  Entendemos  o  termo  hipermídia  como  uma  mídia  expandida. O 

autor refere-se à hipermídia como um “empilhamento de mídias” agregadas a 

um recurso de navegação, em forma de links.

Já o  hipertexto é um sistema interativo real, digitalmente comunicado e 

operado em fragmentos de expressão cultural, presentes, passados e futuros, em 

todas  as  suas  manifestações  que  poderiam  coexistir  e  ser  combinados.  Para 

Castells  (2003,  p.  166)  não  existe  hipertexto,  mas  um  artefato  material 

eletronicamente operado.
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Desta forma, o ciberespaço abriga hipertexto e hipermídia dentro de seus 

conteúdos. Estes conteúdos convergem através de links, onde o leitor escolhe o 

assunto ao qual pretende se aprofundar e conhecer, seja na forma texto, sonora 

ou vídeo. Ou seja, navega e interage com a informação.

Enquanto isso, o jornalista se preocupa em enriquecer essa plataforma de 

conteúdo para que atinja em maior fluxo de informações os interesses que este 

leitor busca. Para Primo (2007, p. 129) hipermídia é uma modalidade surgida da 

convergência entre as características do hipertexto e da multimídia, porém com 

navegação aberta.

No jornalismo digital, o jornalista ocupa-se de outros aparatos além do 

papel e da caneta para atender a demanada do webjornalismo, onde os conteúdos 

são explorados nos formatos digitais de áudio e vídeo, além das imagens e do 

texto digitalizado (hipertexto). 

Segundo Moherdaui (2000, p. 129-130), notícias para a web envolvem 

alguns  processos,  entre  eles:  planejamento,  pesquisa,  organização,  escrita  e 

reescrita. Esses procedimentos devem ser adotados segundo a elaboração de um 

roteiro pra produção de textos e utilização de recursos multimídias.

Com o aumento da produção de informações e a diversidade de mídias 

disponíveis ao leitor das revistas impressas, buscou-se na versão digital manter o 

fluxo  comunicacional  através  da  interatividade.  Muitas  vezes  é  disposto  um 

formulário/box de comentário para cadastro do leitor,  é um espaço opinativo, 

que tem o intuito de dialogar com seu público.

Estudar a interação humana é reconhecer os interagentes como seres 
vivos pensantes  e  criativos  na relação.  Ainda  que  isso  soe  como 
obviedade,  grande  parte  dos  estudos  de  “interatividade”  não 
conseguem  diferenciar  seres  humanos  de  zumbis.  E  mais,  não 
conseguem ver as limitações do computador e seu processamento, 
diferenciando-o  das  pessoas  com  que  ele  interagem.  Tal 
precariedade  acaba  desembocando  em  uma  atualização  do 
paradigma estímulo-resposta. (PRIMO, 2007, p. 72).
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Segundo Primo (2007, p. 30) reduzir a interação a aspectos meramente 

tecnológicos,  em qualquer  situação interativa,  é desprezar  a complexidade do 

processo de interação mediada.

Ou  seja,  a  interação  do  leitor  com  o  conteúdo  durante  a 

navegação/acesso, seja na forma de hipertexto ou fotos, vídeo, som, animação 

não exclui a possibilidade de interação do leitor fora do ambiente dos sites. As 

redes sociais, os blogs, as comunidades virtuais entre outros ambientes da web 

também  podem  servir  como  espaço  interativo  relacionado  ao  conteúdo  das 

revistas digitais ou sites culturais, também são possibilidades de se compartilhar 

informações.

Os recursos multimídias utilizados agregam valores multidimensionais ao 

conteúdo que podem ser compartilhados entre internautas em diferentes canais 

de interação, já que a internet dá suporte a diversas mídias e possui ferramentas 

de  compartilhamento,  as  quais  podem  ser  utilizados  dentro  do  ambiente  de 

navegação.

Os conteúdos multimídias utilizados nos sites Bravo Online e Brasileiros 

são apresentados na forma de imagem, som e animação (dinâmicas ou estáticas). 

Estes  recursos  são  explorados  nas  mais  variadas  potencialidades  e 

interpretações, linguagens, sentidos e formas de expressão, além da experiência 

sensorial.  A  interatividade  acionada  pelo  clique  em  um elemento  das  home 

pages, nada mais é do que a possibilidade de consumir as mesmas informações 

experimentando e explorando os recursos visuais e sensoriais.

É  importante  salientar  que  por  multimídia  compreendemos  diversas 

mídias  digitais  (imagem,  som,  vídeo,  texto,  gráfico  ou animação)  sejam elas 

estáticas ou dinâmicas. Os recursos multimídias estão em espaços fragmentados, 

mas de certa forma estão centralizados por hiperlinks na rede mundial onde se 

encontram  as  mais  diferentes  mídias.  A  combinação  das  mídias,  a 

hipermidialidade, pode ser utilizada tanto para informar e aprofundar um texto, 

bem como explorar outro aspecto sobre o mesmo assunto.
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O  uso  das  diversas  mídias  e  da  internet  como  suporte  pode  agregar 

valores  ao  conteúdo  cultural  produzido  pelos  sites  os  quais  são  objetos  de 

análise.  Para  Bairon  (1995,  p.  62),  o  conteúdo  multimídia  traz  diversas 

representações cotidianas (sons, imagens, texturas, movimento).  Os sites Bravo 

Online e Brasileiros oferecem produtos culturais  nas mais diversas formas de 

mídia.  Os usuários apropriam-se do sentido gerado pelos recursos explorados 

interpretando, assim, sob uma ótica particular e interativa.

Para Bairon (1995, p. 64) poderíamos,  tranquilamente,  substituirmos o 

“cotidiano” por multimídia. A caça, a navegação não autorizada e, grande parte, 

não  consciente  que se  dá no dia-a-dia  é  a  principal  característica  de  agir  na 

multimídia. A simplicidade da produção e manuseio de softwares também são 

apontados  pelo  autor  como fatores  que  facilitam o uso  destes  recursos,  bem 

como, a interação com os produtores de conteúdo e com as informações através 

da própria navegabilidade. 

À  medida  que  estes  recursos  são  explorados  no  webjornalismo  a 

interação,  a  colaboração  e  o  simples  consumo  têm  as  suas  possibilidades 

ampliadas, também aumentam as dimensões do alcance dos usuários em relação 

aos conteúdos. Para Bairon (1995, p.66) “o século XXI não será a continuidade 

do homem espectador de tecnologia, mas o século do homem que interage com 

ela”.

A multimidialidade está no formato e a convergência  está no suporte. 

Diferentes mídias, captadas através de diversos dispositivos convergem para um 

mesmo espaço em formato digital, a internet. A fragmentação das mídias e sua 

disponibilidade na rede tornam o conteúdo compacto distribuído em uma teia de 

informações quando colocados em uma página da web. A linguagem humana é 

representada através das tecnologias, da informática e da cibercultura.

Haverá,  portanto,  com o incentivo  da  linguagem inaugurada  pela 
multimídia, uma tal fragmentação da massificação das informações 
nos meios de comunicação, pois estes próprios meios, em nível de 
tecnologia  estarão  indefinidos  em ramificações  diversas.  Daí  fica 
difícil  sabermos,  no  interior  de  um  processo  de  informação 
multimidiática interativa quem é o emissor, qual é a mensagem e 
quem é o receptor. (BAIRON, 1995, p. 71)
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Neste caso, podemos dizer que a inteligência coletiva e a comunidade 

tecnológica participam deste processo comunicacional tanto como consumidores 

como colaboradores  na questão da apropriação  dos  valores  e  sentidos  destes 

conteúdos.  Os  consumidores  têm  autonomia  para  explorar  estes  recursos, 

interagir com ele e também colaborar, participar. Para Bairon (1995, p. 75), é 

justamente a interação dos meios somada ao mesmo fenômeno no sentido inter-

humano  que  romperá  com  a  estrutura  multi-direcional  de  interpretação  dos 

meios como potencialidades de dominação e utilitarismo da linguagem. 

Os  processos  de  comunicação  com  suporte  da  rede  proporcionam  a 

democratização do conhecimento tanto através da interação mútua,  quanto na 

forma colaborativa e participativa como possibilitam alguns sites na elaboração 

e desenvolvimento de conteúdos. Neste caso, aplica-se a observação de Bairon 

(1995) os meios são diversos, as mensagens geram sentidos e a interatividade é 

um processo onde não existe um pólo fixo de emissão e recepção. 

A  convergência  dos  meios  de  comunicação  para  a  internet  foi  um 

processo que se iniciou nos anos 2000 e sua intensificação deu-se pelo uso, cada 

vez mais  democrático,  da banda larga,  o que proporcionou a  exploração  dos 

conteúdos multimídia. Transmissões de vídeo em tempo real, televisão digital e 

exibição on-line (livestream), os podcasts e os softwares para telefone móvel, 

também as possibilidades de conectividade cada vez maiores fazem com que o 

fluxo e a produção de informações também aumentem. 

Neste contexto,  os sites  noticiosos e especializados  em cultura  tentam 

adaptar seus produtos as novas mídias e atuar diante de um contexto interativo e 

de  convergência.  Para  Castells,  a  interatividade  -  característica  da 

multimidialidade - é limitada pelo acesso a banda larga, já que a qualidade do 

conteúdo multimídia é proporcional a velocidade-padrão de navegabilidade na 

rede. Em síntese, por hora, há uma convergência muito limitada entre internet e 

multimídia  – não havendo, portanto,  nenhuma interatividade,  a característica-

chave da autêntica multimídia. (CASTELLS, 2003) 
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Assim, podemos dizer que os site Bravo Online e Brasileiros em aspectos 

como  a  peridiocidade,  qualidade  da  informação  e  a  utilização  dos  recursos 

multimídias  estão  adaptando-se  em  relação  à  convergência  das  mídias.  Os 

conteúdos digitalizados disponíveis são explorados em seus diversos formatos de 

mídia e agregados a outros recursos que os meios tradicionais não oferecem.

O uso da internet  como meio de comunicação  está  entrelaçado  à 
prática  multidimensional  da  vida.  Trata-se  de  um  uso  ativo, 
associado a uma variedade de interesses,  na maioria dos casos de 
orientação e muita prática, ao passo que o mundo do entretenimento 
da  mídia  fica  confinado  ao  tempo disponível  para  o  relaxamento 
passivo. (CASTELLS, 2003)

A  internet  é  um  meio  onde  flutuam  as  novas  mídias  e  os  meios 

tradicionais.  Estes ampliam as possibilidades de consumo e os conteúdos são 

potencializados através de diferentes linguagens e recursos.

Vincular  vídeos,  sons,  imagens,  textos e animações  na internet  é  uma 

prática social a partir do momento em que estes conteúdos tornam a informação 

globalizada e coletiva. As informações podem ser acessadas e conforme a busca 

do usuário, através da internet é possível todo o tipo de compartilhamento de 

conteúdo. Os usos freqüentes das tecnologias popularizam a multimidialidade 

disponível na plataforma. 

Neste contexto, os sites os quais analisamos, especializados em cultura, 

buscam através de um produto, reforçar sua marca e ao mesmo tempo atender e 

hospedar os conteúdos de sua demanda. Estes podem em alguns casos ser mera 

transcrição de um veículo impresso, bem como, conteúdos multidimensionais, 

com concepções diferenciadas da mídia tradicional. Para Castells (2003, p. 164) 

a  internet  tem afirmado sua especificidade  como meio de comunicação,  bem 

como, um meio de comunicação com lógica própria e linguagem própria que 

atravessa as áreas de expressão cultural.

Os  recursos  multimídias  atravessam  os  meios  de  comunicação 

tradicionais. Convergem para a rede na tentativa de agregar valores e expandir 

os conteúdos combinados e integrados onde o usuário tem a experiência multi-

sensorial e uma leitura não-linear.
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O tipo de comunicação que prospera na internet está relacionado à 
livre expressão em todas as suas formas, mais ou menos desejável, 
segundo o gosto de cada pessoa. É a transmissão de fonte aberta, a 
livre divulgação, a transmissão descentralizada, a interação fortuita, 
a comunicação propositada e a criação compartilhada que encontram 
expressão na internet. (CASTELLS, 2003, p. 165)

O webjornalismo explora recursos, mas do ponto de vista do autor os 

usos destas tecnologias se detêm por parte dos produtos e processos culturais. 

Para ele, as empresas de comunicação não investem se tratando deste aspecto. 

A internet como meio de comunicação tem seus protocolos, práticas e 

sistemas. Os meios de comunicação que convergem para este meio através de 

diferentes formatos, dão forma a uma fase de transição/adaptação dos suportes 

midiáticos na Era Digital.

A  convergência  é  mais  do  que  mudança  uma  tecnológica.  A 
convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 
mercados gêneros  e públicos. A convergência altera a lógica pela 
qual  a  indústria  midiática  opera  e  pela  qual  os  consumidores 
processam  a  notícia  e  entretenimento.  Lembre-se  disto:  a 
convergência  refere-se  a  um  processo  e  não  a  um  ponto  final. 
(JENKINS, 2009, p.43)

O webjornalismo neste processo pode ser considerado um produtor de 

conteúdo que transpassa a  rede e busca atingir  o usuário através  de diversos 

meios ao mesmo tempo e ainda dialoga com o usuário e o trás para o contexto da 

produção. 

O hipertexto é uma linguagem que torna comum o consumo, mas não a 

significação  do  conteúdo  multimídia.  Então,  como  compartilhamos  e 

expressamos  as  prática  culturais?  A cultura  da virtualidade  está  na forma de 

comunicação hipertextual e os recursos multimídia trazem códigos desta cultura, 

bem como a linguagem. Já a convergência, para Jenkins (2009) ocorre dentro 

dos cérebros dos consumidores individuais em suas interações sociais com os 

outros.
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A interatividade é a principal característica da cultura da convergência. 

São os meios tradicionais vistos como um novo significado para o consumidor, 

velhas  formas  de  fazer  com  a  linguagem  hipertextual,  a  partir  de  diversos 

suportes. 

As revistas digitais da terceira e quarta geração do webjornalismo tem 

formatos/interfaces  alternativas  à  mídia  impressa  explorando  assim  suas 

possibilidades  nos  modos  de  produção  e  consumo  do  conteúdo.  Podemos 

encontrar  neste sentido,  conteúdos nos seguintes  formatos:  conteúdo estático: 

texto,  imagem, gráfico e conteúdo dinâmico: som, vídeo,  animação.  A diante 

iremos categorizar estes conteúdos multimidiáticos para analisar os conteúdos 

dos sites Bravo Online e Brasileiros.

Voltando  à  questão  do  uso  da  internet  como  plataforma  multimídia, 

compreendemos  que  não  significa,  necessariamente,  que  os  produtores  de 

conteúdo tenham a intenção de abordar as informações com profundidade ou 

reflexividade,  mas  desta  forma  aproveitam  a  possibilidade  de  suporte  das 

tradicionais e novas mídias para integrar conteúdos em formato digital. 

O  ambiente  da  rede  proporciona  interatividade,  compartilhamento  e 

participação. Talvez a rapidez do acesso e peridiocidade com que as matérias são 

postadas possa sugirir superficialidade, mas isto não significa que a exploração 

de recursos para trazer múltiplos sentidos a um conteúdo não seja capaz de trazer 

reflexão do leitor/usuário do site.

Se formos pensar no jornalismo cultural no cenário das novas mídias e na 

sua  fase  de  convergência  dos  recursos  multimídia  para  a  internet  e  outros 

suportes,  podemos  dizer  que  a  interatividade  junto  a  multimidialidade  – 

características  do  webjornalismo  –  tornam o  conteúdo  seja  ele  dinâmico  ou 

estático, um produto cultural distribuído em escala global.
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5. METODOLOGIA 

5.1 Revista Bravo e Brasileiros: duas gerações de jornalismo cultural

O site Bravo Online é uma extensão da revista cultural mensal Bravo! e 

foi criado em 2009. Antes disso em 2004, a revista Bravo! era apenas revista 

com versão digital. O site Bravo Online é pensado como um produto a parte da 

marca  da  revista  Bravo!.  Também  proporciona  informações,  conteúdos  para 

análise  e  canais  de  interação.  As  notícias  são  atualizadas  diariamente  com 

matérias, postagens e blogs e divulgação nas redes sociais (Twitter e Facebook).
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Jovens artistas podem mostrar seus trabalhos através da seção Festival 

Permanente. A Arte Digital é uma seção interativa do site que oferece prêmios 

pela  inscrição de trabalhos  relacionados  ao tema.  O site traz a cultura  pop e 

seções próprias para cada expressão artística.

A revista Brasileiros surgiu em 2007 como uma revista cultural mensal. 

O site Brasileiros foi criado em 2008 para complementar a Revista Brasileiros. O 

site  traz  formulários  e  redes  sociais  como  canais  de  interatividade  e 

compartilhamento com o público, também conteúdos exclusivos para o leitor da 

web.

Focados  na  cultura  do  Brasil,  os  produtores  do  site  trazem  matérias 

publicadas  na  revista  impressa,  bastidores,  vídeos,  sonoras,  edições  especiais 

(cadernos) em multimídia, colunas e canais de interatividade com o leitor.

As primeiras  revistas digitais  surgiram nos anos 2000 apresentando-se 

em como uma a versão digital de revistas impressas da Editora Abril, conforme 

foi datado anteriormente, no capítulo sobre jornalismo de revista. 

Os sites Bravo Online (2009) e Brasileiros (2008) vêm de duas gerações 

do  webjornalismo.  Sendo  que  o  primeiro  site  trata-se  de  uma  produção 

jornalística que acompanhou o bojo da terceira geração do webjornalismo.  O 

segundo, apontamos como uma revista digital criada na fase de transição entre a 

terceira  e  quarta  gerações  do  jornalismo  feito  para  a  web.  Ambos  são  sites 

culturais que hoje acompanham e adaptam-se a fase de convergência e as novas 

mídias que surgem dentro do webjornalismo.

O site Bravo Online é dividido em setores culturais:  Música,  Cinema, 

Artes Plásticas, Literatura, Teatro e Dança. Também tem seções como Blogs, 

Brasil Cultural, Concursos, Cultura Digital e Sala de Aula. O site está repleto de 

conteúdos multimidiáticos como forma de materializar os assuntos e referências 

culturais em pauta.

O site Bravo Online mantém a Seção Multimídia7 que tem como proposta 

estender  suas  produções  e  explorar  os  conteúdos  produzidos  através  de 

7 http://www.bravonline.com.br/multimidia 
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diferentes  dispositivos  (som,  áudio,  imagens,  texto),  porém,  nesta  seção,  não 

interage diretamente com o leitor, nem possui vinculo direto com a home page. 

A seção Blogs traz diversos colunistas, cada qual produz conteúdos sobre 

determinado  assunto  cultural  através  de  textos  informativos  e  opinativos.  O 

conteúdo multimídia está presente nesta seção em forma de vídeos, meramente 

ilustrativos. A informação, neste caso, concentra-se na no texto e no conteúdo 

multimídia explorado pelo blogueiro.

Atualizado constantemente, o site Bravo Online contém muitas imagens 

de artistas, capas de filmes ou livros, quadros ou confecções artísticas. Também 

possuí a incorporação de vídeos em suas publicações através do site YouTube8, 

bem como alguns sons via Goear9. 

O site Brasileiros possui uma dinâmica que permite o leitor consultar os 

hipertextos, fotografias, vídeos e sonoras em diversas seções inter-relacionadas. 

Ou seja,  uma reportagem publicada na versão impressa da revista  tem o seu 

conteúdo textual disponibilizado em formato de hipertextos, além de diferentes 

mídias adicionais sobre o mesmo conteúdo.

O site Brasileiros diz-se enfocado na cultura do país. O Brasil é um país 

multicultural,  abriga  em  sua  origem  diversas  culturas.  Segundo  Santos  ao 

falarmos  de  cultura  brasileira  para  temos  que  discutir  suas  manifestações, 

dimensões e opiniões.

Há  uma  disputa  para  saber  quais  as  manifestações  dessa 
dimensão cultural  para saber  quais devem ser consideradas 
parte  dela.  Isso  por  que  não  faz  sentido  discutir  sobre  a 
cultura sem explicar  a visão que se tem da sociedade e as 
opiniões que se tem sobre o seu futuro. (SANTOS, 1983).

Como revista segmentada em cultura, a revista Brasileiros busca levar ao 

leitor  um conceito  de identidade que reflita  a sua realidade em suas diversas 

8 http://www.youtube.com.br/ 

9 O site http://www.goear.com é um diretórios de áudios online. Os áudios são disponibilizados 
para download e podem ser incorporados em outros sites a partir de um código (link).
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obras  e  pensamentos,  seja  na  música,  no  teatro,  no  cinema,  na  política,  no 

esporte, na moda, etc.

Podemos  detectar  nesta  revista  digital  diferentes  tipos  de  mídia  e 

produções  jornalísticas  nos  mais  variados  formatos  (TV,  Rádio,  Online, 

Impresso). A Seção Bastidores é uma extensão de conteúdos das reportagens em 

formas  de  áudio,  vídeo,  textos,  documentários  e  links para  reportagens  mais 

antigas sobre o mesmo assunto.

Na edição  impressa,  ao final  da reportagem encontramos  um link  em 

menu de cor diferenciada para o leitor acessar o site.  Os links para a Seção 

Bastidores  possibilita  ao leitor  navegar  entre  os conteúdos multimídias  sobre 

determinada  reportagem.  Na  Seção  Entrevistas,  os  conteúdos  destas  sonoras 

estão  disponíveis  em  hipertexto.  O  conteúdo  da  reportagem  também  está 

disponível no site com o texto integral e as fotos publicadas.

A revista Brasileiros dispõe de todas as suas publicações na web. Há três 

anos no mercado, busca estreitar a sua relação com o público e interagir através 

da coluna “Você acredita no Brasil?” onde o público é convidado a entrar no site 

e responder à pergunta que pode ser selecionada para publicação.

A  diversidade  de  mídias  encontradas  no  site  Brasileiros  tornam-o 

singular no que diz respeito ao webjornalismo de quarta geração. O ciberespaço 

comporta  todo  o  tipo  de  mídia  e  informação  jornalística.  A revista  também 

possui espaços interativos em que o leitor é convidado a fazer parte da cultura, a 

se  comunicar  com ela  e  ao  mesmo tempo  ter  acesso  aos  seus  conteúdos  na 

íntegra por tempo indeterminado. Por isso, podemos dizer que dialoga com o 

leitor  e  ao  mesmo  explora  os  recursos  multimídias  na  disposição  de  seus 

conteúdos para a web. 

Os sites Bravo Online e Brasileiros não tem uma peridiocidade fixa. O 

site  Brasileiros  atualiza  sua  página  conforme  a  disponibilização  de  notícias 

referentes a publicação da revista Brasileiros. Já o Bravo Online publica notícias 

independente do conteúdo publicado da revista Bravo!.
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5.2 DELIMITAÇÃO DO CORPUS

O conteúdo a ser analisado neste estudo monográfico são as home pages 

dos sites Bravo Online e Brasileiros, tendo o conteúdo multimídia como objeto 

de análise . Como conteúdo multimídia compreendemos todo e qualquer recurso 

nos formatos de imagem, áudio, vídeo e texto. 

Tendo  como  pressuposto  que  todo  o  hipertexto  e  hipermídia  estão 

interconectados no ambiente de navegação, escolhemos as imagens estáticas e 

dinâmicas  como  elemento  que  conduz  a  navegação  da  home  page  para  um 

primeiro  nível  de  conteúdo.  Este  nos  leva  a  toda  informação  referente  ao 

conteúdo da primeira  página.  Lembrando que no webjornalismo, o hipertexto 

sempre vem acompanhado de hipermídia.

A data para análise foi escolhida aleatoriamente, dia 15 de outubro de 

2010. O site Brasileiros estava recém atualizado. Compreendeu a edição 39 da 

revista impressa. Já o Bravo Online atualizou parte do seu conteúdo durante o 

processo  de  capturação  das  imagens  de  print  screen,  o  que  é  explicado  na 

descrição de cada página anexada. A análise será feita a partir das home pages e 

do  primeiro  nível,  a  primeira  tela  hipertextual  depois  da  home,  a  partir  das 

figuras sinalizadas e enumeradas como pode-se perceber nas imagens dos sites 

nos anexos deste trabalho. 

5.3 MÉTODO 

Em um primeiro momento foi importante levantar os aportes teóricos e 

históricos sobre jornalismo cultural,  jornalismo de revista, jornalismo online e 

convergência  de mídias  com o propósito  de aprofundar-se na temática  e  nos 

aspectos que cercam essas produções midiáticas. 

A análise compreende dois sites de revistas segmentadas em cultura e a 

forma  como  os  conteúdos  são  explorados.  É  importante  apontar  as 
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diferenciações entre os sites Bravo Online e Brasileiros. A seleção do  corpus 

tem o propósito de limitar e especificar o período e os critérios de análise postos 

em questão junto aos sites.

A  partir  de  entrevistas  semi-estruturadas  por  e-mail é  possível 

compreender de que maneira foram pensados os sites e quais seus objetivos. No 

entanto, a comparação se faz necessária para a compreensão das modalidades 

multimídias  exploradas  pelos  produtores  de  conteúdo,  a  partir  de  formatos 

existentes  –  TV  e  Rádio,  por  exemplo  –  e  a  sua  disposição  na  plataforma 

multimídia. 

5.4 CATEGORIAS PARA ANÁLISE DE DADOS 

A partir do mapeamento dos recursos multimidiáticos é possível entender 

de  que forma  esse  conteúdo  é  explorado  pelos  sites.  Conforme  os  conceitos 

apresentados sobre recursos multimidiáticos, dividimos os elementos digitais nas 

seguintes categorias: 

• Estáticas: Quando a figura não apresentar movimento, nem efeito visual 

ou  sonoro.  Como  exemplos,  podemos  considerar  fotografias,  textos, 

gráficos e ilustrações.

• Dinâmicas: Quando apresentar efeito visual ou sonoro, neste caso áudios, 

vídeos, infográficos e animações em flash.

Neste procedimento aplicaremos método híbrido de pesquisa. Machado e 

Palácios  (2007,  p.  200)  definem  como  “ações  complementares  no  processo 

contínuo  de  compreensão  conceitual  sobre  a  produção  de  informações  nas 

organizações jornalísticas no ciberespaço nas sociedades contemporâneas”. 

O método de pesquisa refere-se à análise  qualitativa e quantitativa do 

conteúdo. Qualitativa quando diz respeito à utilização de diferentes formatos das 

mídias  encontradas  nos  sites  e  a  sua  relação  com  as  características  do 

webjornalismo. Trata-se, portanto, do mapeamento e a interpretação dos dados 
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que os objetos de análise estão expostos. Segundo Adghirni e Morais (2007, p. 

243),  nesta  abordagem,  “a  análise  de  dados,  baseada  no  método  qualitativo, 

implica na leitura, descrição e interpretação crítica do material coletado”.

 Já  na  análise  quantitativa  quando  enumerarmos  e  classificarmos  os 

conteúdos multimidiaticos  nos sites Bravo Online e Brasileiros.  Desta forma, 

podemos cruzar os dados qualitativos e quantitativos para chegarmos a algumas 

considerações a respeito das indagações que trazemos nesta pesquisa.   

6 ANÁLISE DOS DADOS

Os  sites  Bravo  Online  e  Brasileiros  foram  analisados  com  base  na 

categorização feita na metodologia prevista neste estudo. Tomamos como base a 

disposição dos elementos  da página da web de cada site que corresponde as 

imagens (fotografias) sejam elas estáticas ou dinâmicas. 

A partir da análise quantitativa percebemos que cada figura corresponde a 

uma matéria online. Cada uma delas trás a possibilidade de utilização de algum 

tipo de recurso multimidiático em seu primeiro nível,  o qual compreendemos 

como a página que da seqüência a navegação a partir da home.

Em um primeiro  momento  fizemos  a  captação  do  conteúdo  de  cada  site 

analisado.  Durante  os  print  screen's  observamos  algumas  alterações  na 
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disposição dos conteúdos das páginas pela atualização das mesmas, conforme 

vamos descrever no decorrer desta análise.

Ao total percemos na home page do site Bravo Online 13 figuras as quais 

vamos descrever a seguir. Na home page do site Brasileiros foram encontradas 

12 figuras na página inicial.  Todas as figuras enumeradas foram consideradas 

conforme  as  categorias  expostas.  As  pricipais  figuras  da  análise  são  as 

enumeradas na home-page de cada site. Ver enumeração de figuras nos anexos.

Tomamos como ponto de partida as figuras dispostas na home page de 

ambos os sites. Cada uma delas leva o usuário a um primeiro nível durante a 

navegação. No primeiro nível, as figuras consideradas como relevantes para a 

análise estavam localizadas no corpo da matéria, da mesma forma, consideramos 

a localização das colunas para estabelecer uma ordem numeração em todas as 

páginas.

6.1 Análise Quantitativa e descritiva do site Bravo Online

O site Bravo Online analisado dia 15 de outubro de 2010 possuia em sua 

home  page,  além do cabeçalho  e  rodapé  padrão  (vide  anexos),  treze  figuras 

distribuídas em três colunas. 

Figura 1

Localização  na home page:  ocupa um espaço referente  à primeira  e segunda 
coluna
Editoria/tema da matéria: artes
Elementos referentes a figura: a figura possui um título e uma chamada 
Categoria: estática
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Primeiro nível
Quantidade de figuras: Seis. A página contém figuras referentes às cinco últimas 
postagens e a figura principal verificada na home page.
Categoria(s): estática
Formato: fotografia

Observações: A figura 1 é seguida de uma chamada e uma legenda e em seu 
primeiro nível é o único recurso multimidiático referente  a matéria  da home. 
Encontramos  também na  terceira  coluna  três  ícones  correspondentes  a  redes 
sociais.

Figura 2

Localização na home page: a figura está localizada na terceira coluna.
Editoria/tema da matéria: teatro e dança
Elementos referentes a figura: Além de um titulo a figura encontra-se dentro de 
um a caixa e uma sub-caixa, onde verifica-se um box informativo. Ao lado do 
box aparecem ícones para as redes sociais: twitter, orkut e facebook.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade  de  figuras:  Uma  imagem  que  encontra-se  ao  lado  de  um  box 
informativo com barra de rolagem.
Categoria(s): dinâmica
Formato: vídeo

Observações: Em seu primeiro nível  esta página apresenta-se com um layout 
diferenciado do padrão do site Bravo Online.
Figura 3

As figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 são referentes a Figura 3. A mesma possui quatro 
variações localizadas no mesmo espaço na home page.

Localização na home page: ocupa um espaço de duas colunas
Editoria/tema da matéria: vários temas. A figura faz referência às publicações da 
edição 157 da revista Bravo!
Elementos  referentes  a  figura:  A figura  é  acompanhada  de  um título  e  uma 
chamada  para  a  matéria.  Esta  imagem possui  efeito  dinâmico,  a  partir  disto 
apresenta quatro variações.
Categoria: dinâmica

Figura 3.1

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 14 figuras referentes às matérias da edição 157 da Bravo!
Categoria(s): estáticas
Formato: fotografias
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Observações: A figura 3.1 é a primeira  variação e corresponde a figura 3 da 
home page. Todas as variações vêm acompanhadas de um lead também sob o 
mesmo efeito.

Figura 3.2

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 2 vídeos e 1 ilustração
Categoria(s): dinâmica e estática
Formato: vídeo, ilustração

Observações: Em seu primeiro nível esta página corresponde ao blog “Armando 
Antenore” ou o “Blog das Perguntas”. Possui em seu primeiro nível as últimas 
dez postagens.

Figura 3.3

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 15 imagens e 2 vídeos
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografias e vídeos

Observações:  As  imagens  correspondem ao  “Não  Me Culpem Pelo  Aspecto 
Sinistro” - blog de literatura, cultura e mídia. Algumas imagens foram agrupadas 
em galerias com a possibilidade de visualização das fotos em slide show ou seja, 
possuem dinâmica.  Em  seu  primeiro  nível  podemos  analisar  as  dez  últimas 
postagens do blog de Almir de Freitas.
Figura 3.4

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 9 imagens
Categoria(s): estáticas
Formato: fotografias

Observações: Em seu primeiro nível  a página possui o layout  padrão do site 
Bravo Online. Esta página faz referência a uma publicação de Outubro de 2010. 
No corpo da matéria percebemos uma foto ampliada, das quatro fotos agrupadas 
em uma galeria, com efeito, slide show. Na terceira coluna podemos verificar 
mais cinco imagens correspondentes às cinco últimas postagens.

Figura 4

Localização na home page: primeira coluna, abaixo da figura 3.
Editoria/tema da matéria: literatura
Elementos referentes a figura: a imagem está acompanhada de um título e uma 
chamada para a matéria.
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Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 6 imagens, 3 áudios 
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografia e áudio

Observações:  Uma  figura  principal  aparece  seguida  do  título.  No  corpo  da 
matéria são incorporados os áudios através do site Go Ear. As outras cinco são 
referentes ao menu “5 Últimas Postagens” na terceira coluna.

Figura 5

Localização na home page: Segunda coluna, abaixo da figura 3.
Editoria/tema da matéria: cinema
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 6 imagens e 4 vídeos
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografia e vídeo
Observações:  No corpo da  matéria,  uma  figura  principal  aparece  seguida  do 
título,  em  seguida  são  incorporados  ao  texto  quatro  vídeos  através  do  site 
Youtube.  As  outras  cinco  imagens  são  referentes  ao  menu  “5  Últimas 
Postagens” na terceira coluna.
Figura 6

Localização na home page: primeira coluna abaixo da figura 4.
Editoria/tema da matéria: artes plásticas
Elementos referentes a figura: Na home a imagem aparece acompanhada de um 
título e uma chamada referente a uma matéria.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 9 imagens 
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografia

Observações: Quatro imagens são agrupadas em uma galeria com slide show no 
corpo da matéria. As outras cinco imagens são referentes ao menu “5 Últimas 
Postagens” na terceira coluna.

Figura 7

Localização na home page: segunda coluna, abaixo da figura 5.
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Editoria/tema da matéria: música 
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page. 
Categoria: estática 

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 1 imagem e 10 vídeos 
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografia e vídeo

Observações:  A  matéria  é  seguida  de  um  título,  linha  fina,  uma  imagem 
principal  e  os  vídeos  são  incorporados  ao  corpo  da  matéria  através  do  site 
YouTube.

Figura 8

Localização na home page: primeira coluna, abaixo da figura 6.
Editoria/tema da matéria: música
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 6 imagens e 3 vídeos
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografia e vídeo

Observações:  A  matéria  é  seguida  de  um  título,  linha  fina,  uma  imagem 
principal  e  os  vídeos  são  incorporados  ao  corpo  da  matéria  através  do  site 
YouTube.

Figura 9

Localização na home page: segunda coluna, abaixo da figura 7.
Editoria/tema da matéria: dança
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 14 imagens
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografias

Observações: Em seu primeiro nível 9 imagens estão agrupadas em uma galeria 
com a possibilidade  de visualização  em slide show no corpo da matéria.  As 
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outras cinco imagens são referentes ao menu “5 Últimas Postagens” na terceira 
coluna.

Figura 10

Localização na home page: primeira coluna, baixo da figura 8.
Editoria/tema da matéria: música
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 11 imagens 
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: ilustração e fotografia

Observações: Em seu primeiro nível encontramos 6 ilustrações  agrupadas em 
uma galeria  com a possibilidade de visualização em slide show no corpo da 
matéria.  As  outras  cinco  são  fotografias  referentes  ao  menu  “5  Últimas 
Postagens” na terceira coluna. A página também apresenta uma quebra no seu 
código-fonte,  mas em um espaço dedicado a comentários  e não no corpo da 
matéria que é o nosso foco nesta análise.

Figura 11

Localização na home page: segunda coluna, abaixo da figura 9.
Editoria/tema da matéria: artes
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 10 imagens
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: ilustrações e fotos

Observações:  Em  seu  primeiro  nível  podemos  perceber  cinco  ilustrações 
agrupadas  em  uma  galeria  no  corpo  da  matéria,  com  a  possibilidade  de 
visualização em slide show, mais outras cinco imagens são referentes ao menu 
“5 Últimas Postagens” na terceira coluna.

Figura 12

Localização na home page: terceira coluna, próxima às figuras 7 e 9.
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Editoria/tema da matéria: literatura
Elementos referentes a figura: A imagem é a capa de um livro e está dentro de 
um box informativo, uma caixa de rolagem.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: - 
Categoria(s): -
Formato: fotografia

Observações: O primeiro nível desta página é a própria home page.

Figura 13

Localização na home page: terceira coluna, próxima à figura 11.
Editoria/tema da matéria: artes
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 1 ilustração, 5 imagens 
Categoria(s): estática
Formato: ilustração, foto, 

Observações: As ilustrações estão dispostas no corpo da matéria. As outras cinco 
imagens são fotos referentes as “5 Últimas Postagens”.

Figuras novas após a primeira capturação de imagens de tela print screen.

Figura 6

Localização na home page: primeira coluna, abaixo da figura 4.
Editoria/tema da matéria: música
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 6 imagens, 4 áudios 
Categoria(s): dinâmico
Formato: fotografia, áudio

Observações: As imagens estão dispostas no corpo da matéria,  agrupadas em 
galeria  com  possibilidade  de  visualização  com  efeito  slide  show.  Os  áudio 
vinculados ao site Go Ear também ao corpo da matéria.
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Figura 8

Localização na home page: primeira coluna, abaixo da figura 6.
Editoria/tema da matéria: cinema
Elementos  referentes  a  figura:  A  imagem  é  acompanhada  de  um  título  e 
chamada na home page.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: 6 imagens, 5 vídeos 
Categoria(s): estática e dinâmica
Formato: fotografia, vídeo
Observações:  Uma  figura  principal  está  no  corpo  da  matéria,  bem como  os 
vídeos vinculados ao site Youtube. As outras cinco imagens são referentes as “5 
Últimas Postagens” localizadas na terceira coluna.

6.2 Análise Quantitativa e descritiva do site Brasileiros

O site Brasileiros foi analisado dia 15 de outubro de 2010. A home page 

trás cabeçalho e rodapé padronizados conforme pode-se observar também nas 

páginas de primeiro nível (vide anexos – print  screen do site).  O conteúdo é 

distribuído em quatro colunas. A página principal contém 11 figuras, as quais 

vamos descrever abaixo, bem como as páginas correspondentes a seu primeiro 

nível.

Figura 1

A primeira figura possui quatro variações. As imagens ocupam o mesmo local 
na home page.

Figura 1.1

Localização na home page: primeira coluna
Editoria/tema da matéria: cinema
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Elementos referentes a figura: A imagem faz referência à editoria “A Revista”. 
A fotografia possui uma legenda informativa, a seguir um menu numérico que 
representa as demais variações.
Categoria: dinâmica – fotografia com efeito flash

Primeiro nível
Quantidade de figuras: o corpo da matéria apresenta três fotografias localizadas 
no espaço referente à terceira coluna.
Categoria(s): estáticas
Formato: fotografia

Observações: A figura apresenta quatro variações. Na home page estas variações 
apresentam-se sob efeito dinâmico.

Figura 1.2

Localização na home page: primeira coluna
Tema da matéria: música
Elementos referentes a figura: A imagem faz referência à editoria “A Revista”. 
A fotografia apresenta-se como a segunda variação da primeira figura da home 
page e como esta apresenta uma legenda informativa.
Categoria: dinâmica – fotografia com efeito flash

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Duas. A primeira no canto superior esquerdo da tela. A 
segunda entre duas tabelas informativas após um entretítulo. O corpo textual da 
matéria está distribuído em duas colunas.
Categoria(s): estáticas
Formato: fotografia

Observações: A figura 1.2 é a segunda variação (efeito dinâmico)  da primeira 
figura apresentada na home page. 

Figura 1.3

Localização na home page: primeira coluna
Tema da matéria: literatura
Elementos referentes a figura: A imagem faz referência à editoria “A Revista”. 
A fotografia apresenta-se como a terceira variação da primeira figura da home 
page e também é acompanhada de uma legenda informativa.
Categoria: dinâmica – fotografia com efeito flash

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A figura está localizada após o título e linha fina da 
matéria, acima do corpo textual que está distribuído em duas colunas.
Categoria(s): estática
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Formato: fotografia

Observações: A figura 1.3 é a terceira variação (efeito dinâmico) da primeira 
figura apresentada na home page. 

Figura 1.4

Localização na home page: primeira coluna
Tema da matéria: cinema
Elementos referentes a figura: A imagem faz referência à editoria “A Revista”. 
A fotografia apresenta-se como a quarta variação da primeira figura da home 
page. A imagem é seguida de uma legenda informativa.
Categoria: dinâmica – fotografia com efeito flash

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A figura está localizada após o título e linha fina da 
matéria, acima do corpo textual que está distribuído em duas colunas.
Categoria(s): estática
Formato: fotografia

Observações: A figura 1.4 é a terceira variação (efeito dinâmico) da primeira 
figura apresentada na home page. 

Figura 2

Localização na home page: segunda coluna
Tema da matéria: literatura
Elementos referentes a figura: A fotografia faz referência à editoria “Lado B da 
Notícia”. A imagem é seguida de cartola, título e uma legenda informativa, além 
de outras notas referentes a outras notícias.
Categoria: estática 

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A figura está localizada na terceira coluna do site, 
ao lado do corpo textual da matéria que está distribuída nas duas primeiras 
colunas.
Categoria(s): estática
Formato: fotografia

Observações: A figura 2 apresenta uma legenda informativa. 

Figura 3

Localização na home page: terceira coluna
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Tema da matéria: música
Elementos referentes a figura: a imagem faz referência à editoria “Multimídia”. 
A imagem é seguida de cartola, título e uma legenda informativa. 
Categoria: estática / dinâmica 

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A figura está localizada na terceira coluna do site e 
não possui primeiro nível.
Categoria(s): estática / dinâmica
Formato: vídeo

Observações: A figura 2 apresenta uma legenda informativa. 

Figura 4

Localização na home page: quarta coluna
Tema da matéria: cultura
Elementos referentes a figura: A fotografia faz referência à editoria “A Revista”. 
O título “Nas Bancas” é faz referência figura 4, abaixo é acompanhada de uma 
legenda informativa “edições anteriores”.
Categoria: estática 
Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A figura está localizada na terceira coluna do site, 
ao lado do corpo textual da matéria que está distribuída nas duas primeiras 
colunas.
Categoria(s): estática
Formato: fotografia

Observações: A figura 4 faz referência a capa da última edição da revista 
Brasileiros e traz no seu corpo textual as principais editorias e  chamadas da 
revista.

Figura 5

Localização na home page: quarta coluna
Tema da matéria: arte
Elementos referentes a figura: A fotografia faz referência à editoria “Especiais”. 
O título “Conheça a ARTE!Brasileiros” faz referência figura 5, abaixo esta é 
acompanhada de uma legenda informativa “edições anteriores”.
Categoria: estática 

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A figura está localizada na terceira coluna do site, 
ao lado do corpo textual da matéria que está distribuída nas duas primeiras 
colunas.
Categoria(s): estática
Formato: fotografia

61



Observações: A figura 5 faz referência a capa da sexta edição do caderno 
“ARTE!Brasileiros” incorporado a revista Brasileiros e traz no seu corpo textual 
as principais editorias e  chamadas da revista.

Figura 6

A sexta figura é subdividida em três figuras que estão localizadas na home todas 
pertencem a seção “Assista”.

Figura 6.1

Localização na home page: terceira coluna
Editoria/tema da matéria: dança
Elementos referentes a figura: A imagem faz a editoria “Assista”.  A fotografia 
possui uma legenda informativa. Na seqüência apresenta mais duas imagens 
referentes a mesma editoria. 
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: A imagem está localizada abaixo de título, entretítulo e 
demais informações sobre a matéria.
Categoria(s): estática / dinâmica
Formato: Vídeo

Observações: Apresentamos a figura 6 como a figura 6.1, bem como as figuras 
6.2 e 6.3 são apontadas como variações da mesma seção, embora todas se sejam 
estáticas.

Figura 6.2

Localização na home page: terceira coluna
Editoria/tema da matéria: esporte
Elementos referentes a figura: A imagem faz a editoria “Assista”.  A fotografia 
possui uma legenda informativa. Está localizada entre outras duas imagens 
referentes a mesma editoria. 
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: A imagem está localizada abaixo de título, entretítulo e 
demais informações sobre a matéria.
Categoria(s): estática / dinâmica
Formato: Vídeo
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Observações: Apresentamos a figura 6 como a figura 6.1, bem como as figuras 
6.2 e 6.3 são apontadas como variações da mesma seção, embora todas se sejam 
estáticas.

Figura 6.3

Localização na home page: terceira coluna
Editoria/tema da matéria: esporte
Elementos referentes a figura: A imagem faz a editoria “Assista”.  A fotografia 
possui uma legenda informativa. Está localizada ao lado de duas imagens 
referentes a mesma editoria. 
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: A imagem está localizada abaixo de título, entretítulo e 
demais informações sobre a matéria que está distribuída nas duas primeiras 
colunas.
Categoria(s): estática / dinâmica
Formato: Vídeo

Observações: Apresentamos a figura 6 como a figura 6.1, bem como as figuras 
6.2 e 6.3 são apontadas como variações da mesma seção, embora todas se sejam 
estáticas.

Figura 7

Localização na home page: segunda coluna
Editoria/tema da matéria: blog
Elementos referentes a figura: A imagem faz ao blog “23B: Um olhar gay sobre 
o nosso mundo”.  A fotografia é acompanhada de um texto informativo referente 
à última postagem. Está localizada acima de três outras imagens referentes a 
outros blogs.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Três. A imagem 1 está localizada após o cabeçalho do 
blog, abaixo de um título e data da matéria. O blog está dividido em três colunas, 
a matéria está distribuída nas duas primeiras colunas. Na terceira coluna temos 
mais duas imagens, a primeira refere-se a capa da última edição da revista que 
leva ao primeiro nível da figura 4, a segunda trata-se de um ícone para a rede 
social Twitter.
Categoria(s): estática
Formato: reprodução fotográfica

Observações: O Blog 23B de Lourenço Cavalcanti que é apresentado de uma 
forma diferente do padrão do site Brasileiros.
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Figura 8

Localização na home page: segunda coluna
Editoria/tema da matéria: blog
Elementos referentes a figura: A imagem faz ao blog “Balaio de Kotscho”.  A 
fotografia mostra o autor do blog e é acompanhada de um texto informativo 
referente à sua última postagem. Está localizada na segunda coluna seguida de 
outras imagens referentes a postagens de outros blogs.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Nenhuma. O blog está dividido em três colunas, a 
matéria está distribuída nas duas primeiras colunas. Na terceira um formulário 
opinativo do site e um espaço referente a rede social Facebook.
Categoria(s): -
Formato: -

Observações: O Blog “Balaio de Kotscho” de Ricardo Kotscho é apresentado 
conforme o padrão do site Brasileiros.
Figura 9

Localização na home page: segunda coluna
Editoria/tema da matéria: blog
Elementos referentes a figura: A imagem faz ao blog “Céu de Brasileiro”.  A 
fotografia mostra a autora do blog e é acompanhada de um texto informativo 
referente à sua última postagem. Está localizada na segunda coluna seguida de 
outras imagens referentes a postagens de outros blogs.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Nenhuma. O blog está dividido em três colunas, a 
matéria está distribuída nas duas primeiras colunas. Na terceira um formulário 
opinativo do site e um espaço referente a rede social Facebook.
Categoria(s): -
Formato: -

Observações: O Blog “Céu de Brasileiro” de Magy Harrison é apresentado 
conforme o padrão do site Brasileiros.

Figura 10

Localização na home page: segunda coluna
Editoria/tema da matéria: esporte
Elementos referentes a figura: A imagem faz referência a editoria “Especial 
Brasileiros Copa 2010”.  A imagem é uma logo marca da Copa de 2010 na 
África do Sul junto a um texto informativo referente as publicações referente ao 
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assunto. Está localizada na segunda coluna seguida de outras imagens referentes 
a outros assuntos.
Categoria: estática

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Nenhuma. O blog está dividido em três colunas, a 
matéria está distribuída nas duas primeiras colunas. A terceira coluna está vazia.
Categoria(s):  -
Formato: -

Observações: A página “Especial Brasileiros Copa 2010” é apresentada 
conforme o padrão do site Brasileiros.

Figura 11

Localização na home page: terceira coluna
Editoria/tema da matéria: cultura
Elementos referentes a figura: As imagens faz referência página “Digitais” sob o 
título “Veja e Ouça” na home page. Apresenta-se em movimento flash 
mostrando fotografias de diversos entrevistados. 
Categoria: dinâmica

Primeiro nível
Quantidade de figuras: Uma. A página apresenta-se em um padrão diferenciado 
da home page. 
Categoria(s): estática
Formato: fotografia

Observações: Após uma descrição do conteúdo o site “Digitais” traz no seu 
primeiro nível uma fotografia dentro do box “Novo Personagem” referente a 
última entrevista, nos próximos níveis o conteúdo traz sonoras e fotografias em 
flash.

Figura 12

Localização na home page: terceira coluna
Editoria/tema da matéria: redes socias
Elementos referentes a figura: A imagem faz referência página “Twitter” em um 
box na home page. 
Categoria: Estática
Primeiro nível
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Quantidade de figuras: Uma imagem. A página apresenta-se em um padrão 
diferenciado da home page. 
Categoria(s): estática
Formato: ícone

Observações: A imagem principal é a logo (marca) da Revista Brasileiros. 
Outras 37 figuras apresentam-se no primeiro nível como o ícone de perfil de 
seguidores que o perfil da revista Brasileiros segue (ver “following”).

6.2.1 Visão geral sobre os elementos multimidiáticos enumerados no site 
Bravo Online:

Figura Categoria na 
Home Page

Primeiro 
Nível

Categoria no 
Primeiro 

Nível

Formatos

1 Estática 6 imagens Estáticas Fotografias

2 Estática 1 imagem Dinâmica Vídeo

3 Dinâmica Variações 
3.1, 3.2, 3.3, 

3.4

- Fotografias

3.1 Dinâmica 14 imagens Estáticas Fotografias

3.2 Dinâmica 3 imagens Estáticas e 
dinâmicas

2 vídeos e 1 
ilustração

3.3 Dinâmica 17 imagens Estáticas e 
dinâmicas

15 fotografias e 
2 vídeos

3.4 Dinâmica 9 imagens Estáticas Fotografias

4 Estática 6 imagens e 3 
sonoras

Estáticas e 
dinâmicas

6 fotografias e 3 
áudios

5 Estática 10 imagens Estáticas e 6 fotografias e 2 

66



dinâmicas vídeos

6 Estática 9 imagens Estáticas e 
dinâmicas

5 fotografias e 4 
fotos na galeria

7 Estática 11 imagens Estáticas e 
dinâmicas

1 fotografia e 10 
vídeos

8 Estática 9 imagens Estáticas e 
dinâmicas

6 fotografias e 3 
vídeos

9 Estática 14 imagens Estáticas e 
dinâmicas

9 fotografias na 
galeria e outras 5 

fotos

10 Estática 11 imagens Estáticas e 
dinâmicas

6 ilustrações em 
galeria e 5 
fotografias

11 Estática 10 imagens Estáticas e 
dinâmicas

5 ilustrações e 5 
fotografias

12 Estática - - -

13 Estática 6 imagens Estáticas 1 ilustração e 5 
fotografias

6 (após 
atualização 

do site)

Estática 4 imagens e 4 
sonoras

Estáticas e 
dinâmicas

6 fotografias e 6 
áudios

8 (após 
atualização 

do site)

Estática 11 imagens Estáticas e 
dinâmicas

6 fotografias e 5 
vídeos
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6.2.2 Visão geral sobre os elementos multimidiáticos enumerados no site 
Bravo Online:

Figura Categoria na 
Home Page

Primeiro 
Nível

Categoria no 
Primeiro Nível

Formatos

1 Dinâmica - - -

1.1 Dinâmica 3 imagens Estáticas Fotos – 4 
variações

1.2 Dinâmica 2 imagens Estáticas Fotos

1.3 Dinâmica 1 imagem Estática Foto

1.4 Dinâmica 1 imagem Estática Foto

2 Estática 1 imagem Estática Foto

3 Estática e 
Dinâmica

1 imagem Estática e 
Dinâmica

Vídeo

4 Estática 1 imagem Estática Foto

5 Estática 1 imagem Estática Foto

6 Estática 3 imagens Estáticas Fotos

6.1 Estática 1 imagem Estática e 
Dinâmica

Vídeo

6.2 Estática 1 imagem Estática e Vídeo
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Dinâmica

6.3 Estática 1 imagem Estática e 
Dinâmica

Vídeo

7 Estática 3 imagens Estáticas Fotos

8 Estática - - -

9 Estática - - -

10 Estática - - -

11 Dinâmica 1 imagem Estática Foto

12 Estática 37 imagens Estáticas Fotos 

A partir de uma visão geral sob os elementos multimidiáticos presentes 

nos sites Bravo Online e Brasileiros podemos perceber que o uso de imagens é 

freqüente nos corpos dos textos. Notamos que as fotografias muitas vezes trazem 

o  efeito  de  movimento,  seja  nas  home  pages  ou  nas  galerias  de  fotos  que 

encontramos nos primeiros níveis.

Quanto  aos  formatos  percebemos  que  o  uso  de  sonoras,  vídeos  e 

ilustrações  nos  primeiros  níveis  trazem  para  o  texto  diferentes  aspectos 

sensoriais,  além das  fotografias  presentes  na  página,  tornando a  leitura  mais 

dinâmica.  A  respeito  do  conteúdo  destes  elementos  podemos  dizer  que,  de 

maneira  geral,  as  produções  destes  ainda  deixam  a  desejar  no  quesito 

profundidade, a multimidialidade nestes sites se faz presente, porém não abarca 

outros pontos de vista, outros aspectos sobre a mesma pauta.
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6.3 Análise Qualitativa dos sites Bravo Online e Brasileiros: comentários 
sobre os sites e a utilização dos recursos multimídias no webjornalismo

Conforme  as  análises  descritivas  podemos  perceber  em  aspectos 

quantitativos como são utilizados os recursos multimídias nos sites Bravo Online 

e  Brasileiros.  Quando  falamos  em  ciberespaço  como  um não-lugar  onde  as 

informações  nos  despertam a  sensorialidade,  percebemos  que ambos  os  sites 

possuem mídias capazes de explorar nossa visão, audição, imaginação e de nos 

fazer associar as diversas mídias presentes em um mesmo contexto.

Em  relação  à  estrutura  podemos  perceber  que  a  rede  nos  possibilita 

diversas  formas  de  interação  reativa,  tanto  no  ato  da  navegação  quanto  nas 

barras de compartilhamento e das redes sociais presente em ambos os sites. Ao 

final de cada matéria no site Brasileiros algumas vezes percebemos hiperlinks 

para outras matérias relacionadas. 

Com isso, podemos dizer que a navegabilidade característica da rede se 

faz atuante. Já no site Bravo, quanto a navegação entre as notícias e postagens, 

podemos verificar na terceira coluna sob o título de "5 Últimas Postagens", uma 

forma de estruturar as informações encadeando-as em um único eixo, o próprio 

site.

Há diversos tipos de interconexões nos sites analisados, como exemplo 

podemos  citar  tanto o vínculo de vídeos e áudios  incorporados ao corpo das 
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matérias através de outros sites como YouTube ou Vimeo e Goear no caso do 

site Bravo Online. 

Dentro das próprias páginas, o leitor, através de seus comentários, forma 

uma  comunidade  ou  um  grupo  de  leitores  capazes  de  compartilhar 

conhecimento, colaborar e interagir numa mesma plataforma sob uma estrutura e 

linguagem próprias do ciberespaço.

O uso de recursos multimidias nada mais são do que uma evidência do 

constante  aperfeiçoamento  e  adaptação  do  jornalista  diante  das  novas 

tecnologias. O webjornalismo feito pelo site Bravo Online pode ser interpretado 

como uma tentativa de adaptação ao webjornalismo de terceira geração, onde o 

conteúdo  cultural  produzido  por  ele  é  feito  para  a  internet,  para  os  leitores 

online, onde a multimidialidade é explorada no sentido de que reforça o valor da 

informação textual e ao mesmo tempo estimula o leitor a buscar novas formas de 

consumir a informação. 

O Brasileiros, diferente do Bravo Online surge em um cenário onde o 

conteúdo  não  é  só  feito  para  a  web,  pois  como  podemos  perceber  em suas 

páginas que as matérias são na sua maioria publicadas na Revista Brasileiros e 

que a internet é uma extensão deste conteúdo. 

Podemos  dizer  que o site  Brasileiros  é  um site  cultural  relacionado a 

revista Brasileiros, enquanto o site Bravo Online, tem um vínculo simbólico com 

a Revista Bravo! pela marca. Embora tenham surgido em diferentes contextos 

podem ser os considerados sites culturais. Os sites Bravo Online e Brasileiros 

são diferentes  produtos  culturais  ocupando a  mesma plataforma de suporte  e 

explorando as mídias  nas suas mais  variadas  formas e linguagens,  como nos 

referimos anteriormente, cada qual com a sua capacidade. 

No webjornalismo pode-se utilizar  de diferentes dispositivos digitais  e 

oferecer  ao  leitor  em  um  ambiente  virtual  experiências  sensoriais  e 

dimensionais, novos modos de consumo e leitura, novas práticas.

Diante  das  características  do  webjornalismo  podemos  pensar  que  a 

multimidialidade tecnicamente traz mais dinâmica ao conteúdo, mas mais do que 
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isto,  ela  traz  diferentes  potencialidades.  Nos vídeos  e  sonoras  analisados  nos 

sites Bravo Online e Brasileiros não percebemos nenhuma produção específica 

em relação a sua linha editorial. 

No  corpo  das  matérias  encontramos  conteúdos  dinâmicos  com  uma 

função  explicativa  ou  ilustrativa  em  reação  ao  conteúdo  textual.  Não 

encontramos  elementos  multimidiáticos  feitos  especificamente  para  agregar 

novas  informações  de  acordo  com  o  seu  potencial  e  linguagem  como  uma 

reportagem em vídeo ou um material sonoro que adicionasse novas informações 

a matéria, por exemplo.

O processo de produção de conteúdo para web nos faz refletir sobre as 

práticas do jornalismo online em um cenário de novas mídias e de convergência. 

As redações  online  tentam adaptar  seus  conteúdos conforme a exigência  dos 

leitores,  à  medida  que  se  criam novas  tecnologias,  surgem novas  práticas  e 

novos produtos. Das revistas impressas nasceram a linha editorial que os sites 

Bravo Online e Brasileiros vêm construindo e testando diante das novas práticas 

e modos de fazer jornalismo para web que, como sabemos,  não é um campo 

fechado e definitivo, está em constante adaptação. 

Poderíamos  dizer  então  que  o  webjornalismo  vem  transformando-se 

conforme suas práticas e adaptações? À medida que surgem novos recursos e 

novos formatos de mídia, a utilização e exploração destes vem modificando-se? 

Neste caso, pode-se pensar no conteúdo como fragmentos que se unem 

em  uma  mesma  plataforma,  ou  seja,  um  suporte  onde  diversas  mídias  se 

encontram e onde o leitor  busca interagir  e consumir  a informação de forma 

dinâmica e participativa. 

Essas  novas  práticas  nos  fazem  refletir  sobre  o  trabalho  jornalístico, 

sobre  o  webjornalismo,  pois  os  modos  de  consumo  alteram  os  modos  de 

produção  neste  caso.  Quando  falamos  em webjornalismo  de  quarta  geração, 

caracterizado pela participação, interatividade e mais do que nunca os usos de 

diferentes mídias e suportes temos algumas questões a serem pensadas.
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A quantidade e qualidade da informação são pontos que muitas vezes 

divergem, já que quanto maior o fluxo e a velocidade em que os conteúdos são 

produzidos,  maiores  são as chances  deste  conteúdo ser fragmentado e  pouco 

explorado. De certa forma, podemos pensar que na rede todas as informações 

são interconectadas, mesmo pelos sistemas de busca ou na navegação interna. 

Nos sites  Bravo Online  e  Brasilerios  não percebemos  a  periodicidade 

como uma característica  a ser  considerada,  já  que não possui  relação  com o 

nosso  foco  que  são  os  recursos  multimídias.  Apesar  de  ser  uma  das 

características  consideradas  por  alguns  autores  citados  no referencial  teórico. 

Apenas constatamos que o conteúdo é atualizado constantemente, o site Bravo 

Online semanalmente traz novas informações, já o Brasileiros traz mensamente 

as  notícias  da  última  edição  da  sua  revista  impressa  e  também  atualiza 

esporaticamente  seus blogs  e  demais  páginas.  Característica  essa que nota-se 

estar em adaptação a uma geração do webjornalismo que vem se moldando na 

Era  da  Conectividade,  já  que a  partir  de diferentes  dispositivos  podemos  ter 

acesso aos conteúdos disponíveis na internet.

Se formos pensar no conceito de convergência de Jenkins podemos dizer 

que as tecnologias evoluem, surgem novas mídias, o que acaba por modificar 

nossos modos de consumo e nossas relações com os produtos midiáticos. Desta 

forma,  a  estrutura  em  que  este  conteúdo  está  armazenado  acompanha  as 

inovações tecnológicas e modifica-se estruturalmente e na sua linguagem, eis as 

mudanças e novas práticas no webjornalismo.

Neste  contexto   a  navegabilidade,  a  conectividade,  a  interatividade 

reativa  e  a  multimidialidade  que  são  pontos  evidentes  na  questão  das  da 

convergência de mídias. A navegação é também uma forma de interatividade, à 

medida que a rede faz associação entre informações produzidas e até mesmo 

arquivadas, a busca por esses conteúdos é constante e ativa. 

Conforme nossos estudos teóricos, verificamos que a hipermidialidade é 

uma  possibilidade  de  engavetamento,  de  empilhamento  de  informações, 

conectadas através de links, o que facilita o regaste de um histórico de outros 

conteúdos produzidos pelo mesmo site ou assunto em questão.
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O  acesso  aos  conteúdos  multimidiáticos  se  dão  através  de  diferentes 

dispositivos, seja de um computador, netbook, aparelho celular, iPad, iPhone e 

outros.  Todos  possuem  conexão  com  rede  que  serve  como  plataforma  de 

suporte, armazenamento, busca e interação com as informações.

O processo  de  comunicação  através  da  rede  pressupõe que  os  conteúdos 

sejam passíveis de serem explorados nas suas diferentes potencialidades, para 

isto o jornalista que produz conteúdos para web precisa de conhecimentos tanto 

de dispositivos tecnológicos quanto nas práticas sociais no universo online. 

Já os investimentos em uma redação multimídia, ainda são poucos. Enquanto 

as mídias tradicionais estiverem nas prateleiras, o jornalismo online será mais 

uma forma produzir conteúdos. A produção de conteúdos multimidiáticos não é 

prioridade  para os criadores  dos  sites analisados,  mas aparentemente  buscam 

acompanhar  e  adaptar  os  conteúdos  ao  consumo  diante  do  cenário  atual,  às 

novas mídias e seus suportes.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipótese de o jornalismo de revista estar ameaçado pela versão online 

diante das novas tecnologias é uma questão a ser refletida no jornalismo cultural. 

A produção de conteúdos para a web no site Bravo Online é uma questão a parte 

da sua publicação impressa. Já o site Brasileiros evidencia o vínculo com ela. 

É válido pensar que na mesma proporção em que se desenvolvem novas 

formas de veiculação de informação, também se utilizam novas ferramentas e 

conceitos editorias a fim de que uma publicação venha acrescentar à outra e não 

substituí-la. Neste sentido podemos perceber diversas características e modos de 

participação e consumo dos conteúdos. 

Os sites culturais  utilizam ferramentas de comunicação,  como uso das 

redes sociais para divulgar, disseminar e interagir com os leitores. A partir disso, 

eles são convidados a acessar reportagens e  posts com vídeos como forma de 
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explorar o conteúdo em suas mais variadas formas e aspectos sob determinada 

ótica.

Em relação aos conteúdos multimidiáticos, se formos pensar nos objetos 

de pesquisa de maneira comparativa, perceberemos que o site Brasileiros tem 

diversas  mídias  e  formatos  jornalísticos  nos  conteúdos  do  seu  site  e  vem 

ocupando o ciberespaço e a interatividade reativa como forma de diálogo com o 

leitor,  já  que  esta  se  dá  no  momento  em  que  o  leitor  acessa  os  conteúdos 

multimidiáticos. 

O  Bravo  Online  possui  diversas  formas  de  interação,  de 

compartilhamento e uma variedade de conteúdos multimidiáticos presentes nas 

suas páginas. É importante perceber como os conteúdos midiáticos se propagam 

em diferentes formatos como cada revista utiliza isto a favor da comunicação 

com seu público.  Já  o  site  Brasileiros,  por  possuir  um vínculo  direto  com a 

revista  Brasileiros,  utiliza  o  conteúdo  produzido  para  o  impresso  no  site 

explorando assim a possibilidade de utilizar recursos multimidiáticos, hiperlinks 

que  favorecem  a  navegação  entre  as  edições  da  revista,  ferramentas  de 

compatilhamento e interatividade juntos às redes sociais presentes na página.

A revista Bravo! é um produto paralelo que tem como proposta o foco na 

cultura e a agenda cultural e também o reforço da marca, diferente disso, o site 

Bravo Online oferece ao leitor um conteúdo sensorialmente diferenciado.

Já o site Brasileiros é uma site cultural vinculado a Revista Brasileiros. O 

site trás os bastidores das reportagens e materiais multimídias extras. Vídeos e 

sonoras são incorporados ao material da reportagem da web, bem como galeria 

de fotos. Os blogs dos editores e colaboradores também trazem este esquema de 

publicações, além do texto informativo e opinativo.

Desta forma, podemos afirmar que os produtos culturais produzidos por 

estes são produzidos para “elite”, também distribuídos em escala global, como 

discorremos anteriormente, já que leitor pode estar em qualquer parte do mundo 

e pertencer a qualquer cultura. Os sites analisados apresentam a cultura pop e 
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popular de forma que a preocupação é que o conteúdo não seja perecível, nem 

descartável. 

Em relação  ao  sites  os  quais  analisamos,  uma  vez  que  o consumidor 

também modifica  suas  formas  de  navegação,  interatividade  e  consumo deste 

conteúdo vasto e abrangente, o jornalismo cultural feito para web torna-se sem 

dúvida um desafio para quem os que o produzem. 

Na Era Digital, o site Bravo Online e Brasileiros são duas formas de se 

fazer  webjornalismo.  O primeiro  site  preocupa-se  em trazer  notícías  rápidas, 

quentes,  utilizando  os  diversos  formatos  de mídia  em suas  páginas  a  fim de 

trazer referências para o texto. O outro traz um vasto arquivo veiculado a uma 

revista cultural explorada enquanto conteúdo para a web, dispondo de formatos 

multimídias com a finalidade de explorar outro aspecto.
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9 ANEXOS

9.1 Entrevista por email a diretora de Núcleo Celebridades e Cultura, 
Claudia Giudice:

Qual é o público-alvo da revista online?

Nós não temos  uma revista  online,  mas  um site  com a  marca  da  Bravo!  O 
público  é  formado  por  pessoas  interessadas  por  cultura,  que  buscam 
informações, análises e interação.

Quando surgiu o site? Para que este foi pensado?

O site surgiu em 2004. De início, era uma extensão da revista na internet. Em 
2009, ele passou a ter vida próprio e deixou de depender, exclusivamente, do 
conteúdo da revista. 

 

A revista online parte de que conceito de cultura?

Não entendi a pergunta.

 

Como é pensada a questão dos recursos multimídias?

O site não é rentabilizado e portanto temos poucos recursos para investir em 
multimídia. Infelizmente.

Quais  os  parâmetros  de  construção  do  site  em  relação  à  disposição  dos 
conteúdos multimídia? (arquitetura da informação, disposição dos elementos).

Não sei te responder.
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Quais  as  perspectivas  da  equipe  de  web  em  relação  ao  leitor  e  a  sua  
participação?

Que o site seja cada vez mais conhecido e visitado pelo internauta. Isso ajudará a 
rentabilizar o site e permitir que os investimentos sejam maiores.

Sobre  as  formas  de  participação  e  interação  do  leitor,  o  que  é  importante  
destacar na produção da revista online?

O site de Bravo é uma janela aberta para a publicação de trabalhos de jovens 
artistas. Temos uma seção batizada de Festival Permanente, onde são exibidos 
trabalhos  de  todos  os  gêneros  artísticos.  A  arte  digital  também  é  outra 
possibilidade  de  interação  com  a  audiência,  já  que  trata-se  de  uma  nova 
categoria do Prêmio Bravo aberta a participação do público.

O site é pensado para complementar a revista ou um produto a parte?

É um produto a parte, que existe para construir audiência e reforçar a marca.

A produção para web é direcionada ou parte da revista impressa?

É direcionada, com foco em notícias do dia, blogs e redes sociais.

 

Como é pensada a leitura do site da revista?

Trata-se de um site simples, com navegação simples.

O uso das redes sociais é pensado como forma de interação, colaboração,  
divulgação?

Sim. O site está relacionado ao twitter e ao Facebook e fomentamos a audiência 
do mesmo através, também, das redes sociais.

Como é trabalhada a linguagem de cada mídia quando agregada ao conteúdo?

Não temos relevância em audiovisual e vídeo.
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Como é trabalhada a questão de tempo e apuração diante de diversas mídias e 
ferramentas para composição de uma matéria?

Não entendi a pergunta. As matérias do site são feitas do mesmo modo que são 
apuradas uma matéria para revista. Com pesquisa, leitura, entrevista, redação e 
edição. Como o site é quente. As notícias são diárias, mais diretas, mais curtas.

9.2 Entrevista por email com Anna Rachel Ferreira do Blog Impressões10:

O site Bravo Online é um site que trata sobre cultura. Que tipo de produtos  
culturais são abarcados no site?

Peças, espetáculos de dança, filmes, exposições, livros, shows, cds e dvds

Existe controle de visitação, feedback, algo que meça a participação do leitor?

Sim,  monitoramos  a  visitação  através  do  Google  Analytics  e  o  leitor  pode 
participar  em  votações  como  a  do  prêmio  BRAVO!,  enquetes  postadas  no 
“Bravices” ou nos comentários de cada matéria.

Qual a peridiocidade das atualizações do site?

A periodicidade não é fixa. Os blogs são atualizados de 3 a 4 dias por semana e a 
agenda recebe semanalmente às sextas. Os extras da edição entram na semana 
em que ela entra na banca e no mês seguinte as matérias entram na íntegra.

Que tipo de valores são agregados ao conteúdo nas matérias que trazem vídeos, 
fotos, imagens e animações (recursos multimídia)?

Não entendi a pergunta.

Existem  links  na  home  page  da  Bravo  Online  que  levam  ao  site 
bravonline.com.br/multimidia? Esta seção é veiculada a página principal? Por 
que a diferença nos menus iniciais da Home Page e da Seção Multimídia?

Na verdade a seção multimídia não está mais em funcionamento. O conteúdo 
multimídia vinculado a cada matéria fica na página da própria matéria dentro da 
sua subhome correspondente.

10 http://www.annarachel-impressoes.blogspot.com/
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Existe um mapa do site? Não.
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