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1. RESUMO 
 
O presente trabalho irá estudar o Jornalismo Cultural, analisando o seu papel para a 
imprensa e sociedade, e também a crítica cinematográfica, expondo o significado e a 
importância da mesma, além de passar pela história do Cinema e como tudo 
começou. Um ponto importante a se expor será o das mudanças do Jornalismo 
Cultural devido a Internet e, por conta disso, a aparente dificuldade em separar a 
opinião da crítica atualmente. 
 
2.  INTRODUÇÃO 
 
O Jornalismo é a atitude de divulgar informações voltadas para o público de forma 
mediada, periódica, organizada e, acima de tudo, verdadeira. A Crítica 
Cinematográfica é o exame de um filme, feito de modo a estabelecer um valor 
comparado a um objetivo final e sendo considerada como uma arte. Juntas, essas 
práticas se completam e fazem história. Desde a época em que o Jornalismo 
Cultural foi se solidificando, a junção do Jornalismo com o Cinema foi ganhando 
mais importância com a Crítica de Cinema, que dissemina ideias e propicia reflexão. 
Essa pesquisa irá analisar a relação da crítica cinematográfica com as práticas 
jornalísticas, observando o Jornalismo praticado nos jornais tradicionais e na 
internet, como blogs de críticos e páginas de agenda cultural.  
 
3. OBJETIVOS 
 
Essa pesquisa terá como foco principal apresentar a relação da crítica 
cinematográfica com o Jornalismo, desde o princípio. Irá analisar também o 
significado e a importância da crítica em si, e o papel do Jornalismo Cultural para a 
imprensa e para a sociedade. A Crítica de Cinema também será um grande ponto a 
se expor. No decorrer da pesquisa haverá explicações sobre a profissão do crítico em 
si, seus critérios de análise fílmica, a diferença entre análise e opinião, e a ligação 
entre Jornalismo e Cinema. Além disso, a pesquisa falará sobre o Jornalismo 
Cultural, um gênero que ocupa um importante papel na sociedade e na imprensa. 
Seguindo este rumo, haverá uma análise sobre os principais diretores e filmes de 
diferentes décadas, e no que suas obras adicionaram para o mundo cinematográfico.  
 
4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a concretização desse projeto será a compilação de 
dados utilizando pesquisas, revisões bibliográficas e fichamentos de livros sobre 
Cinema e Jornalismo, além de entrevistas com críticos de cinema, produtores e 
diretores, a fim de comparar o que se produz no tradicional Jornalismo impresso e o 
que se difunde na Internet. A revisão bibliográfica e as entrevistas serão dispostas no 
trabalho de forma a se entrelaçarem e proporem uma visão atual do Jornalismo 
Cultural, e no que ele é visto quando aborda o Cinema.  
 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

Atual fase de revisão bibliográfica dos livros “Jornalismo Cultural”, “Teoria do 
Jornalismo” e diversos artigos sobre crítica de Cinema. Fase, também, de 
entrevistas com críticos da área cultural. Este material já forma uma síntese que 



indica que a crítica tomou proporções muito maiores do que se imaginava, e que o 
Jornalismo Cultural está crescendo cada vez mais com o passar do tempo. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Até o momento, vimos que a crítica de cinema é um gênero que se origina na 
discursividade artística/cinematográfica, mas é uma peça dentro do conjunto das 
práticas discursivas do jornalismo. Ou seja, o crítico de cinema se inspira em fontes 
culturais, nos primórdios da arte, mas está exposto aos apelos imediatistas do mundo 
jornalístico. Se considerarmos as pressões da formação discursiva do jornalismo 
atual, não há como pensarmos em escrever uma crítica de cinema como se escrevia 
30, 40 anos atrás (críticas-ensaios). O contexto hoje é outro, e o crítico precisa se 
adaptar a ele. As possibilidades permitidas pelos espaços virtuais de divulgação de 
textos (blogs, sites e interação entre veículos e leitores) provam essas mudanças. 
Esse processo desloca o Jornalismo Cultural para uma nova etapa de sua história – 
aquela em que ele trabalha com critérios de apreciação dos produtos culturais não 
apenas no âmbito das referências especializadas, mas com a aproximação do público 
com as obras. Entretanto, isso não significa que outro gênero esteja surgindo em 
substituição à crítica de anos atrás. O que estamos presenciando é simplesmente a 
adaptação natural de um gênero ao seu contexto sócio-histórico.  
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