
Entenda como anda o jornalismo local em meio aos tempos
digitais

A comunicação em uma sociedade é fundamental, pois ter acesso à informação e à possibilidade de
poder expressar-se é essencial para uma participação mais ativa na comunidade. Mas será que o papel
social do jornalismo local tem mudado devido às novas tecnologias?

Como isso tem impactado a produção de conteúdo jornalístico? Será que a população tem acesso a um
jornalismo de verdade, que fortaleça a democracia? Neste post, veremos como anda o jornalismo local
em meio aos tempos digitais. Continue acompanhando e confira!

Qual é o papel social do jornalismo local?

O jornalismo local tornou-se uma possibilidade para que a população pudesse encontrar um espaço e
discutir assuntos de seu interesse, que não são veiculados nos grandes jornais.

Por muito tempo, o papel da imprensa era o de ser uma tribuna para os debates e um instrumento de
movimentos sociais. Contudo, diante da mudança do comportamento do consumidor-leitor, os meios de
comunicação mudaram a própria forma de fazer jornalismo.

Se antes a sua função era de levar os fatos ao conhecimento da população, hoje o jornalismo exerce o
papel de contextualizar as informações, para que dessa forma os leitores as interpretem e tirem as suas
próprias conclusões.

Com isso, o profissional precisa transmitir as notícias de maneira clara e objetiva para que todos tomem
conhecimento. A responsabilidade do jornalismo local é muito ampla, pois contribui para que a
população assuma sua posição enquanto cidadã.

Isso acontece porque os jornais locais servem como uma ferramenta de assuntos públicos, trazendo
mais transparência para a sociedade. Dessa forma, a produção jornalística serve como um serviço
público essencial para as cidades.

Como o jornalismo tem se moldado aos tempos digitais?

Com as novas tecnologias da informação, o jornalismo local vive profundas transformações e a cada dia
precisa adaptar-se à interatividade, instantaneidade e convergência midiática.

Ou seja, o jornal local tem como um dos seus desafios o surgimento do jornalismo cidadão, em que o
leitor interage e participa da criação da notícia. Outro dilema é que o jornalismo na web tem o papel de
propagar informações de assuntos que despertam o interesse do público no tempo em que eles
acontecem.

Também para poder se adaptar às mudanças na internet, os meios de comunicação estão aderindo às
mídias sociais como um canal para a distribuição do seu conteúdo.

Outro dilema dos jornais locais é saber como criar valor para as pessoas quando vivemos em uma época
em que elas têm muito acesso à informação. Isso é possível quando o seu conteúdo jornalístico ajuda a
entender o que está acontecendo de fato.

Bem como aborda diferentes formas de ver um determinado assunto, tem aplicação prática na vida dos
leitores-cidadãos e quando há uma preocupação com a qualidade da informação e não apenas com a
abundância de notícias.

Quais são os impactos da transformação digital nos meios de
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comunicação?

A presença da internet e o acesso às tecnologias têm proporcionado novas experiências ao jornalismo
local. É importante lembrar que não há um enfraquecimento das atividade tradicionais dos jornais,
mas sim uma transformação que veio para somar. Isso pode melhorar seu jornalismo de diversas
maneiras. Acompanhe.

Proximidade com o público

A capacidade de se conectar com os leitores é maior no meio digital. Pois nesse ambiente os usuários
podem participar, indagar e opinar sobre a informação divulgada. O jornal pode dar o feedback mais
rápido.

Propagação maior das informações

Ao aliar o seu jornal impresso ao digital, você amplia a possibilidade de alcançar mais leitores. Isso pode
ser feito por meio da utilização das redes sociais, como Instagram, Twitter e Facebook ou, então,
desenvolvendo um aplicativo.

Aumento da receita

Você também pode rentabilizar on-line e, com isso, aumentar a receita do seu negócio. Aproveite essa
oportunidade e utilize paywalls, assinaturas e modelos de associação.

São muitos os desafios para o jornalismo local, mas para continuar sobrevivendo é necessário
acompanhar e entender quais são as transformações promovidas pela tecnologia e pela internet. Para
além disso, é essencial adaptar-se a elas.

Quer saber mais sobre o assunto? Então, confira como as redes sociais impactam a forma como
consumimos notícias. Boa leitura!
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