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Humboldt  146 – Realidad 

 
 
Fatos da estética e ficções do jornalismo:  a lógica da mídia em tempos de 

globalização. Sobre as relações do jornalismo com as artes e o cinema. 

Stefan Jonsson 

 

Por que um incêndio florestal em Sydney, com quatro vítimas fatais, tem maior valor enquanto notícia do 

que um terremoto na Índia, que custou a vida de milhares de pessoas? Ao que tudo indica, o jornalismo 

ocidental dá mais valor (enquanto notícia) a um australiano branco, cuja casa própria é destruída, do que 

a um indiano pobre, que perde a vida durante um terremoto. Nada haveria a criticar neste fato, se as 

nossas instituições da mídia apenas reivindicassem servir às próprias comunidades e reforçar a própria 

imagem do mundo, dependente da própria cultura. Mas num mundo em que a mídia está se globalizando 

cada vez mais, os grupos ocidentais da mídia afirmam – implícita ou explicitamente – a validade univer-

sal de sua avaliação das notícias. Estamos, portanto, diante de uma situação na qual uma comunidade 

cultural, com a sua limitada compreensão daquilo que tem valor enquanto notícia, considera sua avalia-

ção como sendo válida para toda a humanidade. Quando a definição do valor de uma notícia, cunhada 

dentro de determinada cultura – junto com o valor relativo de cada ser humano que se espelha nessa de-

finição –, foi finalmente elevada à condição de standard universal, o conceito de outras culturas quanto à 

importância das notícias é segregado e marginalizado. O resultado é paradoxal, porque freqüentemente 

se afirma que a globalização da mídia amplia os nossos horizontes. 

 

Este é um exemplo do conformismo dos meios de comunicação de massa no sistema global. Uma parte 

crescente da oferta da mídia é determinada por uma norma que decide sobre o que vale a pena se tornar 

conhecido, sobre quais coisas se pode rir e quais podem nos entristecer; uma norma que predica o que é 

felicidade, justiça, bondade e amor. Esta norma tem um efeito restritivo que faz com que outras ponde-

rações a respeito daqueles valores sejam deixadas de lado. 

 

O político na obra de Alfredo Jaar 

 

Outro exemplo: há alguns anos eu visitei em Oslo a exposição Two or Three Things I Imagine about 

Them (1990), do artista chileno Alfredo Jaar. Ao comprar o ingresso, o visitante não recebia o habitual 

folheto ou catálogo, mas um passaporte e um estojo com mapas. Eu desdobrei os mapas, mas não me 

deparei com mapas de verdade, e sim com grandes cartazes que mostravam seres humanos da Nigéria e 

do Brasil, e um acampamento de refugiados perto de Hong Kong. Achei ter ouvido um sussurro: “Olhe 

com cuidado! É este o nosso aspecto, do outro lado da fronteira!”. Depois, os rostos foram se apagando. 

“A geografia tem como principal meta a guerra”, diziam os mapas que Jaar distribuía. Para Alfredo Jaar, 

toda fronteira – geográfica, política, econômica ou cultural – é testemunho de um crime contra a humani-
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dade. Em 1986, Jaar alugou espaços publicitários na estação de metrô Spring Street, em Manhattan, 

Nova York, onde sobem e descem dos trens os corretores de bolsa da Wall Street. “O preço do ouro subiu 

um dólar e oitenta cents”, anunciavam os outdoors de Jaar aos passageiros. Ao lado desta notícia em 

tom otimista, o artista tinha posto fotografias que mostravam garimpeiros de Serra Pelada, no Brasil. 

Quando Jaar os fotografou, lá trabalhavam perto de quarenta mil pessoas. Nas fotografias de Jaar apare-

cem centenas de corpos enlameados misturados entre si, parecendo um formigueiro. Com uma mão na 

escada e a outra segurando um saco de aniagem com 45 quilos de lama aurífera, os trabalhadores so-

bem para a luz do dia. 

 

Nas imagens de Serra Pelada, estes miseráveis nos assolam como personagens de um pesadelo geopolí-

tico. Jaar mostra os rostos e os corpos daqueles cuja existência é ignorada pelo noticiário bursátil, pela 

mídia e pelos programas de ajuda ao desenvolvimento. A arte de Jaar confere rostos aos inominados, 

mas, com precisão minimalista, ele escolhe os recortes de suas imagens de modo que as pessoas apre -

sentadas pareçam estar caindo para fora das molduras. Ele esconde os retratos por trás de véus ou os 

torce e distorce, na medida em que reflete as fotos em superfícies aquáticas ou em séries de espelhos. 

Às vezes ele dependura as fotografias com o rosto virado para a parede, de modo que o observador pos-

sa imaginar o aspecto da imagem só com a ajuda da placa de identificação da foto. Assim, Jaar passa ao 

observador uma lição a respeito daquelas fronteiras políticas e barreiras psíquicas que lhe impedem per-

ceber as classes inferiorizadas deste mundo. Os condenados desta Terra esperam sempre diante do li-

miar da nossa capacidade de percepção. Jaar faz o observador ver que ele ou ela não vê os outros. 

 

O exemplo de Jaar fala de uma politização da arte. E quando digo politização, não quero afirmar que a 

arte assume um posicionamento ideológico, que ela trata de questões da política de cada dia ou que in-

fluencia processos de tomada de decisão política. Esta politização é, antes, um processo que torna visível 

aquilo que a gente, diferentemente dos políticos, chama de “o político”. “O político” significa aqui os pres-

supostos e fundamentos da política, ou seja, a possibilidade de as pessoas representarem elas próprias, 

no espaço público, a si mesmas e aos seus interesses. Um espaço público que, vale a pena observar, está  

globalizado no tempo em que vivemos. Alfredo Jaar atualiza “o político”, na medida em que sua obra de-

signa os mecanismos que têm como efeito o fato de uma grande parte da humanidade ficar fora desse 

espaço público e, por isso, carecer de representantes na área política. 

 

A relação entre o jornalismo e a politização da arte 

 

Ora, a minha hipótese é que a homogeneização do jornalismo nos meios de comunicação de massa e a 

politização da arte se condicionam mutuamente. Chego até a afirmar que aqui se trata de duas faces de 

um mesmo processo histórico, um processo que podemos designar como globalização da cultura. 

 

Carregando nas tintas: por um lado, trata-se de uma homogeneização. A imagem do mundo transmitida 

pelo jornalismo coincide em medida crescente com uma perspectiva que determina uma posição específi-
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ca do sujeito – branco, homem, ocidental e abastado. Esta posição do sujeito mostra tanto o informante 

implícito quanto o público implícito daquela mídia que hoje se dirige a um público global. Nos informati-

vos transmitidos por esta mídia, o sujeito funciona como modelo do humano. Aqueles que assistem a tais 

informativos são incentivados a imitar o modelo, o que para a maioria predominante da humanidade sig -

nifica renunciar a identidades culturais específicas, que não correspondem ao modelo. O resultado é uma 

cisão bem conhecida pelos atuais pesquisadores da cultura. Ocorre um conflito entre uma dominante oci-

dental, que afirma representar os interesses gerais – culturalmente codificada (Iluminismo, secularização, 

formação clássica), politicamente codificada (democracia, parlamentarismo etc.), ou economicamente co-

dificada (mercado, livre-comércio, capitalismo) – e uma série de movimentos subordinados, dos quais se 

admite que defendem interesses específicos, freqüentemente codificados sob conceitos étnicos, religiosos, 

culturais ou até mesmo nacionais. 

 

Por outro lado, somos testemunhas de uma série de movimentos políticos na literatura, no cinema, nas 

artes plásticas ou na música contemporâneas, que chamam a atenção para experiências, processos histó-

ricos e identidades que, durante muito tempo, não tiveram guarida no espaço público de Ocidente. A sua 

energia e a sua força criativa e inovadora chegam mesmo a criar-lhes um espaço, uma posição no centro 

das discussões literárias e artísticas de Ocidente. Têm em comum o fato de as suas obras se referirem a 

relatos e experiências existenciais provindas do reverso da civilização ocidental. 

 

O correspondente desenvolvimento estético do jornalismo parece, em outras palavras, correr como que 

em sentido contrário – o nível estético parece compensar os pontos cegos do jornalismo. 

 

Em finais do século XIX, dois dos pensadores clássicos do marxismo, Karl Kautsky e Franz Mehring, dis-

cutiram como a literatura e a arte, em determinados períodos históricos, estavam politizadas a ponto de 

poderem canalizar informações, mensagens e experiências que, em outras circunstâncias, não fariam 

parte do espaço público cultural e político. Há exemplos de países nos quais uma censura direta ou indi-

reta da imprensa e da mídia impedem um debate aberto e a transmissão de opiniões, informações e co -

nhecimentos que poderiam minar o status do poder. Pensamentos e conhecimentos indesejados pelos 

donos do poder eram desviados em tais países para as artes e para a literatura, cujas formas estéticas 

permitiam transmitir informações cifradas e discutir problemas que não era permitido tratar no espaço 

público. Desse modo, discussões de temas sociais eram transferidos para os palcos, para os romances ou 

para as artes plásticas, para gêneros estéticos que podiam se manifestar com muitas vozes e mesmo 

contraditoriamente, defendendo-se assim, em parte, dos ataques da censura. 

 

Não é o caso, porém, de comparar a atual homogeneização do jornalismo ocidental com aquela produzida 

pela censura nos países totalitários ou absolutistas, mesmo que possamos observar que as formas, o 

sentido e os registros lingüísticos e narrativos do jornalismo contemporâneo são freqüentemente tão res-

tritos que impedem a apresentação de uma série de conhecimentos e experiências. O jornalismo televisi-

vo é o mais fortemente atingido por este fenômeno, pois a brevidade e o formato dos programas impos-
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sibilitam amiúde a apresentação de análises, de descrições das razões subjacentes aos acontecimentos e 

de explicações mais aprofundadas. Conteúdos deste tipo são remetidos às mídias menores, como o livro 

de reportagens, o ensaio em revistas, as instalações nas artes plásticas ou o documentário cinematográ-

fico – gêneros que, do ponto de vista histórico, pressupõem uma vontade de configuração estética e um 

determinado apelo ou perspectiva de caráter subjetivo. 

 

Numa situação em que o jornalismo é caracterizado por uma estandardização de formas e conteúdos que 

beira a censura, tornou-se cada vez mais tarefa da arte configurar “o político”, ou seja, falar das condi-

ções e do preço da política contemporânea, enquanto o jornalismo cada vez mais “serve” à política. Ele 

se contenta com espelhar os rituais do poder institucionalizado e com intermediar aqueles pontos de vista 

que estão munidos do selo da autoridade. Enquanto o jornalismo se transforma no espelho do soberano, 

a arte se transforma em jornalismo, no sentido original da palavra: em crônica corrente, que radiografa 

os processos sociais. 

 

Todo trabalho artístico, in telectual e jornalístico ocorre hoje num campo de forças onde se digladiam três 

tendências: a cultura estandardizada da elite, a cultura comercializada das massas e a tradição local, que 

convoca para a resistência. O mais importante de tudo, porém, é que as três tendências estão entrelaça-

das entre si, convivendo simultaneamente em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer obra de 

arte, até mesmo em qualquer vida humana. Hoje em dia é mister confessar que as forças do mundo pu-

xam qualquer cultura simultaneamente em diferentes direções. 

 

Por isso, eu gostaria de postular a existência de uma quarta tendência, que se caracteriza por problema-

tizar explicitamente os conflitos e as relações de poder entre os três outros pólos da vida cultural con-

temporânea – entre a cultura de massas globalizada, a cultura de eventos da elites e os diversos projetos 

culturais mais ou menos nacionalistas. Numerosas teorias modernas se esforçam em achar um nome 

para o lugar em que se entrecruzam diferentes influências culturais, produzindo novas identidades cultu-

rais. 

 

O teórico da cultura Homi Bhabha fala num “terceiro espaço”, o antropólogo mexicano Nestor García Can-

clini menciona uma “cultura híbrida”, o artista Guillermo Gómez Peña, uma “cultura de fronteira”. Outros 

termos que foram cunhados neste contexto são geocultura, cultura transversal, cultura pós-colonial, in-

tercultura, multicultura e cultura mundial. Este espaço, portanto, já existe na maioria dos lugares. Pode-

ríamos entendê-lo como oferecendo publicidade a um espaço intermédio, uma publicidade que discute os 

conflitos e as possibilidades da globalização. 

 

As influências dos gêneros estéticos sobre o jornalístico 

 

Nas tentativas de tornar acessíveis aos nossos sentidos e à nossa experiência os acontecimentos globais, 

os gêneros estéticos da reprodução da realidade nos meios de comunicação de massa parecem estar 
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sempre um passo adiante. Por quê? Poder-se-ia tentar a seguinte explicação: a arte, a literatura, o cine-

ma desenvolvem aqueles métodos de representação que, mais tarde, são institucionalizados e instru-

mentalizados pelos meios de comunicação de massa. Há alguns exemplos interessantes do desenvolvi-

mento do gênero jornalístico a partir da literatura, das artes e do cinema. O romance realista e naturalis-

ta do século XIX prenuncia a reportagem documentária dos jornais. A vanguarda cinematográfica do mo-

dernismo desenvolve aquelas técnicas de montagem que mais tarde se tornariam norma na televisão. A 

estrutura dialógica do teatro e do romance filosófico influencia o formato das entrevistas jornalísticas. A 

fotografia de imprensa tem como modelo a iconografia da pintura. A perspectiva narrativa fluida tem 

aplicação na reportagem investigativa na imprensa, no rádio e na TV. 

 

Outro exemplo marcante pode ser visto na história do filme documentário. O historiador americano do ci-

nema Bill Nichols apresentou há pouco uma história desse gênero (Documentary Film and the Modernist 

Avant-Garde, 2001). A sua análise pode ser generalizada quanto à questão da relação entre jornalismo e 

estética. Os historiadores do cinema chamaram a atenção repetidamente para o fato de que o documen-

tário seria a bem dizer a essência do cinema enquanto meio de comunicação. A partir do momento em 

que os irmãos Lumière apresentaram um filme pela primeira vez, em 1895, mostrando a um público es-

tupefato as imagens móveis de operários saindo de uma fábrica, ou de um trem que entrava numa esta-

ção, parecia estar certo que as imagens em movimento têm uma relação imediata com a realidade au-

têntica. O cinema é, por assim dizer, desde as suas origens e por definição, uma espécie de jornalismo. 

Quando surgiu o conceito do documentário, lá pelo fim da década de 20 do século XX, de acordo com 

uma historiografia corrente isso não significava que estava surgindo um novo gênero, mas que tinha sido 

encontrada uma denominação para aquilo que o cinema sempre fora: documentação da realidade. Assim, 

segundo Nichols, os historiadores do cinema conferiram ao filme documentário uma origem quase mítica. 

O filme documentário surge como uma conseqüência lógica do realismo do meio fotografia. Ele é uma ja-

nela para a  realidade e para a verdade nua e crua, e por este mesmo motivo foi entendido como um mo-

delo para a função de desvendar a realidade, atribuída ao jornalismo. 

 

Nichols refuta esta tese. Ele constata que os primeiros filmes não foram vistos, de jeito nenhum, como 

documentos da realidade, mas como espetáculos mágicos. De seu ponto de vista, fazem parte dos pres-

supostos essenciais do cinema documentário, afora a técnica cinematográfica em si, três fenômenos: 

uma técnica narrativa desenvolvida nos primórdios do cinema; uma tarefa social (a vontade de informar 

e incentivar o engajamento de um público que se configurou num espaço político público somente no pe-

ríodo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial); e, finalmente, as técnicas de montagem que produ-

zissem estranhamento e levassem ao desmascaramento da realidade, como as que foram desenvolvidas 

pelo cinema de vanguarda da década de 20. Nichols chama a atenção, sobretudo, para o terceiro fator. O 

cinema documentário e todo uso jornalístico do meio cinematográfico devem muito aos experimentos fíl-

micos feitos por cineastas como Walter Ruttman, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Man Ray ou Luis Bu-

ñuel – ou seja, pela vanguarda cinematográfica. 
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Um gênero documentário que tentou corresponder a todos os critérios do jornalismo referentes à verdade 

e à objetividade surgiu a partir da experimentação livre com imagens e técnicas narrativas, feita pela 

vanguarda artística. Por que esta herança só é raramente reconhecida? Nichols é da opinião de que o ci-

nema documentário, enquanto gênero, perderia credibilidade no momento em que confessasse seu pa-

rentesco com a arte. Neste caso, teria que confessar que o caminho para uma verdadeira descrição da 

realidade passa pela ficção estética, e que tanto a verdade documentária quanto a jornalística são, em 

ampla medida, construções. 

 

A vacina contra a homogeneização 

 

Todo jornalismo – assim como todo outro gênero e meio que se apresente com laivos de veracidade veri-

ficável – tende a um processo de esclerose ideológica. O jornalismo transforma-se num instrumento que, 

em última instância, fortalece uma imagem existente da realidade (na pior das hipóteses, através da fa -

migerada “mentira pública”). O jornalismo só pode evitar esta situação na medida em que se deixar in-

fluenciar pela capacidade das diferentes formas da arte de romper com os clichês, com a linguagem mor-

ta e com os códigos gastos. Dessa forma, os experimentos com o uso da imagem e com as estruturas 

narrativas no campo das artes renovam a configuração da realidade no campo do jornalismo. A estética 

parece ser para o jornalista a vacina contra a homogeneização; ela o impede de cair numa repetição oca, 

embora divertida, dos gestos do poder. 

 

Atualmente encontramo-nos em meio a esse processo de imunização. Arte, literatura e cinema estão se 

politizando, o que significa que indicam para novas áreas de conflito e novas formas de configuração, que 

presumivelmente marcarão o jornalismo de amanhã. Este é um processo necessário, menos para a so-

brevivência da arte ou do jornalismo, mais para a da sociedade. A democracia pressupõe a existência de 

uma mídia que reproduza a realidade de forma imparcial e digna de crédito. 

 

Como nos encontramos em meio a essa transição, não deveríamos ficar surpresos com o fato de boa par-

te da arte de hoje parecer tratar do mesmo que a arte da reportagem ou do documentário. Enquanto isso, 

boa parte do jornalismo contemporâneo se assemelha às telenovelas, às longas do gênero policial ou de 

guerra, ou, como recentemente disse Timothy Ash, à pura ficção. 

 

(Excertos de um ensaio sueco publicado na íntegra em alemão na revista Lettre, 2006) 

Tradução: George Bernard Sperber 

 

 
 
 


