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Resumo 

 

Tempo e experiência são conceitos motrizes essenciais à compreensão da comunicação 

contemporânea. Neste artigo, ambos são contemplados sob o viés do jornalismo de 

cultura, propondo analisar como a experiência temporal contemporânea impacta a 

mediação nesse gênero. Reconhecendo o jornalismo como um mediador de tempos, é 

feita uma reflexão ensaística acerca da experiência construída no jornalismo cultural, 

entendendo que cultura e periodismo partem de referenciais temporais distintos. Para 

isso, o trabalho ampara-se em autores como Benjamin (2012), Dewey (2010) e Deleuze 

(2013). Considera-se que, no gênero cultural, a atualidade assume outros contornos, os 

quais apontam para um tempo mais processual, que se opõe à urgência da lógica de 

produtividade de notícias. 
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1. Introdução 

 

Velocidade, aceleração, movimento e tempo são moduladores dos processos 

comunicacionais e dos desenvolvimentos tecnológicos nos meios a eles dedicados desde 

o princípio. O jornalismo, como mediador de tempos, se realiza em um processo de 

tensão entre a velocidade do movimento do mundo e a velocidade da produção do 

discurso jornalístico sobre este movimento. Tendo como objetivos iniciais exercer a 

função pública de informar e de oferecer o presente social (GOMIS, 1991; 

FRANCISCATO, 2005), o jornalismo ancora-se fortemente na atualidade, priorizando 

cada vez mais o tempo do streaming e do instantâneo, fortalecendo uma crença coletiva 

na existência de uma temporalidade social sincrônica. 

Consolidado na cultura da velocidade e do presentismo3, o jornalismo contribui 

para a potencialização de um constante desejo pelo novo, propondo uma sinonímia entre 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Gêneros Jornalísticos do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (PPGCOM-FABICO). Email: 

annaccavalcanti@gmail.com. 
3 O regime do presentismo (HARTOG, 2005), ou seja, da apologia do instante, aparece como uma constatação de que 

a perspectiva temporal que alicerçou a forma como na vida moderna percebemos o mundo – não apenas de maneira 

individual, mas fundamentalmente em termos sociais – baseada em uma ideia de passado, presente e futuro, de um 
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presente e atualidade. Essas características, quando deslocadas ao gênero cultural, 

precisam ser repensadas, tendo em vista o espaço de fricção que se forma entre 

jornalismo e arte, ambos amparados por regimes temporais, estéticos e políticos 

divergentes (VOGEL, 2010). 

Tétu (2000) defende a hipótese de que a informação produzida no sistema 

midiático poderia significar uma nova possibilidade de relação da sociedade com o 

tempo. Bem como sugere Norbert Elias (1998, p. 13), “o indivíduo não tem capacidade 

de forjar, por si só, o conceito de tempo. Este, tal como a instituição social que lhe é 

inseparável, vai sendo assimilado pela criança à medida que ela cresce numa sociedade 

em que ambas as coisas são tidas como evidentes”. Assim, o jornalismo, enquanto 

instituição social (FRANCISCATO, 2005), é uma referência fundamental para o 

entendimento dos tempos que circulam; e o tempo, enquanto conceito abstrato, é 

altamente dependente do jornalismo para ser pensado socialmente. 

O jornalismo cultural vem sendo, desde o Iluminismo, referência essencial na 

formulação do pensamento social sobre a cultura. Ao longo do século XX, mostrou-se 

fundamental para balizar a relevância dos acontecimentos culturais, informando sobre 

eventos e formando certa opinião sobre eles. Assim como a cultura, o jornalismo 

cultural traz consigo o papel fundamental de mediação. Intérprete do bom gosto, crítico 

voraz apto a silenciar ou dar voz a quem elege, sua função está além de selecionar e 

traduzir: propõe desestabilizar, questionar, trazer o foco a novas percepções e processos 

relativos à cultura contemporânea, em diálogo constante com o passado. Envolto por 

uma crença em sua competência especializada, esse campo detém um capital simbólico 

estratégico que confere à prática o ideal de uma suposta objetividade construída e 

reforçada por efeitos de verdade (TUCHMAN, 1993). Dessa forma, o jornalismo 

cultural detém o poder de identificar, interpretar e hierarquizar a partir de uma visão 

seletiva e crítica do mundo que o rodeia. 

Fundamentados em determinadas ideias de cultura, os processos de mediação 

que conformam o jornalismo cultural em cadernos, revistas e suplementos ressaltam 

alguns acontecimentos em detrimento de outros. Na internet, mais recentemente, 

percebe-se a alteração da relevância da mediação jornalística pois, na rede, qualquer 

leitor, para além do próprio meio em que se insere, pode eventualmente se colocar na 

                                                                                                                                               
ontem, de um hoje e de um amanhã, se manifesta em crise. É sugerida, assim, uma equivalência entre tempo presente 

e atualidade (ANTUNES, 2007). 
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posição de produtor de conteúdo. Percebe-se, assim, que, para além dos tempos próprios 

de mediação dos dispositivos, cada um deles possui uma lógica específica de 

conformação ao gênero, especialmente quando pensamos na internet. 

A percepção do acontecimento, no jornalismo cultural, define-se por meio do 

registro cultural, que ocorre em um tempo particular e captura eventos que, em geral, 

não resguardam a mesma urgência que outros. Assim, a lógica temporal que permeia os 

acontecimentos culturais torna-se distinta da crono-lógica que perpassa os outros 

acontecimentos. Uma exposição ou o lançamento de um livro de poesia, por exemplo, 

não são reportados da mesma forma que outros eventos, pois aqueles necessariamente 

possuem um tempo mais processual, tanto para presenciar e fruir quanto para descrevê-

los – o jornalismo de cultura exige a formulação de referências, com fundamental 

acentuação do anacronismo em seus textos. É a partir dessa perspectiva, singularizando 

uma moldura temporal específica ao jornalismo cultural, que ensaiamos um percurso 

sobre o gênero, acerca de suas particularidades.   

  

2. O tempo da experiência, o tempo do jornalismo 

 

 Para Golin (2008, p. 90), o jornalismo, “dentro de seus limites de gênero de 

comunicação industrial, propõe uma mediação com o discurso artístico, discurso esse 

também resultante de um tempo histórico e de relações estabelecidas no sistema de 

arte”. Essa mediação com uma determinada obra, conforme explica a autora, pode 

atravessar o tempo cronológico por meio da provocação reflexiva de múltiplas leituras. 

Tendo em vista o lugar da arte como um espaço diferenciado, de dimensão 

perceptiva particular, podemos reconhecer o jornalismo cultural como um lugar de 

fricção entre a arte e o jornalismo, onde cada um é regido por preceitos nitidamente 

próprios de cada campo. Vogel (2010) se apropriou de forma interessante do conceito 

deleuziano de dobra para apontar esse movimento de livre trânsito do jornalismo 

cultural, que aproxima arte e jornalismo, a partir de suas particularidades e paradigmas 

distintos, num movimento de fricção. É a partir desse lugar friccional que permeia 

esclarecimento (MORETZSOHN, 2007) e aperfeiçoamento intelectual (FARO, 2013) 

que aponto para uma releitura do jornalismo cultural ressaltando a sua heterogeneidade 

temporal. 



 

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

 

 4 

No sentido da produção e fruição, “arte e jornalismo podem ser vistos como 

séries historicamente particularizadas de procedimentos culturais, que tomam posição 

no mundo ao produzirem e organizarem imagens dele e sobre ele” (VOGEL, 2010, p. 

63). São campos da produção cultural de amplo horizonte de realização que possuem 

como ponto de encontro o gênero acordado como jornalismo cultural. Contudo, ao 

longo do tempo, o jornalismo e a arte passaram a adotar regimes diferenciados a partir 

de preocupações políticas e estéticas próprias, o que torna necessário perceber as 

diferenças que regem a experiência em cada um deles, de forma particular. 

Baseado em fenômenos temporais como instantaneidade, velocidade e 

atualidade (FRANCISCATO, 2005), o jornalismo pauta também um ritmo de percepção 

acelerado do mundo, o que muitas vezes neutraliza a possibilidade de experiência 

cotidiana – conceito que atravessa toda a obra de Walter Benjamin e foi inicialmente 

desenvolvido em 1913, com a publicação do ensaio intitulado “Experiência”. Benjamin 

citou diversas vezes em seus textos o quanto o periodismo seria nocivo à experiência. 

Em “O Narrador”, de 1936, o autor traz esse pensamento de forma mais incisiva: 

 

(...) verificamos que com a consolidação da burguesia – da qual a 

imprensa, no alto capitalismo, é um dos instrumentos mais 

importantes – destacou-se uma forma de comunicação que, por mais 

antigas que fossem suas origens, nunca havia influenciado 

decisivamente a forma épica. Agora ela exerce essa influência. Ela é 

tão estranha à narrativa como o romance, mas é mais ameaçadora que 

ele, e, de resto, provoca uma crise no próprio romance. Essa nova 

forma de comunicação é a informação.(...) A informação aspira a uma 

verificabilidade imediata. Para tal, ela precisa ser, antes de mais nada, 

‘compreensível em si e para si’. Muitas vezes não é mais exata que os 

relatos antigos (BENJAMIN, 2013, p. 218-219). 

 

Enquanto a arte de narrar está em evitar explicações, conforme explica o autor, os fatos 

chegam para nós impregnados delas, repletos de referências, fontes e indicação de 

atualizações constantes nas matérias, características comuns no meio de imediatismo e 

simultaneidade em que vivemos. Ainda assim, Benjamin diz que essa informação 

detalhada muitas vezes não é mais exata que os relatos antigos, ressaltando o conteúdo 

de verdade que existe na obra de arte, com procedimentos de interpretação distintos dos 

empregados e válidos para o jornalismo. Vogel (2010, p.69) explica que “se 

pensássemos em termos da valoração aristotélica da arte sobre a história, poderíamos 

considerar que a ‘mentira’ da arte pode ser considerada mais essencialmente verdadeira 

que a enunciação jornalística”. 
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 A pobreza de experiências relatada por Benjamin também é fruto do excesso de 

informações que recebemos e buscamos hoje. Para além das que chegam até nós, 

buscamos diariamente saber de tudo que se passa ao nosso redor, sempre procurando 

estar cada vez melhor informados. Essa obsessão por informação, segundo Bondía 

(2002), é quase uma antiexperiência. Muita coisa se passa ao nosso redor, mas quase 

nada nos acontece de verdade. O saber, então, não se relaciona mais à sabedoria, mas 

apenas ao sentido de “estar informado”.  

O sujeito da experiência também pode se definir não por sua atividade, por estar 

sempre ávido por novidades, mas por sua passividade, receptividade e capacidade de 

abertura para o mundo. Contudo, a experiência também pode ter seu amadurecimento 

abreviado pelo excesso de receptividade, quando simplesmente atravessamos as 

situações independentes da percepção dos significados que poderiam nos ocorrer. 

Reflexivamente pondera Dewey (2010, p. 124): “O acúmulo de tantas impressões 

quanto for possível é tido como ‘vida’, muito embora nenhuma delas seja mais do que 

um adejo e um gole bebido depressa (...) Nada cria raízes na mente quando não há 

equilíbrio entre o agir e o receber”.  

Nos textos dos anos 1930, Benjamin retorna com ainda mais profundidade à 

questão e começa a diferenciar as ideias de vivência e de experiência, as quais o autor 

chamou, respectivamente, de erlebnis e erfahrung. A primeira seria a vivência do 

indivíduo isolado em sua história pessoal, apegado ao cotidiano, enquanto a segunda 

representa o conhecimento obtido através de uma experiência que se acumula, 

associando a vida particular à vida coletiva. Desde então, Benjamin, visionário, 

conseguiu perceber e diferenciar as formas de percepção e de apreensão que se 

conjugam na sociedade atual, em que a velocidade induz ao esquecimento, à perda da 

partilha e, consequentemente, da memória. 

Dessa forma, a percepção da arte também atravessa os efeitos dessa nova forma 

de pensamento mais acelerado, a começar pelo embotamento dos sentidos que impede 

de transfigurar o comum e dele extrair qualquer forma de revelação. O heterônimo de 

Fernando Pessoa (2008, p. 70), Alberto Caeiro, já ensaiava esse esforço de silenciar o 

que havia dentro e ao seu entorno para afinar sua percepção sobre si e sobre o mundo: 

 

Procuro despir-me do que aprendi, 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 
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Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, 

Mas um animal humano que a Natureza produziu. 

 

Contudo, a especificidade do olhar estético para o mundo não pode nos isolar de outras 

formas de experienciar a vivência comum, a erlebnis. Estamos imersos neste mundo e 

não podemos negar nossa presença nele. Assim, numa postura implicada com o tempo 

presente, um exercício possível é que possamos aproximar a experiência da arte às 

percepções e sensibilidades comuns, não para que condenemos aquilo que vivemos 

cotidianamente como algo banal, mas para que possamos confrontar nossas perspectivas 

e, quem sabe, transformá-las. 

Quando os objetos artísticos são distanciados da experiência comum, constrói-se 

uma barreira que opacifica seu sentido, colocando a arte em um campo separado, 

isolada do cotidiano. Dentro desse contexto, impõe-se uma tarefa primordial a quem 

toma a iniciativa de escrever sobre as artes, de “estabelecer a continuidade entre, de um 

lado, as formas refinadas e intensificadas de experiência que são as obras de arte e, de 

outro, os eventos, atos e sofrimentos do cotidiano universalmente reconhecidos como 

constitutivos da experiência” (DEWEY, 2010, p. 60). 

Assim, o jornalista cultural tem o papel delicado de traçar rotas e de ser um 

mediador de experiências; não como um direcionador, que aponta objetivamente e de 

forma resoluta sobre aquilo que “é’ ou “não é” digno de ser visto, lido, assistido. Sua 

função principal seria a de despertar, lançar luz, trazer à tona aquilo que ainda é 

obscuro, alçando um olhar de resistência para o que já é tido como “dado”.   

O barulho de informações é ensurdecedor e as supostas múltiplas experiências 

aparecem aos montes: muitas vezes, o que se produz nos textos jornalísticos e se diz 

como tema de cultura é apenas mais uma representação do tempo e da experiência que 

se reproduz na sociedade do espetáculo. Cabe a nós, em cada situação particular, erguer 

essa queda de experiências à dignidade, à ‘nova beleza’ de uma coreografia, de uma 

invenção de formas (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 127), realocando o jornalismo 

cultural para um lugar de possibilidades presentes, de resistência e diálogo. 

 

3. Um tempo de muitos tempos: aion, kairós e kronos no jornalismo 

 

O jornalismo criou hábitos sociais e culturais que têm como pano de fundo 

principal a temporalidade. Num ritmo industrial e próprio do mercado, o presente 
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acontece com uma densidade ainda maior, mediado por infinitas plataformas que se 

atualizam a cada momento. Instaura-se, assim, uma cultura do presente, mantida pela 

insurgência de muitos apelos imediatistas e por um público cada vez mais ansioso e 

hiperconectado. Essa experiência social do tempo modula não apenas a forma que nós 

lemos as notícias, mas como lemos o mundo. 

O sentido predominante do termo [instante] nos conduz para uma 

apreensão da temporalidade do presente, não só porque o sentido de 

tempo presente surge de experiências como a vivência do ‘agora’, do 

momento, como também nos aponta para um segundo uso do termo, 

menos comum, que é o de qualificar uma situação de urgência, de algo 

que é inadiável ou indispensável, que está na iminência de acontecer 

(FRANCISCATO, 2005, p. 113). 

 

O instantâneo envolve uma característica que está além da rapidez e da aceleração, ele 

traz uma noção de imediatez, como se o tempo do jornalismo não pudesse se descolar 

do tempo do mundo, gerando um processo de permanente tensão. Essa cultura do 

presente torna-se esvaziada quando o agora não é vivido, senão para aguardar o que há 

por vir. Existe uma ilusão de que o leitor está sendo transportado para o tempo do 

evento, mas, diante de tantas notícias, do que o leitor sabe realmente? Para onde ele é 

transportado? De que forma ele consegue fixar o acontecimento daquele presente? Em 

vez de um tempo homogêneo, linear, cumulativo ou circular, emerge uma arquitetura 

temporal turbulenta, plissada, labiríntica e heterogênea (PELBART, 1995). 

 Existe, sim, uma desejada ausência de intervalo entre a ocorrência de um evento 

e a sua transmissão e recepção por um público, e essa ânsia procura ser atendida em 

todos os âmbitos e gêneros do jornalismo, entre os meios mais e menos populares. Não 

é diferente no jornalismo cultural. O olhar do leitor especializado voa em meio às 

múltiplas informações dispersas em uma mesma página, com atualizações das redes 

sociais que piscam na tela a cada segundo. Como aponta o crítico Eugene Brennan 

(2013), “tempo e estímulo estão sendo acelerados enquanto a experiência está sendo 

desacelerada”. 

As ofertas são muitas e o sentido da percepção não consegue abarcar tudo o que 

se assoma. Para o produtor, jornalista ou crítico, o tempo de reflexão sobre uma obra é 

atropelado por outra que se avizinha. Como sorver ou fruir, transmitir uma experiência 

com criticidade, em um tempo que apenas se esgota frente a um público que anseia 

sempre pelo novo? Para compreender o significado dos produtos artísticos, temos de 

esquecê-los por algum tempo, virar-lhes as costas e recorrer às forças e condições 
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comuns da experiência que não costumamos considerar estéticas (DEWEY, 2010, p. 

60). Existe a necessidade de haver um desvio para que consigamos vivenciar a 

experiência por completo. A apreciação e o discernimento não dependem apenas de 

conhecermos a obra superficialmente, de sabermos quem é seu autor ou quais suas 

principais características de vanguarda, mas são reflexos de uma compreensão estética, 

que exige compromisso, desprendimento e, claro, tempo. Como explica Pelbart (1993, 

p. 33): 

Não é inútil lembrar que o tempo da criação artística ou do 

pensamento também exige algo dessa ordem. Do dar tempo e 

paciência para que o tempo e a forma brotem a partir do informe e do 

indecidido. O desafio é propiciar as condições para um tempo não 

controlável, não programável, que possa trazer o acontecimento que 

nossas tecnologias insistem em neutralizar. 

 

O verdadeiro acontecimento na arte, ainda que breve, se prolonga (DELEUZE, 2013, p. 

198). Não acontece no ínfimo tempo em que se passa, mas num tempo outro, não 

cronológico. Contudo, mais do que controlar, querem abolir o tempo e, aos poucos, 

confinar a arte a um gueto temporal, particular. A informação total, a memória absoluta 

– possibilitada e promovida pela mídia – não apenas prevê o acontecimento, mas reage 

a ele antecipadamente, neutralizando-o. Dessa forma, com um futuro predeterminado, 

não há o que ser experimentado, já está tudo dado.  

Os gregos usavam três palavras para designar o tempo: aion, kairós e kronos. 

Aion indica o tempo vindouro, de longo prazo. Por meio dele, alcançamos a dimensão 

do eterno, do para sempre; kairós representa um bloco de tempo, uma oportunidade que 

exige atenção e prontidão. Quando estamos totalmente absorvidos e vivemos no 

momento presente, empenhados; kronos é o tempo medido pelo relógio, finito, 

metódico, linear e controlado. Assim, enquanto kronos quantifica, kairós qualifica e 

aion atemporiza. 

Nosso dia a dia é marcado por esses três tempos, ou deveria ser. Resumimos a 

percepção grega do tempo para uma única compreensão, a do tempo cronológico, 

kronos. O tempo perdeu profundidade e se tornou um grande e único plano, por meio do 

achatamento do que era antes uma rica multiplicidade temporal. Dessa forma, vivemos 

apenas o tempo burocrático, medido por horas, prazos e cronogramas. Não estamos 

mais conectados a um tempo que se prolonga, o tempo da arte, da fruição e do deleite. 

Um tempo que se dá também no jornalismo cultural. Muito mais do que espaço em 

caracteres, esse gênero precisa de tempo para ser pensado, executado, fruído e discutido. 
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O tempo do jornalismo é o kronos, o tempo da arte é o aion. De que forma 

ambos se conjugam e se encontram no jornalismo cultural? É preciso um movimento de 

resistência ao imediatismo e à urgência para que, como na dobra deleuziana, possamos 

aproximar paradigmas distintos e suas próprias particularidades. Como explica o autor 

(DELEUZE, 2013a, p. 205): 

Não é a linha que está entre dois pontos, mas o ponto que está no 

entrecruzamento de diversas linhas. A linha nunca é regular, o ponto é 

apenas a inflexão da linha. Pois não são os começos nem os fins que 

contam, mas o meio. As coisas e os pensamentos crescem ou 

aumentam pelo meio, e é aí onde é preciso instalar-se, é sempre aí que 

isso se dobra.  

 

Entendendo o jornalismo cultural como um ponto, arte e periodismo são as principais 

linhas que o entrecruzam. Perceber o gênero como um lugar de encontro entre linhas 

que são regidas por tempo e experiência próprios denota a densidade que o constitui, 

condensando divergências e mantendo idiossincrasias, num eixo muito particular. 

Seguir os rastros deixados por essas linhas pode ser um bom ponto de partida para 

compreender melhor qual o sentido de evasão do jornalismo cultural na 

contemporaneidade.   

A partir desse eixo temporal bem específico, o acontecimento, abordado sob o 

viés do jornalismo cultural, situa-se nesse entremeio, marcado por uma temporalidade 

própria da mídia e outra, de tempo mais processual, relativa à arte. Conceituado por 

diversos autores, a filosofia acarretou ao termo “acontecimento” enorme pregnância 

simbólica. Pensando a partir de Rancière (1995, p. 239), o acontecimento ou o “está 

ocorrendo” é 

a conjunção de um conjunto de fatos e de uma interpretação que 

designa esse conjunto de fatos como acontecimento singular. Em 

outras palavras, é a conjunção de um conjunto de fatos e uma 

subjetivação. Não há acontecimento sem sentido de acontecimento, 

sem subjetivação de acontecimento. 

Através dessa conceituação inicial, entende-se que o acontecimento se define por meio 

de um registro cultural, singularizado e subjetivado por um determinado agente. É dessa 

forma que, ao mesmo tempo, se constitui o que seriam acontecimentos com significados 

próprios dentro de cada esfera da cultura, seja a da arte, seja a do jornalismo (VOGEL, 

2010), cada qual regido por preceitos e temporalidades nitidamente próprios de cada 

campo. Os registros da arte, inseridos no campo jornalístico, tornam-se especialmente 
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peculiares, tendo em vista o regime temporal que se conflui, marcado pela 

processualidade do primeiro e pela produtividade do segundo. 

 Entendendo os acontecimentos como “coextensivos ao devir e o devir, por sua 

vez, como coextensivo à linguagem” (DELEUZE, 1998, p. 9), eles só podem estar, ser 

expressos, no futuro ou no passado, já que a instância do encontro é inacessível ao 

entrar na linguagem, já foi ou será. É nesse ponto que o jornalismo tenta trazer 

os acontecimentos para o campo do kronos, o tempo cronológico, organizado nas horas 

do relógio, agendas, dos compromissos, das burocracias, e não no aion,o tempo 

subjetivo, artístico, tampouco do próprio tempo do acontecimento em si, intransponível, 

mas que é exprimido segundo as regras do primeiro. O que vemos nesse jogo são dois 

regimes de temporalidade disputando um acontecimento, mídias disputando pelo seu 

sentido.  

Esse presente instantâneo, noticiado pelo acontecimento jornalístico factual, 

mostra-se vazio de experiência e do horizonte de expectativa. Ele é compreendido como 

um momento efêmero a partir do qual nada de duradouro pode edificar-se: nem 

reflexão, nem projeto. Contudo, Sodré (2005) esclarece que o acontecimento, na 

verdade, não marca uma ruptura mas, sim, a produção de um ponto rítmico na 

temporalidade cotidiana. Segundo ele, o acontecimento jornalístico é, quanto ao modo 

de ocorrência, um fato marcado, aquele que é visado e capturado na teia dos critérios de 

noticiabilidade definidos pela prática jornalística. Dessa forma, Sodré (2005) demonstra 

que a notícia é uma forma específica de estruturação do tempo a partir de sua relação 

particular com esse movimento regular que caracteriza o ritmo.  

Assim, no jornalismo cultural, as decisões de noticiabilidade são de natureza 

singular. A construção do fato se faz por processos diferentes. O texto jornalístico 

cultural, em suas múltiplas possibilidades, mesmo quando assume a postura fria do 

serviço informativo e da agenda cultural, entra no âmbito dos processos culturais em 

que se enquadram os objetos de sua atenção: torna-se também “fato da cultura”, a partir 

de um enquadramento (ALZAMORA, 2008), próprio à sua moldura temporal.  
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4. Considerações finais 

 

Se hoje existe um saber teórico mais rigoroso acerca do jornalismo cultural, em 

compensação, em meio às muitas perguntas, parece haver menos respostas e esperança 

no ar sobre sua resistência ao presente. Uma certeza que fica marcada, à revelia desse 

esmaecimento citado, é que o gênero é imprescindível para estabelecer uma ponte com a 

arte e a reflexão sobre ela, pois “é o juízo de valor, a qualidade, que abre a arte, torna a 

experiência estética acessível, efetiva, empresta vida à arte e oferece aquilo que apenas 

ela pode oferecer” (GREENBERG, 2013, p. 158). 

 O esforço sugerido com as reflexões que trago aqui é, essencialmente, para 

perceber quais as formas possíveis para desenvolver uma relação com a cultura que não 

consista em mera acumulação, em uma “monstruosa coleção de mercadorias” vazias, 

questão proposta por Benjamin e que ecoa hoje em Gagnebin (2013, p. 179). O que 

desorienta não é apenas a perda da experiência em um tempo acelerado, mas o fato 

ulterior de que um objeto, evento ou performance seja apresentado em um contexto 

estético e, ainda assim, não sejamos capazes de reagir esteticamente a ele, de pensar e 

refletir a respeito. E o jornalismo cultural exerce uma função essencial nesse processo, 

de silenciar os abismos contemporâneos quase irredutíveis entre tempo, experiência e 

arte. 

 Essa interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos só se dá 

plenamente quando a experiência consiste na acentuação da vitalidade, no estímulo à 

intuição estética, que pode ser proporcionado e reforçado pelo jornalismo cultural, na 

medida em que ele envolve e permite uma troca ativa e alerta com o mundo. 

Defendendo outra possibilidade de relação com a cultura, uma relação muito mais vital 

e esperançosa, lancei algumas breves reflexões que servem de ponto de partida para 

repensarmos como o tempo que vivemos reflete no jornalismo cultural e de que forma 

esse gênero contemporâneo reflete e representa o nosso tempo. Ademais qualquer 

possível fragilidade atual do gênero, devemos enxergar o momento como um convite à 

reflexão, e não como um impasse que deve ser esquecido e superado. 

Refletindo sobre o jornalismo cultural a partir do viés do tempo, do 

acontecimento e da experiência, espero lançar luz sobre o porquê de a maioria das 

manifestações estéticas atuais serem percebidas, predominantemente, a partir do 

espetáculo e do evento, partindo da hipótese de que existe um tempo processual que é 
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ignorado por um público que reage aos eventos sem refletir. Essa discussão também 

visa a responder de que forma essa distorção temporal se reflete no apagamento dos 

veículos de cultura contemporâneos, tendo em vista, mais recentemente, o fim do último 

suplemento literário de jornal brasileiro, o Prosa, d’O Globo e alguns outros veículos, 

como a revista Bravo! e o suplemento Sabático. Para onde, então, esse jornalismo 

estaria migrando? 

À medida que o objeto do qual se ocupam as editorias de cultura se coloca em 

processo contínuo de transformação, as diretrizes conceituais que conformam essas 

editorias demandam algum grau de revisão, assim como a própria concepção de 

jornalismo cultural que norteia práticas jornalísticas midiáticas e hipermidiáticas. Dessa 

maneira, verifica-se que a temporalidade do imediato fabricada pelo jornalismo interfere 

diretamente na configuração das editorias de cultura, verificando que noções essenciais 

da representação da experiência do tempo – passado, presente e futuro – já não se fazem 

tão evidentes no gênero, essencialmente marcado pelo imediatismo das agendas 

culturais. 
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