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Resumo. Estética é palavra que compete ao campo da arte: sua menção nos sugere um
afastamento de questões não necessariamente ligadas ao imediato e a um desapego dos
índices do real. Estética, no entanto, é também palavra que compete cada vez mais ao
jornalismo: sua presença se impõe em linguagens, experimentais ou não, que procuram
a adesão de um público fragmentado, de atenção nômade. Neste artigo,  observamos
como quatro artistas (Bárbara Wagner, Jonathas de Andrade, Ana Lira e Alfredo Jaar) se
instrumentos relacionados à prática jornalística para produzir suas obras. 
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1. Jornal-galeria

Em um momento de radical questionamento do jornalismo como local reprodutor de

dados do real,  é  importante  reiterar  sua importância,  suas  contaminações  com áreas

diversas – e os ganhos que este necessário questionamento vem gerando dentro desta

área da comunicação. Neste artigo propomos observar o uso generoso de práticas do

jornalismo investigativo na arte contemporânea a partir do trabalho de quatro artistas

(Bárbara Wagner,  Jonathas  de Andrade,  Ana Lira  e  Alfredo Jaar)  e,  ainda,  perceber

como, imerso na emergência de reconfigurar seu modelo e ampliar e/ou qualificar sua

audiência, o jornalismo vai intensificar suas relações com áreas como o design, o teatro,

a realidade virtual e os games.

Comecemos pelo primeiro ponto. É sobre o uso do jornalismo como ferramenta para

diversos  trabalhos  artísticos,  uma proximidade observada com apuro por  Cramerotti

(2009)  ao  analisar  o  componente  investigativo  na  arte  contemporânea  (pesquisa  de

campo, reportagens, análise de documentos, entrevistas, mapas gráficos), que iniciamos

essa breve análise da relação estética/jornalismo. Para isto, observamos o trabalho de

1  Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Professora do Núcleo de Design e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste 
(UFPE/CAA)
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três artistas brasileiros: Bárbara Wagner, Jonathas de Andrade e Ana Lira. Além destes 

nomes, também trazemos o trabalho do chileno Alfredo Jaar, cuja obra (vista no livro de

Cramerotti) é profundamente contaminada pelos recursos do jornalismo – também um

campo criticado pelo artista.

Com  uma  série  de  trabalhos  e  premiações  realizadas  no  Brasil  nos  últimos  anos

(estiveram nas duas últimas Bienais de São Paulo,  por exemplo),  Ana Lira, Bárbara

Wagner e Jonathas de Andrade possuem formação em jornalismo, o que orienta seus

olhares  para  trabalhos  que  alcançam  outros  voos.  Na  maior  parte  de  suas  obras,

percebemos  uma  intensa  observação  participante  (recurso  etnográfico  utilizado

classicamente  no  jornalismo),  além  do  recorte  de  temas  políticos/sociais.  Uso  de

recursos  como entrevistas,  documentação em vídeo são outros  instrumentos  usados,

todos técnicas e abordagens comuns nas grandes reportagens. Essas estratégias podem

ser vistas, por exemplo, tanto em trabalhos de fotografia quanto naqueles apoiados no

audiovisual.  É  importante,  neste  sentido,  perceber  como  essa  proximidade  de

informação mediada e  estética repousa em um tipo de modalidade do jornalismo,  a

reportagem em profundidade ou jornalismo investigativo, cujo esforço de observação

ultrapassa o contato mais superficial (mas não por isso desimportante) da “hard news”3,

por  exemplo.  Para  Cramerotti  (2009),  essa  arte  contaminada  pelo  jornalismo  se

aproxima da  reportagem investigativa  por  seu  caráter  de  análise  mais  profunda dos

fatos, a pesquisa no local de ocorrência dos acontecimentos/fenômenos, a observação de

campo, da cena.

Vários destes elementos permeiam a obra de Bárbara Wagner, que utiliza a fotografia

como  suporte  para  compor  projetos  como  Brasília  Teimosa  (2005-2007).  Nele,  ela

documenta  o  lazer,  à  beira-mar,  de  uma comunidade popular.  Durante  dois  anos,  a

artista  visitou,  sempre  aos  domingos,  grupos  de  mulheres,  homens  e  crianças  que

divertiam-se e bronzeavam-se, bebiam cerveja e dançavam. No ensaio, a fotógrafa tenta

captar  (e  consegue)  um  comportamento  geralmente  não  privilegiado  nos  espaços

midiáticos:  a  auto-estima  de  pessoas  localizadas  na  pobreza  (“não  tem  pena  de  si

mesmas”,  escreve Wagner  no site  que apresenta a  obra).  Neste  sentido,  vale  pensar

aquilo o que Cramerotti propõe em seu Aesthetic Journalism: dentro de uma produção 

3 Nos termos de uma teoria noticiosa, aquela informação feita no calor do momento, para reportar algum fenômeno 
que interrompe com a “normalidade” da ordem cotidiana, a saber: atentados, acidentes, golpes, etc. 
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de sentidos e representações ainda em bloco, vista na mídia mainstream, a arte surge

como um aparato alternativo às narrativas hegemônicas (2009: 21). 

 

                               figura 1: Imagem da série Brasília Teimosa, de Bárbara Wagner

A investigação orientada a grupos cuja visibilidade apresenta uma série de distorções

(no conceito de Andrea Brighenti, 2007) é vista também em  Mestres de Cerimônias,

obra  na  qual  a  artista  documenta  o  cotidiano  de  jovens  ligados  aos  movimentos

brega/funk  ostentação.  No  projeto  realizado  em  2016,  comissionado  pelo  Instituto

Moreira  Salles  (Bolsa  ZUM  /  IMS  2015),  Bárbara  acompanha  a  produção  de

videoclipes do gênero em São Paulo e Recife, documentando o repertório de gestos e as

ambiências  que  caracterizam  a  cultura  dos  mestres  de  cerimônias  –  cercados

comumente por mulheres cuja sensualidade é a característica maior a ser sublinhada,

explorada.

As tentativas de furar o bloqueio de imagens consolidadas midiaticamente utilizando

ferramentas  comuns  dentro  da  própria  mídia  também são  comuns  nos  trabalhos  de

Jonathas de Andrade, que se utilizou fortemente de entrevistas na composição de um

dos seus primeiros trabalhos,  Recenseamento Moral da Cidade do Recife (2008), uma

instalação  formada  por  um  mapa,  20  formulários  e  20  fotografias.  Andrade  se

apresentou  como recenseador  e  não  como artista  durante  sua  pesquisa  em diversos

domicílios recifenses – outro método, aliás, bastante comum na prática investigativa,
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que se utiliza ou do disfarce ou da omissão para captar dados com maior precisão e sem

os constrangimentos que a verdadeira identidade pode provocar (com várias questões

éticas implicadas aí).

    

Ultrapassando o lugar do observador e aproximando-se de uma discussão extremamente

pertinente  no  campo  do  jornalismo  (a  questão  da  ficção/realidade,  do

objetivo/subjetivo),  Jonathas  de  Andrade  provoca  uma  competição,  feita  obra,  na

chamada Primeira Corrida de Carroças no Centro da Cidade do Recife (2014). Aqui, a

temática social surge de maneira poderosa: uma maioria de homens e meninos pobres,

donos de carroças e cavalos, têm permissão, uma vez garantido o status de arte da ação,

de realizarem no centro uma corrida com seus meios de transporte/trabalho. A prova se

deu após a proibição da circulação destas carroças a partir de março de 2014. Como no

jornalismo, houve uma reação imediata a um fato cotidiano-institucional: Jonathas, ao

conhecer a proibição, publicou um anúncio nos jornais chamando para a corrida. No

texto, explicava que tratava-se de um filme, o que o blindava da proibição. No dia do

evento,  40  carroças  e  centenas  de  pessoas  compareceram,  dez  desses  veículos

envolvidos  na  prova,  vista  no  vídeo Levante.  Toda  a  ação  foi  documentada  e

posteriormente apresentada no trabalho O que sobrou da primeira corrida de carroças

do centro do Recife (2014), que reúne 47 fotografias, 39 documentos (contratos, por

exemplo),  material  de  divulgação  da  corrida  e  fac-similes  de  jornal  e  notícias.  É

interessante  observar  como a  obra é  composta  por  notícias  para  além das  carroças,

muitas delas versando sobre questões da moradia e das obras da copa (que desajolaram

tantas  pessoas  em todo o País),  todas  naquele  momento  presentes  nos  noticiários  e

levadas  para  dentro  de  um  museu  (no  caso,  o  Museu  de  Arte  Moderna  Aloísio

Magalhães/Mamam).  Nesse  sentido,  o  artista  não  traça  uma  separação,  como

comumente existe, entre a rua e o espaço da arte, entre a notícia e a própria obra: o que

se vê é, inclusive, nas legendas que surgem nas paredes, ao lado das fotos, informações

sobre vários dos carroceiros, depoimentos sobre suas vidas e sua pobreza. Na exposição

realizada no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), a disposição das

informações em uma parede nos remete, inclusive, a uma página de jornal. No trabalho 

comissionado pelo Wexner Center for the Arts, os 86 elementos da instalação, informa o

autor, são ordenados numericamente por ordem cronológica, e descritos em um índice. 
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  figura 2: detalhe da obra O que sobrou da primeira corrida de carroças do centro do

Recife

Em entrevista por e-mail para a composição deste artigo, o artista diz que tanto o Direito

(que passou dois anos estudando) quanto a Comunicação influenciam sua abordagem

subjetiva do mundo. Segundo Andrade, o contato com estudos da criminologia foram

importantes para alertá-lo que o Estado é um aparato de classe – assim como a polícia, a

noção  de  marginal  ou  criminoso,  também.  Estas  noções  alimentaram  seu  interesse

politico no olhar sobre um mundo de privilegiados e desprivilegiados, uma separação,

nas palavras do próprio autor, “tratada com tanta naturalidade no dia a dia”. O estudo do

jornalismo, por sua vez, o amparou a entender como edição e informação constroem

realidades específicas (“algo fascinante e perverso”). Esse alerta permeia seu olhar de

maneiras diversas,  inclusive nas suas abordagens ficcionais carregadas de elementos

documentais  (como no elogiado  O Peixe,  2016,  um documentário  baseado em uma

ficção). 

Como  nos  artistas  anteriores  (principalmente  Bárbara  Wagner),  Ana  Lira  parte  da

fotografia para elaborar diversos trabalhos, mas amplifica sua ação através do suporte

audiovisual  e  intervenções  sobre  mídias.  O  trabalho  Voto! (que  foi  continuado  na

exposição  Não  Dito,  2015),  faz  parte  de  uma  extensa  pesquisa  sobre  crise  de

representação política brasileira que a artista vem desenvolvendo há anos, realizada  
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também através de documentários. Nele, Ana fotografa/cataloga/documenta uma série

de cartazes e panfletos de propaganda política rasurados e danificados pela  ação da

população (que neles se manifesta e contribui assim para uma grande obra coletiva)

quanto pelo próprio tempo. Na “apuração” dos cartazes, ela percebe que grande parte

deles  encontra-se não em bairros  de renda mais  alta,  e  sim no centro  e  em bairros

populares.  

 

                   Figura 3: cartaz do projeto Voto!, da artista e jornalista Ana Lira

 

Como no jornalismo,  a  questão  da  atualidade,  um valor-notícia  importante  (Gomis;

Fontcuberta;  Canavilhas,  apud  Moraes,  2005)  é  importante  no  desenvolvimento  do

projeto, que traz imagens oficiais de candidatos que haviam há pouco disputado cargos

eletivos para a prefeitura e câmara municipal (a atualidade,  como vimos,  também é

questão  a  se  sublinhar  no  trabalho  Levante, de  Jonathas  de  Andrade)4.  Uma

característica importante a ser sublinhada na artista é a sua militância – há anos ela está

presente em grupos que questionam e interferem no fazer político da cidade, como o

projeto Cidades Visuais e o movimento Direitos Urbanos. Esse traço insere a artista em

espaços  de  discussão  riquíssimos,  fazendo  com  que  tenha  acesso  a  informações

preciosas a respeito das dinâmicas do poder institucional recifense. 

4  A artista também pesquisa cartazes de campanhas passadas, segundo ela, como forma de entender os percursos de 
poder e as costuras para garantir governabilidade. 
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Finalmente, é importante trazer o trabalho do chileno Alfredo Jaar, também analisado

por Cramerotti  em seu livro.  Se autodenominando de “jornalista frustrado” em uma

entrevista5 recente, o artista tanto produz um rico material tendo práticas do jornalismo

investigativo como principais meios, quanto usa gêneros midiáticos (como as revistas)

como base  para  obras  que,  todas,  criticam os  meios  de  comunicação  e  seus  filtros

eurocêntricos, desumanos, racistas. Uma das mais potentes é Projeto Ruanda, na qual o 

também arquiteto e documentarista mostra a imensa falta de visibilidade de um dos

maiores genocídios contemporâneos, quando mais de um milhão de pessoas morreram

em um conflito étnico que matou principalmente pessoas da etnia Tutsi e Hutu . Jaar

esteve no país em 1994, após os massacres cessarem. Nesse momento, realizou dezenas

de entrevistas, quando ouviu as histórias de sobreviventes. Também fotografou várias

pessoas, entre elas um menino que havia recentemente se tornado órfão. Os olhos do

garoto foram reproduzidos em na obra The Silence of Nduwayezu (1997), que consiste

em um milhão de diapositivos  (slides) colocados sobre uma grande mesa de luz.  O

trabalho  é  quase  uma derivação  de  The  Eyes  of  Gutete  Emerita (1996),  que  trazia

também  slides  dos  olhos  da  mulher  que  viu  o  marido  e  dois  filhos,  todos  tutsis,

morrerem em um massacre no qual 400 pessoas foram assassinadas. 

           Figura 4: centenas de capas da Life mostram falta de presença negra

5 Matéria Lição de Leitura, Revista IstoÉ, disponível em http://istoe.com.br/licao-de-leitura/ (acesso em 28/5/2017)
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Jaar, que diz ler cerca de 35 jornais por dia, também voltou-se para analisar o resultado

dos filtros jornalísticos nas capas de revista daquele período, especialmente durante o

massacre, como estes meios  estavam cobrindo (ou melhor, não cobrindo) o massacre.

Em Sem Título (exposta em Recife entre março e abril de 2017, na Galeria Massangana,

Fundação Joaquim Nabuco), ele realiza uma significativa e assustadora linha do tempo: 

vemos 17 capas da revista Newsweek cobrindo assuntos diversos, de celebridades à

economia, de saúde à missões espaciais. Abaixo destas capas, o texto nos informa sobre

o extermínio. Somente após cem dias de assassinatos é que a revista traz em sua capa

uma foto chamando para reportagem sobre o acontecimento. Também criticando a falta

de representatividade de todo um continente na mídia norte-americana, Jaar produziu o

trabalho  Searching for África in Life, quando reuniu 2.500 capas do semanário (entre

1936 e 1996). Nelas, pouquíssimo espaço não só para a África, mas para o corpo negro,

de maneira geral. 

A presença  do jornalismo na arte  contemporânea não deve  ser  uma surpresa,  como

observa  Cramerotti  (2009):  esta  área  de  conhecimento  é  há  muito  usada  em outros

campos, como a política e a ciência. O jornalismo também, observa, já tem em si uma

dimensão estética,  na medida que o próprio  uso da  linguagem implica em escolhas

estéticas. É sobre esta última dimensão que vamos falar na segunda e última parte deste

artigo que se propõe a  pensar  o  jornalismo para  além de uma dimensão objetiva  e

informativa, mas como expressão do criativo e da arte. 

2. Presença em um campo expandido

No livro  Jornalismo Contemporâneo (2011),  Leal traz para o campo da pesquisa em

jornalismo  a  necessária  discussão  sobre  o  lugar  da  estética  nesta  linguagem

tradicionalmente  relacionada  a  uma  objetividade  que  não  permitiria  voos  a  lugares

permeados  pelo  subjetivo.  Em  As  estéticas  do  jornalismo  em  transformação:

perspectivas de pesquisa em comunicação, no entanto, ele  observa que as saídas para

driblar a instabilidade do modelo de negócio e as relações com a audiência repousam

em  suportes  e  mecanismos  que  exploram  a  informação  também  na  dimensão  dos

sentidos: percepção, afecção, sensibilidade e significação. O jornalismo de agora e de 
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amanhã precisa se apropriar desse campo expandido, um campo, como já citamos, que

não é estranho a essa prática que torna-se massiva nos fins do século 18.  

Antes de analisarmos como essa relação vem acontecendo, convém perceber o quanto a

ideia  de  estetização,  relacionada  ao  jornalismo,  provocou  (e  provoca)  imensa

desconfiança. É o caso de Marshall (2007), que analisou o conteúdo informativo sob a

luz de uma pós-modernidade na qual a linguagem publicitária tem domínio, solapando o

que ele chama de uma “estética da sociedade”.  O autor, apoiado na crítica da estética da

mercadoria de Haug, traça uma separação radical entre a última (também chamada de

“estética da realidade”) e o que seria a “estética da subjetividade”, que, afirma, mina o

esforço  da  objetividade.  Aqui,  aponta-se  especificamente  para  a  mescla  de  uma

linguagem comum ao lugar do mercado inserida no contexto do jornalismo, que torna-

se apêndice da primeira. Marshall, assim, utiliza-se de uma ideia de estetização, mais

ampla,  para  observar  um  fenômeno  específico:  o  abraço  apertado  das  notícias  no

ambiente do entretenimento. A questão, imensamente pertinente, nos convoca a pensar o

que  estamos  consumindo  como  produto  informativo,  principalmente  em  um  meio

jornalístico  que  não  assume  essa  hibridização  e  insiste  na  ideia  de  objetividade  e

isenção.  É  a  realidade  dessa  meta-cultura  emergente  “que  desconhece  limites  e

contamina o próprio genoma da comunicação e  informação”,  escreve Marshall.  Ela,

continua, “fabrica o senso de realidade e os modos de metaboliza-la e passa, em certa

medida, a erigir uma nova e universal estética”. 

Panteísta, livre e iconocêntrica, a arena social descobre uma nova semântica e
passa a observar a dialética entre a verdade e a falsidade, entre a objetividade e
a subjetividade, entre a realidade e a virtualidade, entre a razão e o êxtase dos
sentidos (2007:3)

Nota-se  aí,  no  entanto,  que  o  autor  aproxima-se  de  um  já  conhecido  e  há  muito

questionado totem do jornalismo, a ideia de uma objetividade pura, calcada em uma

realidade na qual não há espaço para o subjetivo.  Nesta separação, a “estética” surge

como algo danoso ao ambiente democrático, uma chaga que promove o “êxtase dos

sentidos” em lugar de, objetivamente, informar.  Entendendo aqui que não existe um

traço  demarcador  entre  objetivo  e  subjetivo  –  um  se  ancorando  no  outro,  como

analisado pela  autora  desse artigo  no livro  O Nascimento  de  Joicy (2015),  no  qual

postula  um jornalismo de subjetividade – percebemos que é nesse local  de imensa  
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hibridização que também podem surgir  formas potentes  de narrar  a  realidade,  sem  

desmerecer  marcadores  básicos  do  jornalismo  (fontes,  apuração,  etc).  Como sugere

Leal, é nesse “campo expandido” que o conteúdo informativo passa a circular – e nele,

para  além  da  linguagem  publicitária  (que  é  um  dos  lugares  de  uma  estetização

jornalística, mas não o único), há espaço para novas formas que vão de encontro a uma

miríade  de  novos  leitores  e  novas  leitoras,  de  uma  maneira  nova  de  consumir

informação, de novas capacidades criativas de produzir e formatar notícias.

Percebe-se também na crítica de Marshall uma ideia de verdade fixa, aquela esperada na

produção  jornalística.  Se,  de  fato,  há  um  contrato  entre  leitores  e  produtores  de

informação  a  respeito  da  veracidade  de  uma  informação,  há  também  uma  questão

tangível: uma notícia em si não nos informa a respeito da realidade, é produto de algo

construído, mediado, filtrado. Há diferentes verdades nos jornais, sites e televisões, e

apenas a disponibilização de informações  apuradas em sua integralidade (o que não

acontece com frequência) pode nos aproximar de algo mais próximo ao que entendemos

como  “verdade”  e  “real”.  Neste  sentido,  a  produção  artística  trazida  nas  primeiras

páginas desse artigo mostra que a arte consegue lidar melhor com a ideia de verdades do

que  o  ambiente  do  jornalismo,  que  ao  mesmo  tempo  em  que  concorre  com  uma

linguagem do entretenimento continua a reclamar para si o status de campo maior do

espraiamento do que é legítimo. Lind (2015), que estudou recentemente a contaminação

entre jornalismo e arte, também traz Cramerotti (2009) como fundamento dessa questão:

A sua abordagem [a da arte] procura a verdade, aproxima-se dela mas não se
apresenta como a verdade. Porque ela não é apreensível, o mundo não existe na
palavra, ele revela-se e mesmo na imagem, na fotografia como testemunho, a
verdade é uma aspiração. “What we get from official documents or witnesses
are only moments, which can then be articulated in a narrative (past, present or
future)  by  the  viewer,  and  not  simply  presented  by  the  author  as  truth”
(Cramerotti, 2009:42). A arte pede uma interpretação da verdade, já o jornalismo
uma “acreditação”,  visto  que  os  seus  conteúdos,  as  suas  imagens  seguem a
norma da objetividade. 

Processos  subjetivos  e  estéticos  estão  há  muito  impregnados  no jornalismo.  Pode-se

afirmar que foi a literatura a primeira forma artística a namorar o jornalismo sem que

houvesse várias vezes,  importante observar,  uma separação entre as linguagens.  Leal

(2005), ao realizar uma análise da obra  Pena de Aluguel – Escritores Jornalistas no  
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Brasil  (1904-2004),  de Cristiane Costa,  faz uma precisa e sintética observação sobre

estas formas:  

As  relações  entre  o  jornalismo  e  a  literatura,  com  seus  encontros  e
desencontros, conflitos e reconciliações, dão-se de diversas maneiras. Pode-
se pensar, por exemplo, em origens comuns (como é o caso do folhetim),
usos  e  funções  lingüísticas  compartilhadas,  gêneros  híbridos,  como  a
crônica e o romance-reportagem, a profissionalização do escritor, a mídia
como espaço de estratégia de promoção de editoras e autores, a função da 
crítica literária  e  da resenha etc.  Ou seja,  as  articulações  entre  o campo
literário e jornalístico sempre foram muito estreitas, sendo objeto de várias
pesquisas multidisciplinares (2005:163). 

 Não há dúvida que a literatura é o primeiro campo legitimado da experiência estética

que vai repousar sobre o jornalismo – e, até o momento, é ela que ainda prevalece,

muito embora, como veremos um pouco mais à frente, experiências tecnológicas mais

radicais já sejam uma realidade em grandes periódicos, a exemplo do New York Times e

The Guardian. O caminho é absolutamente natural, já que a atividade (tanto em seus

primórdios quanto em seu momento mais puramente comercial)  dependia da letra  e

alma  de  escritores  e  escritoras  para  se  fazer  valer.  No  jornalismo escrito,  crônicas,

contos e, mais tarde, a reportagem, surgem historicamente como lugar privilegiado para

o exercício informativo-estético.  Se comumente associa-se a prática como marca no

New Journalism norte-americano, é preciso dizer que países como o Brasil também já

traziam experiências narrativas marcantes e pioneiras em nomes como João do Rio,

Machado  de  Assis,  Olavo  Bilac  e,  mais  tarde  Nelson  Rodrigues  (apenas  alguns

exemplos dentro de uma ampla gama de autores e autoras brasileiras). 

Outro  lugar  clássico  desse  hibridismo  é  o  audiovisual,  com  destaque  para  o

documentário (algo visto nos artistas citados na primeira parte deste artigo). As relações

entre a estética cinematográfica lançada para espaços massivos foram analisadas em

trabalhos como Depois da revolução, a televisão: cineastas de esquerda no jornalismo

televisivo dos anos 1970,  de Igor  Sacramento. Na dissertação, analisa dois cineastas

ligados ao cinema novo, Eduardo Coutinho e João Batista de Andrade, e suas produções

para dois programas jornalísticos da TV Globo nos anos 1970, Globo-Shell Especial e

Globo Repórter. Ambos levaram para suas produções posteriores ao fazer televisivo as

práticas que os orientaram enquanto trabalhadores do campo da comunicação. Coutinho,

11



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

por exemplo, se notabilizou, entre outras expertises, por ser um exímio entrevistador,

uma prática que ele levou tanto para documentários mais formais (no sentido de uma

objetividade, um cinema “câmera na mão”, mais direto) quanto em obras que namoram 

a ficção, como Jogo de Cena. Neste sentido, vale observar que o passeio pelo ficcional

não retira o caráter informativo da obra. Com o roteiro todo estruturado em entrevistas,

pesquisas  no  local  das  cenas  e  observação  participante,  o  curta-metragem  Dia  de

Pagamento,  documentário  de  estreia  da  jornalista  e  pesquisadora  Fabiana  Moraes,

autora deste artigo, traz os próprios entrevistados de um distrito sertanejo (Rio da Barra)

interpretando a si mesmos. Esse recurso tensiona o verídico e o não verídico da fala e

experiência  das  pessoas  vistas  no  filme,  algo  que  também está  presente  em outras

interações que o jornalismo vem realizando na contemporaneidade.

Os jogos eletrônicos,  games,  vêm sendo cada vez mais utilizados como repouso do

informativo. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo de jogadores de videogames,

com cerca de 35 milhões de usuários (faturamento de US$ 1 bilhão por ano). O vasto

interesse por plataformas digitais em lugar de meios impressos também é realidade nos

Estados Unidos, onde os jogos interativos já representam o quarto meio de comunicação

mais  importante  para  toda  uma geração  de  jovens  americanos  entre  18  e  34  anos,

superando  os  meios  impressos.  Os  dados  estão  presentes  no  artigo  NewsGames  –

Games como emuladores de notícia, uma proposta de modelo de Jornalismo Online, de

Geraldo Seabra e Jornalismo e Videogames: Desafios para a formação profssional e a

produção de novos conteúdos jornalísticos, de Antonio Brasil. Se a utilização das duas

áreas ainda é incipiente no Brasil, o mesmo não acontece em grandes jornais dos EUA.

O New York Times, que lançou, durante a campanha presidencial que elegeu Donald

Trump em 2016, o jogo The Voter Suppression Trail,  primeira experiência nessa linha

do projeto Op-Docs (voltado até então apenas para a produção de documentários). O

The Voter… traz três opções de personagens para a jogadora ou jogador escolher: um

vendedor negro do Wisconsin, um programador branco da Califórnia e uma enfermeira

latina do Texas. Os personagens foram construídos com base em entrevistas e o aparato

do jornalismo de dados, base para um levantamento dos perfis dos três “personagens”.

Todo o ambiente remete aos games da Nintendo dos anos 1990, com personagens e

cenários  pixelados,  formas  arredondadas  e  cores  fortes.  A  experiência  estética

relacionada  à  virtualidade  também  está  no  projeto 6X9 do  jornal  The  Guardian,  
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certamente  um  dos  periódicos  que  melhor  vem  unindo  esteticidade  noticiosa,

sensorialidade e conteúdo informativo.  No projeto pioneiro,  o jornal usa a realidade

artificial  como  maneira  de  “adentrar”,  por  meio  da  simulação,  as  solitárias  das  

penitenciárias inglesas, criando assim uma cela virtual. Presidiários e psicólogos foram

entrevistados para a criação do projeto – ou seja, houve investigação, ferramenta do

jornalismo. Atuando também fortemente nas redes sociais, a norte-americana Pop Up

Magazine sai da caixa da virtualidade para também beber na estética do teatro e do

show e apresentar suas reportagens. Os textos são mostrados em teatros e mobilizam um

leque heterogêneo de profissionais: além de jornalistas/escritores, a Pop-Up arregimenta

músicos (com trilhas ao vivo), fotógrafos, realizadores e produtores em suas incursões,

que já foram apresentadas em cidades como Los Angeles, São Francisco e Nova York.

Os exemplos citados aqui são antes de tudo trilhas para uma investigação maior sobre

essas aproximações entre arte e informação, entre jornalismo e estética, não esgotando a

discussão, mas sim contribuindo para sua presença tanto no espaço da arte quanto no da

comunicação.  Em um momento  de  imenso  descrédito  do  jornalismo,  vale  pensá-lo

como fundamental para práticas e expressões das mais diversas, contribuindo para algo

que guarda lá sua imensa ironia: questionar a si mesmo e as tantas representações e

violências que ele mesmo ajudou a perpetuar. Suas ferramentas pertencem para além

dos especialistas, mas são usadas por vários agentes para construir um ambiente no qual

objetividade  e  subjetividade  não  se  enfrentam,  e  sim  se  alimentam.  Vale  também

observar essas relações ainda mais imbricadas no sentido de novos campos de atuação

que se apresentam, com o design sendo – apesar de boa parte dos jornalistas ainda

torcerem o nariz para tal fato – um parceiro fundamental na disseminação de novos

conteúdos. O mesmo vale para a própria atividade artística, sendo ela, tomando como

exemplos os e as artistas aqui trazidos, um caminho rico para narrar o mundo tendo

como base ferramentas como a entrevista e a apuração, agora levadas não aos ambientes

das  redações,  e  sim  galerias,  ruas  e  museus.  São  fenômenos  que  impactam,  neste

sentido, todo um mercado de trabalho que está em plena e potente mutação.
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sites de artistas visitados:

http://www.7fotografia.com.br/tag/ana-lira/

http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/Jonathas-de-Andrade

http://barbarawagner.com.br/

http://alfredojaar.net/
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