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RESUMO

Este artigo discute a contribuição que o Jornalismo Cultural que difunde a arte
pode promover para o enriquecimento da compreensão do mundo, como obra aberta,
dado o largo universo de interpretações possíveis pelo sujeito-leitor. Propõe ainda
pensar o Jornalismo Cultural como captador e mediador de tendências contemporâneas,
e não somente como reflexo das exigências do mercado.
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O jornal impresso vive hoje uma crise imposta não só pelo papel desta mídia
frente à emergência dos meios digitais, mas principalmente pela sua dificuldade de
atender à demanda do leitor contemporâneo que tem acesso a grande conteúdo
informacional, seleciona suas leituras e cada vez mais prioriza o conhecimento no lugar
da simples informação. Para atender às expectativas de seus públicos, essa mídia
tradicional busca se renovar.
Com a multiplicação dos meios de comunicação, conteúdos concorrentes
chegam a um número cada vez maior de receptores. Na perspectiva de atraí-los ou
mantê-los fiéis, três dos maiores jornais brasileiros – Estado de S. Paulo, a Folha de S.
Paulo e o Globo – realizaram em 2010 reformulações gráficas e editoriais.
Ao debaterem tais mudanças durante o programa Observatório de Imprensa, da
TV Brasil, professores de comunicação e jornalistas avaliaram que elas foram movidas
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pelo marketing e pela necessidade de enfrentar a concorrência com o mundo digital, já
que não observaram nos jornais relevante mudança do conteúdo2.
A Ilustríssima, suplemento dominical da Folha de São Paulo que substituiu há
um ano o Caderno Mais! após 18 anos de circulação, foi resultado dessas mudanças. No
momento de seu lançamento, o caderno dedicado à cultura, à ciência e a reportagens
ensaísticas, anunciou a intenção de “se destacar pela narrativa de alta qualidade e
desprovida de jargões acadêmicos, que torne fluente e prazerosa a leitura de textos de
maior fôlego” (ARAÚJO, 2010). Na crítica intitulada Ilustríssima desconhecida, a
ombudsman da Folha, Suzana Singer (SINGER, 2010), foi uma entre muitos que não
enxergaram no novo caderno algum tipo de inovação marcante.
O diferencial (e não a inovação) apresentado pela Ilustríssima em relação a
outras publicações do tipo parece ser, no entanto, uma proposta de hibridização entre as
narrativas jornalística e artística por meio de imagens – no caso, obras de artistas
plásticos. Para além da veiculação de textos de ficção, poesia, dramaturgia, ensaios,
cartum e quadrinhos, o caderno tornou-se um espaço de experimentação visual com a
participação de artistas plásticos e desenhistas convidados 3.
A partir de temas propostos pela editoria, os artistas ilustram as páginas do
caderno. A capa e a contracapa convertam-se em obras de arte, ao mesmo tempo em que
se configuram em elementos vitais de uma diagramação artística. O artista J. Miguel
produziu uma obra para a reportagem de capa do primeiro número da Ilustríssima
utilizando a técnica de xilogravura, enquanto Marina Rheingantz, reconhecida pelo
jornal como um destaque da nova geração de pintores brasileiros, ilustrou a contracapa e
páginas internas do caderno (ARAÚJO, 2010).
A ideia é que cada edição de A Ilustríssima seja única, que crie sua própria
narrativa, explicou Paulo Werneck, editor do caderno, durante debate no Seminário
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Internacional de Jornalismo Cultural, promovido pelo Sesc São Paulo 4. Ao tornar-se
suporte para a arte, o caderno estabelece um novo tipo de mediação cultural. O
jornalismo se apropria das produções dos artistas e as apresenta como elemento de
inovação, dada a originalidade e singularidade da obra. Umberto Eco, ao abordar em A
Obra Aberta o conceito marxista de alienação na arte, afirma que “Aliena-se o sistema
linguístico, de um lado, e de outro um sistema de reflexos condicionados transformados
em sensibilidade pública, além de um sistema de relações comerciais (pois não se pode
vender senão aquilo que satisfaz a sensibilidade pública)”.
Por outro lado, a ação da Ilustríssima também possibilita que a própria obra
estabeleça um diálogo com o público e com as temáticas abordadas. Ou seja, além do
texto que a obra ilustra, o leitor dialoga com a imagem produzida pelo artista (que por
sua vez também dialoga com o texto).
O propósito da Ilustríssima de dar maior espaço às artes plásticas contrapõe-se à
ausência deste tipo de produção nos suplementos culturais, além de se apresentar como
uma alternativa à fotografia como elemento de ilustração e diálogo com o texto. É
também reflexo de uma maior aproximação do público brasileiro do campo das artes
(ainda que muito aquém do desejado), dado o acesso crescente de uma parcela da
população a museus e exposições, fato que vem ocorrendo nos últimos anos. „Há hoje
uma oferta cultural, há uma facilidade de acesso à cultura do presente e do passado que
antes não havia‟, diz Daniel Pizza (REVISTA E, 2011, p. 31).
A realidade descrita por Pizza está, na verdade, mais próxima à condição social
do leitor da Ilustríssima e não representa a totalidade de brasileiros. Parte do esforço de
democratização da arte no Brasil vem da tentativa do Ministério da Cultura, que busca
criar uma política cultural que atenda aos anseios do público e dos artistas (muitas vezes
criticada por sua ineficiência). “Segundo dados do IBGE, apenas 13% dos brasileiros
vão ao cinema e uma vez por ano; 92% nunca foram a museus; 78% nunca assistiram a
espetáculos de dança; 93,4% nunca foram a alguma exposição de arte; mais de 90% dos
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municípios não possuem cinema, teatro e espaços culturais”, afirmou o ex-ministro da
Cultura, Juca Ferreira5.
Em contrapartida, a internet, ao abrigar cada vez mais a produção cultural, vem
promovendo maior aproximação do público com o campo das artes, à medida que blogs,
sites e redes sociais convertem-se em uma grande galeria virtual. O mundo digital
promove uma espécie de “inflação cultural”, diz o editor de cultural do jornal Valor
Econômico, Robison Borges, citando a escritora Beatriz Sarlo (REVISTA E, 2011, p.
30). Reportagens e críticas sobre artes plásticas estão cada vez mais presentes na rede
mundial, e cada vez mais ausentes das páginas dos jornais impressos. O avanço das
tecnologias exige um reposicionamento de toda uma forma de fazer jornalismo, pontua
Borges.
Utilizar as páginas do caderno como suporte não é uma fórmula nova criada pela
Ilustríssima. Ainda na era moderna suportes diversos (principalmente o espaços
públicos) começaram a ser utilizados para expandir os limites das obras de arte a um
número maior de pessoas, ampliando o público circulante das galerias. Ao se deparar
com obras de arte no jornal que não foram canonizadas e que não circulam com
freqüência pelos espaços públicos, o leitor (no caso da Folha são 300 mil, ainda que
nem todos acompanhem o caderno) interpreta e cria novos sentidos a partir da leitura
das imagens veiculadas pelo periódico.
Neste sentido, a Ilustríssima aproxima-se de uma concepção original do
Jornalismo Cultural. Ele amplia-se como “espaço midiático de vozes que se situam fora
do universo de trabalho dos profissionais da imprensa” e configura-se como “terreno de
forte presença autoral, opinativa e analítico-conceitual que versa sobre a identificação
de movimentos norteadores de tendências presentes nos processos sociais”, conforme
José Salvador Faro (2003, p.2).
As mudanças culturais e o leitor contemporâneo influenciam o processo de
produção da Ilustríssima ao mesmo tempo em que o Jornalismo Cultural praticado pelo
caderno reitera, reinventa e reelabora as premissas culturais do(s) público(s).
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O (s) leitor (s) e as mudanças culturais

Ao tentarem se adequar aos novos tempos e aos novos consumidores leitores, as
empresas de comunicação realizam mudanças que não são determinadas somente pelos
objetivos econômicos. Vários estudos sobre as relações entre consumo e cultura
demonstram uma descrença de que apenas os desejos dos emissores sejam suficientes
para influenciar as chamadas massas com mensagens orquestradas e veiculadas nos
meios de comunicação, afirma Kleber Carrilho (2010), na tese de doutorado em que se
debruça sobre as relações entre cultura e publicidade, com o qual este artigo busca
várias vezes dialogar.
Cada vez mais se fortalece a ideia de que a produção de conteúdo nos diversos
meios recebe influências dos receptores. A cultura reproduz simbolicamente demandas
profundas da sociedade e que se expressam através das suas criações artísticas e
intelectuais em geral, segundo Carrilho.
Interpretar as produções culturais requer identificar as contradições, conflitos e
diálogos que envolvem o universo da comunicação, da arte e do indivíduo do século
XXI. Estas produções culturais muitas vezes se traduzem em complexos processos de
hibridização cultural, conforme Néstor García Canclini (2000).
O próprio conceito de cultura ao qual este texto se refere é resultado de uma
hibridização entre o sentido lato e o estrito sensu, ambos definidos por Raymond
Willians. O primeiro, de origem materialista, diz respeito aos modos de vida do homem
e todas as suas manifestações, a uma “ordem social geral”, a exemplo dos modos e
costumes. O segundo, de fundamentação idealista, tem relação com a “ilustração e
elucidação do espírito formador” e “as demais formas de vida social” (WILLIAMS,
1992, p.12), e refere-se às linguagens artísticas propriamente ditas (teatro, dança,
música, pintura, literatura) - porém, este conceito só existe relacionado ao primeiro, já
que o artista produz algo a partir da percepção e vivência de determinado modo de vida.

O Jornalismo Cultural, suas contradições e especificidades

Território tradicionalmente reconhecido por alargar as fronteiras da prática
jornalística, o Jornalismo Cultural inclui as editorias e cadernos diários de cultura,
revistas especializadas, blogs e sites, entre outros formados presentes na internet.
A cobertura da cultura cobra do profissional um refinamento perceptivo muito
forte, uma capacidade de identificação estética e sociológica que o faz distinguir entre o
que é um mero “fato diverso” daquilo que dá consistência a uma matéria analítica.
Quando isso ocorre, temos uma boa “divulgação” cultural, e quem sai ganhando é a
esfera democrática de circulação de ideias, explica Faro (VALADARES, s/d).
Segundo Faro, “Não se trata apenas de dar a informação; em alguns casos e em
algumas experiências, é preciso que ela (a informação) caminhe ao passo de certo estilo
que seja mais compatível com o refinamento do tema”.
Cadernos de cultura são em geral mais opinativos e ensaísticos, com estilo e
públicos definidos, cuja produção, segundo Sergio Vilas Boas, caracteriza-se como
“uma apropriação criadora de gosto e opinião” (VILAS BOAS, 1996, p. 97).
O Jornalismo Cultural que divulga a arte contribui para a formação de
apreciadores e consumidores das produções artísticas e intelectuais e apresenta um
retrato da produção de determinado período. Constitui-se, assim, em uma instância de
mediação, fornecendo referências à aferição da qualidade dos produtos artísticos e
intelectuais.
Como forma de conhecimento da realidade (MEDITSCH, 1992), o jornalismo
faz da credibilidade o seu capital simbólico. É dessa forma que exerce o poder de
incluir, excluir, legitimar ou não uma produção cultural, seja no reforço da tradição, seja
na revelação de novas perspectivas, proposta da Ilustríssima.
Historicamente, esse tipo de encarte dirige-se a um público socialmente distinto
enquanto dá visibilidade e faz circular a produção artística e intelectual. Ao posicionarse como lugar de consagração, o jornal participa do processo de construção da imagem
de sujeitos e de instituições no campo da produção cultural, ao mesmo tempo em que
também busca reconhecimento por meio da auto-afirmação e da consequente
legitimação do jornal como veículo de poder.

Ao levar a arte para o caderno, a Ilustríssima vale-se do capital simbólico dos
artistas, que por sua vez também desfrutam de prestígio ao veicularem suas obras em
um dos maiores jornais do Estado e do País.
Este tipo de produção cultural voltada às artes e idéias revela ainda uma tentativa
do veículo de comunicação de demonstrar “capitalismo menos capitalista”, contradição
presente em grande parte do mundo empresarial desde o final do século passado.
A proposta da Ilustríssima surge hoje em meio ao ponto culminante de um
processo de mercantilização da cultura que, lembra José Salvador Faro (VALADARES,
s/d), existe desde a profissionalização do artista e do intelectual – o que ocorre de forma
simultânea à expansão do capitalismo mercantil nos séculos XVI e seguintes – e da
formação de um mercado com produtos artísticos. Desde então, essa condição massiva
da cultura nunca mais cessou, pontua.
“Hoje vivemos a exacerbação desse modelo em função da dinâmica que o
capital adquiriu em todos os setores da sociedade: não há espaço que escape do circuito
produção e consumo”. Resultado disso é o Jornalismo Cultural voltado para o
entretenimento e para o mundo das celebridades, além de se converter em espaço para
agenda dos grandes eventos, em detrimento da reflexão e da interpretação sobre as
produções culturais, o que evidencia que há nos bens culturais características que os
diferenciam das demais mercadorias.
Daniel Pizza crê que a tendência do Jornalismo Cultural de atuar mais como
serviço do que como reflexão e interpretação não tem como justificativa a falta de
espaço nos periódicos, já “que em alguns momentos, nem tão remotos, houve mais
espaço para o jornalismo de artes” (REVISTA E, 2011, p. 30). No Estado de São Paulo
este tipo de produção ainda está presente em suplementos como o Caderno 2 (Estado de
S. Paulo) e a Ilustrada (Folha de S. Paulo), que não possuem menos páginas do que a
seção de arte do The New York Times (EUA) ou do Le Monde (França). Por conta
disso, Pizza argumenta que a dificuldade do jornalista está na escolha das abordagens.
“Acho que primeiro as pessoas têm que parar um pouco de raciocinar em bloco,
como se houvesse uma fórmula para todos os veículos e todos os registros que existem”,
critica. “Outra coisa seria fazer um Jornalismo Cultural mais vivo, mais provocador,
mais inovador, mais criativo, menos subserviente à agenda cultural”.

Diálogos entre mídia e sujeitos

A Ilustríssima, como todo produto, é criado dentro da concepção mercantilista
da indústria cultural para atender aos padrões de exigência de seu público, ávido por
deter determinado conhecimento que promova a sua distinção social. O caderno,
enquanto produto cultural, busca transmitir um tipo de visão sobre cultura, que é
interpretada e reelaborada por seu público.
Além da influência do mercado, a ideia de que a produção de conteúdo nos
diversos meios recebe influências dos receptores e das mudanças culturais é cada vez
mais debatida nos cursos de pós-graduação em Comunicação Social, em várias
pesquisas de campo e está também corporificada em produções jornalísticas que
caminham para um esforço de diálogo com os diversos sujeitos.
A pós-modernidade vive a fragmentação do sujeito, a convivência de várias
identidades e contradições. O sujeito do consumo também é o sujeito que se emociona
com a arte. O jornalismo observa essas questões, media a diversidade e vive ela mesma
como um sujeito com múltiplas identidades, diz Carrilho (2008).
Um novo tipo de pensar se faz necessário em uma Era das Incertezas, líquida e
pós-moderna. É o sujeito múltiplo - emissor, produtor, consumidor e receptor da
realidade – que se evidencia na comunicação realizada pelo Jornalismo Cultural voltado
à reflexão sobre arte, costumes e ideias.
Os meios de comunicação de massa sustentam e reproduzem a estabilidade
social e cultural por meio de processos e estruturas que não se produzem de forma
mecânica. Há uma contínua adaptação às pressões e às contradições sociais, que são
englobadas e integradas no próprio sistema cultural. Influências mútuas entre os
sistemas contribuem para a construção de percepções culturais. Ao mesmo tempo em
que a Ilustríssima se molda à cultura, também a molda de acordo com os padrões que
veicula.
Os estudos culturais auxiliam na compreensão dos produtos culturais como
agentes da reprodução social, acentuando sua natureza complexa, dinâmica e ativa na
construção da hegemonia. Um estudo sobre o Jornalismo Cultural inclui a perspectiva
da produção, da emissão e da recepção, que por sua vez gerará uma nova emissão, um
“texto” ou uma nova poética resultante dessa interação.

As dinâmicas culturais

Se ao abordar as mudanças sociais e culturais Williams (1992, p. 201) destaca
que nas sociedades complexas as relações de dominação e de subordinação são
dinâmicas e não podem ser analisadas de forma estável, pensar o Jornalismo Cultural
exige enxergar para além dos aspectos de continuidade e determinações constantes, mas
também de suas tensões, inovações e mudanças. Tal qual a cultura, que não se define
como mero reflexo das mudanças econômicas, políticas e sociais, o Jornalismo Cultural
constitui-se como algo ativo, que constitui o social, uma força produtiva (WILLIAMS,
1969).
A informação midiática, tal como os efeitos visados correspondentes às
intenções da fonte de informação, não coincidem necessariamente com os efeitos
produzidos no público, que reconstrói sentidos a partir de sua própria experiência social,
de seus conhecimentos e crenças. Essa mesma visão está presente na Escola LatinoAmericana de Comunicação, conforme destaca Laan Mendes de Barros.
“Na perspectiva latino-americana, os estudos culturais se
articulam como o campo da cultura, em uma visão crítica da sociedade
capitalista. Ela não se limita, no entanto, às acusações de aparato
comunicacional como um poder supremo e intransponível. A cultura
das mídias é vista desde as mediações culturais que atravessam a
produção e a recepção dos produtos midiáticos” (2008, p. 137).

Por isso os estudos sobre Jornalismo Cultural exigem pensar não só as mídias,
mas as mediações culturais, as articulações entre texto e contexto. Essa visão de cultura
como algo em movimento, dinâmico, em transformação, defendida pelos adeptos dos
Estudos Culturais, permite pensar o Jornalismo Cultural como algo que extrapola a
condição de mercadoria, já que sua produção é marcada por tensões e disputas
simbólicas, e por vezes se converte em espaço de experimentação, o que historicamente
caracterizou os cadernos culturais, e que se mantém na Ilustríssima, pelo menos no que
diz respeito à difusão das artes plásticas.
Em amplo estudo sobre o Jornalismo Cultural brasileiro concluído em 2004,
Sérgio Luiz Gadini apontou que “não se podem desconsiderar as inúmeras formas de
resistência cultural que se instituem a partir do caráter inegavelmente contraditório tanto
da relação mídia/cultura/mercado (...)”. (GADINI, p.528, 2004).

Conforme foi pontuado, a Ilustríssima traz as artes plásticas para suas páginas
em um período histórico em que vigora a tendência de o Jornalismo Cultural de voltarse mais para o entretenimento do que para a difusão/discussão da arte. Ao abrir espaço
para difusão das artes plásticas o jornal reforça a condição do Jornalismo Cultural como
produtor de uma narrativa poética reforça a sua condição de espaço público de difusão
das inovações artísticas. A iniciativa caminha para atender a uma proposta de
comunicação voltada para o reconhecimento do sujeito da pós-modernidade. As
mudanças culturais que ocorrem na sociedade levam a essa tendência, sem que haja uma
relação exclusiva com o discurso econômico.
Ao optar pela difusão de obras de artistas plásticos, o caderno contribui para o
enriquecimento da compreensão do mundo pelo Jornalismo Cultural como obra aberta,
dado o largo universo de interpretações possíveis pelo sujeito-leitor, conforme preceitos
da Estética da Recepção.

Paradigma da Estética da Recepção

Além da questão da diversificação de canais e emissores, o momento histórico é
palco do debate sobre a revisão dos valores contemporâneos da Comunicação. Enquanto
as Ciências Sociais e a Arte passaram a criticar ainda no início do século XX as noções
de verdade absoluta, abrindo as portas à pós-modernidade, a Comunicação ainda não
alcançou essa condição.
Laan Mendes de Barros (2008, p.146) lembra que as artes, antes da
Comunicação, descobriram que o receptor é mais que um alvo a ser atingido. Ela busca
criar novas formas, novos sentidos, fazendo surgir uma nova poética a partir do
receptor, explica. Ao apropria-se dessa condição da arte, a comunicação realizada pela
Ilustríssima assume uma nova perspectiva que faz dialogar com a objetividade do
campo jornalístico certa radicalização da subjetividade, função assumida pela Arte (que
não comunica uma realidade, não busca explicar), e aproxima-se dessa forma de
produção de conhecimento.
Isso porque uma obra de arte, conforme define Umberto Eco (1976, p.164), é
uma descontinuidade, propõe um uso inesperado da linguagem e uma lógica dessueta
das imagens, buscando proporcionar ao leitor um tipo de informação, uma possibilidade

de interpretações, feixe de sugestões, ao contrário do que sugere a comunicação de uma
mensagem unívoca. Em cada século, a arte reflete o modo pelo qual a ciência, ou seja,
como for, a cultura da época vêem a realidade” (p.55). Mais do que conhecer o mundo,
produz complementos do mundo, formas autônomas que se acrescentam às préexistentes, exibindo leis próprias e vida pessoal” afirma Eco (p.54).
À medida que o jornalismo opta por uma narrativa poética (no sentido de obra
aberta de Umberto Eco), torna-se possível pensar a mídia além de suporte de
manifestações artísticas, considerando a dimensão poética e estética de sua própria
cultura. Assim como ocorre com as manifestações artísticas, os produtos midiáticos –
permeados de elementos estéticos – devem estar abertos a múltiplas leituras; esperam e
pedem o olhar do receptor (BARROS, 2008, p.144).
Eco cita a importância de este receptor estar preparado para fruir, interpretar e
ressignificar a obra. Parelalamente ao que afirmou Paulo Freire sobre a necessidade de
alfabetização em televisão, não se trata de travar uma luta sem sentido contra o veículo,
mas de „estimular o desenvolvimento e o pensar críticos‟ (apud BARROS, 2008, p.
137).
Este referencial teórico-conceitual da Estética da Recepção, defendido por Eco e
pela Escola de Konstanz, da Alemanha, revela que o processo de comunicação realizado
a partir de uma poética e de uma estética pode estabelecer conexões com a natureza do
Jornalismo Cultural: um conteúdo sobre arte pontuado pelo estilo, significados e
interpretações do texto, extrapolando a marca da objetividade simplificada da notícia.
Pensar a comunicação contemporânea leva à discussão sobre o rompimento de
paradigmas positivistas, processo iniciado pelas Ciências Sociais no século XX
(CHRISTOFOLETTI, 2008). Ao invés de afirmar pretensas verdades absolutas,
buscaram ampliar os campos de pesquisa (a exemplo da Nova História e dos Estudos
Culturais) por meio de novos objetos e metodologias. Esse cenário se amplifica com o
pós-modernismo e o retraimento das grandes narrativas.
Historicamente, para exercer o ordenamento das sociedades, os processos de
comunicação procuraram seguir determinadas regras ou padrões básicos para transmitir
uma informação, evitar ruídos e dispersões no fluxo comunicacional, o que pode ter
levado os produtores da comunicação persuasiva do jornalismo a não perceber ou não
levar em conta estes avanços das Ciências Sociais. O contraponto a uma teoria linear da

informação é dado pela Estética da Recepção, que aponta que essa busca é utópica, já
que as mediações culturais são diversas – cada sujeito/leitor interpreta de forma própria
uma mesma mensagem.
É nesse sentido que o Jornalismo Cultural voltado para as artes e às idéias e não
somente ao entretenimento apresenta-se como campo fértil para a narrativa poética. As
novas formas de pensar e fazer comunicação e arte convidam à ampla participação do
indivíduo. Sugerem que entendamos como preceitos da estética podem revelar novas
possibilidades de fazer jornalístico.
Desde a formulação de um pensamento comunicacional latino-americano, os
estudos de comunicação apontam para uma Estética da Recepção. Por isso a
necessidade de se considerar a linguagem visual um sistema que se define por produção,
recepção e comunicação, tecendo uma relação dialética entre autor, obra e receptor,
ressalta Eco. A poética (poiesis) é a inserção do receptor na obra, quando se sente
inserido no contexto, é o prazer estético de ser co-autor da obra; a poética corresponde a
aisthesis, é a consciência receptora, a propriedade de renovar suas percepções, explica o
intelectual italiano.
Este campo teórico interessa-se pelas condições sócio-históricas que formularam
a poética e a estética, e assinala a pluralidade das estruturas de sentidos historicamente
mediadas.
Tal abordagem permite ainda responder como a arte influencia os padrões
jornalísticos, que tipo de contribuição as artes plásticas podem trazer para um novo
fazer jornalístico, como a imprensa pode abordar as novas formas do fazer artístico a
partir de uma poética narrativa. Tal qual Eco, busca-se inicialmente “esclarecer os
projetos da poética para iluminarmos através deles (...) uma fase da história da cultura
(...) (p. 25).
Eco sustenta um modelo teórico de obra aberta que, longe de reproduzir uma
presumida estrutura objetiva de certas obras, representa a estrutura da relação fruitiva.
Tal qual sugere o autor, o objetivo não é estudar as poéticas “com a finalidade de
verificar se as várias obras cumpriram ou não o projeto inicial: essa é a tarefa do juízo
crítico.
Estudar a poética do conteúdo de artes plásticas da Ilustríssima pode auxiliar a
compreender se as artes podem estimular a criação de um quadro referencial de valores

capazes de influenciar novas práticas cotidianas de jornalismo. O estudo poderá
colaborar, ainda, para entender as dinâmicas do Jornalismo Cultural contemporâneo a
partir das diversas lógicas da mediação (mídia/cultura/mercado).
Porém, para compreender as dinâmicas do sistema de artes, bem como os
processos midiáticos do ponto de vista de uma poética e de uma estética, é necessário
primeiramente entender a dimensão que o cotidiano (CERTEAU, 1994), de onde
emergem costumes, identidades, linguagem assume na prática jornalística e cultural, um
reflexo da teia complexa de contradições e hibridizações que se deve entender para
pensar a cultura latino-americana, proposta por Canclini (2000).
A Ilustríssima parece buscar a representação de um universo de referências
informativas e culturais mais amplo, o que comprova que o padrão de determinadas
publicações de êxito do passado não desapareceram totalmente. As reflexões atuais
sobre a necessidade de mudança do papel do jornal impresso apontam como uma das
saídas a opção por um cunho mais interpretativo, reflexiva. Sob o aspecto da forma,
especialistas acreditam que o jornal deverá ficar mais sintético e, ao mesmo tempo, mais
analítico.
Mas há ainda que se pensar e discutir a necessidade de se buscar mais
ambigüidade, terreno da arte, em detrimento da certeza e da objetividade, fórmula
desgastada do jornalismo que já não mais atende às demandas do homem
contemporâneo. Isso não significa defender um discurso poético de tal forma
fragmentado que elimine o emissor, mas uma construção que possibilite enriquecer e
não engessar as leituras, criando novos e diferentes sentidos.
Como foi dito, a arte reflete a vida com muita antecipação e antecipa
contestações da ordem. Ela pode contribuir para uma mudança no jornalismo na medida
em que cumpre um papel fundamental na sensibilização do sujeito, provocando o senso
crítico e despertando o seu papel de agente histórico. Além disso, ela pode promover
um alargamento da visão de mundo, conforme o conceito de obra aberta, definido por
Umberto Eco. Pensar a estética implica em valorizar as possibilidades de interpretação,
na busca de um melhor entendimento das impressões provocadas pelas expressões
artísticas, diz Laan Mendes de Barros, citando Mikel Dufrenne (2008, p. 144).
Ao apresentar obras originais dos artistas, a Ilustríssima busca atender às
exigências de inovação impostas pela indústria cultural e ao mesmo tempo inclui as

demandas dos indivíduos consumidores cidadãos. À medida que oferece ao seu leitor
um conjunto de obras colocadas em uma situação de fruição, o caderno caminha em
direção a um processo de comunicação como obra aberta, o que nos possibilita pensar a
dimensão artística da comunicação ou a dimensão estética da cultura das mídias,
conforme sugere Barros (2008, p. 148).
Verificar como o Jornalismo Cultural evolui suas práticas inclui enxergar
principalmente os valores da modernidade, que se chama de “líquida” ou de “pós”, que
se complementam e interagem, num indivíduo complexo, com interesses pessoais e
sociais, com grupos de influência cada vez menos estáveis e mais fugazes, conforme
defende Carrilho.
Pensar as narrativas poéticas do jornalismo como estímulo à recepção é uma
forma de valorizar o sujeito.
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