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LIMA, Danielle Constantino de. Temas Culturais de Porto Velho na Coluna de Jornal 

“Lenha na Fogueira de Zé Katraca”. 2016.120p. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Departamento de Letras, Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 2016. 

 

RESUMO: O objeto deste Trabalho é partir da Coluna “Lenha na Fogueira”, contida na 

página cultural do Zé Katraca, publicada, através dos anos, em diversos jornais diários, em 

Rondônia, para realizar um esboço do que seja a cultura local e do que é o modelo 

jornalístico que o seu criador emprega, por intermédio dos seus temas mais recorrentes, 

aproximando-nos daquilo que diga respeito à identidade cultural rondoniense –seja a partir 

da perspectiva portovelhense, seja a partir da síntese cultural que é possível fazer constar 

neste tipo de suportes. Tomando o ideal de “cultura” como ponto central nos fenômenos 

sociais, vistos os discursos culturais como determinantes na manutenção ou na alteração dos 

modos de viver, recolhidos em textos curtos de jornal, deixa-se entrever o seu valor à teoria, 

que, por meio de Walter Benjamin e de Raymond Williams, achega-se ao referencial 

identitário do “local da cultura” (Bhabha) para detalhar muito do que seja central para os 

interesses populares. A organização social da Cultura e a sua produção são indispensáveis 

para conceder uma unidade política, configurada normalmente por diversas formas 

“nacionais”. As instituições, as relações em sociedade das várias faces das comunidades 

diversas representadas, em qualquer momento histórico tratado por Zé Katraca, ficam com 

clara referencialidade centralizadora relativa ao ser rondoniense. Com isso, o discurso no 

jornal impresso, que, como se sabe, é aquele possível de se imprimir em um jornal qualquer, 

dependente de quem o mantenha, um bem de capital, e, portanto, marcado ideologicamente, 

tornou-se o referencial maior de uma construção político-cultural para a forja de uma 

identidade local exuberante, buscando uma unidade cujas menções a migrações tinham 

muito para não permitir coesão interna. 

Expressões-chave: Jornalismo; Gênero Coluna; Cultura; Discurso; Filologia Política. 
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LIMA, Danielle Constantino de. Cultural Themes of Porto Velho in the Newspaper Column 

"Lenha na Fogueira de Zé Katraca". 2016.120p. Dissertation (Master in Letters) - 

Department of Letters, Federal University of Rondônia, Porto Velho, RO, 2016. 

 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to start from the Column "Lenha na Fogueira", 

in the cultural page of Zé Katraca, published by the years in several daily newspapers in 

Rondônia, to make a sketch of local culture and which is the journalistic model that its 

creator uses, through its most recurrent themes, approaching us to which concerns the 

cultural rondoniense identity , from the portovelhense perspective or from the cultural 

synthesis that can be recorded in this type of media. Taking the ideal of "culture" as a 

central point in social phenomena, given the cultural discourses as determinants in the 

maintenance or in the alteration of the ways of living, collected in short newspaper texts, it 

is possible to glimpse its value to the theory, which, based on Walter Benjamin and 

Raymond Williams, approaches to the referential identity of the "place of culture" (Bhabha) 

to detail much of what is central to the popular interests. The social organization of Culture 

and its production are indispensable for the granting of a political unity, usually shaped by 

various "national" forms. The institutions, the relations in society of the various diverse 

communities faces represented, at any historical moment treated by Zé Katraca, have a clear 

centralizing reference to be rondoniense.Thus, the discourse in the printed newspaper, 

which, as we know, is the one that can be printed in any newspaper, depending on who 

maintains it, a capital good, and therefore ideologically marked, has become the major 

reference point from a political-cultural construction to the forging of an exuberant local 

identity, seeking for a unity whose migratory citation had much to not allow cohesion. 

Keywords: Journalism; Gender Column; Culture; Speech; Political Philology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A principal motivação para desenvolver uma pesquisa que envolvesse o jornal 

impresso surgiu da paixão pelo jornalismo e experiência profissional na área. Em meio 

àquele clima de redação, sempre admirava os profissionais mais experientes e os 

questionava sobre como tudo funcionava antes dos novos meios tecnológicos. 

Nesse período em que fui estagiária tive ajuda dos jornalistas que trabalhavam na 

Instituição, que me auxiliavam na hora da escrita das matérias com o olhar da 

responsabilidade social do profissional, em visualizar todo o contexto dos fatos, ouvir todos 

envolvidos e transcrever da forma mais clara possível. 

Lidar com as palavras escrevendo o hoje, como se fosse o amanhã, como se fosse o 

presente de quem estaria lendo, realidade do jornal impresso tornou-se uma tarefa difícil. 

Sempre vinha aquele ego rebuçado ao ver o meu texto publicado e as pessoas lendo e 

comentando sobre ele, era como se ajudasse e cumprisse relevante papel social e fizesse 

parte da história. Após leituras compreendo alguns discursos que foram interpelados por 

mim, influenciaram no “lugar” onde estou sendo constituída como sujeito, pesquisadora 

buscando os sentidos por onde passo. 

Ao escrever, sempre tentava não colocar o “eu” no texto, embora achasse 

impossível, pois sempre deixamos alguma marca de discurso, ou reorientava a ideologia do 

texto. O jornal impresso, a comunicação social, começou a fazer parte de mim. Já na 

transição de mudança de área profissional, quando assumi o meu cargo como professora da 

rede estadual de ensino, vislumbrei a possibilidade de contribuir com esse olhar de trabalhar 

o gênero discursivo jornalístico. Por ter essa afinidade com o tipo de texto, concreto, do 

cotidiano, que tenta configurar essa realidade do meio e dos sujeitos envolvidos, contribui 

criando o jornal escolar para ser trabalhado de forma interdisciplinar, o que rendeu bons 

frutos. 

Alguns anos depois percebi que era hora de entrar no mundo da pesquisa, a 

realização de projetos escolares que planejava e executava com resultados satisfatórios, 

despertou o interesse em cursar o mestrado em Letras. Com o ingresso no Mestrado em 

Letras, tive grandes contribuições acadêmicas por meio das disciplinas oferecidas, e nas 

aulas sempre ficava ali, questionando e tentando compreender e direcionar qual encaixava-

se no meu projeto de pesquisa. 
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Questionava as mudanças ocorridas na língua, as regulações para escrita, os ditos 

que podiam ou não ser ditos, os conflitos entre a busca de uma identidade num espaço tão 

híbrido, em que se fala tanto em defesa de uma cultura de uma identidade local. Então as 

inquietações sobre tal discurso citado, me trouxeram mais questionamentos sobre o que 

estaria sendo realizado então, para tal assunto, que tratamento o campo cultural estaria 

recebendo para a concretização desse olhar de defesa da identidade e cultura local. 

O meu interesse nos estudos culturais especificamente em Rondônia foi influenciado 

por dois professores do programa, Júlio César Barreto Rocha e a Nair Ferreira Gurgel do 

Amaral, os quais despertaram essa vontade de compreender como os discursos e ideologias 

são construídos por meio da linguagem, e como a escrita traz marcas desses elementos da 

sociedade. 

O estudo, centralmente, discorreu sobre a construção de sentidos na Coluna, 

especificamente no jornal impresso, e buscou a compreensão de como o aspecto cultural foi 

retratado nesse espaço e de que forma o jornalismo produziu ou reproduziu sentidos e 

discursos em relação aos temas culturais para a sociedade, influenciando pensamentos, 

comportamentos e atitudes. Assim, considerando a Coluna “Lenha na Fogueira” do Zé 

Katraca, como gênero jornalístico, o trabalho tem como objetivo observar esse espaço, 

enquanto discurso, analisando como os temas culturais foram tratados em diferentes 

períodos. O nosso corpus é composto por recortes da trajetória da Coluna em diferentes 

jornais e períodos (1988-2016). Embora não se tenha objetivado, necessariamente, uma 

análise comparativa, o confronto entre as produções discursivas nos períodos dos recortes 

permitiu melhor compreender diferentes momentos de como a abordagem dos temas sobre 

cultura evoluiu e foi significada. 

Assim, o texto ficou configurado dentro da base da pesquisa qualitativa, que se 

caracteriza por não ter um padrão único, por admitir que a realidade seja fluente, 

enquadrando-se mais frequentemente com as análises voltadas para a subjetividade dos 

sujeitos envolvidos, e considerando a percepção e a intuição do Pesquisador, já que os 

processos de investigação dependem também dele. 

Entendemos a Cultura como um conjunto de significados que integram práticas 

sociais, num processo contínuo de formação de identidades. A partir dessa visão alguns 

questionamentos nortearam a Pesquisa, sobre quais seriam as representações culturais da 

população de Rondônia… Questionamos, por exemplo, sobre quais discursos seriam mais 

apropriados na abordagem de temas culturais pela coluna Lenha na Fogueira. Quais as 
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condições de produção da coluna Lenha na fogueira nos períodos recortados? Tais 

representações estão sendo legitimadas pela coluna como constituidoras da identidade do 

rondoniense? 

Passamos então à análise de alguns recortes de diferentes datas em diferentes 

jornais impressos locais que compõem esse período que a coluna foi sendo configurada a 

partir de critérios que foram construídos com base no nosso levantamento teórico. O intuito 

sempre foi o de perceber qual era a cultura que o jornal no espaço da coluna, por meio da 

narrativa colunista estava desenhando. 

A operacionalização dessa análise começou, na verdade, desde a Seção 1, das 

quatro, desta dissertação. Iniciamos nossa discussão adentrando no campo do jornalístico 

refletindo a representação latente do jornalismo como construção da realidade que traz os 

discursos sobre o papel social do jornalismo de dizer a verdade, introduzindo as reflexões de 

Gomes (2000) e Alsina (2009) sobre o jornalismo como construção de um presente social, 

que vem sendo historicamente legitimada nesse meio. Buscamos entender como ocorre a 

produção da notícia e como o sujeito jornalista constituído nesse local materializa tais 

discursos.  

Apresentamos a seguir o embasamento teórico da Análise do Discurso 

apresentando alguns conceitos dialogando com a Filologia Política, visto que aquela Análise 

do Discurso trata o conceito de discurso como centro constitutivo do sujeito e da sua 

história; logo parte-se do pressuposto de que o discurso desse sujeito constituído lingüístico 

e culturalmente tem a sua realidade originada sociopoliticamente. 

Assim, levamos em consideração concepções de Foucault em relação à ordem do 

discurso efetivada na instituição à qual está ligado o jornalismo impresso, onde os dizeres 

são regulados e legitimados pelo sujeito jornalista. Tentou-se dar relevância apenas a alguns 

conceitos relacionados ao enunciado e a acontecimentos utilizados na prática discursiva, 

apenas para situarmos o local de fala do sujeito, mas o objetivo central sempre foi trabalhar 

os sentidos dos discursos reproduzidos a partir deste “local” legitimado, para entender como 

o jornalismo foi significado em Rondônia. 

Um percurso histórico sobre o nascimento do jornalismo impresso foi realizado 

para depois entender como o jornalismo em Rondônia foi-se construindo e quais 

posicionamentos foram tomados nessa área da comunicação para consolidar o que seria 

então o jornalismo rondoniense, apresentando já brevemente o nosso objeto, a Cultura, e 

como ocorre a sua inserção no fazer jornalístico da região. 
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Na Seção 2 buscamos entender mais ainda o espaço da coluna, na qual o nosso 

objeto seria abordado. Viu-se a necessidade de compreender como a coluna é definida no 

meio jornalístico, levando em consideração particularidades suas, posto que a coluna é vista 

como um gênero que possui características especiosas, situada num lugar específico e 

determinado dentro do jornal impresso, pois a sua escrita é tomada como subjetiva. 

Novamente, então, considerou-se relevante fazer outro percurso histórico da 

coluna, agora no cenário das teorias de comunicação, compreendendo qual lugar a coluna 

ocupou e ocupa dentro das classificações do jornalismo e como ela foi sendo produzida no 

Brasil historicamente para depois entender como ocorre em Rondônia, pois este 

afunilamento possibilitaria uma análise mais coerente do nosso objeto. 

A partir das indagações sobre qual é o conceito de cultura que devemos emergir, 

partimos para a terceira Seção da dissertação, na qual discutimos o termo Cultura. Aqui 

buscamos elucidar as mudanças que foram operadas no conceito de cultura, por vários 

teóricos para depois definir então conceitos apropriados para nossa análise. 

Assim, nos debruçamos sobre as definições apontadas por Williams (2000) e 

Eagleton (2005), que traz a visão de que a cultura é significado comum, o produto do 

conjunto das pessoas, e oferecido como “significado individual, o produto do conjunto dos 

homens entregue à experiência social e pessoal”, ou seja, a cultura tem o papel na 

conformação social entre os indivíduos em sociedade e a partir delas surgem as 

identificações que garantem o sentimento de pertença a um grupo. Discutem-se as 

colocações sobre o que viria ser a cultura popular, erudita e noções sobre popularidade 

comentada por Benjamin (1986), para então apresentar a materialidade de todos os 

conceitos identificados na atividade do jornalismo cultural. 

Ainda na Seção 3, voltamos no tempo para resgatar o nascimento do jornalismo 

cultural no Brasil e, simultaneamente, o surgimento de um público consumidor de cultura. 

Abordamos jornalismo com a visão de lugar de consumo e a transformação da Cultura como 

uma mercadoria, dando lugar ao conceito de Economia da Cultura. Fazemos então uma 

breve cronologia sobre a imprensa cultural do Brasil, passando pelo jornalismo praticado no 

início do século XX no País, as grandes transformações da imprensa cultural nos anos 1950, 

a regularização da profissão de jornalista nos anos 1960 e 1970 e o processo de 

cadernização dos jornais nos anos 1980 e 1990. 
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Prosseguimos refletindo como o jornalismo configurou a cultura de diferentes 

formas e vimos o que essa configuração influenciou para o que seria então a Cultura do 

nosso Estado e consequentemente da cidade de Porto Velho. 

Na busca pela identificação e compreensão das práticas culturais legitimadas no 

jornalismo como representações identitárias próprias de Rondônia, observou-se que a forma 

pelas quais os textos de Cultura são apropriados, produzidos e reproduzidos, são 

influenciados por uma Cultura marcada historicamente pela migração, vendo então a 

necessidade de entender essa contextualização, discorreu-se sobre os desdobramentos desses 

referenciais migratórios de Rondônia para a sua Cultura. 

Por fim, a Seção 4, compreende o corpus de análise da nossa Pesquisa, nucleada 

pela coluna “Lenha na Fogueira” de Zé Katraca. Refizemos então a trajetória histórica da 

coluna para entender como ocorreu o tratamento do campo cultural da cidade de Porto 

Velho e quais discursos foram disseminados ao decorrer de tal trajetória a finalidade de 

compreender os sentidos produzidos sobre a Cultura de Rondônia e se tais efeitos abarcam 

os processos da História da Cultura e as suas possíveis transformações, e entender se é 

possível ou não pensar uma identidade cultural rondoniense. 
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SEÇÃO 1- JORNALISMO COMO CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

 

Somos julgados, condenados, obrigados a 

tarefas, destinados a uma certa maneira 

de viver ou a uma certa maneira de 

morrer, em função de discursos 

verdadeiros que trazem consigo efeitos 

específicos de poder  

(Michel Foucault. Verdade e poder. 2006, p. 28.) 

 

Esta Seção trata da ideia de um discurso que produza sentidos capazes de uma 

mudança social na forma de considerar o campo cultural. Realiza-se uma explanação sobre 

a configuração dos discursos existentes dentro do jornalismo impresso. O discurso é 

abordado dentro da perspectiva da Análise do Discurso de Linha Francesa dialogando com a 

Filologia Política trazendo a reflexão a partir desse olhar que é lançado em relação ao papel 

social do jornalismo que é visto como parcela ativa na construção da realidade e o que tem 

influenciado na Cultura local. 

Apresenta-se também um breve histórico sobre o jornalismo e quais discursos 

apropriados pelo fazer jornalístico em Rondônia, mostrando como se constrói o discurso em 

dado tempo e lugar histórico, e como essa construção de forma institucionalizada, regrada se 

articula para inserir o âmbito Cultural nos jornais impressos de Rondônia. 

 

1.1 O Discurso no Jornal Impresso 

Na mídia impressa, o texto de uma narrativa do jornal é um objeto linguístico-

histórico que se organiza em sua discursividade, a ordem da língua e a ordem das coisas: a 

sua materialidade, segundo a teoria da Análise do Discurso francesa. Não pode ser visto 

como uma unidade fechada e completa, principalmente se considerarmos sob o olhar do 

discurso. O que significaria não só compreender como o texto/discurso produz sentido, mas 

quais sentidos e qual sociedade historicamente se produzem o sentido. 

No ramo da comunicação, o discurso não é uma das funções da instituição 

jornalística, mas torna-se o resultado principal do seu funcionamento. O discurso 

jornalístico busca passar a seus leitores a representação de compromisso de verdade, 

objetividade, uma imagem de racionalidade, mas essa representação é resultante do 

tratamento que é dado à notícia, tratamento este que já inicia a partir da seleção do que será 

produzido e noticiado. 
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A própria produção de um texto/notícia, quando tem sua funcionalidade como 

mercadoria que precisa ser vendida, atendendo os sugeridos desejos do público-consumidor-

leitor, decide a direção dos sentidos que evocará.  

Em Vigiar e Punir, de Michel Foucault (2003), tem a reflexão de como a imprensa 

há muito tempo era utilizada como forma de pressionar ideologicamente o povo, para 

submetê-lo às leis e inibir o crime:  

A fim de desacreditar os contrabandistas, a 'Compagnie des Fermes' 

publicava 'boletins' contando os crimes deles (sic): em 1768, contra um 

certo Montagne que estava à frente de um bando, ela distribui folhetins de 

que diz o próprio redator: foram-lhe atribuídos alguns roubos cuja verdade 

é bastante incerta...; representaram Montagne como uma besta fera, uma 

segunda hiena que tinha que ser caçada; como as cabeças no Auvergne 

andavam quentes, a idéia pegou (FOUCAULT, 2003, p. 54). 

 

Há séculos o poder de influenciar o povo é atribuído à imprensa, seja como for, 

ficando o questionamento se a imprensa manipula os sentidos ou, interpreta os 

acontecimentos noticiosos antes de publicá-los, conduzindo o leitor de certa forma. 

As formas de noticiar no jornal impresso são determinadas e redirecionadas para os 

interesses constituídos da instituição, os temas ideológicos adaptam-se conforme a 

construção que a organização jornalística escolhe. As transformações das ideologias e do 

discurso do sujeito são marcadas na escrita, mesmo que seja reproduzido pelo outro, no caso 

da pesquisa, o colunista. 

Conforme afirma Motta (2002), pensar o jornalismo como representação, sem 

discutir suas condições de produção, é basicamente considerar que se trata de dar notícias, e 

estas são, a priori, narrativas. Elas orientam, são culturais, não naturais, constroem 

totalidades significativas a partir de acontecimentos dispersos (MOTTA, 2002). 

O processo de construção da notícia envolve a identificação e contextualização 

com a cultura estabelecida no mundo social de acordo com o que é utilizado na organização. 

Na produção do conteúdo dos jornais, as notícias são narrativas da realidade e não a 

realidade em si.  A função do jornalista de produzir notícia é tomada também por 

representações, representações produzidas a partir de leituras particulares da realidade, e por 

outro lado por imposições de grupos e organizações profissionais e sociais. 

A representação de realidade vem do fazer jornalístico de narrar o mundo que 

vivemos o que torna esta relação com o real como sua principal característica, mesmo que a 

realidade seja configurada exteriormente aos que observam. 
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Para Gomes (2000), os meios de comunicação têm o papel de mediadores, de 

intérpretes da realidade social, mas não só com o objetivo de transmitir essa realidade, mas 

também de construir essa realidade. Dentro desse pensamento, cabe ao jornalista selecionar 

aquilo que for mais interessante e concentrá-lo dentro de um tempo e de um espaço para 

transmiti-lo ao seu leitor de uma forma que coopere na construção social. 

Os vários discursos reproduzidos sobre esta função de expor a realidade foram 

interpelados nas práticas desse campo, o que promoveu alguns mitos, como aqueles que 

ditam a possibilidade de objetividade e imparcialidade nas narrativas, que levaria a relatos 

sem envolvimentos. 

Sobre o conceito de construção de realidade, Alsina (2009) considera que não está 

ligado especificamente ao jornalismo, afirma que Berger e Luckmann
1
.  O formularam e 

pensaram em todo processo social da vida, 

 

no nível da vida no quotidiano, em que se dá, no entanto, um processo de 

institucionalização das práticas e dos papéis. Esse processo é, ao mesmo 

tempo, social e intersubjetivamente construído. Isso faz caracterizamos a 

atividade jornalística como um papel socialmente legitimado para gerar 

construções da realidade publicamente relevantes. Portanto, podemos dizer 

que os jornalistas têm um papel socialmente legitimado e 

institucionalizado para construir a realidade social como realidade pública 

e socialmente relevante (ALSINA, 2009, p. 46). 

 

França (2002), seguindo essa perspectiva das práticas jornalísticas considera que a 

importância das distinções sobre fato e acontecimento, elementos tão citados no meio 

jornalístico ao afirma que o discurso jornalístico é um metadiscurso, explica que, 

 

Nesse sentido, as noções de fato e de acontecimento encontram-se sempre 

no ponto de partida da palavra jornalística. [...] O fato é uma construção e 

uma soma.[...] A aparição do acontecimento no jornal constitui assim, uma 

segunda aparição, uma construção de segunda ordem. O discurso 

jornalístico é um metadiscurso – um discurso que se constitui a partir de 

outros discursos. Ele não constitui, porém, uma simples repetição; ao 

contrário, a sua construção cria uma nova realidade (FRANÇA, 2002, p. 

488) 

 

                                                           
1 Berger e Luckmann (1985) desenvolvem sua investigação sobre a sociologia do conhecimento a partir da 

preocupação com o mundo em que vivemos e o conhecimento que temos desse mundo, deixando para a 

filosofia a investigação das idéias do mundo e a interpretação teórica de que se tem delas. Indicam os 

conceitos de infraestrutura (a organização econômica da sociedade e o pensamento humano fundado no 

trabalho humano) e superestrutura (a organização cultural e as relações sociais produzidas pelo trabalho) de 

Karl Marx (1818-1883) como raízes do estudo da sociologia do conhecimento. 
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Compreendemos que vários são os conceitos e discursos reproduzidos sobre esta 

função de expor a realidade foram interpelados nas práticas desse campo, o que promoveu 

alguns mitos, como aqueles que ditam a possibilidade de objetividade e imparcialidade nas 

narrativas, que levaria a relatos sem envolvimentos. Portanto, a legitimação da prática 

jornalística, como instituição que retrata a realidade, problematiza uma série de discussões 

sobre os valores até hoje associados a esta prática discursiva, a exemplo da verdade e da 

objetividade. 

Sobre a questão de objetividade, Marcondes Filho (1993), comenta que "o 

jornalismo não é nem neutro e nem objetivo". Segundo Filho, essas categorias fazem parte 

de uma mitologia que foi desenvolvida no Iluminismo, de acreditar que fatos pudessem ser 

apresentados de forma mais ou menos livre de intervenções e dos interesses humanos. 

Como em qualquer outra atividade humana, a produção jornalística sofre o filtro e a 

regulação dos agentes pelos quais passa. 

Ao compreender o jornalismo como uma atividade cultural, no viés dialético de 

construção social da realidade, é preciso reconhecer que ele só encontra legitimidade 

quando transcodifica e difunde formações culturais já existentes na sociedade, ou seja, 

reproduz o que vivencia socialmente. Historicamente, o jornal impresso sempre se 

constituiu como relevante instrumento ideológico, cultural, político e informativo da 

sociedade. 

Adriano Duarte Rodrigues, em seu livro: Comunicação e cultura apresenta 

algumas transformações que ocorrem na nossa experiência cultural, numa época “as 

fronteiras da informação se sobrepõem aos quadros das solidariedades tradicionais da 

racionalidade moderna”. Ao refletir sobre a Coluna, no caso de nosso estudo, como discurso 

materializado por meio de uma rotina de produção coletiva vê-se a necessidade de 

contextualizar seus sentidos com esta época mencionada por Rodrigues. 

Sendo assim, devemos levar em consideração que para reconhecer os mecanismos 

do processo de construção e seus efeitos de sentido, devemos entender a base institucional 

que submete sua produção a uma ordem discursiva de padronização que tende a exercer 

pressões e a difundir o discurso “verdadeiro” no interior da sociedade. Nesse sentido como 

os processos de produção ocorre num momento diferenciado da informação, conforme 

explica: 

Discuti sobre o domínio da informação e aquilo que pode ser entendido 

como experiência comunicacional. A diferença entre informação e 

comunicação seria importante porque, “apesar da planetarização da 
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informação, assistimos hoje ao recrudescimento dos regionalismos, dos 

nacionalismos e dos fundamentalismos, fenô- menos que parecem resistir à 

força homogeneizadora da informação planetária, a promover a sua própria 

ordem de valores à margem das pretensões universalizantes da ordem 

informativa mediática” (RODRIGUES, 1993, p. 19). 

Segundo o autor, tudo está ligado ao contexto das sociedades tradicionais, que 

resultarão na legitimidade e a conformidade da maneira de dizer e das maneiras de fazer 

como exemplifica, seria como se “sociedades tradicionais, fossem de uma instancia 

transcendente, que esta instancia é apresentada sob a forma de uma invocação de Deus quer 

sob a forma de apelo a tradição”. (RODRIGUES, 1993, p. 20.) 

Conforme Rodrigues (1993) a viragem dos tempos modernos corresponde, deste 

ponto de vista, “a uma ruptura para com qualquer instancia transcendente de legitimação e a 

instauração de procedimentos secularizados de procura das razoes que servem de quadro 

legitimador dos discursos e das ações que dizem respeito a cada uma das dimensões da 

experiência”. 

A esfera da comunicação se constitui como um campo relativamente autônomo, o 

qual é denominado, segundo Rodrigues (1993) por campo dos media. O campo dos media é 

o campo cuja legitimidade é por natureza uma legitimidade delegada de outros campos da 

sociedade, pois tem a característica principal de mediação. Segundo o autor, campo dos 

media é a denominação que “abarca todos os dispositivos organizados, que têm como 

função compor os valores legítimos divergentes das instituições que adquiriram nas 

sociedades modernas o direito a mobilizarem autonomamente o espaço público”. 

(RODRIGUES, 1993, p.152.) 

Ainda sobre a legitimação, Mayra Gomes (2000) corrobora ao afirmar que o texto 

jornalístico se caracteriza por um “discurso realista que ignora sua própria inserção e 

possibilidade no simbólico e tem a referencialidade, o efeito de real, como eixo de 

construção”. (GOMES, 2000, p. 42.) 

O campo jornalístico é um campo específico de atuação com várias 

particularidades, uma delas, é a ideia de representação da realidade, como já apresentado 

anteriormente. Quando as narrativas das notícias são apresentadas como fatos, considera-se 

que os meios de comunicação tenham feito uma releitura da realidade, ou seja, traz uma 

representação e sua compreensão está vinculada aos fatores sócio-históricos.  

Segundo Alsina (2009) a construção do discurso jornalístico está baseada em um 

processo trifásico que envolve a produção, a circulação e a recepção. Existe um discurso 

social que está inserido em um sistema produtivo: “Os jornalistas são, como todo o mundo, 
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construtores da realidade ao seu redor. Mas também conferem estilo narrativo a essa 

realidade, e, divulgando-a, tornam-na uma realidade pública sobre o dia a dia”. (ALSINA, 

2009, p. 11.) 

Colocado esse “dever” de descrever a realidade e a verdade, disseminada no fazer 

jornalístico, muitos jornalistas confundem suas práticas e não conseguem notar quais as 

representações assumidas, assim como os leitores com a dificuldade de estabelecer a 

distinção entre a realidade e a versão apresentada nos jornais. 

Segundo Traquina (2005), a linguagem é utilizada como instrumento pelo 

jornalismo, ela própria uma representação, ou seja, de maneira que uma posição neutra, por 

si só se torna uma impossibilidade. A própria posição assumida por quem produz a notícia, 

o jornalista, não possui uma posição passiva diante os acontecimentos, mas ativa, a partir do 

momento que se coloca diante da constituição e ideologia assumida, advinda de um grupo e 

pelo meio de comunicação que pertence, faz surgir uma visão específica acerca de 

determinado recorte da realidade. Visão que pode interferir na construção da realidade e na 

constituição cultural do indivíduo leitor. 

Gomes (2000) destaca que o discurso jornalístico insinua-se como um discurso 

pedagógico que em sua definição seria um discurso neutro que transmite informação, ou 

seja, sua característica seria a ausência de problemas de enunciação: não teria sujeito se na 

medida em que qualquer um poderia ser seu sujeito e onde existiria uma distância máxima 

entre emissor e receptor não haveria tensão. No entanto, afirma que a prática é outra e acaba 

que a função pela qual o jornalismo se põe estará o tempo todo interferindo no espaço 

social, organizando esse espaço, atribuindo valores e criando sentidos, e discursos sobre 

discursos. 

Para Gomes (2000) “é caracterizando-se como testemunhal que o discurso 

jornalístico será coadjuvante Sendo, esta pesquisa, interdisciplinar entre as áreas da 

comunicação e história, percebemos que, em ambas, existe a perspectiva da construção de 

um “efeito de real”, na perspectiva de legitimar o discurso e torná-lo, na imaginação do 

leitor, aquilo que pretende representar na construção da realidade e participa da construção 

das identidades e das relações de poder entre elas. ” (GOMES, 2002, p. 34). 

Nesse processo devemos considerar primeiramente que os poderes pesam sobre 

quem tem poder de dizer. Logo, se a imprensa esse discurso e a incorpora como sua, a 

missão de ser os olhos da sociedade, cai sobre ela então o compromisso de propagar o 
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discurso legitimado e verdadeiro, embora submetido às regras coercitivas de controle de 

produção do que é feito. 

Assim sendo, os discursos e representações no jornalismo vindo das narrações são 

marcados pela cultura do jornalista como indivíduo e parte de um campo específico, e 

também pela cultura da sociedade onde ele está inserido, pontos que contribuem para a 

constituição da representação da realidade. 

 

 

1.2 De que discurso estamos falando? 

Em uma sociedade cheia de discursos, os jornais tomam posição na função social 

de conservar, ou produzir discursos para circularem entre seus leitores.  Em nosso estudo, o 

discurso terá uma abordagem dialógica da Análise do Discurso de Linha Francesa com a 

Filologia Política, pois ambos estudiosos das teorias refletem sobre o sujeito e quais 

possibilidades de transformação social ele está envolvido, destacando o caráter político 

arraigado ao termo Cultura. 

Na perspectiva da Análise do Discurso
2
, os fundamentos teóricos dão sustentação à 

reflexão sobre a abordagem e os sentidos nos discursos da mídia (jornal impresso) sobre a 

Cultura e na estruturação de suas relações. Entendendo o jornal impresso em uma posição 

de poder: a de informadora, divulgadora de conhecimento que determina a informação é 

possível analisar os discursos e sentidos desse espaço, desde seu processo de construção até 

chegar ao leitor com seus efeitos de sentidos transformadores. 

Deste modo, devemos considerar os conceitos de que a Análise do Discurso surge 

com o intuito de integrar aos estudos da linguagem aspectos como o sujeito e a história, 

relacionando língua e discurso, justificando-se então a relevância de seus conceitos em 

nosso trabalho, visto que a Análise do Discurso trata do discurso como constitutivo do 

sujeito e de sua história. 

Pêcheux (1975) alicerçou a Análise do Discurso com base em três regiões do saber: 

o materialismo histórico, enquanto teoria das formações sociais e suas transformações; a 

linguística, enquanto teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação e a 

                                                           
2 COURTINE (2009), em seu estudo sobre as relações de poder comenta que a Análise do Discurso surgiu em 

um momento de fervor na política francesa, nasce como uma teoria perturbadora, isto porque tanto os seus 

fundadores quanto os que influenciaram sua feitura: Louis Althusser, Michel Pêcheux, Julia Kristeva, Michel 

Foucault, Michel De Certeau, eram membros integrantes do Partido Comunista francês (PCF) –órgão 

alicerçado no Marxismo, que liderava as discussões da época. 
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teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos semânticos. Essas 

três regiões, ainda de acordo com Pêcheux, são atravessadas e articuladas por uma teoria da 

subjetividade de natureza psicanalítica. 

O que mostra que Análise do Discurso francesa jamais constituiu um campo 

homogêneo. Pode-se identificar, no período de sua constituição (década de 1960 a 1970), 

que a existência de linha diferentes de análise separa pensamentos de Michel Pêcheux; a 

linha sociolinguística (desenvolvida por Marcellesi, Gardin e Guespin, dentre outros, na 

França); e, finalmente, a linha de Michel Foucault. O que traz uma série de conceitos 

diferentes que se divergem e entram em conflitos
3
, pois essas três linhas possuem pontos em 

que se aproximam e pontos em que se afastam radicalmente. 

Em nossa Pesquisa seguiremos alguns pensamentos de Foucault
4
, como crítico da 

história do pensamento, com suas contribuições pertinentes aos fenômenos observados. 

Conforme o próprio estudioso afirma a Análise do Discurso não trata de uma regra do bem 

dizer, nem se limita a descrever estruturas (por isso, Foucault, 1971, alerta para que seu 

pronunciamento não seja considerado algo estruturalista). Neste campo as matizes do dizer 

configuram situações, características, conceitos, impressões, outras formas de constituição 

que dizem muito, e ao dizer interpelam o leitor a vontade interpretar e compreender. 

E dialogando com a Filologia Política entraremos nas questões de injunções 

político-econômicas e socioculturais que permeiam este sujeito constituído lingüístico-

culturalmente, partindo do discurso como realidade originada sociopoliticamente. 

Relacionando com a AD, podemos considerar então que a notícia é o resultado 

enunciativo do acontecimento e, nesta posição, vai adquirir uma expressão, significação e 

sentido, já que um relato converte-se na expressão singular do seu enunciador, ao 

estabelecer uma determinada orientação, quer que seja expressão de uma certeza, de uma 

convicção ou quer de uma opinião. 

Sendo assim, o mesmo acontecimento pode surgir diversas vezes à superfície da 

realidade, a partir de recortes específicos, assumindo efeitos diferenciados conforme o tipo 

                                                           
3 As linhas de Pêcheux e da Sociolinguística se aproximam, pelo referencial marxista, o que leva a tematizar o 

discurso pelo viés das classes sociais e da ideologia; pela importância atribuída à Linguística para dar conta 

dos discursos. Já em alguns conceitos com da Formação Discursiva vemos divergências, porque o conceito de 

Formação Discursiva de  Foucault, não faz referência à ideologia, distingue-se do conceito de Formação 

Discursiva de Pêcheux. Portanto, torna-se estranho tratar das determinações ideológicas do sentido, recorrendo 

ao conceito de FD de Foucault. 
4 Salienta-se que nossa Pesquisa buscou alguns conceitos epistemológicos de Foucault levando em 

consideração apenas a questão da ordem do discurso, os conceitos em relação a regulação em ambientes como 

o jornal. Já conceitos relacionados ao discurso e seus sentidos que permeia o social considerou-se a visão da 

Filologia Política. 
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de enunciação jornalística proposta para aquela circunstância. Portanto a notícia que 

inscreve e reinscreve o acontecimento na realidade, tornando-o real, por meio de 

representações singulares. 

Em a “Ordem do Discurso” Foucault (2009) apresenta uma reflexão sobre a 

vontade de verdade, apoiada sobre um suporte e uma distribuição institucional, e que as 

relações de poder movem a verdade nos discursos. Ao falar de ordem, Foucault está se 

referindo às normas que selecionam, organizam, regulam e redistribuem os discursos. 

Representa um conjunto de procedimentos que tem a função de exorcizar poderes e perigos, 

refrear o acontecimento aleatório, “disfarçar a sua pesada e temível materialidade” 

(FOUCAULT, 2009, p. 9). 

As noções de enunciado e acontecimento aparecem em sua obra Arqueologia do 

Saber, quando Foucault (2009) se propõe a escavar as práticas discursivas, visando 

evidenciar as correlações existentes entre os discursos e as condições de possibilidades que 

determinam e sua produção. 

Inscrito na Ordem do discurso, o acontecimento de que trata Foucault é o próprio 

discurso; o discurso que, em meio à dispersão e a descontinuidade dos fatos, desaba, num 

dado momento da história, na Ordem de discursividade como algo autorizado. No que se 

refere ao enunciado propriamente dito, em Foucault (2007) ele é concebido como a unidade 

elementar do discurso, “como um grão que aparece na superfície de um tecido de que é o 

elemento constituinte; como um átomo do discurso” (FOUCAULT, 2007, p. 90). 

O enunciado se insere em um campo enunciativo, onde passa a desempenhar um 

papel específico, delimitado de acordo com as relações que mantém com os outros 

enunciados do campo. Além disso, o enunciado estabelece uma estreita relação com a 

memória, na medida em que se constitui sempre, e de todo modo, na reatualização de outros 

enunciados, seja para ratificá-los ou divergi-los, de modo que “não há enunciado que não 

suponha outros” (FOUCAULT, 2007, p. 114). 

Segundo o autor o enunciado está ligado a uma formação discursiva. É preciso, 

portanto, atentar que as Formações Discursivas compõem um sistema de onde surgem as 

determinações do que pode ou não ser dito num dado momento, dentro de uma Ordem do 

discurso onde “não se pode falar tudo em qualquer circunstância” (FOUCAULT, 2009, p. 

9). 

São as elas que possibilitam o estabelecimento de certa regularidade entre os 

enunciados, o que os torna passíveis de análise. Ou seja, “se puder definir uma regularidade 
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(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva” (FOUCAULT, 2007, p. 43). 

Já Orlandi (1999) explica que as formações discursivas são manifestações, no 

discurso, de determinada formação ideológica, que, por sua vez, é constituída pelas posições 

sociais e ideológicas. Desse modo, as palavras então receberiam os sentidos das formações 

discursivas. Segue o pensamento então que a Formação Discursiva quem determina o que 

pode e deve ser dito pelo sujeito. 

Sobre os sentidos Pêcheux (1997a, p. 161), afirma que se constituem de acordo 

com as posições ocupadas pelo sujeito do discurso, determinadas pelas condições históricas 

e ideológicas. Desta forma, o sentido não é dado a partir da compreensão de significados 

isolados, contidos em palavras ou expressões e sim de um olhar mais amplo e exterior. 

Sendo assim, ao analisar o discurso é possível compreender que o processo de 

produção nos jornais não se apresenta somente de forma seriada e mecânica, como se 

pudesse ser reduzido à transmissão de informações, mas também se caracteriza pelos 

sentidos construídos a partir dos sujeitos que interagem e o que interferem no 

acontecimento, como experiências, como a visão de mundo e o pertencimento a 

determinado grupo ou classe social. 

Foucault (2007) apresenta que o conceito de arquivo é importante para o 

tratamento do corpus na Análise do Discurso. Para isso, é importante destacar que o corpus 

não é dado a priori e a ideia que se tem dele está atrelada a noção de arquivo. O conceito de 

arquivo é o mais amplo da Arqueologia do saber, e a partir dele podemos incluir o 

enunciado, a formação discursiva, as práticas discursivas. Para o autor o arquivo rege o 

sistema de enunciabilidade e funcionamento dos enunciados: 

O arquivo é, também, o que faz com que todas as coisas ditas não se 

acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se inscrevam, 

tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam ao simples 

acaso de acidentes externos, mas se agrupem em figuras distintas, se 

componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se 

mantenham ou se esfumem segundo regularidades específicas; [...] é o que, 

na própria raiz do enunciado – acontecimento e no corpo em que se dá, 

define, desde o início, o sistema de sua enunciabilidade. O arquivo não é, 

tampouco, o que recolhe a poeira dos enunciados que novamente se 

tornaram inertes e permite o milagre eventual de sua ressurreição; é o 

sistema de seu funcionamento. Longe de ser o que unifica tudo que foi dito 

no grande murmúrio confuso de um discurso, longe de ser apenas o que 

nos assegura a existência no meio do discurso mantido é o que diferencia 

os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração 

própria (FOUCAULT, 2007, p. 147). 
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Para compreender a mídia como uma ordem discursiva Navarro (2010) argumenta 

que é preciso tomar a palavra ordem no sentido lato do termo: execução de uma ação que 

segue regras. É nesse sentido que a mídia impressa pode ser caracterizada como uma 

empresa na qual os funcionários seguem uma rotina de trabalho determinada pela pauta 

editorial. Partindo disso, o jornalista não pode falar como quiser, pois, tem que se submeter 

a certas regras internas e externas do jornal. 

A noção de ordem discursiva articulada à prática jornalística supõe a existência de 

regras preestabelecidas que controlam e determinam a produção, ou seja, temos motivações 

ideológicas e econômicas que enquadram ou padronizam os discursos em seu “lugar” 

institucional. 

Segundo Foucault (2007), o ato de escrever, apresentado e institucionalizado no 

livro, pode ser visto como pertencente a uma sociedade de discurso que se caracteriza, pela 

sua difusão, o que não deixa de ser coercitiva. Coerção às práticas linguísticas, como por 

exemplo, quando a mídia impõe uma escrita padrão, o uso de infográficos, imagens que não 

é de compreensão de todos. Tornam-se práticas impostas, pois existe um grupo de sujeitos 

que se apodera dos discursos com a finalidade de retê-los, redistribuí-los. 

Os discursos são acontecimentos que ganham uma visibilidade na materialidade 

dos jornais e por serem produtos de práticas sociais e historicamente determinadas, as 

maneiras de se utilizarem as possibilidades do discurso de certa forma em alguns momentos 

são reguladas e regulamentadas. 

No próprio processo de narração do texto jornalístico, especialmente a Coluna, o 

lugar de fala do jornalista é produzido e o que determina o valor referencial do texto é a 

capacidade que o jornalista tem de relatar o acontecimento com propriedade, dando ao leitor 

a possibilidade de interpretação, segundo os seus padrões de apreensão do mundo. 

É, portanto, a partir deste lugar de fala que o jornalista pretende a neutralidade e a 

universalidade do seu discurso, utilizando algumas categorias de linguagem que mascaram o 

processo de produção do texto jornalístico, como na utilização de determinadas formas 

verbais que assinalam a pessoa, o lugar e o tempo em que a enunciação ocorre. Ato que 

pode ser visto como estratégia de universalização do discurso, fazendo com que as 

narrações/discursos adquiram um valor de credibilidade universal, independente da pessoa, 

do lugar e do tempo da sua enunciação. 

O processo de elaboração do discurso jornalístico é marcado pela concepção de 

responsabilidade que a atividade jornalística deve ter sempre partindo do pressuposto que à 
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esfera da informação corresponde não só a veracidade dos fatos e a fidelidade das opiniões, 

mas também a pertinência e o tratamento dos assuntos inclusos nessa construção de espaço. 

Ocorre então, uma acumulação de padrões simbólicos culturais que orientam o sistema de 

escolha dos acontecimentos, atribuindo-lhes qualidades ou determinando sua natureza. 

O jornal passa então a ser o responsável por analisar os acontecimentos para depois 

determinar quais são factíveis de se tornarem públicas que propõe não só em que pensar, 

mas o que pensar e como pensar, ou seja, não só seleciona os acontecimentos, mas os 

enquadramentos e as categorias para pensar esses acontecimentos, produzindo e 

reproduzindo sentidos. 

 

 

1.3 Jornalismo e discurso jornalístico em Rondônia 

Antes de compreender o surgimento do jornalismo em Rondônia devemos 

compreender o contexto mundial em relação à comunicação de que forma ela está ligada 

com os processos engrenados no mundo. 

O período da consolidação do jornalismo de massas (1910-1950) foi possível 

graças a uma série de fenômenos que ocorreram, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XIX: por um lado, a consolidação das novas pátrias na formula republicana; por 

outro, o advento e o triunfo cada vez mais claro do liberalismo nesses mesmos países. 

Referimos o aparecimento do jornalismo como empresa nas últimas décadas do XIX, 

principalmente através da fundação de jornais pertencentes a algumas famílias destacadas. 

Recordem-se os Edwards, do Chile, os Miró Quesada, do Peru, os Asssi Chateaubriand, do 

Brasil, e muitas outras famílias dos diferentes países da América Latina. Devido à 

potencialização dos jornais como empresas- La Nación e La Prensa, de Buenos Aires; El 

Espectador e El Tiempo, de Bogotá; El Colombiano, de Medellín; os inícios da Cadena 

García Valseca; etc.–, a imprensa no século XX viria a perder força como instrumento de 

grupos ou partidos políticos, centrando primordialmente os seus objetivos em fins 

comerciais. Por isso, os jornais passaram a ser, em geral, politicamente independentes e 

moderadamente pró-governamentais, conforme afirma Quintero: 

Embora alguns países durante suas primeiras décadas tenham gozado de 

regimes democráticos e as suas constituições tenham introduzido nos seus 

textos a liberdade de imprensa, nem sempre assim sucedeu num sentido ou 

noutro, uma vez que alguns não tiveram regimes democráticos e quase não 

a conheceram, tendo estado durante largos períodos de tempo submetidos a 

ditaduras, como a Venezuela, com Juan Vicente Gómez (1908-1935), 
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Cuba, com Gerardo Machado (1924-1933) e o Chile, durante o governo de 

Ibáñez (1925-1931). Durante os anos que separaram as duas grandes 

guerras, a liberdade de imprensa viu-se limitada e alguns caso até 

perseguida’. (QUINTERO, 1994, p. 543.) 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, os países latino-americanos conheceram uma 

considerável diversidade de regimes políticos- democracias, ditaduras e até governos 

marxistas. Por isso, e também, alguns casos, devido á forte personalidade dos seus meios de 

comunicação, o jornalismo passou por diversas peripécias, como censuras, perseguições, 

suspensões e, muitas vezes, os jornalistas pagaram com a vida a luta pela liberdade de 

expressão e os reflexos desse contexto histórico influenciou o Brasil. 

Seguindo a panorâmica levantada dos meios impressos nos anos 80 e 90, cita-se 

que “Os diários e revistos de massas de maior importância (tiragem, influência, volume de 

negócios), no que se refere ao seu próprio mercado”. Já nos finais do século XIX, ficaram 

estabelecidos –por Pulitzer, no que se define como segunda ou Grande Geração 

Sensacionalista– os elementos básicos e comuns para os meios de massas de todo o século 

XX. 

Linguagem breve e simples, temas sensacionalistas e próximos do leitor, 

seções de acontecimentos, desportos e passatempos como seções 

fundamentais, deixando de lado outras como economia, cultura, técnicas 

de maquetagem e impressão específicas, uso adequado de títulos e 

destaques, introdução dos cartoons e da linguagem iconográfica. Estas 

características definidoras foram evoluindo com o século, passando pelo 

sensacionalismo, pela geração tablóide, até chegar à do pós-guerra. 

(QUINTERO, 1994, p. 633.) 

 

Após esse resgate, vemos como o desenvolvimento da mídia está relacionado com 

os acontecimentos históricos, como corrobora o pensamento de Williams ao colocar os 

meios de comunicação como meios de produção, que são relacionados com o 

desenvolvimento histórico, como por exemplo, a prática de produzir matérias direcionadas 

como intenção comercial, vender espaço, no caso do jornal impresso, na página, com 

elementos com finalidade de alcançar a massa, o que lembra a prática capitalista. 

Os meios de comunicação, tanto como produtos quanto como meios de 

produção, estão diretamente subordinados ao desenvolvimento histórico. 

Isso porque, primeiramente, os meios de comunicação têm uma produção 

histórica especifica, que é sempre mais ou menos diretamente relacionada 

as fases históricas gerais da capacidade produtiva e técnica. E também é 

assim, em segundo lugar, porque os meios de comunicação, historicamente 

em transformação, possuem relações históricas variáveis com o complexo 

geral das forças produtivas e com as relações sociais gerais, que são por 

eles produzidas e que as forças produtivas gerais tanto produzem quanto 

reproduzem. Essas variações históricas incluem tanto as homologias 

relativas entre os meios de comunicação e as forças produtivas e relações 



39 
 

sociais mais gerais quanto, mais especificamente, em certos períodos, as 

contradições gerais e particulares. (WILLIAMS, 2011, p. 69.) 

 

A obra do escritor e jornalista Lucio Albuquerque Da Caixa Francesa a Internet 

contém relatos históricos que apontam para o centenário da imprensa rondoniense em 2009. 

No início as publicações mais comuns variavam de semanais a mensais, e outras com 

intervalo até maiores. Naquela época, pequenos jornais abriam e fecharam as portas em 

pouco tempo, devido aos obstáculos “do fazer o jornalismo impresso”, dificuldades de 

trabalhar no início do século XX com linotipo, uma espécie de máquina de escreve que 

operava compondo textos em peças de chumbo. Outro contratempo para àquele período era 

a falta de profissionais da área de comunicação, originando, inclusive, mais tarde as 

carteiras para jornalista aprovisionado, uma permissão do Ministério do Trabalho para atuar 

na área da comunicação. 

Do início do século XX, apenas o jornal Alto Madeira sobreviveu aos dias atuais. 

Como nos jornais de hoje, naquele período o objetivo também era informar às pessoas sobre 

o que acontecia no restante do país e do mundo, haja vista que a construção da Estrada de 

Ferro Madeira Mamoré o ciclo da extração da borracha absorveu trabalhadores de várias 

partes do mundo. 

No entanto, mesmo passando de 100 anos de história, o jornalismo de Rondônia 

ainda engatinha em relação aos grandes centros. A história do jornalismo na região que viria 

ser o estado de Rondônia teve início com pequenas publicações, dos mais variados gêneros, 

desde periódicos humorísticos –o Pun! (1916) –até religiosos– como o espírita A Luz da 

Verdade (1919). Porém, as dificuldades para manter as publicações eram tamanhas que, das 

primeiras tentativas de estabelecer veículos de comunicação social na região até a efetivação 

de uma empresa jornalística que realmente se firmasse no cenário foram percorridos cerca 

de trinta anos. 

O semanário Humaythaense, fundado em 1891 por seringalistas em 

Humaitá, no Amazonas, e com circulação até Santo Antônio, região hoje 

próxima a Porto Velho, foi o primeiro veículo de comunicação social a 

circular na região de Rondônia. O jornal deixou de existir logo depois do 

final do Primeiro Ciclo da Borracha. Quase duas décadas depois, quando 

estavam em andamento as obras da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré, 

passa a circular em Porto Velho, entre funcionários norte-americanos da 

Madeira-Mamoré Railway Co., o jornal The Porto Velho Times. Todo em 

língua inglesa, o jornal foi lançado no dia 4 de julho de 1909 e fez parte 

das comemorações da independência norte-americana. Ainda em 1909, 

outro jornal em língua inglesa foi o Porto Velho Corrier. Suas instalações e 

equipamentos foram usados para a criação do primeiro periódico em 

língua portuguesa em Rondônia, O Município, em 1915. Em 1917 O 

Município deixa de circular e a partir dele é criado o jornal Alto Madeira, 
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este ainda hoje em circulação, um dos 15 jornais mais antigos do Brasil e 

que entre 1936 e 1953 fez parte dos Diários Associados 

(ALBUQUERQUE, 2009). 

 

Afora Porto Velho, até a década de 1970 somente no município de Guajará-Mirim 

surgiram periódicos, como foi o caso do Imparcial, fundado em 1951. Durante a maior parte 

do século XX além dos jornais impressos o que havia nas duas únicas cidades do Território 

Federal do Guaporé eram serviços de alto-falantes, como o Rio Madeira, instalado em Porto 

Velho em 1949, como uma espécie de rádio comunitária. 

Em 1980 é criado o jornal diário o Estadão do Norte, que rapidamente se 

transformou na principal publicação a circular em Rondônia durante quase quatro décadas, 

mas fechou as portas no início de 2015. Em 1993 surge o Diário da Amazônia, hoje com a 

maior estrutura, tanto de equipamentos de impressão gráfica, distribuição e de profissionais 

na área de comunicação. 

Em 1999 nasce na cidade de Ji-Paraná o Jornal Folha de Rondônia, o maior jornal 

impresso do interior do Estado, tentando fazer frente aos grandes do mercado e com sede na 

Capital. Mas o Folha de Rondônia também não suportou o alto custo da manutenção para 

um periódico impresso e fechou suas portas em 2012. 

Com relação aos veículos de comunicação impressos o Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais de Rondônia, Sinjor, estima que haja publicações 

sendo editadas em um quarto dos 52 municípios do estado. Não há índices 

precisos, o que se deve principalmente à falta de periodicidade desses 

veículos, e pela efemeridade da maior parte deles. Trata-se na maior parte 

de jornais semanais e revistas mensais publicados principalmente no eixo 

da BR-364. O destaque entre os impressos é dos diários o Estadão do 

Norte (em circulação desde 1980), Diário da Amazônia (desde 1993) e 

Alto Madeira (1917), os três de Porto Velho, e Folha de Rondônia (1999), 

de Ji-Paraná, todos com circulação estadual. Ainda há o diário Correio 

Popular (1990), também de Ji-Paraná, mas com circulação restrita à zona 

central de Rondônia (ALBUQUERQUE, 2009). 

Independente do período de surgimento dos periódicos em Rondônia, todos buscam 

o mesmo discurso: a busca pela verdade, a apuração dos fatos, ouvirem os envolvidos, 

dentro da premissa básica do jornalismo, seguindo os manuais de redações dos grandes 

centros do país, mas nem sempre foi o que seu viu. As linhas editoriais mostram tendências, 

seja por questões de aliança de jornais a grupos políticos surge como um dos reflexos do 

alto custo de produção e manutenção dos periódicos ou por questões de estrutura 

insuficiente. 
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Nos meios de comunicação de Rondônia é marcante a presença de jornalistas 

provisionados
5
. Isso se deve tanto à abertura dada pela legislação vigente até 2009, que 

permitia a atuação em redações de pessoas não graduadas em jornalismo, como à ausência 

de profissionais de comunicação no estado, principalmente no interior, deficiência causada 

também pela falta de faculdades na área de comunicação social. Mas esse é um problema 

que tem sido superado aos poucos para imprensa rondoniense. Jornalistas buscaram a 

graduação e os novos profissionais que ingressam no jornalismo já entram no meio 

profissional com formação. 

Na perspectiva do ponto de vista do discurso, em conformidade com o pensamento 

(Foucault, 2009, p.9), a produção de matérias jornalísticas pode ser controlada, selecionada, 

organizada e distribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar 

seus poderes e perigos, dominarem o aleatório e se esquivar da materialidade. Ou seja, 

existem muitos procedimentos de controle do discurso, os externos, por sistemas de 

exclusão, e os internos que obedecem à própria ordenação. São discursos que vão se 

adequando conforme as circunstâncias, obedecendo a suportes institucionais que permitem 

ou proíbem sua realização.  

Continua sendo uma posição assumida do discurso do jornalismo contemporâneo 

se postular no papel de emissor da verdade, testemunha do fato. No discurso jornalístico de 

Rondônia, também é possível observar uma apropriação deste real através de estratégias 

enunciativas, sendo formulados seus enunciados não só a partir do sujeito que fala a partir 

de outras falas, mas também na interação com o sujeito que recebe ou que se supõe que 

receberá.  

O que ocorre no caso de Rondônia são reproduções de outros discursos regulados e 

regrados em outros modelos de instituições de outras regiões onde um fazer jornalístico já 

foi considerado consolidado, assumem fazeres jornalísticos de outro local dito 

“consolidado”, “legitimado” em busca também o reconhecimento de uma legitimação do 

jornalismo da região. 

 

 

 

                                                           
5 Trata-se da situação legal, prevista pelo Decreto-Lei 83.284/1969, daqueles que não sendo habilitados em 

Jornalismo eram autorizados, por tempo limitado, a exercer a função de jornalista em municípios onde 

houvesse postos de trabalho disponíveis, mas sem profissionais para ocupá-los. 
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1.4 A inserção da Cultura em jornais de Rondônia 

Notadamente o campo cultural não tem sido mostrado como prioridade no 

jornalismo rondoniense. Uma rápida paginada nos periódicos com circulação diária e 

facilmente nota-se a ausência da divulgação do jornalismo cultural, como incentivo a estas 

práticas e a divulgação de eventos dessa natureza. Alguns jornais impressos se dispõem em 

divulgar alguns eventos em forma de agenda cultural, ou alguns relances de notícias, ou 

cadernos que tratam o tema, porém de uma forma superficial ou propagandística, sem uma 

abordagem mais especial.  

As edições dominicais de jornais, por exemplo, geralmente trazem cerca de 10 

páginas, dois cadernos com quatro páginas cada - um rural e um de novela -, além do 

classificado com aproximadamente oito páginas, totalizando 30 páginas, onde dada a 

proporção, verifica-se que a cobertura e importância dada esse campo é irrisória. 

Percebe-se que não é diferente do que ocorre em outros locais, o chamado 

jornalismo cultural, ou definido por alguns como comunicação de massa, possui a mesma 

caracterização de outros. Mantém-se o conhecido como substratos culturais, disseminados 

como forma de dar e constituir um espaço destinado à cultura em suas diversas 

manifestações. 

Podemos considerar que ocorre em Rondônia tal ação, talvez não a mesma 

proporção mensurada na própria definição do jornalismo cultural, visto como o espaço 

discursivo da mídia que favorece a abordagem de temas relacionada à cultura. “Com a 

missão de informar e opinar sobre a produção e a circulação de bens culturais na sociedade, 

complementarmente, o jornalismo cultural pode servir como veículo para que parte desta 

produção chegue ao público”. (GOMES, 2000, p. 8.) 

Vemos muito ainda nos jornais locais a cultura sendo apresentada superficialmente 

como ocorre nas chamadas agendas, conforme exemplifica Gomes (2006), ao falar sobre o 

espaço da Cultura nos jornais que é preenchido pela “a programação cultural, chamada de 

agenda, e a memória – notas lembrando fatos ocorridos na data”. (GOMES, 2006, p.13.) 

Compreendemos como a cultura no jornalismo tornou-se uma espécie de “refém” da 

agenda midiática de assessorias. Silva (2009), também comenta sobre o assunto quando 

afirma “o jornalista cultural dos grandes meios de comunicação está centrado nos press 

releases
6
 e pouco busca descobrir novas tendências”. Assim, a editoria de cultura, 

                                                           
6 Segundo Mello (2003), em sua obra. Dicionário multimídia: jornalismo, publicidade e informática, os press 

releases são umas das principais ferramentas de uma assessoria de imprensa quando o assunto é comunicação 
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especialmente no Brasil, cada vez mais abre espaço apenas na divulgação de eventos, “sem 

mais apresentar seu potencial de crítica e inovação”. (SILVA, 2009, p. 35.) 

Nota-se que a forma como o campo cultural é tratado aliena e exclui, pois não dão 

valor a todo tipo de amostra cultural de qualquer grupo, ou comunidade. Souza (2009) 

enfatiza a importância social nas coberturas do jornalismo cultural, pois afirma que devem 

incluir a cultura das chamadas manifestações populares da cultura brasileira que está sendo 

excluída, numa forma de dar visibilidade e mostrar uma nova realidade. O autor defende 

que todos devem ter espaço nos cadernos culturais: 

O jornalismo cultural não deve somente espelhar a cultura de uma minoria 

social, mas também explorar, dar visibilidade às manifestações populares 

da cultura brasileira, representada por uma enorme classe de excluídos. Ele 

pode contribuir para a inclusão social, na medida em que mostra na mídia 

uma nova realidade, o Brasil de verdade, escondido pela exclusão social. 

(SOUZA, 2009, p.45.) 

 

Cláudio J. Tognolli, em seu livro Mídia, Máfias e Rock’n’Roll, levanta uma crítica 

de uma forma irreverente sobre a questão do consumismo, descreve que uma das suas 

preocupações é a função das assessorias de imprensa que, atualmente, ditam moda quando o 

assunto é a publicação de matérias ou o seguimento de novas tendências. Influenciando 

assim a prática do jornalismo cultural que sofreria então tais influencias mercadológicas. 

Segundo o autor, 

O poder de plasmação do jornalismo cultural anda em contínua inflação. 

Os agentes adventícios que iam buscar novidades fora dos eixos culturais 

das grandes cidades, hoje podem ser acusados de ser suspeitos de 

reticência: deixaram de torrar sola e agora tudo cada vez mais está nas 

mãos das assessorias de imprensa, desmesuradamente gordas em suas 

vontades de indicar o que deve ser consumido, o que é boa arte, o que está 

excogitado de consumo. Algo como aquilo que Umberto Eco já chamava 

de um singular contrabando de estupefacientes culturais (TOGNOLLI, 

2007, 143). 

 

Em Rondônia percebe-se que o âmbito cultural em alguns contextos também 

caracterizam-se por influências mercadológicas, exatamente por apropriar-se e fazer parte 

desse contexto do jornalismo “tendenciado” de outros locais. Os profissionais que escrevem 

sobre cultura, especificamente em Porto Velho podem até defendem o seu intuito de 

informar, divulgar e, até mesmo, entreter como compromisso social, mas não escondem que 

a informação veiculada nos jornais, mais precisamente nos cadernos culturais, vivem o 

                                                                                                                                                                                  
externa.São comunicados feitos por um indivíduo ou organização para a imprensa visando divulgar uma 

notícia ou um acontecimento de interesse pessoal, coletivo ou midiático. Por trás de tais comunicados estão 

geralmente assessores de imprensa ou empresas de relações públicas. Essa forma de comunicação surgiu em 

meados da década de 1950 e tornou-se veículo de comunicação indispensável de empresas do mundo todo. 
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outro lado da “moeda” de “venderem” uma Cultura das assessorias, quando divulgam e 

indicam livros, eventos, preços sem um olhar crítico apenas publicitário demais. 

Geralmente nos jornais de Rondônia ao abordar qualquer tema cultural temos um 

texto curto, direto que muitas vezes pode denotar falta de relevância. Segundo Rivera (1995) 

“as sessões ou Colunas dedicadas a publicar notícias curtas sobre a atualidade cultural, 

podem ter tanta importância, em alguns meios, como os outros gêneros, apesar do seu 

formato e da aparente fugacidade informativa de seus materiais” (RIVERA, 1995, p. 32). 

Um exemplo do que ocorre na página de Zé Katraca que traz a Coluna “Lenha na 

Fogueira”, com abordagens entorno dos acontecimentos ligados à cultura. Nela o jornalista 

faz análises, crítica, elogia e até dá conselhos sobre os eventos em textos curtos. Os 

comentários são na maioria das vezes descontraídos. O estilo denota total intimidade com os 

leitores. Tem até tópicos encaminhados pelas assessorias de comunicação informando sobre 

eventos. 

Numa breve análise do que falamos até aqui sobre as dificuldades de se falar de 

cultura e das diferentes formas como a Cultura é colocada, ou significada na região, 

podemos exemplificar com a figura 1 com o recorte da Coluna “Lenha na Fogueira” (que 

será analisada mais detalhadamente no último capítulo sobre o corpus da Pesquisa): 
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Figura 1 

 

Parte da Coluna “Lenha na Fogueira” 

Fonte: Jornal Diário da Amazônia, edição do dia 23 de novembro de 2016. 

 

 No tópico da figura temos um convite da Unir para o Seminário “Unir Ver Cidade: 

um olhar alternativo para Porto Velho”. A divulgação e convite são realizados na Coluna 

“Lenha na Fogueira” dentro da página de cultura destinada a “Zé Katraca para produzir tudo 

relacionado à cultura, além do espaço destinado para a Coluna. 

Observamos que neste mesmo dia, a página Zé Katraca traz uma matéria sobre 

Meio Ambiente, divulgando um feito da prefeitura da cidade, ocupando a única página 

sobre cultura do periódico, sendo talvez utilizada para preencher o espaço ocioso por falta 

de matéria. Ainda assim, com todas as dificuldades é o jornal com impressão diária que 

mais ocupa seu espaço fazendo coberturas sobre a Cultura de Rondônia.  

Figura 2 
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“Meio Ambiente” no Jornal Diário da Amazônia 

Fonte: Jornal Diário da Amazônia, edição do dia 23 de novembro de 2016. 

 

Na edição do dia 24 de novembro de 2016, a Coluna “Lenha na Fogueira” traz 

tópicos opinativos do jornalista sugerindo decisões a serem tomadas por um presidente de 

uma entidade, expondo a exigência do paternalismo público para eventos culturais.  O que 

também gera expectativas em torno de nomeação para a Fundação Cultural de Porto Velho. 

 

Figura 3 

 
Parte da Coluna “Lenha na Fogueira” 

Fonte: Jornal Diário da Amazônia, edição do dia 24 de novembro de 2016. 

 

Outros periódicos, como o Alto Madeira e o Madeirão raramente divulgam algo 

sobre a cultura local. Não há um espaço reservado para esta editoria. Quando há alguma 

divulgação, é de assessoria de comunicação, uma demonstração de que não há também um 

jornalista especializado para esta área e que a relevância e o espaço dado é insatisfatório. 
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SEÇÃO 2 - O LUGAR DA COLUNA NO DISCURSO DE SUBJETIVIDADE 

 

Gêneros são como componentes 

sistêmicos da interdiscursividade, como 

um reservatório de memória na a 

formulação dos enunciados, tanto na 

produção como na interpretação das 

comunidades sociodiscursivas de autores. 

(Jean-Michel Adam, 2008, p. 45.) 

A Coluna apresentada com toda essa carga de representação de verdade, de um 

discurso de subjetividade com finalidade de aproximar-se e atrair o leitor, acaba 

apropriando-se de todas funções que lhes são definidas e conduz significados por ela 

mesma. Essas apropriações de discursos são condutoras de várias memórias. Esta seção trata 

de identificar a Coluna, com esse olhar de representação, entender suas origens e como ela 

foi sendo (re)significada nos diferentes períodos e locais que influenciou até chegar no 

colunismo praticado em Rondônia. 

 

 

2.1 O Espaço da Coluna na Classificação dos Gêneros Jornalísticos 

Para entender esse espaço que ocupa a Coluna é necessário compreender as teorias 

e correntes que regem o mundo da comunicação na obra de Roberto Elísio dos Santos, As 

teorias da comunicação: da fala à internet, o autor apresenta as teorias do ato comunicativo 

e como são empregadas para explicar o mundo da comunicação, afirma que possuem uma 

interdisciplinaridade, pois seus conceitos estão sempre ligados em outras áreas do 

conhecimento (Sociologia, Antropologia, Psicologia, Física, Biologia, etc.). 

Outra característica é apontada em relação ao ato comunicativo, a de que “realiza-

se tanto nas relações interpessoais quanto entre máquinas, na atuação dos meios de 

comunicação de massa ou ainda empregando recursos verbais sonoros ou escritos, gestuais 

ou pictóricos”. (SANTOS, 2013, p. 17.) 

Explica que os estudos da comunicação podem privilegiar vários elementos, além 

de só o emissor, a mensagem ou código utilizado, a análise do conteúdo, por exemplo, 

preocupando-se em compreender a mensagem, levando em consideração que o que a 
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compõem, as articulações existentes. Na análise da recepção, o foco é o público, o que 

recebe e interpreta e é estimulado por um ato comunicativo. 

Santos (2013) afirma que com a amplitude dos processos de comunicação faz-se 

necessário a delimitação de sua área de estudo, podendo ser empregado diferentes 

“pressupostos teóricos (posivitivismo, estruturalismo, as diversas linhas marxistas etc.)”. 

Em relação as bases teóricas do meio da comunicação o autor afirma que para 

realizar um ato comunicativo, o ser humano pode empregar diferentes formas de 

comunicação, conforme ilustração abaixo: 

 

Figura 4 

 

Classificações dos atos comunicativos segundo Santos  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Podemos entender tais formas de comunicação e seus ambientes da seguinte forma: 

1) Verbal (ou digital): que pode ser oral (diálogo, palestra etc.) ou escrita 

carta, literatura, jornalismo impresso etc.); 

2) Não verbal (ou analógica): que compreende a comunicação gestual 

(movimentos e posicionamentos do corpo) e a pictórica feira por meio de 

desenhos, fotografias, pinturas etc ); 

Do ponto de vista da amplitude a comunicação pode ser: 

1) Subjetiva: realiza-se quando cada individuo pensa, medita, reflete sobre 

a vida, sobre o mundo; 

2) Interpessoal/Grupal: envolve um grupo de pessoas (vizinhas que 

conversam no portão, alunos e professores em sala de aula, assembleia do 

sindicato, comício etc.); 

3) Massiva: faz-se pelo emprego de meios de comunicação, como o jornal 

ou a televisão, que têm maior alcance e atingem uma grande numero de 

receptores. Os meios de comunicação de massa amplificam o espectro da 

comunicação. (SANTOS, 2013, p.18.) 
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Segundo tais formas de comunicação pontuadas por Santos, em nosso caso, a 

Coluna se insere no microambiente de forma subjetiva e também no macroambiente de 

forma massiva, pois têm maior alcance e atinge um grande numero de leitores.  

Sobre a definição da comunicação ou ato comunicativo verifica-se que cada teórico 

concebe um conceito diferente e os conceitos elaborados correspondem a uma visão parcial 

da comunicação determinada por fatores ideológicos, históricos e de natureza acadêmica. A 

respeito dos conceitos sobre elementos do processo de comunicação traz a idéia exposta no 

quadro abaixo: 

 

 

Quadro1 

ELEMENTOS CONCEITOS 

Interlocutores- Que emitem e a quem se destina a 

comunicação. 

 

Mensagens- 

Sequência de sinais transmitidos que 

formam signos a serem organizados por 

meio de códigos compreendidos pelo 

receptor. 

Meios- Meio utilizado para transmitir a 

mensagem 

 

Contexto- 

Onde o ato comunicativo se realiza do 

ponto de vista histórico, social, cultural 

etc. 

 
ELEMENTOS DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO segundo leitura de SANTOS (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O autor faz algumas considerações em relação à Cultura e seu cenário nesse 

ambiente comunicacional. Segundo o autor as mídias concorrem para fortalecer o processo 

de globalização, gerando um espaço sem fronteiras (culturais, ideológicas etc.) no qual são 

feitas as trocas de informações: 

Se o processo de globalização se pauta, portanto, pela disseminação de 

informações e de produtos culturais, assim como idéias e atitudes 

difundidas pelas mídias (que formam vastas redes de comunicação muitas 

vezes pertencentes às corporações multinacionais) em escala planetária e 

compartilhadas por pessoas de diferentes sociedades e cultura, a 

regionalização consiste na produção e consumo de informações e bens 

culturais que reforçam a identidade de uma sociedade, de uma nação ou de 

um grupo étnico, mas que podem se integrar a cultura global. (SANTOS, 

2013, p. 70.) 
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Temos a ideia de que uma cultura globalizada vai conviver com as culturas locais e 

que regionalização da comunicação e da cultura também se beneficia e é reforçada pelo 

avanço tecnológico. 

A Cultura está em constante delineamento, ocasionado pela evolução tecnológica e 

comunicacional global, e é determinante para a análise dos meios, das mensagens e dos 

sentidos da comunicação, seja esta, estabelecida através da televisão, jornais, internet, rádio, 

telefone, etc. A cultura ao mesmo tempo em que influencia e determina, também é 

influenciada e é determinada, age sobre os meios e estes sobre ela. 

No que diz respeito às Teorias da Recepção, o modelo linear do processo de 

comunicação com base nas matrizes positivistas, atribuía inicialmente ao receptor apenas o 

papel de destinatário das mensagens. Seguindo essa perspectiva, ele tem a função de 

decodificar corretamente o conteúdo veiculado pelos meios de comunicação de massa. 

Nesse tipo de teoria a recepção é identificada com audiência, que pode ser medida e o 

receptor encontra-se no final do ato comunicativo proferido pelo emissor. 

No período que compreendeu a Segunda Guerra Mundial até o início da Guerra 

Fria, foram desenvolvidas teorias de cunho positivista, que  baseavam-se na idéia que os 

efeitos dos meios de comunicação de massa sobre o público são limitados. A relação entre 

as mídias e os receptores seria caracterizada pelo uso que a audiência faz dos meios e as 

gratificações decorrentes desta relação, ou seja, a escolha de determinado meio e de um 

conteúdo específico é feita para atender alguma necessidade individual, seja qual for, desde 

se manter informado, até mesmo da busca por diversão ou qualquer satisfação que a dita 

comunicação de massa possa oferecer. 

A visão crítica dos teóricos marxistas concebe o receptor como integrante de uma 

massa alienada e passiva. As mensagens, criadas pelas classes dominantes da sociedade e 

transmitias pelos meios de reprodução técnica, seriam absorvidas pelo inconsciente dos 

receptores, que se inserem no coletivo fragmento da massa. Assim, nessa postura teórica os 

conteúdos das mensagens refletem “a visão de mundo do grupo dirigente, que passa a ser 

incorporada aos sistemas de valores de classe subalterna ou dominada, sendo por ela 

reproduzida”. (SANTOS, 2013 p. 78). 

Na década de 1950, a atuação do receptor começa a ganhar outro olhar, quando 

teóricos ingleses passam a ver o sujeito ativo nos processos de comunicação e na 

significação das mensagens. A origem desse pensamento segundo o autor relaciona-se com 
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iniciativa de R.F. Leavis de disseminar a chamada “alta cultura” para a classe trabalhadora, 

usando para isso o sistema educacional britânico. 

Uma forma de oferecer uma alternativa para cultura e massa que se tornava 

presente na vida dos trabalhadores do país. Dessa forma, o universo cultural da classe 

trabalhadora ganhou um novo relevo em relação aos produtos da comunicação de massa e 

novos teóricos influenciados por Leavis, como Richard Hoggart, Raymond Williams e 

Edward P. Thompson, iniciaram uma nova visão, o que posteriormente ficou conhecido 

como os Estudos Culturais. 

Neste processo surge então “um campo de reflexão sobre as relações de poder em 

uma sociedade na qual classes sociais diferentes se opõe no jogo político”. (SANTOS, 2013, 

p. 79). 

O que colaborou muito para esse novo olhar, vemos “Os Estudos Culturais são 

marcados pelo conjunto de teorias e metodologias utilizando as ideias do marxista italiano 

Antonio Gramsci e a formulação do filósofo Francês Louis Althusser”. Conforme pontua 

Santos (2013) caracteriza-se por: 

Relacionar as práticas culturais nas suas interações com o poder; a) Ter 

como objetivo a compreensão da cultura em toda a sua complexidade e a 

análise dos contextos sociais e políticos em que ela se manifesta; b) 

Entender a cultura como objeto de estudo e como o espaço para ações 

críticas e políticas; c) O comprometimento, pela ótica marxista, com as 

mudanças sociais necessárias as sociedade capitalistas industriais. 

(SANTOS, 2013, p. 80.) 

 

Uma crítica ao olhar sobre a teoria na comunicação é feita ao citar Enzensberger: 

Enzensberger critica a esquerda por não ter formulado uma teoria marxista 

dos meios de comunicação por receio ou fascínio.Para o autor, os 

conceitos empregados pelos teóricos de esquerda para explicar os meios de 

comunicação de massa são apenas “slogans”, aplica o conceito de indústria 

da consciência na caracterização do fenômeno que envolve os meios de 

comunicação na sociedade industrial. Traz a idéia que agindo na 

consciência do receptor, esses meios podem tanto levá-lo a 

conscientização quanto alienação. Enzensberger afirma ser possível 

moldar a consciência da massa de maneiras diferentes, dependendo da 

forma como os meios são usados e do tipo de mensagem que veiculam. 

(SANTOS, 2013, p. 114.) 

 

Uma cultura começa a ser vinculada pelos veículos de comunicação e destinada a 

um maior número de pessoas. Os valores humanos são deixados de lado em troca de 

interesses econômicos, devido à industrialização da cultura, através dos meios de 

comunicação. Com o grande poder em transformar uma sociedade consumista, alienada, a 
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indústria cultural também contribui para uma formação do indivíduo. A industrialização 

cultural faz com que os meios de comunicação possam homogeneizar as classes sociais. 

Após fazer a crítica sobre o tratamento dado à Cultura em relação aos meios de 

comunicação comenta também sobre como ocorrem às classificações dos gêneros que 

tratam dos diferentes campos, além do cultural. Visto como a classificar gêneros torna-se 

tarefa árdua com tantas divergências em relação ao próprio termo em si, o estudioso enfatiza 

que “está cada dia mais ambíguo, uma vez que eles estão sempre mudando e se 

transformando, o que pode ser um gênero hoje, amanhã pode não ser mais, ou, o que pode 

ser um gênero em um determinado país, pode não ser em uma outra sociedade”. 

Os gêneros são influenciados pelo desenvolvimento tecnológico e cultural de cada 

nação ou da empresa jornalística. No campo da comunicação, estudiosos trazem várias 

discussões a respeito do assunto e sugerem classificações baseadas nas práticas jornalísticas 

vigente de sua época. 

Na classificação da Coluna elaborada por Fraser Bond, temos quatro tipos: a padrão, 

miscelânea, mexericos e bastidores da política. a) Coluna padrão- se dedica a assuntos 

editoriais de menor importância. Sempre sugerindo tendências e direcionando opiniões. b) 

Coluna miscelânea- foge do padrão, mistura prosa e verso, não se prende a um assunto 

específico e adere ao estilo cômico e sarcástico. c) Coluna mexericos- focada em pessoas, 

principalmente da alta sociedade; seu conteúdo inclui elogios, sanções comportamentais, 

comentários indiscretos. Conta o que se passa na elite e dá destaque ao que acontece na vida 

pessoal desse grupo. d) Coluna sobre os bastidores da política –uma variação da Coluna de 

mexericos, mostra a intimidade do “mundo do poder”. 

Fraser Bond traz reflexão em relação a Coluna, enfatizando que ela deve ter um 

caráter informativo, mas geralmente vem com juízo de valor entranhado nos textos, de 

forma sutil possui uma característica persuasiva, formadora de opinião. Mesmo sendo de 

cunho jornalístico, ela se mantém nas relações públicas, consegue projetar imagens, 

personalidades, marcas publicitárias como se funcionasse como uma vitrine. 

A partir de classificação elaborada por Fraser Bond, os pesquisadores brasileiros 

Francisco de Assis e José Marques de Melo (2010) seguiram seus estudos corroborando 

com essa linha de pensamento. 

Marques de Melo (1985), após analisar os gêneros jornalísticos em vários países, 

propõe uma nova classificação nacional, baseada na do Luiz Beltrão, observando a 

impossibilidade em fazer uma classificação universal, entendendo que o gênero é 
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determinado pelo modo de produção do jornalista e possui uma identificação com a questão 

cultural de cada nação. 

Marques de Melo vai nos dizer em seu livro "A opinião no jornalismo brasileiro” 

(p.184), que "enfrentar esta questão representa o maior dilema dos que se dedicam a estudar 

o jornalismo nas universidades brasileiras".  

Melo (1985), em sua classificação obedece a dois critérios: primeiro, agrupar os 

gêneros em categorias que correspondem à intencionalidade determinante dos relatos 

através de que se configuram, identificando duas vertentes: a reprodução do real, que 

comunica os fatos noticiosos (jornalismo informativo), ou seja, descrevê-lo 

jornalisticamente a partir de dois parâmetros: o atual e o novo, ou seja, a observação da 

realidade e a descrição do que é apreensível à instituição jornalística. 

E já na leitura do real (jornalismo opinativo), que significa identificar o valor do 

atual e do novo na conjuntura que transforma os processos jornalísticos, ocorreria a análise 

da realidade e a sua avaliação dentro dos padrões jornalísticos. Com argumentações, com a 

finalidade de convencer o leitor para um determinado ponto de vista, trabalhando com ideias 

e valores. 

No segundo critério busca-se identificar os gêneros a partir da natureza estrutural dos 

relatos observáveis nos processos jornalísticos. Não se referindo apenas à estrutura do texto 

ou das imagens e sons que representam e reproduzem a realidade, e sim, a articulação que 

existe do ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão jornalística 

(relato) e a apreensão pela coletividade (leitura). Partindo dessas premissas, o autor propôs a 

sua classificação: gêneros informativos (nota, notícia, reportagem e entrevista) e gêneros 

opinativos (editorial, comentário, artigo, resenha/crítica, Coluna, crônica, caricatura e carta). 

Conforme FIGURA:  

Figura 5 

 
Classificação dos gêneros segundo Melo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Chaparro em seus pressupostos coloca o jornalismo enquanto linguagem de relato e 

análise da atualidade realiza-se por um conjunto de técnicas desenvolvidas na experiência 

do fazer; as espécies jornalísticas são reportagem, artigo/ entrevista, notícia, crônica e 

coluna; uma espécie pode prevalecer mais em algumas épocas e circunstâncias; e o discurso 

jornalístico não é autônomo.  

Assim, faz um diálogo direto com o trabalho desenvolvido por Marques de Melo, e 

nega o paradigma da divisão entre opinião e informação. O estudioso defende que esta é 

uma construção acadêmica e que as contradições afloram na leitura de jornais 

(CHAPARRO, 1998, p.115). Apesar de tentar romper com a dicotomia informativo-

opinativo, ao propor uma classificação alternativa, Chaparro de certa forma retoma os 

gêneros clássicos trazendo alguns questionamentos como, Qual seria a diferença substancial 

do conceito de gênero comentário e de gênero opinativo? Qual a diferença substancial do 

conceito de gênero relato e gênero informativo? 

 Após elaborar uma longa dissertação sobre o mito da objetividade, resolveu adotar 

como referencial teórico a proposta do espanhol Martinez Albertos que, de acordo com 

Chaparro, “estabelece um nível interpretativo para o relato jornalístico, intermediário entre a 

informação e a opinião” (CHAPARRO, 1998, p.120) como mostra figura: 

Figura 6 

 

 

Classificação dos gêneros segundo Chaparro 

Fonte: ASSIS, F. Gêneros jornalísticos no Brasil. 1. ed. São Bernardo do Campo: 

Universidade Metodista de São Paulo, 2010 
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Apesar de Martinez Albertos construir um referencial teórico totalmente diferente, 

o esquema proposto avança um pouco nas classificações dos formatos de reportagem que 

auxilia os levantamentos de Chaparro. Nessa classificação a Coluna se enquadra no gênero 

comentário em espécies argumentativas. 

Para o autor o comentário seria expresso principalmente pelo esquema 

argumentativo. Diferente do relato, que é expresso pelo esquema narrativo. Apesar de tentar 

o rompimento informativo-opinativo, ao propor uma classificação alternativa, Chaparro de 

certa forma retoma os gêneros clássicos o que não fica muito claro e também não avança 

para discutir os formatos de nota, reportagem e entrevista.  

Entendendo qual o lugar que a Coluna ocupa nesse campo, podemos entender 

como se reproduziram tais discursos sobre o seu fazer. Nota-se que nas Colunas estão 

presentes discursos que abrangem diversas áreas como: social, política, economia, cultura 

entre outras. Em razão disso, o “colunismo” (visto aqui como o ofício do colunista) 

representa um território que compreende toda experiência cotidiana, que revela nossas 

interações em sociedade.  

De fato, é possível considerar que as Colunas cumprem tal papel de reportar as 

manifestações empíricas que formam um entendimento da vida cotidiana. A forma como o 

colunista apresenta a Cultura no cotidiano local, influencia os valores e significados 

próprios de uma comunidade, ou seja, os discursos das Colunas constituem maneiras de ver 

as formas de vida e de comportamentos no tempo. 

 

2.2 A Origem do Gênero Coluna 

A Coluna é considerada um gênero marcante na identidade do jornalismo impresso, 

reúne diferentes formas discursivas e se diferencia das demais por sua subjetividade e 

regularidade de publicação que pode ser diária, semanal ou mensal e sua assinatura do artigo 

redigido pelo colunista, que pode usar pseudônimo ou não. 

Conforme corrobora Assis e Melo (2010), as Colunas são um conjunto de 

“miniinformações”, “comentários rápidos sobre situações emergentes”. Os autores 

defendem que elas são formadas por “unidades informativas e opinativas que se articulam”. 

Rabaça e Barbosa (2001, p.148), autores de um dos mais famosos dicionários de 

comunicação publicados no Brasil, definem Coluna como a “seção especializada de jornal 

ou revista, publicada com regularidade e geralmente assinada, redigida em estilo mais livre 

e pessoal que o noticiário comum”. 
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María Jesús Casals Carro (2000) em seu artigo, La columna periodística: de esos 

embusteros días del ego inmarchitable, nos traz a reflexão sobre a Coluna e que papel vem 

assumindo no jornalismo. 

A definição de Coluna, de acordo com Carro (2000), depende de alguns critérios 

como a relação de espacialidade no jornal, seu contexto histórico ou mesmo seu sentido 

normativo. O fato é que “a palavra ‘Coluna’ é um neologismo resultante de uma metonímia 

[...] que designa um artigo assinado que é publicado com regularidade e que ocupa um 

espaço pré-determinado pelo jornal” (CARRO, 2000, p. 27).  

Souza (2009) também comenta sobre a origem do nome Coluna afirmando que foi 

influenciado pela própria divisão gráfica do jornal impresso, que era e é até hoje organizado 

em espaços verticais chamados de Coluna. Desse modo, “quando alguém ganhava um 

espaço para escrever em jornais, recebia um determinado número de Colunas, fato que 

originou a nomenclatura de todo um gênero.” (SOUZA, 2009, p. 165).  

Temos definições mais normativas que demonstram sua variedade de sentidos. 

Como por exemplo, a afirmação de que a Coluna é um artigo de opinião que “pode ser 

racional ou loquaz, orientador ou enigmático; analítico ou passional; julgador ou narrativo; e 

sempre com juízo de valor, subjetivo, porque não pode ser de outro modo” (CARRO, 2000, 

p. 28). 

Um gênero que chama atenção por sua ideia de subjetividade autoral, de um dizer 

que lança um valor de verdade sobre os leitores, que de certa forma se sentem relacionados 

com o colunista por saberem quem fala e qual o poder de quem fala. Nesta relação, observa-

se o discurso de confiança de que se os colunistas não tivessem autonomia para esse falar, 

não teriam o espaço regular que lhe é creditado. 

Carro (2000) afirma que Coluna é frequentemente, um espaço não apenas do artigo, 

mas das notas, do tom autoral, da opinião, da subjetividade e que o gênero é um produto 

feito para o consumo das massas, para um público que lê o jornal apressadamente. A autora 

traz a ideia do jornalismo de entretenimento impulsionado pelo consumismo e a visão das 

“massas” que trataremos mais adiante.  

Com tantas teorias e reformulações das teorias que tratam dos gêneros jornalísticos, 

devemos destacar que a Coluna recebe seu reconhecimento por sua hibridez. Antes a Coluna 

era vista como parte do Jornalismo Opinativo, após o estudo comparativo realizado por 

Chaparro (2008), a Coluna é colocada de forma diferente, como gênero singular e a 
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separação entre informação e opinião é deixada de lado, pois envolvia várias formas 

discursivas jornalísticas.  

Sendo um gênero que tem autoria conhecida e especializada, em relação à 

classificação da Coluna, pensa-se até que ponto o colunista atua como enunciador da 

organização jornalística já que também pode funcionar sem vínculo empregatício entre o 

editor da Coluna e a empresa. 

Melo e Chaparro, dedicaram uma parte de seus estudos para demonstrar as 

particularidades da Coluna.  Melo (1985) confirma o caráter individual que possui o 

colunismo, “a Coluna corresponde à emergência de um tipo de jornalismo pessoal, 

intimamente vinculado à personalidade do seu redator [...]” (MELO, 1985, p. 105). Já 

Chaparro enfatiza que: 

A hibridez da Coluna dá-lhe a capacidade e vocação para que a informação 

e a análise se complementem, ampliando o espaço de liberdade para o 

estilo de autor. Além disso, mantém periodicidade que acompanha o ritmo 

dos acontecimentos, o que lhe garante ligação viva com as emoções e 

relevâncias do dia-a-dia, e tem um traço de subjetividade que a torna 

particularmente interessante: seu poder de persuasão está na credibilidade 

do jornalista que a assina. O bom colunista desfruta de prestígio próprio e 

de autonomia dentro do jornal, para o qual se transforma em conquistador 

de leitores fiéis. (CHAPARRO, 2008, p. 211.) 

O autor também relata o que influencia a liberdade do colunista em sua produção e 

como se dá tal feito. Chaparro (2008) ressalta ainda que tão forte é o colunismo no Brasil 

que se tornou uma atividade profissional praticamente autônoma, com características de 

mercado profissional paralelo, inclusive com agenciamento de Colunas e colunistas para 

redes de jornais. Por tudo isso, a Coluna seria um gênero ambíguo, híbrido, denso e, 

portanto, complexo de categorizar.  

Delimitar o surgimento do colunismo no jornalismo não é fácil, muitos autores 

apresentam versões diferentes para uma possível origem, porém grande parte correlaciona 

com o crescimento a acessibilidade da população e as estratégias para o consumismo 

advindo do processo da revolução industrial. 

Fraser Bond (1962), afirma que a Coluna surgiu na imprensa norte-americana, em 

meados do século XIX, quando os jornais assumiram o caráter informativo. Bond 

argumenta que o público começou a sentir falta da narrativa mais calorosa e aprovou o 

retorno da “pessoalidade” na forma da Coluna. A partir daí alguns jornalistas conhecidos 

começaram a assinar seções específicas do jornal. 
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O Republican, de Springfield, tinha algo parecido com uma Coluna em 

1872; Eugene Field criou um tipo um tanto diferente com suas Sharps 

and Flats, no Daily News, de Chicago, na década de 1890-1900 e, ao 

mesmo tempo, na costa oeste, Ambrose Bierce compilava os mexericos 

para o Examiner, de São Francisco (Bond, 1962, p. 238).  
 

Nos periódicos deste período, tudo o que não era considerado notícia era 

diagramado numa única Coluna vertical, de alto a baixo da página, à parte do resto do 

conteúdo (excluindo os folhetins, que eram publicados geralmente na parte inferior da 

primeira página, ocupando todas as Colunas da esquerda até a direita). Daí a denominação 

Coluna, cujos textos eram publicados regularmente neste espaço pré-determinado. Até hoje 

mesmo depois de assumir qualquer formato, caracteriza-se por suas informações curtas, em 

notas, ou observações do cotidiano, com linguagem de crônica.  

Segundo Marques de Melo, há ambigüidades na caracterização do colunismo. A 

tendência de chamar toda seção fixa de Coluna exclui os gêneros: comentário, crônica, 

resenha, etc. A Coluna é, originalmente, uma matéria com até mil palavras e coincide com o 

tamanho do jornal que, na época, era o standart
7
. Com o tempo, o número de caracteres foi 

diminuindo para 800 e depois 500. Normalmente, a Coluna fica em diagramação vertical, de 

cima para baixo e, se necessário, à Coluna vizinha.  

Hoje a diagramação é vertical e com várias Colunas. Rabaça e Barbosa (2002, 

p.102), descrevem a Coluna como uma, 

“seção especializada de jornal ou revista, publicada com regularidade, 

geralmente assinada, e redigida em estilo mais livre e pessoal do que 

noticiário comum. Compõe-se de notas, sueltos, crônicas, artigos ou 

texto-legendas, podendo adotar, lado a lado, várias dessas formas. As 

Colunas mantêm um título ou cabeçalho constante, e são diagramadas 

geralmente numa posição fixa e sempre na mesma página, o que facilita 

a sua localização imediata pelos leitores”. ( RABAÇA;BARBOSA, 
2002, p. 102) 

De acordo com Mott (1962), apesar de estar presente nos jornais norte-americanos 

desde o século XVIII, a Coluna tornou-se célebre nos Estados Unidos na primeira metade 

do século XX. O aumento da complexidade das notícias econômicas, sociais e 

internacionais fez os jornais repensarem a ideia da notícia puramente factual, adicionando 

aos textos a interpretação. Após a Primeira Guerra Mundial, nos anos 30, surgiu uma 

                                                           
7
 Standard é como se chama, em tipografia no Brasil e em Portugal, ao formato de jornal que possui cerca de 

55 cm (cerca de 22 polegadas). É o maior formato desse tipo de publicação, e em outros idiomas recebe, 

geralmente, o nome inglês de broadsheet. 
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variedade imensa de Colunas. Especialistas e aspirantes a especialistas escreviam sobre 

política, finanças, livros, cinema, rádio, teatro, música, arte, sociedade, moda, culinária, 

cuidados com as crianças, medicina, direito, ciência, esportes, dentre outras.  

Rogério Martins de Souza (2009, p. 15) defende em sua tese de doutorado, afirma 

que o colunismo de notas, pode ser considerado como descendente das Colunas sociais. 

Estas têm origem nos Estados Unidos, em meados do século XIX, com a chamada penny 

press.  Uma forma de denominação da imprensa americana se relaciona ao preço do jornal 

que se tornou acessível para a população que começava a se alfabetizar na época.  

Observou-se que possibilidade de redução do preço do jornal impresso, com sua venda pelo 

valor de um penny (daí penny press), surgiu em função da modernização proporcionada pela 

revolução industrial.  

David Emerich (1997, p. 14), em sua dissertação de mestrado, também concorda 

com a afirmação de que o aparecimento das Colunas ocorreu nos Estados Unidos com os 

jornais mercantis (penny press), relata que elas cresceram e se multiplicaram, por volta de 

1870, devido ao enfraquecimento do jornalismo opinativo, de ideias. Já na década de 1960 

caracteriza as Colunas como de variedades, Emerich considera que com a massificação e a 

diversificação da sociedade, o jornalismo se especializou e procurou fazer cada vez mais 

coberturas voltadas para círculos sociais cada vez mais reduzidos.  

Outra possibilidade de seu surgimento é apresentada por Iluska Coutinho (2007, p. 

20) ao citar Cremilda Medina que aponta a origem da Coluna na imprensa europeia, no 

século XVII. Sugere que neste período as Colunas seriam vistas como propagadoras de um 

mundo de sonhos presentes no cotidiano burguês, o que hoje, configuraria a ideia de 

divulgar um mundo inacessível para maior parte dos leitores, contribuindo para alimentar 

certo fascínio provocado pela mídia. 

A serviço desse fascínio existe toda uma rede de profissionais de 

marketing, publicidade, relações públicas e um número cada vez 

maior de jornalistas no papel de assessores de imprensa. O “exército 

da imagem pública”, como poderia ser chamado, tem a função 

principal de garantir que seu cliente/patrão tenha a mídia como aliada 

na difusão de ideias, interesses, produtos, serviços, ideologias ou 

simplesmente do próprio ego. (COUTINHO, 2007, p. 13).  
 

Ao abordar o aparecimento do colunismo no Brasil, Rogério Martins de Souza, 

ressalta alguns aspectos diferenciados. Afirma que o desenvolvimento das Colunas ocorreu 

paralelo às mudanças no jornalismo no século XX, em que a política e economia recebiam 
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mais destaque; “um gênero jornalístico único e ainda cercado de controvérsias... (SOUZA, 

2009, p. 18). 

Segundo Souza (2009) tais mudanças como a valorização da reportagem e da 

informação nas primeiras páginas e concisão textual com uso do lide
8
, sublide e pirâmide 

invertida
9
, foram introduzidas pioneiramente por Pompeu de Souza no Diário Carioca, na 

década de 50. Novas técnicas marcaram novas visões e causaram estranheza em 

profissionais veteranos, que encararam mudanças como “deformação do jornalismo e da 

língua” (SOUZA, 2009, p. 34) 

As novas técnicas de redação causaram estranheza em muitos profissionais, em 

especial nos veteranos que, segundo Souza, encararam as mudanças como “deformação do 

jornalismo e da língua” (2009, p. 34), com a eliminação de verbos e artigos, por exemplo.  

Enquanto velhos homens de imprensa eram substituídos por jovens acostumados 

à nova ordem do lide e sublide, os colunistas consolidavam seu prestígio. Os cronistas sociais, 

por exemplo, não sofreram com as novas técnicas de redação, com a eliminação de verbos e 

artigos e tal a padronização objetiva que buscava o anonimato do redator. Neste momento 

passaram também a gozar do prestígio junto aos leitores e representaram “o movimento 

contrário, o inverso, levando em conta a subjetividade e valorização do nome do titular da 

Coluna, conforme explica Souza (2009) ao citar Ana Paula Goulart Ribeiro (2007): 

 

Durante estes anos o colunismo social representou um verdadeiro 

“movimento contrário” frente às novas técnicas de padronização e 

impessoalização do texto noticioso, calcadas na objetividade, que 

buscava a construção do anonimato do redator. Nas Colunas, o espaço 

enunciativo produzia efeito inverso, favorecendo a subjetividade e 

fortalecendo o nome de seus titulares. (SOUZA, 2009, p. 34).  

 

O discurso do colunismo como “movimento contrário”, mencionado anteriormente, 

ainda existe atualmente. Se, antes, as Colunas se distanciaram das mudanças na redação 

jornalística, agora, elas representam espaços nos quais as regras do jornalismo são cada vez 

mais flexibilizadas.  

                                                           
8 Em jornalismo, o lide, ou lead no original inglês, é a primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro 

parágrafo posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo que lhe segue e 

pretende prender-lhe o interesse. 

 
9 A pirâmide invertida é uma técnica de estruturação de texto jornalístico baseada em técnicas pós-modernas. 

Nesse tipo de redação jornalística privilegia-se a disposição das informações em ordem decrescente.  
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O espaço da Coluna também utilizado com o teor crítico coloca o discurso do 

jornalismo com a função social de transformar a realidade, de criticar para chamar atenção e 

reverter cenários, dentro do reflexo do juízo do jornalista. 

Rivera analisa a crítica como um serviço cultural de grande responsabilidade e, neste 

sentido, acredita que seja “desejável que quem aborda esse tema regularmente tenha certo 

espírito de lealdade para com os leitores e autores” (Rivera, 1995, p.57).  

 

2.3 Colunismo Jornalístico no Brasil 

Não se sabe precisamente quando surgiu a primeira Coluna no Brasil. David 

Emerich evidencia o jornal de humor Cabrião, do ano de 1866, numa tentativa de marcar o 

início do colunismo, no caso do periódico, uma característica Coluna de notas. 

A Coluna é citada como “uma espécie de ancestral do colunismo de notas. 

Fortemente anticlerical e crítico do poder e das ações administrativas do Império, Cabrião 

falava do dia a dia, da conjuntura e dos personagens políticos.” (EMERICH, 1997, p. 18) 

O primeiro colunista social brasileiro foi Maneco Müller, mais conhecido pelo 

pseudônimo Jacinto de Thormes, nome retirado de uma obra do escritor português Eça de 

Queiroz. Já na década de 1950, o colunista escrevia com um estilo de crônica literária e 

fazia comentários irônicos sobre a vida das pessoas da sociedade. Maneco Müller marcou o 

que seria uma nova etapa no jornalismo, conforme enfatiza Rogério Martins de Souza,  

Com Maneco, as coisas mudariam: seu personagem, Jacinto de Thormes, 

inaugurava a crônica social com um estilo inconfundível - um misto de 

ironia, seriedade, esnobismo, fanfarronice e sarcasmo. Mais importante: o 

colunista teve a liberdade necessária para acabar com o formalismo e as 

afetações da crônica social e transformá-la em Coluna de interesse 

jornalístico. (SOUZA, 2009, p. 27).  

 

Maneco inspirava-se no trabalho do jornalista norte-americano Walter Winchell, 

criador das chamadas gossip columns, Colunas de fofocas. Tamanho era o prestígio do 

trabalho de colunista de Winchell que ele foi considerado, nas décadas de 30 e 40, como um 

dos homens mais poderosos da América. Alberto Dines, citado por Emerich, afirma que o 

colunismo social era um gênero importado e por isso, acreditava-se que ele não duraria 

muito no Brasil.  

Mas a sua ascensão e popularização coincidiriam com a era do desenvolvimento do 

quinquênio JK, carregando consigo os indefectíveis fenômenos de afluência e inflação que 

forneceram o campo de cultura e os ingredientes econômicos propícios para a cristalização 

do gênero. (DINES apud EMERICH, 1997, p. 21).  
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Observamos então que o colunismo passou a significar muito mais do que escrever 

somente sobre festas da elite e contar para o público leitor o glamour da vida na alta 

sociedade. Com a nova referenciação de escrita em jornal, Maneco Müller abriu as portas 

também para escrever nas Colunas sobre economia, comportamento, política, cultura e 

futebol. Com o tempo, seu estilo seria reverenciado e copiado por outros colunistas.  

No início do período da ditadura militar brasileira, em 1964, as redações também 

sofreram com a pressão ocasionada no período. O governo limitou a liberdade de expressão 

instituindo a censura prévia de matérias jornalísticas. Dessa forma, os jornalistas passaram a 

conviver nas redações com agentes do regime que fiscalizavam as reportagens para que 

nada contrário ao poder dominante fosse publicado, congelando então os passos avante do 

colunismo do Brasil.  

Neste momento, segundo Rogério Martins de Souza, as Colunas sociais reduziram a 

intensidade de algumas de suas características iniciais como a frivolidade e o mundanismo. 

No ápice do regime militar, na década de 1970, os colunistas sociais se reinventam para 

“manter seus espaços jornalísticos. Esse processo seria concomitante à modernização da 

imprensa e ao aumento da tiragem dos jornais para além de seus estados de origem.” 

(SOUZA, 2009, p. 44).  

Outro relevante representante do início do colunismo brasileiro foi o jornalista 

Sérgio Porto que assinava com o pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta. O seu estilo de 

linguagem sintética, metafórica, leve e bem-humorada, como apontado por Souza (2009), o 

tornou conhecido e imitado, pois podemos observar que algumas dessas características 

ainda estão presentes nas Colunas atuais.  

O autor, no resgate da história do colunismo destaca a figura de Ibrahim Sued, 

apontado como um estilo diferente “pessoal, franco e agressivo”, como cita Travancas 

utilizado como fonte por Rogério Martins de Souza, Sued era titular de uma Coluna vista 

como “alienada” pelos outros jornalistas. Esse fator beneficiou o colunista e fez com que 

fosse bem recebido pelos militares que consideravam “aquele tipo de jornalismo 

aparentemente acrítico, no qual o glamour dos grandes salões parecia mais importante do 

que os caminhos da política e da economia.” (SOUZA, 2009, p. 49).  

O sucesso que o colunismo faz com o público poderia explicar a presença de um 

crescente número de Colunas, sobre os mais variados temas, nos meios de comunicação do 

Brasil, processo que David Emerich denomina como colunização:  

Não seria errôneo afirmar que o jornalismo brasileiro encontra-se em 

franco processo de colunização. Não unicamente pelo caminho das 
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Colunas de notas que se multiplicam, com titulares ou não, mas também 

pela afirmação de diversos tipos de Colunas fixas, os “colunões”, com 

titulares ou colaboradores eventuais ou permanentes. (EMERICH, 1997, p. 

153). 

 

Para Rogério Martins de Souza, o colunismo brasileiro, apesar de influenciado por 

outros países, adquiriu características tão específicas que, por meio dele, se poderia chegar a 

um entendimento da sociedade atual. Conforme afirma o autor,  

Ressalto o fato de estas Colunas terem se tornado um gênero único no 

jornalismo brasileiro – apesar de existirem no exterior, em nenhum outro 

lugar elas se apresentam com o caráter específico das Colunas nacionais, 

em que o fato mais ínfimo desvendado por uma nota de duas frases pode 

vir ao lado de uma informação que irá repercutir por toda a imprensa e 

pautar os jornais dos dias seguintes. (SOUZA, 2009, p. 11).  

A utilização de uma linguagem leve e concisa para apresentar as mais diversas 

notícias em formato descontraído, algumas vezes com comentários irônicos feitos em 

primeira pessoa, são alguns dos aspectos que tornam o colunismo brasileiro tão peculiar. 

Palavras conhecidas como jargões, gírias e regionalismos, até então condenadas pelas regras 

do jornalismo tido como tradicional, ganham espaço nas Colunas e fazem, muitas vezes, 

com que o leitor se identifique com o que é dito.  

Tais características das Colunas permitem que seus colunistas tenham mais liberdade 

de fazer “experimentações de linguagem”. Dessa forma, elas criariam discursos polifônicos, 

de variadas vozes, tal como conceituados por Bakhtin e revisitados por Rogério Martins de 

Souza (2009), ao analisar esse gênero jornalístico. 

Assim, o autor considera que as Colunas em alguma medida se contrapõem ao 

discurso do “narrador único”, monológico do jornal.  

Enfim, o caráter polifônico das Colunas, com suas ironias, comentários, 

sua valorização do secundário ou conversa de bastidores, apresenta-se 

como um contraponto ao caráter da parte noticiosa e informativa do resto 

do jornal, em que as técnicas narrativas do lide e sublide, a proibição de 

dar opiniões e a restrição à objetividade constituem instrumentos que 

propiciam o controle da redação pelas empresas, um “engessamento” do 

caráter criativo do jornalista. A Coluna, então, seria um espaço polifônico 

dentro de um jornal-empresa, que procura seguir regras monológicas. 

(SOUZA, 2009, p. 120).  

Observamos que suas características acabam ultrapassando as barreiras do 

jornalismo tradicional, para que se aproximem do entretenimento. As mudanças na 

sociedade contribuíram para o surgimento do que seria uma nova tendência de unir 

informação e entretenimento, no campo da comunicação, o chamado jornalismo de 
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infotenimento
10

 que está sendo difundido na formação dos profissionais da área da 

comunicação. 

2.4 Colunismo jornalístico em Rondônia 

As primeiras Colunas segundo Albuquerque (2009) surgiram no ano de 1970 nos 

jornais Alto Madeira e O Guaporé, a “Presença Universitária” sob responsabilidade de 

Viriato Moura e “Porque hoje é Sábado”, que era assinada por Maria José Romano e 

Mariazinha Trindade, as duas caracterizavam-se como Colunas literárias. O autor ao fazer 

uma cronologia sobre os feitos na imprensa de Rondônia comenta sobre o sucesso da 

Coluna Bom dia, Doutor do jornal O Guaporé e aponta como a mais lida em 1971. 

Após as Colunas literárias assim como ocorreu no restante do Brasil, começaram a 

surgir também as Colunas sociais começou a retratar os eventos da considerada “elite” da 

cidade, jantares de políticos, eventos de cunho beneficentes das primeiras-damas, desfiles de 

modelos etc.  

Na produção das Colunas dos jornais em Rondônia nota-se o desejo de 

reconhecimento, fama, espaço para autoria de forma crítica, características e imitadas de 

outros locais. Seu desenvolvimento também está ligado com o desenvolvimento do 

jornalismo impresso e jornalismo em si no Estado. À medida que novos cenários foram 

sendo construídos em meio ao crescimento econômico e populacional, mais se viu a 

oportunidade para retratar de alguma forma o momento vivido. 

O colunista foi se constituindo nesse momento histórico com seu discurso de 

subjetividade foi se (re)significando e conquistando seus leitores. Materializando-se em sua 

produção, dentro de uma formação discursiva do jornalismo, também outras subjetividades 

de um sujeito submergido por discursos produzidos pelo exterior.  

Assim, no momento em que cobertura de eventos sociais, com fotografias e 

simples notas ou comentários foram ganhando destaque, um novo sujeito embalado pela 

autoria e pela liberdade de dizer no espaço da Coluna foi sendo constituído de uma forma 

diferente e começa adotar novas práticas discursivas. 

Piovezani Filho (2004) e Sargentini (2004) em seus estudos fazem uma reflexão 

sobre a mídia e sua relação com a sociedade, consideram que a partir dela ocorrem 

produções discursivas que atuam na produção da subjetividade. Os autores problematizam 

                                                           
10 O infotenimento é um neologismo, que resulta da soma das palavras informação e entretenimento. O 

conceito surgiu durante a década de 80 e ganhou força no final dos anos de 1990, data que passou a ser 

utilizado por profissionais e acadêmicos da área de comunicação. 
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os efeitos da mídia quando afirmam que constroem transformações nos sujeitos. Como 

citam, por exemplo, o que ocorre nos discursos com efeitos de publicidade “estão 

vinculados a uma indústria capitalista e têm a força de construir necessidades de consumo e 

formas de comportamento, se arraigam nos sujeitos e integram seu funcionamento enquanto 

sujeitos sociais”.  (PIOVEZANI; SARGENTINI, 2004, p.134). 

 Piovezani (2004) ao falar sobre a disseminação de discursos produzidos pela mídia 

voltada para moldagem dos sujeitos destaca que esses discursos produzem subjetividade e 

“visam à construção de verdades para os sujeitos sobre como é/deve ser” seja lá o que for. 

Em relação à vida retratada nas Colunas sociais citada acima, quem não vive ou participa de 

tal mundo que é passado, pode acabar desejando e achando que está fora dessa verdade 

exposta. Como enfatiza Filho “criam assim práticas exclusivistas e separativistas de 

subjetivação” excluindo outros sujeitos. 

Para Piovezani e Sargentini a forma de narrar, a caracterização do texto da Coluna 

pode ser compreendida como materialidade discursiva, e afirmam ainda que, ela “revela o 

exterior, o social, atuando na produção da subjetividade e determinando as formas de 

comportamento dos sujeitos na atualidade”.  (PIOVEZANI; SARGENTINI, 2004, p.135) 

Todas as produções das Colunas de Rondônia sejam de qual especialidade 

(política, economia, cultura etc.) dentro do jornalismo apontam para um exterior que, de 

diferentes formas, ganham lugar no interior dos sujeitos constituindo-os como sujeitos, ou 

seja, atuam na produção da subjetividade e se mostram por meio de um funcionamento 

discursivo que pode produzir diferentes sentidos com os já explanados anteriormente. 
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SEÇÃO 3- JORNALISMO CONFIGURANDO A CULTURA 

 

A ideia de cultura é a resposta global que 

demos à grande mudança geral que ocorreu 

nas condições de nossa vida comum.  

(WILLIAMS, Raymond Williams, 1969, p. 305) 

 

Esta seção busca observar qual tratamento o campo cultural vem recebendo pelo 

jornalismo, por meio do delineamento do percurso do que seria o termo Cultura e quais 

teóricos tiveram uma contribuição significante em sua definição. 

 A abordagem tratada traz a discussão primeiramente sobre os conceitos em relação 

à Cultura, sobre um olhar dado à Cultura vista como mercadoria que vem sendo significada 

na comunicação, em específico no que se tornou o denominado jornalismo cultural que tem 

reproduzido discursos enraizados dessa visão da indústria de massa. Traz-se um 

questionamento sobre o que seria a cultura popular e a visão de tradição de cultura advinda 

de outras culturas como o caso de nossa região influenciada historicamente pelos efeitos da 

migração e caracterizada por seu hibridismo.  

 

3.1 Percurso do termo cultura, de que cultura estamos falando? 

A ideia de cultura vem ganhando cada vez mais significados e se relacionando nas 

diversas esferas da sociedade, a obra de Raymond Williams (2000) explica em sua obra 

Cultura, que primeiramente cultura representava um processo (seja ele de plantio, de 

criação de animais ou mesmo cultivo da mente). Já no final do século XVIII, a cultura 

passou a designar o “‘espírito’ que informava o ‘modo de vida global’ de determinado 

povo” (WILLIAMS, 2000, p. 10). Desde então, “cultura” passou a acumular diversos 

significados, alternando entre a antropologia e a sociologia, do espírito formador e de uma 

ordem social global, respectivamente. Vemos que o significado de cultura está inserido em 

uma convergência de um sistema de significações: 

 
Assim, há certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e 

sociológico de cultura como “modo de vida global” distinto, dentro do 

qual percebe-se, hoje, um “sistema de significações” bem definido não só 

como essencial, mas como essencialmente envolvido em todas as formas 

de atividade social, e (ii) o sentido mais especializado, ainda que também 

mais comum, de cultura como “atividades artísticas e intelectuais”, embora 

estas, devido à ênfase em um sistema de significações geral, sejam agora 

definidas de maneira muito mais ampla, de modo a incluir não apenas as 

artes e as formas de produção intelectual tradicionais, mas também todas 

as “práticas significativas” – desde a linguagem, passando pelas artes e 
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filosofia, até o jornalismo [grifo nosso], moda e publicidade – que agora 

constituem esse campo complexo e necessariamente extenso (WILLIAMS, 

2000, p. 13). 

 

 

Nesta recuperação Williams coloca em destaque a classificação idealista e 

materialista. À segunda é dado o sentido de atividades “primárias”, enquanto à primeira 

cabe a noção de “espírito formador”, ligando a noção idealista de cultura à ilustração, estilos 

de arte, trabalho intelectual, aos valores e interesses de um “povo”. Por sua vez, a 

compreensão materialista seria o caráter conhecido e verificável de uma ordem social, 

chegando às formas assumidas pelas manifestações das pessoas em sociedade. 

A partir da década de 1950, Williams passa a enxergar uma convergência entre as 

duas posições atribuídas à palavra “cultura”, e dos interesses que se formavam em torno do 

estudo da Cultura. Esta convergência proporcionou uma nova compreensão das práticas 

culturais, com a possibilidade de um entendimento amplo do que seja cultura.  

Ao mesmo tempo em que cultura pode significar todas as formas de 

atividade social – sentido antropológico – também pode se aplicar a 

atividades artísticas e intelectuais – sentido especializado –, e nos dois 

casos há um afrouxamento dos seus limites. Exemplo disso é a entrada em 

cena, como atividades especializadas, do jornalismo e da moda 

(WILLIAMS, 2000, p. 46). 

 

Mas a convergência, apontada não é necessariamente o final das discussões em 

torno do que seria cultura e das aplicações do termo. A diferenciação entre uma cultura 

material e outra, persiste sobre qual deveria ser o seu sentido habitual, não distorcido. A 

tomada dessa discussão nos meios acadêmicos foi motivada por Williams ao colocar por 

terra a definição da cultura como as atividades especializadas, e aplicar o significado da 

palavra num sentido inverso: 

Cultura é ordinária: este é o primeiro fato. Toda sociedade humana tem sua 

própria forma, seu próprio propósito, seus próprios significados. Toda 

sociedade humana os expressa nas instituições, nas artes e na educação. O 

fazer da sociedade é a busca dos significados e direções comuns, e eles 

surgem no ativo debate e no aperfeiçoamento pressionado pela 

experiência, contato e descoberta, escritos eles mesmos na terra 

(WILLIAMS apud FELIPPI, 2006, p. 37). 

 

Com este posicionamento o que estava sendo colocado em questão era a noção de 

cultura dada pelo senso comum, como uma produção de homens – de poucos homens – 

comumente pertencentes a uma elite, enquanto às classes populares e às suas práticas 

restava um papel secundário. Williams segue no mesmo sentido ao dizer que “uma cultura é 

significado comum, o produto do conjunto das pessoas, e oferecido como significado 
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individual, o produto do conjunto dos homens entregue à experiência social e pessoal” 

(WILLIAMS, 2006, p. 38).  

Obras como Cultura e Sociedade (1958) de Raymond Williams, A formação da 

classe operária inglesa (1963) de Edward Thompson e As utilizações da cultura (1957) de 

Richard Hoggart marcaram no campo intelectual ao apontar para uma nova perspectiva a 

respeito das formas de sociabilidade e da cultura da classe operária, ou ainda, no caso de 

Williams, assinalar as diferentes versões da cultura dentro da tradição inglesa, imprimindo a 

sua própria concepção do termo apresentando uma importante contribuição para análise da 

relação cultura e sociedade. 

Como vimos o conceito de cultura na sua interligação com a vida social, possui 

muitas vertentes e a intenção de Williams foi “a de descrever e analisar o complexo desses 

traços, dando ideia de seu desenvolvimento histórico”. Desse modo, o autor percebeu que 

não poderia restringir-se ao conceito de cultura, pois, na história da palavra, na estrutura de 

seus significados, o que ele via era “um movimento amplo e geral de idéias e sentimentos” 

(WILLIAMS, 1969, p. 19).  

Williams com suas obras objetivava mostrar como que o conceito de cultura e a 

própria palavra surgiram no pensamento inglês durante a Revolução Industrial, não apenas 

distinguindo as palavras-chave do sistema de referência do mundo contemporâneo 

(indústria, democracia, classe, arte e cultura), mas também de relacioná-los com suas 

origens e efeitos. 

O autor levou em consideração às implicações do desenvolvimento tecnológico 

sem cair no determinismo tecnológico tomando as comunicações como um sistema de 

produção baseado materialmente e socialmente determinado. Validando que na análise 

devemos considerar que a importância não está somente no conteúdo, mas também o 

emissor e o destinatário da mensagem cultural, no caso de nosso estudo da Coluna.  

Thompson também renovou e se destacou na abordagem cultural dentro da tradição 

marxista britânica, analisando as experiências da classe trabalhadora dos anos 1790/1830, 

questionando o determinismo econômico  e a negação da ação humana. Em seu livro, A 

Formação da Classe Operária Inglesa (1963), o estudioso estabelece um diálogo com a 

noção de classe dentro da teoria marxista, a reafirma como um “fenômeno histórico, que 

unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na 

matéria-prima da experiência como na consciência”. Nesse sentido, ao contrário daqueles 

que pensavam a classe como uma “estrutura”, o historiador propõe “como algo que ocorre 
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efetivamente (e cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas relações humanas” 

(THOMPSON, 1987, p. 9). 

Williams formula uma crítica à metáfora base e superestrutura presente no 

marxismo, onde as noções de cultura, ideologia, linguagem, simbólico eram desenvolvidas 

de forma insuficiente por conta do reducionismo e economicismo vigente dentro do 

marxismo o materialismo cultural como “uma teoria das especificidades da produção 

cultural e literária material, dentro do materialismo histórico” (WILLIAMS, 1979, p. 12).  

Benjamin (1986) comenta sobre essa busca incessante do termo Cultura e porque 

ela é indispensável para o homem em sociedade, 

A história moderna do conceito de cultura e, de fato, uma historia da busca 

de um conceito como esse. Essa é a razão por que ele ainda é indispensável 

na historia do pensamento social. Porem, na ampla medida em que reflete 

as dificuldades e complexidade dessa busca, sem nem sempre resolvê-las, 

e em que contém frequentemente concepções do “homem em sociedade”, 

sem distinguir claramente entre as que são alternativas e as que, na 

verdade, são antagônicas, ele precisa de especificação e reforço. 

(BENJAMIN, 1986, p.86). 

 

Cevasco em sua obra Dez lições sobre estudos culturais comenta sobre a 

impossibilidade de pensar no marxismo sem a ideia de determinação, em que Williams 

concebe o materialismo cultural como alternativa à metáfora base/superestrutura, pensando 

a “cultura como produto e produção de um modo de vida determinado, e não como reflexo 

de uma base socioeconômica” (CEVASCO, 2001, p. 138). 

Cevasco (2001) enfatiza sobre a preocupação em enfocar conceitos não como 

codificações fechadas, mas como movimentos históricos, que levam às vezes a formulações 

conflitantes, em torno do problema central da teoria marxista da cultura: os modos de sua 

determinação social e econômica. A arte também é material, “na medida em que é uma 

atividade que se desenvolve sobre algo que é material, seguindo formas e convenções que 

são históricas e sociais”. Portanto, a sociedade é constituída e constituinte da cultura. Então, 

o que se busca é “definir a unidade qualitativa do processo sócio- -histórico contemporâneo 

e especificar como o político e o econômico podem e devem ser vistos nesse processo” 

(WILLIAMS, 1979, p. 146 e 148). 

Dois conceitos são fundamentais para o materialismo cultural. Primeiro, pensando 

a cultura no contexto de uma totalidade social em processo, Raymond Williams sugere que 

a teoria de hegemonia de Gramsci abre para o estudo da cultura um campo de grandes 

possibilidades políticas. Nela, as formas de determinação política das práticas culturais 

devem ser pensadas de modo mais conjuntural e flexível do que o modelo marxista clássico. 
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Segundo Gramsci, as ideias só se tornam efetivas se, ao final, elas se juntarem a uma 

constelação particular de forças sociais. Assim, a luta ideológica faz parte de uma luta social 

geral por controle e liderança - pela hegemonia. 

Portanto, uma forma de relacionar as ideias dominantes e classes dominantes é em 

termos de processos de dominação hegemônica. Nesse sentido, no que se refere ao 

desempenho dos meios de comunicação na construção da hegemonia, sugere-se levar em 

conta não apenas como suportes ideológicos dos sistemas hegemônicos de pensamento, mas 

também como lugares de produção de estratégias que objetivam reformular o processo 

social. 

Williams concorda com a mobilidade das articulações políticas e ideológicas das 

práticas culturais, pois depende da rede de relações sociais e ideológicas na qual estão 

inscritas e como consequência dos caminhos por onde se articulam com outras práticas, em 

determinada conjuntura particular, se articulam com outras práticas. 

Portanto, a discussão teórica sobre a cultura “não pode se isentar do mais rigoroso 

exame de sua própria situação e das formações sociais e históricas em que se insere, ou de 

uma análise conjunta de suas premissas, proposições, métodos e resultados” (WILLIAMS, 

2007, p. 163). Um dos avanços da teoria cultural, delineada por Williams, foi a ideia de que 

“não existe leitura neutra ou inocente da cultura” mostrando a importância em estudar as 

práticas e produtos culturais sem perder de vista os condicionamentos históricos existentes.  

No século XIX, o termo Cultura era empregado genericamente como referência as 

artes plásticas, literatura, filosofia, ciências naturais e música, prestando-se ainda a exprimir 

uma consciência cada vez maior das formas pelas quais as artes e as ciências são moldadas 

pelo meio social
11

. Essa consciência crescente levou à ascensão de uma sociologia ou 

história social da cultura. Essa tendência demonstrou-se essencialmente marxista na forma 

de tratar a arte, a literatura e a música, entre outras manifestações, como um tipo de 

superestrutura, refletindo mudanças na base econômica e social. 

Existirá sempre, no âmbito do que seja a Cultura (qualquer “cultura”) a 

possibilidade de confrontar cultura à natureza, assim como se desdobra o artificial a partir 

do natural. A separação entre essas parcelas não é tranquila, nem fruto da pragmática, mas 

moldada pela teoria, nas palavras do nosso autor: 

Se cultura significa a procura ativa decrescimento natural, a palavra 

sugere, então, uma dialética entre o artificial e o natural, aquilo que 

fazemos ao mundo e aquilo que o mundo nos faz. Trata-se de uma 

                                                           
11

 Confronte Kroeber e luckhohn, 1952; e Williams, 1958. 
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noção epistemologicamente realista na medida em que pressupõe a 

existência de uma natureza a matéria-prima para além de nós 

próprios; mas tem também uma dimensão construtivista, uma vez 

que esta matéria-prima tem de ser trabalhada até ser-lhe conferida 

uma forma humana com significado. Trata-se, assim, não tanto de 

desconstruir a oposição entre cultura e natureza quanto de 

reconhecer que o termo cultura é já, em si mesmo, essa 

desconstrução. (EAGLETON, 2005, p. 13.) 

 

Outra separação que se precisa efetuar é a disjunção entre o conteúdo cultural, 

socialmente determinado, relativamente à palavra e à sua acepção primeira: Cultura deve ser 

um objeto meticulosamente oferecido primordialmente acertado antes entre as partes que 

componham o estudo. Veja-se Eagleton (2005, p. 13): 

A ideia de cultura significa, então, uma dupla recusa: do 

determinismo orgânico, por um lado, e da autonomia do espírito, 

pelo outro. Trata-se de uma recusa simultânea do naturalismo e do 

idealismo, insistindo contra aquele em que existe algo na natureza 

que a ultrapassa e destrói, e afirmando contra o idealismo que até a 

atividade mental humana mais elevada tem as suas humildes raízes 

na nossa biologia e no ambiente natural. O fato de a palavra cultura 

(tal como natureza, aliás) poder ser simultaneamente descritiva e 

apreciativa, significando quer o que na realidade evoluiu como o que 

deveria ter evoluído é relevante para esta recusa simultânea do 

naturalismo. 

 

Segundo Burke (2000), por sua vez, o termo cultura tem ampliado seu significado à 

medida que aumentaram os interesses de historiadores, sociólogos, críticos literários e 

outros. Dedica-se cada vez mais atenção a cultura popular, no tocantes as atitudes e valores 

de pessoas comuns e as suas formas de expressão na arte e no cancioneiro popular, nas 

historias folclóricas, nos festivais etc. Já o interesse por artefatos e espetáculos populares os 

equivalentes populares de quadros, operas, foi criticado, sendo visto como algo restrito. 

Então, vemos como o termo foi tendo seu significado ampliado, destacando uma 

tendência crescente a pensar sobre cultura como um elemento ativo, e não passivo. 

Conforme Burke (2002), os estruturalistas até tentaram restabelecer certo equilíbrio nesse 

sentido de pensar em relação a cultura, afirma que “ Lévi Strauss, particularmente, afastou 

das idéias de Marx; em outras palavras, retornou a Hegel, ao sugerir que as estruturas 

genuinamente profundas não se encontram nas articulações econômicas e sociais, mas são 

categorias mentais. Hoje em dia, contudo, tanto estruturalistas como marxistas muitas vezes 

são agrupados em uma única categoria e igualmente rejeitados, sendo tachados de 

deterministas”. (BURKE, 2002, p. 135.) 
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Da perspectiva dos Estudos Culturais contemporâneos a cultura é tomada como 

ponto central na discussão e estudo dos fenômenos social, e determinante na manutenção ou 

na alteração dos modos de viver, causando impacto sobre os sentidos dados à vida. Assim 

passa a ter a cultura um papel fundamental na ligação entre os indivíduos em sociedade, 

uma vez que a partir dela surgem as identificações que garantem o sentimento de pertença a 

um grupo. 

Nossa Pesquisa tomará o conceito de cultura no diálogo com a Filologia Política, 

que considera a cultura que envolve um todo, desde padrões de comportamento como 

crenças, instituições políticas e sociais, valores e necessidade espirituais e material, no caso 

de nosso estudo, transmitido e materializado pela Coluna de jornal impresso, desenvolvidos 

por uma determinada Sociedade, envolve os conceitos de cultura de Sapir, Williams e Said. 

É a partir desta noção de Cultura que se lança o olhar sobre Rondônia, a cultura 

como instância simbólica da sociedade e, para chegar até ela, toma-se uma matéria-prima 

em condições determinadas, no caso o jornal, para a partir daí, sair em busca das formas 

subjetivas, das representações ali legitimadas pelos meios de comunicação social. Os 

significados agem sobre as práticas, e estas sobre os sujeitos, (leitores) num processo que é 

também discursivo e constituidor das formas de representação que podem gerar alguma 

transformação social. 

Um pensar sobre toda a conformação social, que parte-se da cultura por ser a partir 

dela que os reconhecimentos se fixam, que os sujeitos se reconhecem como tal e têm 

condições de agir sobre o meio social que lhes é dado. 

 

3.2 Popularidade e Cultura popular 

Desde o final do século XIX, no Brasil, a expressão cultura popular esteve presente 

numa vertente do pensamento intelectual, formada por folcloristas, antropólogos, 

sociólogos, educadores e artistas, políticos, literatos, intelectuais preocupam-se com a 

construção de uma determinada identidade cultural e tentaram responder questões 

relacionando cultura popular com variados atributos, por vezes contraditórios: ora com a 

não modernidade, o atraso, o interior, o local, o retrógrado, o entrave à evolução; ora com o 

futuro positivo, diferente, especial e brilhante para o país, valorizando as singularidades 

culturais e a vitalidade de uma suposta cultura popular, responsável pelo nascimento de uma 

nova consciência, uma nova civilização, sempre mestiça. 
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Buscamos primar por uma cultura originária de nossas raízes, tentando popularizar 

costumes internamente nossos, mas vez em quando o contraditório bate à nossa porta nos 

mostrando que temos enraizado gostos e costumes típicos de um país dividido por classes 

sociais, repleto de estrangeiros e a elite tentando ditar à massa o que não se deve fazer e o 

que ser deve consumir. 

Como aponta Ortiz (1985), até meados do século XVII, para a filosofia, a fronteira 

entre cultura popular e cultura de elite não estava bem delimitada, porque a nobreza 

participava das crenças religiosas, das superstições e dos jogos realizados pelas camadas 

subalternas. É claro que o mesmo não se pode dizer com relação ao povo no universo das 

elites. 

Vê-se que ocorre um distanciamento entre a cultura de elite e a cultura popular, 

intensificando o processo de repressão da primeira sobre a última. Os motivos que 

contribuem para isso na Europa são, principalmente, de ordem política. 

Para Ortiz (1985) uns dos principais fatores que levaram a separação entre então 

chamada de cultura de elite da cultura popular, veio desde a doutrina definida pela Teologia, 

com sua implementação de uma política de submissão das almas, tal doutrina feita tanto 

pela Igreja Católica como protestante. Outro fator seria o processo de centralização do 

Estado, visto como instituição de uma administração unificada de impostos. 

Sendo assim, o distanciamento entre a cultura de elite e a cultura popular fica 

evidenciado no contexto de gostos e costumes quando a “massa” não tem condições 

financeiras para ter acesso aos mesmos locais frequentados pela elite. Outra separação 

ocorre quando a instituição Estado que é responsável pelos interesses da sociedade dita as 

regras de forma excludente. 

Benjamin esclarece que o fenômeno da divulgação não consiste simplesmente em 

retirar de um texto especializado as principais dificuldades, aplanando a informação. O 

surgimento da nova cultura de massa (operariado e classe média) toma necessário rever os 

códigos da cultura burguesa de elite à luz de concepções novas de popularização da história: 

Em dois tipos de popularidade, onde explicita o método adotado na peça, o 

crítico alemão distinguia a popularização do saber que chamava de 

“produto derivado”, caracterizado pela “omissão” e pela introdução de 

“elementos de motivação na experiência cotidiana” (livros didáticos, 

revistas populares), do tipo de popularização introduzida pelos novos 

meios de comunicação (no caso específico, o rádio, mas as observações de 

Benjamin valem para os outros meios possibilitados pela técnica busca 

“transmitir-lhe[s] a certeza de que o seu próprio interesse pela matéria 

possui um valor objetivo, e que o seu modo de perguntar, mesmo que não 

aconteça diante de um microfone, visa a obter conhecimentos científicos 
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novos”: “Pois aqui se trata de uma popularidade que não apenas orienta o 

saber em direção ao público, mas ao mesmo tempo orienta o público em 

direção ao saber”, na medida em que “o interesse autenticamente popular é 

sempre ativo, transforma a matéria do saber”. A metodologia deste novo 

tipo de popularidade se resumiria, portanto, na seguinte máxima: “Para 

alcançar a profundidade”, partir “do superficial” (BENJAMIN, 1986, p. 

86). 

  

Na popularidade caracterizada pela omissão, o indivíduo se exclui do 

conhecimento abrindo mão do saber. De outra forma, o indivíduo se lança ao conhecimento 

por meio de livros didáticos, revistas populares e nos veículos de comunicação, a exemplo 

do rádio, atribuindo a si elementos de motivação na experiência cotidiana. 

Benjamin coloca que o que os alemães liam, enquanto seus clássicos escreviam 

procura levar em conta algumas reflexões básicas sobre o tipo de popularidade que o rádio 

deve buscar nas suas amostras literárias. “Se o rádio se apresentou de maneira 

revolucionária sob tantos aspectos, deveria sê-lo antes de mais nada com relação ao que se 

entende por popularidade”. 

Benjamin (1986) comenta a questão da popularidade da rádio e traz concepções 

que podem ser aplicadas em relação a comunicação em geral, salienta que “na maneira de 

ver tradicional, a popularização - por valiosa que seja - é um produto derivado”. Discorre 

que antes do surgimento do rádio, quase não se conheciam meios de divulgação que fossem 

“propriamente populares ou correspondessem a finalidades educação popular”. Nesse 

período existia o livro, existia a palestra, existia o periódico: “todos, no entanto, eram 

formas de comunicação que não se distinguiam em nada daquelas, através das quais a 

pesquisa científica transmitia seus progressos para os especialistas”. (BENJAMIN, 1986, p. 

84.) 

A popularização se realizava, portanto, dentro das mesmas formas que a 

apresentação científica, revestindo o conteúdo de certas áreas do saber de um jeito mais ou 

menos atraente, procurando elementos de motivação da própria experiência cotidiana. A 

popularização era uma técnica subordinada, o que ficou comprovado pela sua avaliação 

pública, por meio do bom-senso das pessoas. 

Para Benjamin, a relação didática e teatral com as rádio-peça-literárias envolve a 

própria ciência, no sentido em que 

Não basta, portanto, lançar como isca um elemento atual qualquer a fim de 

despertar a curiosidade do ouvinte, para oferecer-lhe em seguida algo que 

ele poderia aprender também num curso qualquer de cultura geral. Pelo 

contrário, importa transmitir-lhe a certeza de que o seu próprio interesse 

pela matéria possui um valor objetivo, e que o seu modo de perguntar, 
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mesmo que não aconteça diante do microfone, visa a obter conhecimentos 

científicos novos. Assim, a relação exterior que reinava antes entre ciência 

e popularidade, é substituída por um procedimento novo que a própria 

ciência não pode mais ignorar. Pois aqui se trata de uma popularidade que 

não apenas orienta o saber em direção ao público, mas ao mesmo tempo 

orienta o público em direção ao saber. Em suma: o interesse 

autenticamente popular é sempre ativo, transforma a matéria do saber e 

atua sobre a própria ciência. Quanto maior a vivacidade exigida, por parte 

da forma em que se realiza tal trabalho didático, tanto mais imprescindível 

a exigência de que se desenvolva realmente Um saber vivo, não apenas 

uma vitalidade abstrata, não-verificável, genérica. Por isso, tudo o que foi 

dito vale, sobretudo para a peça radiofônica, na medida em que tem caráter 

didático. Quanto à rádio-peça-literária […]. Seria o melhor incentivo para 

esta tentativa, se pudesse cativar ao mesmo tempo o especialista e o leigo, 

embora por razões diferentes. Com isso, o conceito de uma nova 

popularidade parece ter encontrado sua definição mais simples. 

(BENJAMIN, 1986, p. 86). 

 

Como ilustração para o abismo existente entre a cultura da elite e as “outras” 

culturas, encontramos três grandes eixos que mostram a divisão realizada pelo homem no 

âmbito das culturas existentes na sociedade contemporânea, através dos estudos de Américo 

Pellegrini Filho e Yolanda Lhullier dos Santos (1989), separando estes tipos de cultura: 

– Cultura da elite: chamada de cultura erudita é tida como a cultura 

oficial, a “verdadeira cultura”, é a que se impõe perante os outros 

modelos e que diz o que é ou não arte, belo ou culto. 

– Cultura de massa: surgiu a partir da produção industrial dos meios 

de comunicação, da informação e da difusão de ideias através do 

avanço tecnológico que permitiu a reprodução em larga escala da 

informação, da arte.  

– Cultura popular: prioriza as manifestações de contato interpessoal 

ou grupo a grupo, com a observação direta e a participação como 

norte. É ela que mostra o cotidiano do povo que, muitas vezes, não se 

reconhece enquanto manifestação cultural, pois a realização faz parte 

do seu dia-a-dia. Com isso, pode-se compreender a diferença que 

marca a cultura, primordialmente, sob a ótica da cultura de elite, que 

se considera parâmetro de comparação para todas as outras 

manifestações existentes. Ainda mais pelo fato de que o surgimento 

de nomenclaturas para realizar essa divisão aumentou o abismo entre 

uma cultura e outra, inferiorizando uma e enaltecendo outra. 

 

Para o que nos interessa, a cultura popular finda se convertendo em cultura de 

massa, nunca podendo transitar “para cima”, para a cultura dita “de elite”. Assim, consta 
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que nunca teremos uma determinada manifestação cultural que funciona como popular e 

será aceita “no alto”, ainda que tenha referenciais eruditos. 

 

3.3 Jornalismo Cultural no Brasil 

Discutir jornalismo implica ater-se ao cotidiano, às mudanças que envolvem o 

cenário de produção do jornalismo atual no Brasil, ao jornalismo que se produz diariamente, 

sob uma perspectiva crítica. 

Piza (2004), afirma que pesquisas de opinião assinalam que os jornais não atraem 

mais, que uns dos motivos seria a repetição das pautas, os enfoques de forma superficial 

com um excesso de anúncios na notícia, que já foram constantemente abordadas pela 

internet e afirma que: 

 

O fenômeno é mundial, no relato da própria mídia e da literatura 

especializada. O modelo estaria fadado, acusam, porque os jornais 

perderam o encanto e perderam conteúdo. Correr as suas páginas, passar 

por suas editorias, evidenciaria estes sinais: a pauta é sempre a mesma e o 

enfoque idem; as informações veiculadas no jornal do dia seguinte, já 

foram exaustivamente abordadas pela Internet e pela tevê; há o predomínio 

da notícia, em detrimento da reportagem; e mais: superficialismo, 

proliferação de anúncios, uma série de vícios que contribuem para a 

necessidade de mudar. Problemáticas a que os cadernos de cultura também 

não estariam imunes (PIZA, 2004, p.94). 

 

O autor traz a discussão sobre a possível falência do jornalismo impresso, visto a 

realidade do fechamento de redações por todo o país, demissões atrás de demissões que 

problematiza colocando como hipótese a falta de atratividade, de novidades nas notícias. 

Comenta-se sobre a velocidade de informações na internet poderia ser uma das razões para 

o informativo perder seu encanto. Traz-se uma visão de que é necessária uma 

reestruturação, que é inviabilizada pelo alto custo de investimentos para o que seria uma 

repaginada na produção nos jornais diários.    

A ideia de reestruturação nos jornais impressos está ligada com o desenvolvimento 

do jornalismo cultural, que assim como a cultura é complexa e difícil de definir, o 

jornalismo cultural também sofre do mesmo mal, uma vez que “cresce lado a lado com o 

conceito de cultura.” (MOREIRA, 2012, p.15). Assim, o jornalismo cultural também passa 

por crises, relativas ao fato de a cultura muitas vezes ser elitista em outras, popular.  

Em relação a sua definição, Dora Santos Silva menciona no seu livro Cultura e 

Jornalismo Cultural, a falta de estudos sobre o jornalismo cultural. No entanto, do seu livro 
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é encontrada uma definição simples: “O jornalismo cultural submete-se paralelamente às 

práticas do jornalismo geral que conjuga com especificidades próprias do jornalismo 

especializado e, ainda do cultural (…).” (SILVA, 2012, p.71).  O jornalismo cultural é 

tratado como uma especialização, que dá notícia e aborda a cultura, com práticas advindas 

do jornalismo geral, com as especificidades do jornalismo especializado que também possui 

suas especificidades. 

No atual contexto e forma de cobertura do jornalismo cultural vê-se a necessidade de 

que algo também precisa ser feito para que essa especialidade da comunicação se torne mais 

atrativa e atinja melhores níveis. Assim como em outras áreas do jornalismo, especialistas 

apontam para a necessidade de mudanças. Muitas vezes visto como algo elitista, o 

jornalismo cultural está em todas as classes, mas a forma como a cultura tem sido tratada 

pode ser o ponto principal desse afastamento de interesse.  

Algumas discussões apontam para uma distinção de jornalismo cultural de 

jornalismo de divulgação, porque “se a cultura é um reflexo da sociedade, o jornalismo 

cultural contextualiza e informa sobre o acontecimento cultural”. Segundo Silva (2012) é 

importante também que não se associe esta área do jornalismo apenas à cobertura de 

entretenimento, porque “mediatizar a cultura é muito mais do que cobrir entretenimento” 

sobre essa afirmação explica: 

 

Os jornalistas culturais têm também de se aperceber de que a cultura é uma 

indústria e, portanto também deve ser abordada do ponto de vista 

econômico e político (e não apenas na vertente da criação artística ou do 

entretenimento). Por sua vez, há também que cobrir os assuntos variados 

de um ponto de vista cultural.” (SILVA, 2012, p.136). 

 

Gadini (2002) dialoga com Silva (2012), quando lança um olhar da importância 

social e afirma que “podemos dizer assim que o jornalismo cultural está relacionado com as 

notícias, fatos e situações que envolvem projetos, obras e iniciativas de preservação ou 

recuperação de espaços do patrimônio histórico e cultural do país.” (GADINI, 2002, p.31). 

Antes de compreender do que se trata o Jornalismo Cultural é necessária uma 

introdução ao conceito de “indústria cultural” proposto por Horkheimer e Adorno pela 

primeira vez em 1947 na obra Dialética do Esclarecimento. Os autores substituíram a 

denominação cultura de massa por indústria cultural, segundo Adorno (1967), com a 

intenção de eliminar a interpretação habitual que se trata de uma cultura que nasce das 

massas. Na realidade da indústria cultural Wolf (2009) destaca que o mercado de massa 

padroniza e organiza os gostos do público e as suas necessidades impõem estereótipos e 
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baixa qualidade. Esse sistema condiciona a forma e a função do processo da qualidade do 

consumo, bem como a “autonomia do consumidor. [...] A máquina da indústria cultural gira 

sem sair do lugar: ela mesma determina o consumo e exclui tudo o que é novo, que se 

configura como risco inútil, tendo elegido com primazia e eficácia dos seus produtos”. 

(WOLF, 2009, p. 76-77). 

Essa noção de indústria cultural tem sido criticada e relativizada por estudiosos 

como Morin (1987) que acredita em um exagero dos frankfurtianos e ressalta que apesar da 

indústria cultural transformar tudo em entretenimento, uma “ética do lazer”, ela apresenta 

dois extremos: a estandardização e a individualização. Para Thompson (1995) a indústria 

cultural tem tendência de alienar o indivíduo e alerta para recepção social provocada por 

produtos culturais que “envolve uma atividade contínua de interpretação e assimilação do 

conteúdo significativo pelas características de um passado social de indivíduos e grupos 

particulares” (THOMPSON, 1995, p. 139). 

O tratamento dado pela indústria cultural é apontado por Wolf (2009) 

responsabilidade sobre queda no interesse por cultura. A imposição de estereótipos e baixa 

qualidade aparecem como principais fatores.  

Dessa forma ao considerar esse pensamento de cultura o jornalismo cultural teria que 

tratar também de política, economia, polícia e entre outros segmentos, ou seja, de todo o 

conteúdo presente no jornal impresso e não haveria necessidade de um caderno cultural 

específico. Mas segundo Piza (2009) o conteúdo que engloba o jornalismo cultural é tudo 

aquilo considerado as “sete artes” (literatura, teatro, pintura, escultura, música, arquitetura e 

cinema).  

Rivera (2013) destaca que se o jornalismo cultural fosse entendido apenas a 

veiculação do gosto literário-artístico, deveria, então, ser chamado de Jornalismo de Artes. 

Sobre jornalismo cultural ele afirma que  

uma zona muito complexa e heterogênea de meios, gêneros e produtos que 

abordam com propósitos criativos, críticos, reprodutivos ou divulgatórios 

os terrenos das “belas artes”, as belas letras”, as correntes do pensamento, 

as ciências sociais e humanas, a chamada cultura popular e muitos outros 

aspectos que têm a ver com a produção, circulação e consumo de bens 

simbólicos, sem importar sua origem ou destinação (RIVERA, 2003, p. 

19) 

 

O Jornalismo Cultural possui um vasto campo de atuação que envolve manifestações 

das diferentes culturas, seja ela erudita, popular ou de massa. De forma sintética, a primeira 

como sendo a que privilegia os saberes das classes letradas, como artes e literatura, 
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enquanto a popular dá voz às manifestações oriundas da população, desconsiderando 

escolarização e que cobre a área de notícias culturais, como, por exemplo, filmes, peças de 

teatro e música, analisando-o com a missão de informar e opinar sobre a produção e a 

circulação de bens culturais na sociedade.  

Essa pluralidade temática nos leva a concluir que a sua tendência tem sido ampliar a 

abordagem para além das chamadas sete artes (música, dança, pintura, escultura, literatura, 

teatro e cinema), como inicialmente era seu propósito, inserindo assuntos como moda, 

gastronomia, design, além de fofocas sobre a vida de artistas populares. 

A forma de retratar o jornalismo cultural precisa ser repensada. Separações de 

classes letradas e a massa mostram que a especialidade tem perdido notoriedade nos 

noticiários. Essa escolha do que será visto por todos é uma escolha exclusiva das linhas 

editoriais. Os debates avançam para campos dos especialistas que fazem inúmeras 

abordagens tentando entender porque o jornalismo cultural no Brasil não mais encanta tanto 

quanto no final do século XIX e no início do século XX.  

Ao Jornalismo Cultural, em tese, cabe a reportagem e a seleção de material que serve 

de apoio ao leitor que deseja aproveitar seu tempo livre, seja no teatro, no cinema, ou até 

mesmo na televisão, sendo importante pelo valor agregado do que este serviço representa 

para boa parte da população. “Jornalismo é dosagem. Temas ditos eruditos podem ser 

tratados com leveza, sem populismo; e temas ditos de entretenimento podem ser tratados 

com sutileza, sem elitismo” (PIZA, 2004, p. 58) 

Segundo Piza (2004, p. 7), a rigor todos os fatos noticiados são culturais, afinal 

cultura está em tudo e é de sua essência misturar assuntos e atravessar linguagens. O que se 

pode notar é que desde os primórdios da atividade jornalística, assuntos culturais estão 

presentes nos meios de comunicação de massa, com abordagens e linguagens diferenciadas. 

Tendo como pressupostos 1) que o jornalismo é um lugar de distinção e 

que a cobertura do jornalismo cultural “dinamiza e documenta o campo de 

produção cultural, age na formação de públicos e fornece parâmetros de 

valor para a interpretação da cultura de determinado local e época” 

(GOLIN; CARDOSO, 2010, p. 185). 

 

No Brasil, os grandes nomes do folhetim no século XIX são os escritores José de 

Alencar e Machado de Assis. Pode-se afirmar que a literatura adentrava os jornais, 

influenciando inclusive na própria redação das notícias. É dessa época o desenvolvimento 

do “nariz de cera”, por exemplo. O folhetim – importado da França – tornou-se o grande 

chamariz dos jornais brasileiros. Capitão Paulo, de Alexandre Dumas, inaugurou o gênero 

no país ao ser o primeiro folhetim traduzido para o português, circulando no Jornal do 
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Comércio do Rio de Janeiro, a partir do ano de 1838(GOLIN; CARDOSO, 2010). Seu 

suplemento, o Folhetim, fez do jornal um dos pioneiros ao se voltar para temas relacionados 

à cultura (TRAVANCAS, 2000).  

O folhetim, ainda que no gênero ficcional, funcionava como um espelho do tempo 

presente, fazendo uso, entretanto, de uma linguagem subjetiva (SIQUEIRA, 2007). Os 

chamados literatos participavam ativamente dos jornais e trouxeram uma nova configuração 

de leitores para as publicações. Piza (2004) cita Pechman (1994, p. 5) para salientar que ele 

também nos lembra que “os romancistas são os primeiros a se darem conta de que o meio 

urbano, onde seus personagens se movimentam, é o cenário privilegiado para observação do 

mundo”.Piza associa o crescimento deste tipo de cobertura, no Brasil, à produção de 

Machado de Assis: “o jornalismo cultural só ganharia força no final do século XIX; e dele 

nasceria o nosso Henry James, Machado de Assis (1839-1908) que começou a carreira 

como crítico de teatro e polemista literário”. (PIZA, 2004, p.16.) 

Depois da geração de Machado de Assis e José Veríssimo, os jornais e revistas dão 

mais espaço ao crítico profissional e informativo, que não só analisa as obras importantes a 

cada lançamento, mas também reflete sobre a cena literária e cultural. (PIZA, 2004, p. 32.) 

É a partir do século XIX que se pode começar a pensar na constituição de um 

público consumidor de cultura na Europa. O aceleramento da urbanização propicia o 

aparecimento de museus, salas de teatro e concerto em todo o continente europeu. Gadini 

(2009) ressalta a relação entre a proliferação dos jornais e o aumento da “apreciação leiga 

das artes”. Aos poucos, esses movimentos vão dando forma a uma incipiente vida cultural: 

pode-se dizer que a cidade desloca a relação de sociabilidade dos nobres 

círculos palacianos, passando a configurar a efetiva existência de espaços 

públicos modernos. A crítica, já não voltada exclusivamente aos salões, 

ganha as ruas e também espaço em periódicos que passam a compor o 

emergente mercado literário e das artes em geral (GADINI, 2009, p. 127). 

 

Já no Brasil, no final do século XIX se passa a falar de um nascente jornalismo 

cultural, mas será somente a partir dos anos 1930 que se poderá pensar de fato em consumo 

cultural, tendo em mente a tardia urbanização e desenvolvimento socioeconômico 

(GADINI, 2009, p.129). Mesmo assim, o grande impulso da urbanização desse período 

impulsiona o fortalecimento do setor cultural. A criação de algumas universidades no país, 

como a Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1920, a Universidade de Minas Gerais 

(UFMG) em 1927 e a Universidade de São Paulo (USP) em 1934 (GOMES, 2000), 

contribuiu para o processo de consolidação de um grupo que passou a consumir informação, 

cultura e lazer regularmente. 
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O papel do cronista foi fundamental para os primórdios do jornalismo cultural no 

Brasil. De acordo com Piza (2004, p. 33), “o gosto nacional pelas crônicas, até certo ponto, 

sempre foi uma forma de atrair a literatura para o jornalismo, praticada por jornalistas, 

escritores e sobretudo por híbridos de jornalista e escritor”. O autor cita que além João do 

Rio, outras figuras se destacaram como de Carlos Heitor Cony, Carlos Drummond de 

Andrade, Otto Lara Resende, entre outros. 

Durante as décadas de 1930 e 1940, é possível mapear o fortalecimento de alguns 

setores da cultura que vão posteriormente estar relacionados com a criação de cadernos 

diários pelos maiores jornais brasileiros. A partir da década de 1940 é possível verificar a 

formação essa geração de críticos como Otto Maria Carpeaux, Álvaro Lins, Antonio 

Candido e Mario de Andrade que deixou sua marca para o jornalismo cultural brasileiro. 

Os anos 1950 foram palco de grandes transformações para o jornalismo cultural 

brasileiro: 

Os cadernos semanais da segunda metade do século XX, cujas 

características alguns contemporâneos ainda tentam resgatar, 

concentravam-se no debate, na exposição de ideias, na formação cultural e 

na divulgação de críticas e ensaios, com ênfase na literatura, em especial a 

brasileira, na publicação de poemas e contos. Em geral, o editor era 

escritor ou crítico e havia pelo menos um grande nome da área literária ou 

humanística associado ao caderno. Percebe-se, nesse caso, a iniciativa de 

cada jornal em agregar prestígio intelectual a suas páginas, acolhendo nos 

suplementos nomes legitimados por outras áreas do saber. Atingiam-se, 

assim, circuitos privilegiados de leitores e colaboradores (SEGURA; 

GOLIN; ALZAMORA, 2008, p. 74). 

 

Gadini (2003) relaciona a criação da maioria dos cadernos culturais nos anos 50 com 

o fortalecimento da indústria cultural no país, diretamente ligado a uma expansão do público 

consumidor de cultura. Mas o contexto é mais amplo:  

Aumento populacional, barateamento de algumas condições técnicas de 

acesso aos bens de consumo cultural, urbanização, desenvolvimento (em 

especial a partir do pós-guerra) dos sistemas de transporte rodoviário 

associado à industrialização automobilística, surgimento de espaços 

urbanos de sociabilidade, entre outros fatores que podem ser relacionados 

ao fortalecimento da esfera cultural e ao surgimento dos cadernos 

jornalísticos voltados ao setor (GADINI, 2003, p. 81). 

 

Seguindo o percurso do jornalismo cultural, os anos 1960 e 1970 foram palco de um 

novo embate. Entre diversas razões, mas principalmente em função da regularização da 

profissão de jornalista, de acordo com Gadini (2003), os jornalistas passaram a olhar com 
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ainda mais desconfiança para os acadêmicos, atacando sua linguagem e sua lógica 

argumentativa em prol de um leitor médio que não estaria interessado nesse jargão.  

Na década de 1980, quando a Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo, os dois 

principais jornais do país, consolidaram seus cadernos diários, a crítica literária vai 

perdendo espaço para diversos setores da indústria cultural e a cobertura jornalística, 

gradualmente, vai passar a priorizar uma lógica de serviço, dando grande lugar para o 

entretenimento. Assim, os cadernos passam a desempenhar um papel de “coprodutores” e 

são alçados a um lugar de protagonismo no campo da cultura. 

Burke (2002) afirma que os primeiros guias sobre os eventos culturais das cidades 

estavam publicados na forma de cartazes, iniciativa pioneira na Espanha dos anos 1500 e 

seguida posteriormente pela Itália, pela França, pela Alemanha e pela Inglaterra. Hoje em 

dia, ocorre de forma diferente, os cartazes deram lugar aos espaços de roteiro, agenda e 

serviço dos jornais impressos, que trazem informações de tudo, como, cinema, teatro, 

shows, musicais, palestras, programação cultural, como forma de informação à sociedade. 

Gadini (2009) corrobora com tal observação, quando afirma que a lógica do próprio roteiro 

cultural está galgada na ideia de prestação de serviço. 

Portanto, entendemos que a cultura deve ser vista forma diferente e fazer parte do 

domínio da necessidade. Conforme explica Menezes (1996), ao colocar que a cultura não 

deve ser vista como um segmento, devendo fazer parte da vida social como um todo, em 

diversas instâncias: 

Esta visão concentradora e espasmódica da cultura está 

consubstancializada, por exemplo, nos centros de cultura. O próprio termo 

centro introduz como necessária a ideia de periferia. Privilegiar o centro é 

se descompromissar com o que não é central. É hierarquizar os espaços da 

vida social e qualificá-los de forma discriminatória (MENESES, 1996, p. 

95). 

 

Traz-se a crítica em relação ao termo “centro de cultura”, em que se tenta qualificar 

o que acaba carregando uma significação de separação, discriminação. 

A cultura, inserida nessa dimensão da vida social, passou a ser vista por uma série de 

agentes, além do próprio Estado como uma possibilidade de novas ações e projetos. Um 

desses enfoques engloba a cultura dentro dos fluxos econômicos. Preterida pelos agentes 

culturais e pelos próprios teóricos da ciência econômica, a economia da cultura vem 

ganhando espaço a partir do momento que se percebeu que a cultura pode ser uma fonte 

geradora de empregos, renda, desenvolvimento econômico e turístico e promover o fluxo de 

pessoas e conhecimento, além de impulsionar as indústrias culturais. É pontual observar que 
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nosso estudo está focado no caráter do jornalismo como um lugar privilegiado de mediação, 

cumprindo uma função de intermediário dentro de um mercado de incertezas, traduzindo a 

lógica da oferta da economia da cultura (GOLIN; CARDOSO, 2010, p.142). 

A segunda metade da década de 1980 foi um período no qual os principais jornais do 

país sofreram uma transformação: a cadernização, um indicativo de que, focados como 

empresas, estavam mirando atingir um determinado grupo de leitores. Esse período foi um 

marco para a consolidação dos cadernos culturais diários dos dois principais jornais do país, 

a Folha de S.Paulo, com a Ilustrada, e O Estado de S. Paulo, com o Caderno 2, que teve 

papel protagonista nesse novo enfoque dado para a cultura dentro do jornal.  

De acordo com Piza (2004, p. 40), “os dois cadernos fizeram história de meados dos 

anos 80 até o início dos anos 90, sintonizados com a efervescência cultural que a cidade 

vinha ganhando e com o espírito de abertura democrática do país”.  

Percebemos que essas transformações estão entrelaçadas historicamente com 

ideologias de uma ordem com sentidos de uma construção político-cultural da sociedade, ou 

seja, influenciou de forma significativa o jornalismo cultural atuante no país. 

 

 

3.4 Os desdobramentos dos referenciais migratórios na Cultura de Rondônia 

O Estado de Rondônia é marcado por processos de povoamentos conturbados, que 

nos fazem refletir e conviver com a heterogeneidade resultante de sua ocupação 

caracterizada por “ciclos” e “fluxos”. Bhabha (1998) nos ajuda a compreender melhor esses 

processos de construção da sociedade, que constituem o sujeito e, como afirma Amaral, 

“nos mostram o local que a cultura deve ocupar”. (AMARAL, 2012, p. 90.) 

Os movimentos migratórios em seu povoamento foram responsáveis pela economia 

e formação étnica dos habitantes da região. O que justifica a diversidade cultural aqui 

existente. Conforme aponta Amaral (2012): 

A população rondoniense é uma das mais diversificadas do Brasil, 

composta principalmente de imigrantes oriundos de todas as regiões do 

país, preserva ainda os fortes traços amazônicos da população nativa nas 

cidades banhadas por grandes rios, sobretudo em Porto Velho e Guajará-

Mirim, as duas cidades mais antigas do estado (AMARAL, 2012, p. 91). 

 

Faremos então um breve traçado da história de Rondônia para compreender o 

contexto em que os discursos sobre cultura são apropriados, produzidos e reproduzidos 
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exatamente por se dá num meio de migração, de ocupação irregular ao longo dos séculos 

XIX e XX, em que membros de diferentes populações entram em contato. 

Na região Norte, o início do século XX, foi marcado pela retomada da construção 

da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) e pelo Ciclo da Borracha, importantes 

momentos que contribuíram para a formação da população miscigenada de Rondônia. 

Segundo Amaral (2012), pioneiros vindos de diversas regiões do Brasil, sobretudo 

do Nordeste, aportaram em Porto Velho junto com “estrangeiros norte-americanos, 

italianos, ingleses, gregos, hindus, espanhóis, portugueses, além de nacionalidades centro 

americanas como Barbados, Trinidad Tobago, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente 

e Guianas, além de Granadas e outras ilhas das Antilhas, com os negros denominados 

barbadianos”. 

A construção da EFMM deveria facilitar o escoamento da produção de borracha e 

das exportações bolivianas pelo rio Amazonas até o Oceano Atlântico. “Como o trecho 

encachoeirado dos rios Mamoré e Madeira impedia a navegação, Brasil e Bolívia 

vislumbraram a possibilidade de um negócio internacional”. (TEIXEIRA; FONSECA, 

2001, p. 138.) 

O Tratado de Petrópolis, firmado pelo governo brasileiro e boliviano em 1907, 

obrigava o Brasil a construir a Ferrovia Madeira–Mamoré, como contrapartida ao território. 

Pelo acordo, o espaço territorial do que hoje é o Acre, que pertencia à Bolívia, foi 

incorporado ao território brasileiro. Em contrapartida, o Brasil, além de pagar pelas terras 

acreanas, cedeu terras no Amazonas e comprometeu-se a construir a Estrada de Ferro 

Madeira–Mamoré (EFMM) para escoar a produção boliviana pelo rio Amazonas. 

Em contrapartida cedia algumas terras no Amazonas e comprometia-se a construir 

a Estrada de Ferro para escoar a produção boliviana pelo rio Amazonas. 

Desta forma teve início a construção da EFMM, no final do século XIX. A 

Madeira–Mamoré Railways Corporation Ltda contratou a empresa inglesa Public Works, 

que abandonou a empreitada logo no começo. A empresa americana P & T Collins deu 

sequência ao projeto com trabalhadores norte-americanos, irlandeses, italianos e brasileiros. 

A partir deste contexto, houve o direcionamento para aproveitar as “estradas” 

abertas ligando árvores, configurando vários seringais
12

, que eram muitas vezes instituídos à 

                                                           
12

 Designação das matas de seringueiras. Fazenda ou propriedade onde se explora a Hevea brasiliensis L., 

originária da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, conhecida pelos nomes comuns de seringueira.Sua madeira 

é branca e leve e, de seu látex, se fabrica a borracha. 
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força a partir da crueldade, ocasionando a morte de muitos seringueiros
13

 que estavam 

sujeitos ao regime de escravidão. 

A construção custou o sacrifício de milhares de trabalhadores de diversas 

nacionalidades, que enfrentaram grandes dificuldades devido às condições 

sanitárias da região, propícia a doenças entre as quais se destacava a 

malária ou impaludismo, como se chamava na época. 

Várias nacionalidades se fizeram representar na construção da Estrada de Ferro 

Madeira–Mamoré, “recriando na Amazônia o mito bíblico de uma nova babel do 

imperialismo” (Cf. TEIXEIRA; FONSECA, 2001, p. 140), fazendo com que passasse a 

haver vários “rios Babel”, ou seja, a confluência de povos em amplo espaço amazônico, 

com trocas comerciais bem parecidas aos batelões de seringais, que viriam a fazer sucesso 

quatrocentos anos depois. 

Diante todo processo contextual-histórico perpassado em relação a Rondônia, 

podemos pensar em alguns referenciais advindos desta contextualização migratória, que de 

certa forma estão relacionados a essa configuração de uma cultura vinda de outras culturas, 

de culturas que foram se fazendo tradicionais, de diferenças culturais que foram se 

acentuando. 

Sobre a diferença cultural, Bhabha (2007) alerta acerca da impossibilidade dos 

“modelos, das referências e dos padrões”, pois a própria cultura é a diferença cultural, “a 

incerteza ou indecibilidade cultural que se realiza na articulação da vida cotidiana”. O autor 

traz a visão da diferenciação entre classes, gêneros, raças e nações e a ideia da “cultura-

como-luta-política” (BHABHA, 2007, p. 65). 

Portanto, a realidade de nossa cultura encontra-se neste cenário de diferenciação, 

de heterogeneidade, observa-se um emaranhado de culturas distintas em que trocas são 

estabelecidas, vistas como bases para a constituição de uma cultura própria de Rondônia.  

Devemos considerar todas as complexidades que permeiam o espaço não só de 

Rondônia, mas também no âmbito da Amazônia como um todo, para compreender as 

práticas culturais em circulação com suas singularidades, considerando sua ligação com 

outros complexos culturais.  

                                                           
13

 Os seringueiros foram personagens típicos da região dos seringais. Foi o trabalhador que extraia o látex das 

seringueiras e viabilizava sua transformação em borracha natural. 
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Poucos são os estudos sobre a cultura tradicional em Rondônia, alguns estão dispersos de 

forma emergente, catalogados por projetos universitários
14

, porém sem vocação aparente de 

continuidade. Vê-se então, a importância de trabalhos que abordem cada vez mais sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 O Mapa Cultural de Rondônia http://www.mapacultural-ro.com.br & o Projeto Informatizando a Literatura 

de Rondônia, podem ser encontrados a partir do Grupo de Pesquisa Filologia e Modernidades. 
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SEÇÃO 4- OS SENTIDOS DOS DISCURSOS SOBRE CULTURA NA COLUNA 

“LENHA NA FOGUEIRA” DE ZÉ KATRACA 

Vejo descaso nacional com nossa cultura 

popular, pensam que a Amazônia, Porto 

Velho, Rondônia é só o boi-bumbá. Somos 

muito ricos em cultura. 

(Silvio Santos, Diário da Amazônia, 2016.) 

 

Nesta Seção, levando em consideração a Cultura em suas diferentes possibilidades, 

configurando-se como um conjunto de discursos e reflexões abordadas anteriormente, 

buscou-se analisar seu espaço destinado na Coluna Intitulada “Lenha na Fogueira”. 

Buscando primeiramente mostrar sua trajetória até o dado momento, refletindo que 

discursos sobre Cultura são materializados nessa produção do ambiente jornalístico, 

reconhecendo quais mecanismos desse processo e seus efeitos de sentido, imbricados nas 

relações de poder existentes. 

 

4.1 A Trajetória da Coluna “Lenha na Fogueira” 

Por volta de 1987, Silvio de Macedo dos Santos (70 anos), conhecido como Silvio 

Santos é convidado a trabalhar no jornal impresso A Tribuna, com a Coluna Carnaval 88 

inicia-se a projeção do personagem Zé Katraca, cujo nome surgiu em referência ao bloco 

carnavalesco Zé Katraca, de seu amigo Manelão, a Coluna foi criada para divulgar e 

comentar sobre a preparação para o carnaval do mês de outubro até fevereiro de 1988. 

Com a falência do jornal A Tribuna, Silvio Santos foi convidado a trabalhar no jornal 

O Estadão, que logo depois se chamou o Estadão do Norte. A Coluna do personagem 

passou a se chamar “Lenha na Fogueira” do Zé Katraca, pois passou não só cobrir sobre 

carnaval, mas também festa junina como o evento Flor do Maracujá. A princípio a Coluna 

abordava apenas assuntos relacionados à cultura e era publicada de março a outubro. 

Conforme relata colunista em uma entrevista: 

passei a ser apresentador de programa, e fui nesse movimento até chegar 

em 86 e o Rochilmer me chamar para escrever uma coluna sobre carnaval 

para seu jornal, A Tribuna. Era para concorrer com a coluna do jornal 

“Estadão do Norte“, assinada por um tal de Pierrô Apaixonado, que 

ninguém sabia quem era, e depois descobrimos que era o Vinicius Danin. 

Eu também tinha de usar pseudônimo. Eu e Manelão tínhamos um bloco, o 

bloco do Zé Atraca, que estava parado. Conversando com Manelão, ele 
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disse põe Zé Atraca para ficar eternizado. Daí ficou Zekatraca. Passou 

muito tempo e ninguém sabia que era eu, só quando fui para o Diário da 

Amazônia. Seu Hermínio colocou o título “Silvio Santos, mas pode me 

chamar de Zekatraca”. O Diário não tinha nem um ano de fundação, isso 

era em 94. (DIARIO DA AMAZONIA, edição do dia 23 de fevereiro de 

2016). 

 

Com a boa aceitação dos leitores a Coluna “Lenha na Fogueira” passou a ser diária 

com maior espaço na página e abordar assuntos de todos os segmentos da sociedade, Zé 

Katraca tornou-se um personagem folclórico com seus pitacos sobre a sociedade, política, 

cultura, saúde, segurança pública, educação e demais assuntos de relevância pública do 

Estado de Rondônia. Segundo Silvio Santos, o criador do personagem, Zé katraca não tem 

amigo, ao mesmo tempo em que é amado é odiado, pois critica a todos e luta pela cultura 

rondoniense. (matéria no blog vide anexo). 

Segundo o colunista, por meio da Coluna, do personagem, a cultura do estado teve 

várias conquistas, pois com as críticas conseguia-se a mobilização dos órgãos competentes 

(o discurso usado na mudança social), como por exemplo, o evento folclórico Arraial Flor 

do Maracujá15, conhecido pela competição entre quadrilhas, que era de responsabilidade do 

governo e seguia com dificuldades, passou a ser de competência da Federação Folclórica em 

2004. 

Figura 7 

 Linha 

do tempo da trajetória da Coluna do personagem Zé Katraca 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

                                                           
15

 Segundo BONITO e CORNIANI (2008), o nome da festa se origina de uma “quadrilha caipira” dos anos 50, 

que era organizada pelo Sr. Joventino Ferreira Filho, morador do Bairro do Triângulo em Porto Velho. Ele 

explica que, na época da festa, em junho, as mulheres colocavam flores de maracujá em seus cabelos para se 

embelezar e assim surgiu a inspiração para o batismo. No início, a festa era organizada pelos próprios grupos 

folclóricos, a partir de 1991 o Arraial foi inserido no calendário cultural – Turístico de Rondônia, passando a 

ser gerenciado pelo Governo do Estado de Rondônia, e co-realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho 

e a Federação de Quadrilhas, Bois-bumbás e Grupos Folclóricos do Estado de Rondônia. 
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As representações permitem que seja possível se posicionar nas definições de 

discursos sobre cultura, uma vez que subjetivadas, seja qual for a posição, interior ou 

exterior ao discurso encontram-se imbricadas. Levando-se em consideração essas 

representações apresentaremos um organograma sobre a pesquisa e os discursos imbricados 

sobre cada elemento tratado nas seções anteriores: 

 

Figura 8 

 

Organograma dos discursos imbricados na pesquisa 

Fonte: Elaboração da autora 

 

No desenvolvimento do estudo compreendemos alguns conceitos relacionados ao 

termo Cultura e procuramos quais conceitos são utilizados dentro dos discursos imbricados 

no jornalismo, buscando entender como tais discursos são significados dentro de um espaço 

diferenciado em sua classificação jornalística, como a Coluna, que também recebe 

representações e possui práticas que trazem outros discursos reproduzidos. 

 

 

4.2 O Personagem Zé Katraca: Um Intermediário à Identidade Cultural Rondoniense 

 

Em todo percurso da Coluna “Lenha na Fogueira”, em seus diferentes jornais 

percebemos como o colunista Silvio Santos, personifica seu pseudônimo Zé Katraca nas 
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narrativas como um herói, um personagem folclórico, que percorre todos os ambientes da 

cidade de Porto Velho onde a Cultura aflora. Em suas narrativas “Zé” sempre opina e até 

critica o próprio responsável pela Coluna, num jogo de discursos. Como o recorte abaixo: 

A coisa tá pegando fogo pro lado de alguns diretores de Diplomatas e 

Caiari. Quem leu o AM de ontem comentou que o Oscar foi muito injusto 

para com o Sílvio. Comentaram também que o Flávio jogou o Oscar na 

fogueira por falta de personalidade [...]Haroldo Castiel: esse negócio não 

leva a nada, Eriberto, irmão do Flávio: não sei não mas houve muita falta 

de consideração para com o Silvio. Bainha: assim como fizeram com 

Silvio podem fazer comigo. ZECATRACA: “vocês são iguais aos 

políticos, brigam, brigam, brigam e terminam bebendo juntos. Os 

brincantes que se lixem. (A TRIBUNA, edição do dia 27 de janeiro de 

1988.) 

Nesta perspectiva é que reafirmamos que o enunciado é caracterizado pela sua 

existência material, e que de acordo com Foucault (2007) essa materialidade desempenha 

um papel central na sua constituição, uma vez que “o enunciado precisa ter uma substância, 

um suporte, um lugar e uma data” (FOUCAULT, 2007, p. 116). Além do que, a identidade 

do enunciado é determinada pela sua materialidade, cujo regime a qual obedece situa-o na 

complexa ordem institucional. Logo, a identidade do enunciado é sempre relativa nunca 

absoluta, variando conforme o saber da posição que ocupa diante de outros enunciados. 

Em vista disso, pareceu-nos adequado considerar que a mecânica da construção do 

sentido só é possível a partir das trocas sociais e da necessidade de significar algo. Sendo 

assim, pode-se considerar o ato do colunista narrar sobre eventos culturais, sobre tudo 

relacionado a cultura local, informando como sendo a natureza do saber transmitida sob 

efeito de verdade
16

  como uma forma de valorizar a cultura da sua cidade. 

Constatamos então que as comunidades desejam fortalecer pontos de memória 

histórica e cultural, Foucault (2002), sobre esta visão afirma que cada sociedade possui uma 

coleção ritualizada de discursos, que se recitam em circunstâncias determinadas como uma 

forma de preservar um segredo ou uma riqueza. Esses discursos são retomados de forma 

solidária, como ocorre na Coluna, quando por meio do pseudônimo/personagem “Zé 

Katraca” é colocado no lugar de uma figura folclórica que defende sua cultura, a cultura de 

popular, como afirma o próprio colunista, Silvio Santos em uma entrevista no enunciado 

abaixo: 

                                                           
16 Tal efeito de verdade que vem da representação legitimada de que o jornal tem a função de falar a verdade e 

é utilizado como meio discursivo, ocupando-se dos fatos e de sua representação, que nasce da interação entre 

vários discursos. 
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Zé Katraca é um ícone do folclore sempre defenderá nossa cultura, 

frequenta os locais e eventos que promovem a cultura local e sempre deixa 

sua opinião e participação, embora não agrade a todos. (DIÁRIO DA 

AMAZÔNIA, edição do dia 23 de setembro de 1988). 

Percebemos no discurso apresentado, tal relação enfatizada pela Análise do 

Discurso, onde o sujeito toma a linguagem como prática discursiva, quando utiliza seu 

trabalho no meio jornalístico para reproduzir dos seus anseios na sociedade de uma cultura 

que seja valorizada. Então vemos que os sentidos que transformam, e não vemos apenas o 

processo como instrumento de comunicação, pois a linguagem só significa porque é 

constituída por aspectos histórico-político-ideológicos que são internalizados pelo sujeito 

colunista. 

Nesse sentido, o analista explora os gestos de interpretação do sujeito (sua 

posição), na determinação da história, tomando o discurso como efeito de sentidos entre os 

interlocutores (PÊCHEUX, 1990). O sujeito se inscreve em uma formação discursiva para 

que as suas palavras tenham sentido e ele se reconhece nos sentidos que produz, assim como 

ocorre na produção do sujeito colunista na “Coluna Lenha na Fogueira”. 

 

4.3 Alguns discursos sobre cultura da Coluna “Lenha na Fogueira” 

Levando em consideração o conceito da Filologia Política que concebe a Cultura 

“como um complexo que envolve tanto padrões de comportamento como crenças, 

instituições políticas e sociais, valores e necessidade espirituais e materiais, transmitidos 

pela tradição oral e/ou escrita, desenvolvidos por uma determinada Sociedade”, percebe-se 

que a Cultura organizada como Sociedade é capaz de preservar as suas tradições e de 

combater inovações nocivas à identidade política cultural do de um grupo.   

Alguns discursos interpelados na Coluna contribuem com esse olhar sobre a 

importância de discernir a atividade cultural local, buscando algum destaque original nesses 

agrupamentos, diferentes dos paradigmas já convencionados pela sociedade. 

É importante destacar que o discurso citado aqui não é atravessado pela unidade do 

sujeito e sim pela sua dispersão; dispersão decorrente das várias posições possíveis de serem 

assumidas por ele no discurso. Nesses termos, o sujeito postulado por Foucault é um sujeito 

discursivo. Tecido nas malhas do discurso, ele representa uma pluralidade de posições. Para 
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o autor, a constituição do sujeito se dá, indefinidamente, mediante os jogos de verdade aos 

quais este se vincula. 

No discurso sobre Cultura, especificamente na Coluna, que carrega toda uma 

representatividade advinda dos jornais, vemos que sua imagem está ligada à credibilidade de 

poder dizer/transmitir determinado saber.  Nesta perspectiva, a posição de cada 

sujeito/profissional aponta a formação discursiva a que pertencem, e esta é 

consequentemente revelada pelas marcas dos seus enunciados. 

Ao assumirem a condição de práticas discursivas sejam institucionais ou 

profissionais da área de comunicação, convivem com o legado de tais práticas, pois no caso 

do jornal, os discursos são legitimados, autorizados e qualificados em dizeres e ideologias. 

Ou seja, seus discursos/notícias são tomados por essa representatividade de poder e termos 

de alcance e influência em relação aos sujeitos.  

Na Coluna “Lenha na Fogueira”, o jornalista está ciente tanto da linha editorial do 

jornal, quanto da cultura organizacional. Então, eles sabem de acordo com esses critérios o 

que pode e deve ser dito. Em análise do trecho vejamos um sujeito dotado de compreensão 

crítica que se diz defensor da Cultura, e que faz parte dela, ou pelo menos que pensa que é e 

faz imerso em suas formações discursivas: 

 

Silvio Santos – O prazer de fazer música é uma coisa inexplicável. Mesmo 

antes de compor minha primeira música, costumava ficar tirando versos 

em cima de músicas que ouvia no rádio; colocava minha letra nas músicas 

dos outros, fazendo o que chamamos de gozação, brincadeira. Depois 

passei a compor minhas próprias músicas. Fico super emocionado ainda 

hoje ao ver milhares de pessoas cantando minhas marchinhas, como é o 

caso do hino da Banda do Vai Quem Quer e do samba Ceará de Iracema, 

composto para a escola de samba Pobres do Caiari (DIARIO DA 

AMAZONIA, edição do dia 23 de fevereiro de 2016). 

O responsável pela coluna, Silvio Santos em seu discurso enfatiza seu envolvimento com o 

mundo cultural e narra qual sua contribuição para o carnaval local apelando para o emocional. 

Portanto, vemos o discurso de um sujeito constituído pela formação dos dois lugares do meio 

jornalístico e do meio cultural, tenta unir os dois lados para sua satisfação individual e coletiva. 

Criei a Associação das Escolas de Samba em 89, fiquei três mandatos, e o 

Cabeleira criou a federação em 2002. Depois dele fui presidente dois 

mandatos da Federação, e parei. De uns tempos para cá a coisa apertou 

muito, é muito controle, burocracia, o Tribunal de Contas, e não tem quem 

não esteja, de algum modo, respondendo por alguma coisa. Hoje eu 

participo das discussões, assessoro as federações de escolas de samba e a 

de folclore, pertenço à diretoria, mas não quero mais ser presidente. Meu 

negócio é trabalhar pela cultura, não sei fazer outra coisa. (DIÁRIO DA 

AMAZÔNIA, edição do dia 23 de fevereiro de2016). 
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Defende-se a ideia de trabalhar para a cultura como parte de sua identidade quanto sujeito, 

e afirma-se que se não fosse isso não saberia-se o que faria enquanto sujeito em sociedade marcando 

aí como a cultura foi significada e como acaba sendo materializada depois em suas práticas 

discursivas na coluna “Lenha na Fogueira”.  

 

Figura 9 

 
 

Projeção da análise de publicações dos recortes por ano e trajetória da Coluna em jornais 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Vemos acima a projeção temporal dos recortes de enunciados utilizados para 

pesquisa, salienta-se que nem todos serão aqui citados, mas foram importantes e utilizados 

para entendimento na analise e serão apresentados nos anexos. 

Na prática do jornalismo cultural, o sujeito jornalista/colunista e também 

cidadão envolvido com a cultura (O colunista responsável também participa dos eventos 

locais como cantor e compositor), ao entrar em contato com os eventos culturais e o 

colunismo na redação do jornal, exerce práticas discursivas entre artista-texto-leitor.  

Assim, compreendemos que precisamos analisar divulgação do jornalismo 

cultural numa perspectiva discursiva, em que jornalista e o leitor sejam vistos como 

posições-sujeito na relação da valorização da cultura local. Ao entrar em contato com 

eventos culturais, com os textos da formação discursiva do jornalismo e com os leitores que 

escolhem ler e acompanhar a coluna estabelece elo com manifestações que marcarão vários 

momentos históricos, reconhecendo nesse processo interdiscursos, “efeito de sentido entre 

interlocutores” (ORLANDI, 2007, p. 76), que é atravessado por uma multiplicidade de 

sentidos. 
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4.4 Os sentidos dos discursos sobre cultura de Zé Katraca 

A Filologia Política vê o discurso como espaço de significância recortado de um 

texto maior, ou inteiro, contendo diversos argumentos, informado sócio-historicamente, 

dependente de injunções político-econômicas e socioculturais, sempre representativo de um 

grupo dentre outros existentes na Sociedade ou Cultura, com a intenção de preservar ou de 

modificar uma situação de domínio ou de equilíbrio linguístico-cultural. Para ela, o estudo 

deve partir do discurso como realidade primeira originária de uma realidade sociopolítica, 

visão que se discorrerá nossa análise em questão. 

É oportuno destacar primeiramente que no jornalismo, a verdade está sujeita a um 

mero efeito de poder, e efeitos de sentido, dentro e fora daquela formação discursiva e, 

significar o verdadeiro seria produzir um valor de verdade por meio de um discurso de 

relatos. Conforme podemos analisar a seguir: 

O Bosco, mestre de bateria, retrucou: “Cléverson, fica na tua que essa 

estrela não brilha tanto, essa já é ameaça-x-O Carlinho Mocidade era todo 

atenção para secretária de assuntos domésticos do “Caqui”-x-Bainha: “Zé, 

fala bem ou mal mas fala de mim”-x-Torrado está no Rio, lá foi 

corntratado por M. C. Produções e gravou o samba do bloco “Ginge do 

Sapo”, de Rio Branco-Acre. Parabéns Torrado! (A TRIBUNA, edição do 

dia 13 de janeiro de 1988.) 

 

A Coluna, que neste período no jornal A Tribuna, tinha o nome de “Esquentando 

os Tamborins” fazendo referência ao instrumento utilizado nas escolas de samba, em seu 

próprio nome traz a intenção de representação do que viriam ser os assuntos da Coluna. 

No discurso autorizado pela legitimação de poder, verdade e prestígio carregados 

do jornal impresso, o colunista, sujeito do discurso utiliza, mas uma vez a liberdade para 

escrever de forma simples a caracterizar aproximação do seu público e do cenário cultural 

em questão, do carnaval das escolas de samba, com a personificação do personagem Zé 

Katraca, quando coloca que a figura Bainha pede que fale dele a qualquer custo. Ou seja, 

temos ai uma valorização mesmo que inconsciente do autor, que incita que Zé está presente 

e que as pessoas o lêem e que querem que fale delas. 

Segundo Charaudeau (2007, p. 48) não se deve confundir valor de verdade e efeito 

de verdade. O valor de verdade estaria mais para aquilo instrumentalizado cientificamente; 

enquanto que o efeito estaria ligado à subjetividade do sujeito e sua relação com o mundo, 

julgando a verdade como aquilo passível de compartilhamento e adesão convicta. 
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Diferentemente do valor de verdade, que se baseia na evidência, o efeito de 

verdade baseia-se na convicção [...] O que está em causa aqui não é tanto a busca de uma 

verdade em si, mas a busca de credibilidade, isto é, aquilo que determina o “direito à 

palavra” dos seres que comunicam, e as condições de validade da palavra emitida. 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 49.) 

No recorte abaixo vemos o discurso disseminado sobre o termo tradicional, quando 

coloca-se que o bloco já desfila há mais de vinte anos no carnaval de rua, traz a 

representação de carnaval local, popular e supervalorização ao usar o termo 

“abrilhantando”: 

 

O tradicional bloco da cobra que há mais de 20 anos desfila em nosso 

carnaval de rua, mais uma vez estará abrilhantando com sua presença no 

carnaval. (A TRIBUNA, edição do dia 20 de janeiro de 1988) 

 

Reforça-se a idéia de tradicional divulgando a apresentação do bloco, dando um 

valor de verdade sobre o fato. Com base nisso, parece-nos apropriado situar os meios de 

comunicação com o encargo de dizer aquilo que deve funcionar como verdadeiro, sob efeito 

de verdade, produzido para circular e ser consumido, estando submetido à constante 

incitação econômica e política, e transmitida sob controle, passível de lutas “ideológicas”, 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de 

verdade: isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem os enunciados 

verdadeiros ou falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que tem o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro. (FOUCAULT, 2009, p. 12.) 

 

Charaudeau (2007) corrobora com Foucault quando explica que podemos 

considerar que tais lutas ideológicas são da ordem do imaginário e se baseiam nas 

representações de um grupo social e no que se pode garantir o que é dito. Nesse caso, os 

meios discursivos empregados devem aproximar-se da autenticidade ou da verossimilhança 

dos fatos e o valor das explicações dadas. Sendo assim, a verdade não se situa no discurso, 

mas no efeito que este produz. Conforme podemos observar no enunciado: 

Nosso Carnaval está acabando, precisamos nos unir, vamos acabar com 

as brigas de bastidores, palavras do Oscar, vice-presidente da escola de 

samba “Os diplomatas’. Por esta Coluna tenho chamado a atenção dos 

dirigentes de agremiações para que se organizem, através de uma 

entidade que possa representá-los, perante a comunidade. O hoje saudoso 

Leônidas o Carol Chester, juntamente com o José Carlos Lobo e o 
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Haroldo Castiel, tentaram implantar a associação em 1986. (A TRIBUNA, 

edição do dia 20 de janeiro de 1988.) 

 

Constata-se no trecho o senta verdade no efeito da propagação do discurso de que a 

união faz a força do grupo, que tal união precisa ocorrer para que o bem que tanto se 

aprecia, no caso o carnaval, visto como o seu delírio cultural que não possa acabar. O sujeito 

coloca-se como ativo no processo do discurso pela luta cultural, que está fazendo sua parte, 

pois comenta que tem “chamado a atenção” e colocado uma sugestão de resolução do 

problema, mais uma vez o poder do dizer é referenciado, uma vez que lança que é 

importante a implantação de uma associação. 

Constata-se no trecho o discurso de que a união do grupo precisa acontecer O 

sujeito coloca-se como ativo no processo do discurso pela luta cultural, que está fazendo sua 

parte, pois comenta que tem “chamado a atenção” e colocado uma sugestão de resolução do 

problema, mais uma vez o poder do dizer é referenciado, uma vez que lança que é 

importante a implantação de uma associação. 

Percebemos que os sujeitos são chamados a compartilhar do mesmo universo de 

efeitos de sentido pré-construídos. Um já-dito construído socialmente de que a união do 

grupo com a mesma finalidade dará certo e que confere valor à “verdade”, mobilizando 

outros discursos que são operacionalizados através da memória para além do texto narrativo. 

Memória de que grandes conquistas e lutas sociais ocorreram e tiveram sucesso por meio da 

organização de todos por um bem em comum. 

Desse modo, consideramos que os sentidos são constituídos, entre outras coisas, 

por essa articulação com a memória discursiva do leitor em vários aspectos e que o discurso 

conduz a presença de outros sentidos, transporta as palavras do Outro, ancoradas a saberes 

estabelecidos, provenientes de outros sentidos que já circulam. 

No trecho a seguir, os bastidores dos desfiles de escolas de samba da cidade se 

tornaram  

O presidente Cabeleira, do bloco Improvisados do Armário Grande, 

pretende, caso seja campeão neste carnaval, transformar o bloco em 

escola de samba do 2.º grupo. Para isso, os diretores Alex, Ducan, 

Wilson, Fonseca e Dona Nega vem se reunindo constantemente na 

sede do bloco, que fica na Pio XII, proximidades da Esplanadas das 

secretarias […]. Os improvisados além de contarem com o apoio dos 

vereadores João Paulo das Virgens e Lucindo Quintans, terão em 

suas fileiras parte da bateria da Castanheira. É isso ai, com força e 

boa vontade ainda se faz um carnaval… (A TRIBUNA, edição 

publicada dia 13 de janeiro de 1988.) 
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Observamos o caráter de divulgação política da Coluna, como estratégia para 

convidar que outros representantes políticos queiram participar e apoiar os carnavais. O 

sujeito do discurso utiliza o meio, e dentro do discurso de informação quando narra sobre as 

reuniões do bloco e inclusive informa o local onde ocorrem, traz mascaradamente a 

promoção dos representantes. Assim, como ocorre no enunciado abaixo: 

 

A partir de hoje você já pode adquirir as camisetas da Banda do Vai 

Quem Quer ao preço de Cz$ 500,00 nos seguintes locais: Chaveiro 

Gold, Bangalõ Bar, Mirante I, e com o Gildo. A Banda fez ontem 

seu primeiro ensaio. Manelão colocou os músicos no ponto e tudo 

indica que a Banda, versão 88, será a melhor. Vamos juntos minha 

gente, o maior bloco da Amazônia vai sair. (A TRIBUNA, edição do 

dia 20 de janeiro de 1988.) 

 

O recorte mais uma vez mostra a mistura de discursos onde o dito (discurso) é 

utilizado para direcionar outro, a partir da informação sobre o ensaio da escola e o 

andamento da preparação do grupo, o discurso comercial transparece explicitamente ao 

divulgar-se o valor das camisetas do bloco carnavalesco.  Já o trecho a seguir apresenta um 

enunciado aparentemente simples, porém permeado de sentidos. A forma verbal na terceira 

pessoal do plural carrega acepções de pluralidade e de participação, causando efeitos de 

homogeneidade do grupo, sem apontamentos de discordâncias, porém de conflitos: 

Outra quadra que visitamos foi a da escola de samba ‘Império do Samba’ 

do nosso amigo Mirim. Abateria, sob comando do Dola, está firme e com 

uma cadência fora-de-série. Carlinho Maracanã, carnavalesco, nos 

informou que o presidente Mirim está passando por uma série de 

dificuldades para coloca a escola na avenida, porém, com muito esforço, 

espera que seu enredo ‘Cem anos de escravidão’ seja apresentado ao 

público. (A TRIBUNA, edição do dia 10 de fevereiro de 1988.) 

  

No enunciado o colunista expõe as dificuldades e uma figura participante desse 

cenário de carnaval e numa linguagem simples procura se aproximar do seu público, 

mostrando “serviço’ quando diz que fez visitas a escolas de samba da cidade. 

O discurso apelativo toma vez, e o já dito, dito novamente para causar um efeito de 

sentido, para que a Associação dos Blocos e Escolas de Samba, de Porto Velho ocorra de 

fato, observa-se o sentimento do discurso de defesa da cultura local, proferido apelando para 

o emocional, E No final do enunciado esse sentido é retomado, o enunciador, afiançado pela 

sua posição, revela sua tarefa de lutar por essa união disseminada, onde o sujeito do discurso 

com seu personagem Zé Katraca, enfatiza tal união para que “nosso carnaval não morra”. 
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Se os carnavalescos levarem à sério o carnaval, ouvirão nossos apelos que 

agora foram reforçados pelas palavras do Oscar, e por certo criarão, de fato 

e de direito, a Associação dos Blocos e Escolas de Samba, de Porto Velho. 

Vamos nos unir para que nosso carnaval não morra… (A TRIBUNA, 

edição do dia 20 de janeiro de 1988.) 

 

O enunciador acima recorre ao aspecto emocional em seu discurso. Sem sair de sua 

formação discursiva e sem negar sua posição, o sujeito endossa o efeito de suas palavras ao 

chamar o interlocutor pensar em tal a situação.  

No enunciado abaixo ocorre o discurso de cobrança que traz toda a revolta em 

torno da questão da cooperação do Estado, visto ai a falta de representação política positiva 

para os eventos culturais de Porto Velho, 

Segundo o presidente Manelão, a “Banda do Vai quem Quer”, este não 

provavelmente não terá camisetas, isto porque, no carnaval passado ele 

teve um prejuízo da ordem de Cz$ 130mil, pois quase ninguém comprou 

as camisas e nossas autoridades não cooperam com nada, apesar de usarem 

a Banda para fazer a abertura do carnaval de rua, é isso aí, usa a Banda 

todo mundo usa, agora ajudar que é bom ninguém ajuda, mesmo assim 

iremos para a avenida com dois trios elétricos e mais os músico, não 

vamos distribuir bebida, porém prometemos um grande Carnaval para o 

povo, com camisa ou sem camisa, a Banda “Empurrando Vai”… (A 

TRIBUNA, edição do dia 27 de janeiro de 1988.) 

 

O sujeito do discurso “Manelão’ profere o enunciado como uma forma de “bronca” 

a sociedade por não ter comprado as camisas e a chateação com a desvalorização das ditas 

“autoridades” que são tomadas como culpadas pelo ocorrido. 

Salienta-se o oportunismo de tais autoridades usarem o bloco carnavalesco para a 

abertura do carnaval sem ajudar em nada e encerra com o discurso enaltecimento com o 

fazer cultural, por trazer o pensar de que apesar das dificuldades continuarão e tentarão 

fazendo o possível para o dito “povo” com o discurso de ironia nos dizeres “Empurrando a 

Banda vai…” 

O trecho abaixo busca criticar a posição do grupo, que não estão se importando 

com cultura por eles entendida da região: 

A coisa tá pegando fogo pro lado de alguns diretores de Diplomatas e 

Caiari. Quem leu o AM de ontem comentou que o Oscar foi muito injusto 

para com o Sílvio. Comentaram também que o Flávio jogou o Oscar na 

fogueira por falta de personalidade […] Haroldo Castiel: esse negócio não 

leva a nada, Eriberto, irmão do Flávio: não sei não mas houve muita falta 

de consideração para com o Silvio. Bainha: assim como fizeram com 

Silvio podem fazer comigo. ZECATRACA: “vocês são iguais aos 

políticos, brigam, brigam, brigam e terminam bebendo juntos. Os 

brincantes que se lixem. (A TRIBUNA, edição do dia 27 de janeiro de 

1988.) 
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O enunciado narra um desentendimento em que o sujeito do discurso brinca com as 

vozes do dizer, expõe as figuras desse cenário carnavalesco, e usa seu pseudônimo para 

produzir dizeres também, ou seja, discursos que criticam até mesmo seu agir, quanto sujeito 

“Silvio Santos” (jornalista da Coluna), o modo de dizer ou trazer o discurso de critica aos 

carnavalescos que ao invés de cuidarem dos interesses, dos seus papeis sociais dentro do 

cenário da cultura da cidade acabar reproduzindo outros efeitos além do procurado ao 

narrar, o sentido de personificação do personagem Zé Katraca, que mais uma vez se insere 

nesse espaço para defender sua cultura. 

A figura abaixo marca a mudança de espaço da Coluna, outro lugar que ela começa 

a significar, com novas regularidades de uma nova instituição: 
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Figura 10 

 

Coluna “Lenha na Fogueira” no Jornal Diário da Amazônia 

Fonte: (DIÁRIO DA AMAZÕNIA, 14 de fevereiro de 1999) 

 

A Coluna com a mudança de instituição, e período, como apresentado na figura do 

recorte do jornal Diário da Amazônia, ganha uma nova configuração em relação ao visual. 

Agora não temos somente notas com os bastidores de carnaval de rua, com o teor de fofocas 

e intrigas, temos também novas inserções de imagens para ilustrar os enunciados, e 

influencias da mudança do novo contexto de informação e tecnologia do período. A Coluna 

ganha uma marca, imagem, que dinamiza seu visual, tal marca da fogueira faz a ligação, da 

representação do nome da Coluna “Lenha na Fogueira” com a imagem da fogueira de São 

João, lembramos aqui que a denominação surgiu da referenciação das coberturas culturais 

que também passaram a ser realizadas no período das festas juninas.  



101 
 

Outro aspecto oriundo dessa evolução no mundo da informação e tecnologia foi a 

possibilidade do colorido às páginas dos jornais, principalmente nas páginas culturais, que 

trazem consigo simbologias de alegria, vida e cores forte que transmitam essa representação 

de alegria, passou a fazer parte do colunismo em Porto Velho como mostra a figura a seguir: 

Figura 11 

 

 

Parte da Coluna “Lenha na Fogueira” no Jornal Diário da Amazônia 

Fonte: Diário da Amazônia do dia 03 de fevereiro de 1999. 

 

No período da figura, a Coluna passou a dividir espaço com as matérias sobre 

assuntos ligados a cultura. Analisando o novo espaço do caderno onde a Coluna está 

situada, percebemos a reprodução de outros discursos em relação ao mundo cultural 

colocando como entretenimento, a matéria da figura acima, por exemplo, utiliza da imagem 

de sensualidade para chamar atenção do público para evento a ser divulgado para mais. Na 

matéria “Folião desabafa pelo emeil” da figura, narra uma reclamação de um folião 

mandada por email (mais um elemento do contexto-histórico de mudança tecnológica do 

período de produção da coluna). 

Reescrevendo e analisando alguns enunciados na matéria, percebemos que sugere-

se que a Coluna tem um retorno do público, uma possibilidade de interação, talvez uma 
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considerada confirmação de que os discurso (re)produzidos por “ZÉ” como o chama o 

folião surtiram efeitos.  Conforme trecho retirado do recorte abaixo: 

Zé, eu não costumo meter a colher onde não devo. E nem adotar o 

pernóstico, como o Antonio Alves define aqueles caras chatos que pregam 

idiotices aos quatro cantos, emitindo opinião onde não é chamado, enfim, 

porém não posso deixar de fazer uma observação nessa novela chamada 

Carnaval de Rua. Primeiro lugar porque há 10 anos venho acompanhando 

esse jogo de empurra que se inicia em janeiro e termina com um carnaval 

que deixa a desejar para a capital como Porto Velho [...] apenas acho que 

falta atitude nesse sentido. Cobrar da prefeitura?Acho que deveriam exigir 

avenida limpa, iluminada, estrutura arquibancadas, instalações sanitárias 

decentes e organizadas. (DIÁRIO DA AMAZÕNIA, 1999, p.1 cad.b) 

 

No trecho vemos o teor crítico da coluna que lança o descaso com o carnaval, que é 

o tema tratado de forma sólida pelo colunista, pois ele entende e faz parte desse mundo, 

como compositor e integrante dos grupos carnavalescos. 

Solange Ramos afirma que, “geralmente, o crítico se especializa em determinada 

arte ou estilo e procura ter sólida formação teórica para expor suas opiniões” (RAMOS, 

2001, p. 35). Solange cita também que a crítica é normalmente subjetiva, mas com 

embasamento. “Pela informação técnica que o crítico coloca em suas matérias, o leitor terá 

mais dados para fazer a sua própria avaliação” (RAMOS, 2001, p.36). 

Nesse contexto, fica evidente a importância da crítica, que cumpre um papel 

fundamental de formar o leitor e de fazer com que ele pense em aspectos que ele nunca 

havia pensado antes. Mas em termos de qualidade, nem sempre é possível encontrar esses 

ingredientes no jornalismo cultural. A avaliação de um texto crítico por um leitor “amador” 

baseia-se apenas nas informações que vão ao encontro do que o próprio leitor pensa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em Rondônia, diversos redatores em jornais diários constroem personas midiáticas 

que, antes e depois da mídia eletrônica, conseguiram e conseguem manter-se como 

referenciais no jornalismo. Decerto o mais constante, em quase trinta anos de trabalho, será 

o Personagem Zé Katraca, que se tornou uma espécie de intermediário do que seria tarefa 

dos buscadores de uma incerta identidade cultural rondoniense. Não pretendemos efetuar 

aqui um percurso completo no jornalismo do Estado de Rondônia, nem pretendemos efetuar 

uma pesquisa no que seja o jornalismo Cultural local, muito menos desejamos preencher 

uma lacuna no estudo biojornalístico do criador da persona do Zé Katraca. O modesto 

propósito deste Trabalho foi partir da Coluna “Lenha na Fogueira” (contida na página 

cultural do Zé Katraca) para um esboço do que sejam os temas mais recorrentes encontrados 

com relação ao campo cultural que diga respeito à identidade cultural rondoniana –a partir 

da perspectiva portovelhense, que seria algo colonizadora com respeito às demais cidades 

do Estado, mas nunca sugerido um intuito impositivo ou “conquistador”. 

Tomando Cultura como ponto central nos fenômenos sociais, vista como 

determinante na alteração dos modos de viver, revela-se a sua importância e a importância 

de estudos que proponham descrever e refletir sobre como ocorrem esses fenômenos sociais 

e quais mudanças no âmbito cultural são incentivadas no meio do jornalismo, em especial 

na Coluna, visto que a Cultura está sempre relacionada na organização das atividades, nas 

instituições, nos discursos, nas metas finalísticas, inclusive as econômicas, enfim, nas 

relações todas em sociedade, em qualquer momento histórico. Procuramos enfeixar a 

Cultura como um todo, derivada da abordagem à coluna deste muito representativo 

jornalista. 

Como se sabe, o jornalismo como construção da realidade passa primeiro que tudo 

pela necessária matéria concreta de possuir o ambiente para veicular cada perspectiva, que 

se enfrenta a outras. O discurso no jornal impresso tem de ser o discurso de quem pode 

imprimir um jornal. Quando se fala de discurso estamos falando de opinião publicada (do 

que se deixa publicar) pelo proprietário do meio, nem sempre de opinião “pública”, no 

sentido de ser aquela majoritária na Sociedade. Em Rondônia, segue-se a regra: o jornalismo 

e o discurso jornalístico acompanham aquilo que interessa a quem publica. O diferencial 

positivo, porque parece menos tensos os espaços de Cultura centralizada do que o de 

política ou o de economia, derivam da maior liberdade que se teria o fazer político-cultural 

em Colunas que defendam pontos de vista controversos em matérias concretas que sejam 
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“nossas”, os ritmos e as danças, a Flor do Maracujá, bois bumbás, o Carnaval, dentro da ou 

fora de época, consumo e consumismo, gastronomias e comidas locais e importadas, 

cantores, locais e também os importados, tudo reunido em carrossel. 

A busca pela identificação e compreensão do tratamento dado aos temas culturais de 

Porto Velho exigiu grande atenção de análises de ideologias e de discursos sobre modelos 

de despesas ou investimentos públicos para resultados político-econômicos, que são 

exercidos no jornalismo, campo onde mergulhamos para entender todo o processo de 

produção de texto até chegar ao leitor, sujeito ou indivíduo. 

Na análise deste Estudo foi possível identificar e refletir sobre como as práticas 

culturais são legitimadas como representações identitárias do “ser rondoniense”. Visto que 

Rondônia, ligada a representações da Amazônia, carrega também uma visão e carrega 

discursos simbólicos externos à região, que se adequam a Porto Velho, que se resolvem no 

município, temos aí a possibilidade evidente de abordar a Cultura como um todo. 

Ao tomar-se esta preocupação sobre a produção dos sentidos dos discursos 

simbólicos produzidos a respeito de uma luta pela cultura da região foi possível ver nos 

meios de comunicação um lugar privilegiado para se compreender as formas sob as quais se 

dão as disputas simbólicas. 

Na Pesquisa foi realizada a recuperação do percurso sócio-histórico de Rondônia, e 

dos discursos postos em circulação em diferentes épocas, o que colocou em confronto as 

visões de mundo o cenário sobre o qual se constitui a Sociedade rondoniense. Também foi 

apresentado o cenário de Comunicação Social e dos veículos que atuam no Estado, 

especialmente jornal impresso. 

Logicamente que o discurso com subjetividade de uma Coluna jornalística exige 

adotar um lugar determinado, para que, de uma personalidade específica se possa defender 

haver uma certa e exata identidade estadual. Para que essa afirmação dupla seja possível, 

caracterizou-se a Coluna “Lenha na Fogueira” como uma Coluna seguindo a classificação 

idealizada de Gêneros Jornalísticos, com um espaço próprio canônico, segundo reza o 

figurino do jornalismo nacional (ou mundial). Assim, mantém-se coerente tanto com a 

origem do “Gênero Coluna” a “Lenha na Fogueira”, como também se mantém fixado o “Zé 

Katraca” neste âmbito do Colunismo jornalístico em Rondônia e no Brasil. 

A Coluna é um gênero com características definidas e classificadas no campo do 

jornalismo, com especificidades próprias quando se configura em um espaço de (sempre 

relativa, mas em geral maior) liberdade, autonomia, autoria, subjetividade; e torna-se um 
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lugar propício para o autor, ou colunista, (re)produzir  discursos, que podem gerar 

personalidade nos textos, empatia nos leitores, identidade no local. 

Assim, o Jornalismo configura a Cultura sempre que exista uma continuidade de 

fato, uma real autonomia comprovada, um tratamento de texto de autoria, um sentimento de 

identidade compartilhado com os seus leitores, uma determinação de fazer Cultura. De que 

Cultura estamos falando? Certamente, estamos dependentes de uma análise político-cultural 

que, com Walter Benjamin, possibilitará converter a variante Popularidade tratada nos 

textos abordados pela “Lenha na Fogueira” parte imprescindível dos dados de uma Cultura 

Popular Rondoniense, convertendo o Zé Katraca em parcela importante do Jornalismo 

Cultural no Brasil. 

Se nos detemos na análise dos textos publicados na Coluna “Lenha na Fogueira”, de 

Zé Katraca, por exemplo, sobre festas ligadas à Cultura de Rondônia, vários elementos são 

conjugados e produzidos no discurso do colunista, na tentativa de garantir a defesa da 

cultura local. Isto é claro para os seus leitores, para os seus fãs e para os seus detratores. 

Sempre saltam aos olhos os diversos sentidos dos discursos sobre cultura na Coluna 

“Lenha na Fogueira” de Zé Katraca. Da leitura detida da Trajetória da Coluna “Lenha na 

Fogueira” salta firme na sua condução um Personagem Zé Katraca diferenciado do seu 

autor, Sílvio Santos, que logrou uma página colorida no Caderno Especial de Cultura, 

recaindo ao Caderno de Cidades devido aos momentos desiguais de busca pelos referenciais 

de época: Carnaval, Boi, festas religiosas, etc. Em qualquer caso, Sílvio Santos faz uma 

intermediação ao Zé Katraca, que se tornou um intermediário para as vozes locais, que se 

irmanariam, idealmente à busca de uma (in)certa Identidade Cultural Rondoniense. 

Claro que também existe a controvérsia: vemos discursos de denúncias, que se 

apresenta o Estado como culpado da desvalorização cultural, por não dar estrutura e 

promover meios de auxiliar nos eventos culturais. Ora, aciona-se um conjunto de discursos 

que colocam o Estado como tutor das suas práticas, com festas eventos singulares, como o 

Arraial Flor do Maracujá, que é tomado por grupos de diferentes manifestações culturais 

(quadrilha-festa junina, boi-bumbá, forró) comidas, típicas, etc. 

Essa cobrança pelo paternalismo público aos eventos de manifestações culturais 

deixa evidenciada nos discursos um pano de fundo para a divulgação das atrações culturais, 

simbolizando, a luta pela sobrevivência da cultura rondoniense. O estilo mostra-se um tanto 

quanto despojado, agradável aos olhos do público que adere à coluna. A liberdade de escrita 

do colunista Zé Katraca aparece também como um dos símbolos da coluna, que aborda nas 
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festividades a gastronomia, o consumismo, a crítica a espetáculos, o interesse de fatias do 

público, enfim, cerca os costumes e vários aspectos em geral, apreciados nos eventos que 

compõem o calendário cultural, sempre com tempero e tratamento do ponto de vista 

regional, analisando (no ponto de vista do colunista), o que as pessoas gostaram ou não 

aprovaram nas comemorações. 

Neste viés, há temas que merecem desdobramentos e mais desdobramentos no 

decorrer das festividades, numa clara forma de demonstrar que a coluna “Lenha na 

Fogueira” tem intimidade na tratativa com organizadores, com o público do evento e com os 

leitores. As informações “exclusivas” são destacadas efusivamente numa intenção de 

mostrar ao público os acessos que a coluna tem aos membros políticos, trazendo 

informações privilegiadas. 

Assim, a coluna “Lenha na Fogueira” de Zé Katraca vem sobrevivendo no 

jornalismo impresso se notabilizando no meio cultural como fonte de informação entre os 

media para divulgar atrações vindouras, buscando ser o interlocutor entre os eventos 

culturais e os leitores da coluna. É uma estratégica do colunista para permanecer vivo na 

reprodução dos discursos do que a própria coluna define como Cultura, do que deve ser 

divulgado e do que o público que ler no dia seguinte. 

Mas, afinal, o que a coluna “Lenha na Fogueira” tem realizado para valorizar a 

cultura rondoniense? A resposta está na plenitude da abordagem deste trabalho analisando 

que Zé Katraka permanece como um dos pilares na busca pela valorização da cultura 

popular através da “Lenha na Fogueira” no jornal impresso. A coluna busca definir a 

identidade cultural rondoniense, mesmo ela advindo, sobretudo de parcelas de outros 

estados e até de outros países. Mesmo tendo a intencionalidade (ou não), a reprodução dos 

discursos é tácita em prol das manifestações populares, aderidas pelos rondonienses, 

população formada em geral por imigrantes de todo o País e até de outras nacionalidades, 

mostrando o cunho social do jornalismo como disseminador da informação e 

consequentemente também da Cultura. 
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