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RESUMO 

 

A dissertação busca verificar como se apresenta o colunismo social nos jornais impressos de 

João Pessoa e o seu modo particular de construção do cotidiano, observando as narrativas 

sobre o espaço público, as formas de socialidades existentes e os estilos de vida. Parte-se da 

conjectura que o colunismo social na imprensa exibe diariamente diversificados aspectos do 

cotidiano. Esses aspectos são legitimados pela própria fragmentação temática do jornalismo 

que tende, entre outras coisas, a aproximar o público de seus produtos. Em razão das 

peculiaridades que dispõem as colunas sociais, cabe no recorte temático desse gênero, uma 

gama de assuntos que vão desde os aspectos frívolos e lúdicos do cotidiano aos aspectos mais 

sérios com foco no interesse público, como a política por exemplo. São analisadas as colunas 

Abelardo Jurema (Jornal Correio da Paraíba), Gerardo (Jornal da Paraíba) e Goretti Zenaide 

(Jornal O Norte), tendo como arcabouço teórico-metodológico as teorias dos gêneros 

jornalísticos; a Sociologia do Cotidiano e as noções-chave que emergem da teoria de Michel 

Maffesoli. O Formismo, tecido a partir da noção “forma”, foi utilizado como método de 

procedimento. A análise do objeto empírico demonstra que o cotidiano nas colunas sociais 

pode ser lido a partir de suas efervescências festivas, mas também a partir de suas 

fragmentações e conflitos; e nos ajuda a identificar como os imaginários e as identidades de 

grupos, como a elite, se fazem presentes no cotidiano, transformando-o em campo oportuno 

para problematizar as experiências estéticas e os estilos de vida dos sujeitos contemporâneos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Coluna Social. Cotidiano. Espaço público. Gêneros Jornalísticos. 

Socialidade. 

  



 

ABSTRACT 

 

The dissertation presents verify how the social columns in newspapers of João Pessoa and his 

particular way of building everyday, watching narratives about public space, socialities 

existing forms and lifestyles. It starts with the conjecture that the social columns in the daily 

press displays diverse aspects of everyday life. These aspects are legitimated by the thematic 

fragmentation of journalism that tends, among other things, to bring the audience to their 

products. Because of the peculiarities that have the gossip columns, cutting theme fits in this 

genre, a range of subjects ranging from the frivolous and playful aspects of daily life to more 

serious aspects with a focus on public interest, such as politics. It analyzes the columns 

Abelardo Jurema (Journal Correio da Paraíba), Gerardo (Journal da Paraiba) and Goretti 

Zenaide (Journal O Norte), having as theoretical-methodological theories of journalistic 

genres; Sociology of Everyday Life and the key concepts that emerging theory of Michel 

Maffesoli. The Formismo, tissue from the notion "form" was used as a method of procedure. 

The analysis shows that the empirical object on the daily gossip columns can be read from 

their festive effervescence, but also from its fragmentations and conflicts, and helps us to 

identify how the imaginary and the identifications of groups such as the elite, are present in 

everyday life, transforming it into a field appropriate to question the aesthetic experiences and 

lifestyles of contemporary subjects. 

 

KEYWORDS: Gossip Column. Everyday. Public Space. Journalistic Genres. Sociality.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Elas estão em várias páginas nos jornais, a maioria vem impressa diariamente, outras, 

podem apresentar-se a cada semana. Na verdade, surgiram como revistas e diante do sucesso 

de seus editores, dos jornais impressos seguiu para o rádio e a TV, alcançando, na atualidade, 

a internet, através da transcrição do conteúdo do jornal, mas também da manutenção de 

portais e blogs. Nota-se que agora, nos jornais, elas apresentam o social por região do estado. 

No caso da Paraíba mostram notícias e personalidades do Litoral Norte ao Sul, do Brejo e 

Sertão. As mais tradicionais ou influentes ganham páginas nos cadernos de cultura, seu 

espaço original, outras aparecem nos cadernos de cidades. 

O fato é que as colunas sociais fazem parte do discurso consolidado e do interesse do 

jornalismo. Ao que tudo indica, pela quantidade de colunas que crescem diante de nossos 

olhos, o colunismo, sobretudo o social, é vantajoso aos seus editores e ao jornal, senão não 

teria talvez sobrevivido às ameaças e críticas que vão desde os limites da ética à estética de 

um “não-jornalismo”. 

Tão forte é o colunismo1 social no Brasil que possui centenas de profissionais 

dedicados exclusivamente a essa prática, com representatividade especial por meio da 

Federação Brasileira de Colunistas Sociais (FEBRACOS) e data comemorativa própria – 08 

de dezembro (Dia do Colunista Social). 2 

A experiência é fundamentalmente ancorada na coletividade, no que pertence a mim, 

mas também ao outro, em um compartilhamento comum – o mundo com tudo o que ele 

comporta: trabalho, família, religião, diversão, lazer, cuidado de si etc. 

A coluna social evidencia como agem e vivem os atores sociais públicos, mas também 

anônimos; consolidando-se como um espaço em que, muitas vezes, a união dos contrastes é 

revelada. Nesse sentido, essas colunas apresentam a história e o comportamento dos 

segmentos sociais, demonstrando como o cotidiano pode ser lido a partir de suas 

efervescências festivas, mas também a partir de suas fragmentações e conflitos. 

A propriedade que tem a coluna de compor um mosaico estruturado de variadas 

informações, com um modelo gráfico próprio, transforma-a em um gênero marcante do 

                                                 

1O sufixo “ismo” dá ao termo o significado de conjuntos, sistemas de práticas que produzem a coluna social. 
2A Revista Veja, em sua edição de número 1.724, do dia 31 de outubro de 2001, trouxe a reportagem intitulada 

“Ah, que delícia de trabalho. Requisitadíssimos, colunistas sociais agradam a seu público – e recebem 

retribuição à altura”, em que afirma, por meio de dados da Associação Brasileira dos Colunistas Sociais, que 

1.074 profissionais exercem a atividade de colunista social no país. Certamente, de 2001 para cá esse número 

cresceu, senão duplicou, já que, ao que parece, não se teve mais registros dessa natureza. 



13 

jornalismo impresso brasileiro, capaz de agregar distintas formas discursivas. No que 

concerne às colunas sociais, suas formações discursivas transitam entre os domínios público e 

privado, apresentando de maneira singular a vida cotidiana. 

Ao oferecer notoriedade e um viés público às questões particulares3 ou aos distintos 

estilos de vida, acredita-se que o jornalismo impresso, por meio do colunismo social, pode 

contribuir para a formação de um imaginário cotidiano de ostentação, prazer e beleza em seus 

públicos. Mas, se por um lado as colunas sociais contemporâneas expõem a vida privada de 

personalidades locais, a fim de atingir ou mesmo fascinar o leitor; por outro, divulgam fatos 

de interesse público, notícias sobre os bastidores da política, a economia do país, os 

problemas urbanos, entre outros, que poderão figurar nas demais seções do jornal e nas 

agendas dos cidadãos. 

Tal aposta simbólica da mídia constrói feições da realidade, através de um discurso – o 

do colunista – que se encontra materializado em notas, notícias, legendas, crônicas e em 

outros gêneros jornalísticos. Nesse sentido, a partir da divulgação de fatos e opiniões do 

jornalista sobre as questões do espaço público, social e privado, diferentes aspectos do 

cotidiano são apresentados ao público-leitor. 

A partir desses pressupostos, a dissertação busca verificar a apresentação (construção) 

dos diferentes aspectos do cotidiano nas colunas sociais, demonstrando quais são esses 

aspectos e como os discursos sobre o cotidiano, especialmente sobre as formas de 

socialidades, o espaço público e os estilos de vida, podem contribuir para a formação de 

imaginários sociais. 

Para tanto, a dissertação divide-se em quatro capítulos. No primeiro, faz-se uma 

contextualização histórica da gênese das colunas sociais, identificando o surgimento de seus 

gêneros antecessores na imprensa moderna europeia, até chegar à tradição do jornalismo 

brasileiro, por meio da consolidação da crônica social de Jacinto de Thormes e do colunismo 

social praticado por Ibrahim Sued. A recuperação histórica e social em que se desenvolveu o 

colunismo é importante para situar e apreender os elementos essenciais pertencentes a esse 

gênero. 

No segundo capítulo são apresentadas as peculiaridades do gênero coluna e a 

localização da coluna social na teoria dos gêneros jornalísticos, como também sua 

caracterização geral. Por vezes, faremos referência à coluna social como gênero, pois 

consideramos que suas características discursivas nos permitem a isso. Todavia, 

                                                 

3Consideram-se questões particulares: fofocas sobre famosos, divulgação de datas de aniversários, viagens de 

férias, festas de casamentos, entre outras. 
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compreendendo a importância e a necessidade de incluí-la no campo do jornalismo, afim de 

melhor denominá-la e descrevê-la passamos também a considerar a possibilidade da coluna 

social ser um subgênero do jornalismo4. 

O terceiro capítulo trata dos aspectos teóricos em que emergem as noções-chave do 

estudo que, sob o enfoque da Sociologia do Cotidiano, oportunizam a percepção analítica 

acerca do colunismo social, não apenas como um fenômeno comunicativo, mas também como 

um fenômeno que compõe a realidade social. No arcabouço teórico, destacam-se as noções 

de: socialidade, estilo cotidiano, e espaço público. Neste capítulo também são elencadas a 

função e o significado da coluna social, perpassadas sob a lógica midiática do entretenimento. 

O último capítulo da dissertação é dedicada à análise do objeto empírico, em que se 

apresenta o colunismo social da cidade de João Pessoa e o seu modo particular de construção 

do cotidiano, observando as narrativas sobre o espaço público, as formas de socialidades 

existentes e os estilos de vida. 

Através desta dissertação, busca-se por meio de uma razão sensível5 encarar as 

colunas sociais como parte fundamental da cultura jornalística e a vaidade como valor estético 

de nossa época. E assim, contribuir com um referencial teórico/prático para estudantes e 

pesquisadores em seus futuros estudos e projetos na área da Comunicação, especialmente no 

campo do jornalismo impresso, para que possam desvelar conceitos mistificados e a partir da 

crítica oportunizar novos olhares que traduzam os significados desta comunicação na vida 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4Como destaca a classificação de Born (2012), trazida no segundo capítulo. 
5Razão que se opõe à razão instrumental. “De certa forma é o acionamento de uma ‘razão aberta’” 

(MAFFESOLI, 1998, p.66). 
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1.1 Metodologia 

 

A análise de colunas sociais, por se mostrar um campo de confluências de vozes e de 

experiências concretas vividas pelos sujeitos, requer métodos apropriados que possibilitassem 

uma clara apreensão dos fenômenos que compõem o tecido social. Esse entendimento leva-

nos a um referencial teórico-metodológico que privilegia o enfoque fenomenológico da 

Sociologia do Cotidiano6. 

Ao adotarmos esse enfoque ou abordagem na pesquisa, objetivamos construir um 

estudo que permita a reflexão acerca do “vivido” apresentado pelas colunas sociais, sobretudo 

a partir da compreensão do fenômeno “socialidade”7 e das narrativas sobre os diferentes 

aspectos do cotidiano que constituem a força discursiva do gênero coluna social. 

O caminho compreensivo nos faz olhar para o contexto da significação social e não da 

explicação, tomando como referência e ponto de partida o sujeito. Isso é fundamental para 

encararmos o colunismo social como um território de visibilidade das interações sociais e um 

modo indicativo de socialidade. 

À luz da Sociologia do Cotidiano e de seu método de procedimento, o formismo, que 

consente a esse trabalho uma abordagem indutiva, a temática do cotidiano pode ser explorada 

não apenas como conteúdo, mas, principalmente, como uma perspectiva que investiga os 

fenômenos sociais e que depende diretamente de algumas noções básicas para existir. No caso 

da pesquisa, as noções essenciais são: socialidade, forma e estilo. 

No percurso desta trajetória, nossa primeira referência teórica é o francês Michel 

Maffesoli, que busca entender o cotidiano a partir de sua pluralidade, utilizando para isso uma 

metodologia baseada na razão sensível e na ausculta do social. São dele as definições das 

noções empregadas, em razão de apontarem para a sociedade de nossa época. 

Especificamente, a noção “forma” é trabalhada também como método de análise 

discursiva das colunas sociais, por indicar “a prevalência da aparência, a necessidade de levar 

a sério tudo o que os espíritos sérios consideram frívolo. Numa palavra, integrar à análise da 

vida social uma constatação bem trivial: o que é, é”. (MAFFESOLI, 1998, p. 82). 

Na busca por tratar o colunismo social não apenas como um fenômeno comunicativo, 

mas também como um fenômeno da ordem da estruturação social, elegeu-se uma metodologia 

                                                 

6 Pressupostos da Sociologia Compreensiva. 
7Termo utilizado por Michel Maffesoli, em sua análise da vida cotidiana, para nomear a multiplicidade de 

experiências coletivas (ritos, festas, animações das ruas, encontros em bares, manifestações populares, rumores e 

conversações cotidianas, etc.) que se caracterizam por serem banais e decorrerem em momentos não 

institucionalizados. 
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que concebe a vida cotidiana como de fato ela se apresenta e por isso é capaz de considerar o 

secundário, o micro, o banal e o frívolo do tempo presente. Mesmo tempo, espaço e razão em 

que se erguem os discursos do jornalismo. 

Dessa maneira, os estudos sobre o cotidiano oferecem noções apropriadas à pesquisa 

por valorizar o tempo da narrativa jornalística; reconhecer que a banalidade, a frivolidade, os 

ritos e as efervescências festivas compõem a natureza da vida cotidiana e por sugerir o recurso 

metodológico da “forma” – “inteiramente pertinente, caso se pretenda dar conta de uma 

socialidade cada vez mais estruturada pela imagem” (MAFFESOLI, 2007, p. 33). 

Ao olharmos as imagens e as narrativas do cotidiano veiculadas pelo colunismo social 

é preciso ir além da aparência dos “atores colunáveis”8, ultrapassando a visão sobre a 

superficialidade do sujeito. Há nesse tipo de mídia um prazer estético que não pode ser 

renegado e que é concebido como símbolo de nossa cultura. 

A leitura do repertório de figuras e discursos nas colunas sociais tem importância para 

a apreensão da estrutura da vida social. A partir da qual também é possível perceber as 

estratégias utilizadas pelo gênero na apresentação (construção) dos elementos que constituem 

o mundo vivido ali compartilhado. 

Como o método formista não se utiliza de instrumentais específicos para conceber o 

discurso jornalístico, a leitura das colunas sociais é feita através do estabelecimento de 

vínculos entre o vivido social e as aparências (aspectos) que dele dão conta. 

A dissertação parte da conjectura que o colunismo social na imprensa exibe 

diariamente diversificados aspectos do cotidiano. Esses aspectos são legitimados pela própria 

fragmentação temática do jornalismo que tende, entre outras coisas, a aproximar o público de 

seus produtos9. Em razão das peculiaridades que dispõem as colunas sociais, cabe no recorte 

temático desse gênero, uma gama de assuntos que vão desde os aspectos anedóticos e lúdicos 

do cotidiano aos aspectos mais sérios com foco no interesse público, como a política por 

exemplo. 

Além de indicar os modos de apresentação dos atores em eventos públicos e privados, 

as colunas sociais também assinalam uma preocupação com o espaço público e a cidade. 

Assim, descrevem cenários e paisagens urbanas ao mesmo tempo em que constroem 

realidades socioeconômicas a partir da exibição de estilos de vida. 

                                                 

8 Pessoas que aparecem com frequência nas colunas sociais. 
9 Consideram-se produtos: jornal, revista, etc. 
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No entanto, para analisar a construção dos diferentes aspectos do cotidiano nas 

colunas sociais foi preciso delimitar a área de abrangência da investigação, com intuído de 

deixar claro o foco discursivo das colunas elegidas. 

 A partir das noções socialidade e estilo (e com acréscimo da noção de espaço 

público) as investigações sobre os diferentes aspectos do cotidiano obedecem a três níveis de 

análise: 1) O cotidiano construído a partir de eventos sociais e formas de socialidades – 

festas, apresentação do discurso de personalidades, manifestações culturais e agrupamentos 

humanos; 2) O cotidiano a partir das narrativas sobre o espaço público – apresentação de 

temas de interesse público, bem como a construção do espaço público urbano; 3) O cotidiano 

como estilo de vida – as formas como os atores sociais se apresentam nos eventos e são 

descritas as maneiras de viver. 

Do mesmo modo, cabe a esta dissertação indagar sobre a maneira como os discursos 

das colunas sociais, elaborados a partir de situações cotidianas, podem contribuir para a 

formação de imaginários sociais ligados à ostentação, prazer e beleza em seus públicos. 

É importante frisar que a análise do material empírico, apesar de buscar a orientação 

de três níveis de investigação, não pretendeu se fechar em categorias definitivas. Ao contrário, 

a pesquisa vislumbrou preservar a pluralismo a fim de saber que domínios do social habitam 

nessa forma de jornalismo. 

O corpus da pesquisa é composto pelas colunas sociais dos seguintes jornais: Jornal da 

Paraíba (Gerardo Rabello), O Norte (Goretti Zenaide) e Correio da Paraíba (Abelardo 

Jurema). As colunas foram recolhidas aos domingos, no período de julho a dezembro de 2011 

(seis meses)10. Acredita-se que o domingo é o dia da semana em que as colunas sociais 

apresentam com mais detalhes as comemorações e os eventos agendados, além disso, é o dia 

de maior tiragem dos jornais, o que demanda cuidados editoriais especiais. 

O período de recorte do material empírico foi eleito sem determinação de fato 

específico, porém a escolha do segundo semestre do ano de 2011, deu-se por abranger meses 

de maiores atuações governamentais e, ao mesmo tempo, meses de férias e lazer – julho e 

dezembro – este último considerado também um mês festivo de confraternizações. Considera-

se seis meses tempo suficiente para se obter uma amostragem de textos capaz de representar o 

funcionamento e a construção do discurso jornalístico. Portanto, as notas e imagens das 

colunas que compõem os dados da pesquisa foram eleitas e apresentadas a partir das três 

                                                 

10 Na realidade, foi realizada a leitura analítica das três colunas sociais (aos domingos) durante um ano, de abril 

de 2011 a março de 2012, abrangendo assim todos os 12 meses. Contudo, elegeu-se para a análise dos dados da 

dissertação o recorte temporal correspondente ao segundo semestre de 2011. 
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categorias analíticas construídas com auxílio das noções advindas da Sociologia do Cotidiano, 

na tentativa de identificar as seguintes formações discursivas: o cotidiano construído a partir 

de eventos sociais e formas de socialidades; das narrativas sobre o espaço público e como 

estilo de vida. 
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2 A GÊNESE DA COLUNA SOCIAL 

 

“Da chronica mundana pode dizer-se o que do romance disse Duvernois: é a história das pessoas que 

a história ignora. [...] Estou certo de que o escriptor que honestamente faz a história dos salões tém 

direito, por legítima conquista, ao título de historiador da sociedade”. 

 

Autor desconhecido11 

 

A história da crônica considerada “mundana”, que hoje comumente chamamos de 

coluna social coincide com a própria história da imprensa, considerando as modalidades 

primitivas de informação oral e manuscrita que, tempos depois (na Idade Moderna), 

transformaram-se em jornais. 

O rumor, característica essencial dessa forma de jornalismo, é considerado o mais 

velho meio de comunicação do mundo12. A circulação de rumores e “notícias” sobre 

acontecimentos gerais e comportamentos humanos certamente sempre existiu, muito em parte 

devido à necessidade de informação para organização da vida política e social, mas também 

em decorrência da inerente vontade de saber sobre o outro. 

A Acta Diurna romana, fundada por Júlio César em 59 a.C., já demonstrava um cunho 

“social” em suas notícias, por divulgar os mais importantes acontecimentos sociais e políticos. 

Segundo pesquisa da Associação Nacional de Jornais (ANJ), repórteres nomeados pelo 

Estado, chamados de actuarii, colhiam informações sobre tudo, de guerras e sentenças 

judiciais a nascimentos, óbitos e casamentos, sendo expostas em grandes placas brancas 

fixadas em lugares públicos. Além de divulgar os eventos programados como campanhas 

militares, julgamentos e execuções, a Acta mantinha os cidadãos informados sobre os 

escândalos do governo. 

O estudo das origens da comunicação demonstra a importância da informação para a 

condução da vida diária, ao mesmo tempo em que fornece pistas para entendermos as 

maneiras de viver e pensar das sociedades, marcas essenciais de cultura. 

Arnt (2005) observa logo no início de sua obra que por meio de rudimentares folhas 

manuscritas, escribas costumavam relatar dois tipos gerais de acontecimentos. O primeiro tipo 

eram os acontecimentos e fatos que tinham interferência direta na sociedade tais como 

guerras, assuntos políticos, cobranças de impostos, resultados de colheitas em regiões 

vizinhas ou distantes que ajudavam a prever abundância ou falta de alimentos. O segundo tipo 

de informação destacado pela autora forneciam fatos relacionados à vida social e cultural 

                                                 

11In: coluna Dona na Sociedade. O Cruzeiro Revista, 10 de novembro de 1928. 
12KAPFERER, Jean-Nöel. Rumeur. Le plus vieux media du monde. Paris, Le Seuil, 1987 apud RIEFFEL (2003). 
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como os eventos associados aos nobres, reis, escândalos, crimes, narrativas literárias de amor, 

heroísmo e amizade. 

Dentro do processo de proliferação de informações, o “noticiário social” consolida-se 

a partir de assuntos vinculados à nobreza, sobretudo, às festas e escândalos. Contudo, só 

podemos considerá-lo como um material jornalístico na Idade Moderna, exatamente no século 

XVII, com o desenvolvimento da técnica de impressão e da criação dos jornais, graças à 

invenção de Johann Gutenberg dois séculos antes. 

2.1 O jornalismo mundano e a imprensa moderna 

 

A partir de meados do século XV começam a circular na Europa as primeiras 

publicações impressas que vão interessar ao jornalismo. As relações, os avisos e as gazetas 

foram espécies informativas que atendiam à “necessidade social de informação dos habitantes 

das cidades, súditos e governantes” (MELO, 1985, p. 12). Apesar de informar sobre fatos da 

atualidade (atividades marítimas, comerciais, militares e reais) essas publicações, por terem 

circulação aperiódica13, não foram denominadas de jornais. 

O jornal enquanto meio representativo da imprensa moderna nasce no século XVII. 

Conforme Melo (1985), a ausência de periodicidade em si não foi uma contingência 

meramente tecnológica, mas um fenômeno político em decorrência da censura prévia em toda 

a Europa, nos séculos XV e XVI, imputada pelos Estados Nacionais, mas também pela Igreja 

nas nações católicas. Desse modo, as primeiras publicações informativas (não oficiais) 

evitavam falar sobre certos assuntos, principalmente sobre política, preferindo relatar, assim, 

“trivialidades”. 

O século XVII consagra o jornalismo, sobretudo, as atividades que se dedicam a dar 

visibilidade aos monarcas. Os jornais, na metade do século, começaram a surgir como 

publicações frequentes, sendo produtos de países como Alemanha, França, Bélgica e 

Inglaterra. 

Arnt (2005) destaca a produção francesa do período, afirmando aparecer aí o gênero 

jornalístico em que se debruça esta pesquisa. A autora examina as atividades dos nouvellistes 

(produtores de notícias14), considerados os antecessores dos jornalistas por colher e transmitir 

                                                 

13Pena (2008) considera que as gazetas manuscritas que circulavam em Veneza, no século XVI, eram periódicas, 

referindo-se somente às suas antecessoras, as lettere d’avvisi, como não periódicas. 
14 Héris Arnt salienta que o termo nouvellistes, no francês moderno, perdeu seu significado original de produtor e 

notícias (nouvelles), referindo-se atualmente a autores de literatura medieval, novelas de cavalaria etc. 
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informações, tanto de forma oral como escrita, através de debates em cafés ou praças públicas 

(assembleias), gazetas manuscritas e impressas. 

Os primeiros jornalistas dependiam diretamente das informações trazidas pelos 

nouvellistes nas assembleias. As reuniões dos nouvellistes contribuíram decisivamente para a 

criação de um sistema de produção de notícias que contava com uma gama de categorias 

profissionais. 

 

O sistema implantado incluía a captação de notícias, a reunião dos 

nouvellistes para avaliação e detalhamento da informação e a sua 

distribuição. Todo esse processo incluía um número enorme de pessoas 

envolvidas: os correspondentes missivistas, do interior e do exterior; os 

nouvellistes, que divulgavam as notícias oralmente; os copistas, que 

copiavam as notícias para serem lidas ou vendidas em praça pública; os 

impressores, que redobravam as notícias; e os mascates, encarregados de 

vendê-las (ARNT, 2005, p.7). 

 

As atividades dos nouvellistes (divididas em dois gêneros – os que colhiam e traziam a 

informação para as assembleias e os que ouviam para depois divulgar a informação) geraram 

também a distinção entre especialidades noticiosas: 

 

Eles [os nouvellistes] se dividiam em categorias de especialização: os do 

Estado, dentre eles os mais importantes, pois traziam notícias do governo, do 

parlamento, do rei e da vida na corte; os militares, que davam notícias de 

guerras e de campanhas militares, grupo composto por ex-militares; os do 

Parnaso, composto por poetas populares que liam seus versos em praça 

pública. Estes escreviam melhor do que os outros e são testemunho mais 

bem elaborado da junção entre literatura e informação; faziam a crítica 

literária e davam notícias sobre escritores e a publicação de livros. Havia, 

ainda, em menor número, os nouvellistes de teatro, que faziam a crítica das 

peças teatrais e da ópera (ARNT, 2005, p.8). 

 

Desse modo, os nouvellistes atuavam segundo o gênero que transmitiam e 

constituíam-se de fontes importantes para os jornalistas que tinham que frequentar as reuniões 

e assembleias para se manterem informados sobre os mais diversos assuntos. Arnt ainda 

identifica vários outros tipos de nouvellistes como os que tratavam de crimes, os de música, 

os “jocosos” e os que falavam de tudo um pouco: de assuntos sérios, passando por “assuntos 

mais leves: moda, escândalos da cidade, acontecimentos cotidianos, fatos diversos, notícias da 

corte, casamentos, sepultamentos etc.” (ARNT, 2008, p. 9). 

Alguns jornais, de início, não olhavam com “bons olhos” os nouvellistes, culpando-os 

pela concorrência. Mas, com o tempo, os jornais souberam usufruir desse relacionamento, 
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transmitindo certa confiança. A essa altura, os nouvellistes eram formados por variados 

segmentos sociais, incluindo burgueses e aristocratas. 

Jornais franceses, como o Mercure Galant, traziam muitas informações sobre os 

próprios nouvellistes e o sistema de notícias que implantaram. O Mercure Galant15, fundado 

em 1672, tem grande importância, por fazer referência aos nouvellistes, mas também por ter 

papel central na história do jornalismo mundano através da disseminação de notícias sobre 

moda, festas, etiqueta, bens de luxo, e sobre a vida na corte de Luís XIV. 

Segundo Briggs e Burke (2006, p. 76), o Mercure Galant era dirigido a um público de 

escolaridade inferior, principalmente às mulheres. Além disso, era um jornal ilustrado que 

tomou a forma de uma carta escrita por uma senhora de Paris a outra do campo. 

 

Naturalmente a carta dava notícias da Corte e da cidade, das peças recentes e 

da última moda em roupas e decoração interior; mas o Mercure Galant 

também tinha contos, principalmente de amor. Os leitores eram convidados e 

enviar versos e resolver quebra-cabeças, e publicavam-se os nomes e 

endereços daqueles que conseguiam resolvê-los, assim como os vencedores 

de competições de poesia. O jornal também incluía relatos, em geral 

elogiosos, das ações de Luis XIV e das vitórias de seu Exército, uma forma 

de propaganda pela qual o editor recebia polpuda pensão do governo. 

 

Thompson (2008) destaca, além do Mercure Galant com periodicidade mensal, a 

Gazette de France, publicada duas vezes por semana, como espaços regulares de publicação 

das atividades do rei Luis XIV. Desde o advento de formas primitivas da imprensa, membros 

das elites de governo sentiam a necessidade de divulgação de atividades diplomáticas e de 

formação de uma opinião para influenciar os rumos políticos. O objetivo era utilizar os meios 

de comunicação não somente como um veículo de promulgação de decretos oficiais, mas 

também como um meio de projetar uma imagem favorável dos reis, alcançando os súditos em 

lugares longínquos. 

Além da imprensa (gazetas, panfletos, jornais, gravuras), outros meios foram 

utilizados na criação de uma imagem favorável dos reis para o público, como pinturas, 

esculturas, monumentos, tapetes, poemas, peças, óperas, medalhas etc. (BRIGGS; BURKE, 

2006; THOMPSON, 2008). Mas, com o desenvolvimento da imprensa, as divulgações da 

imagem e das ações dos reis se intensificam do mesmo modo que as críticas e as revelias: 

 

                                                 

15O Mercure Galant foi fundado pelo escritor e teatrólogo Jean Donneau de Visé. Seu nome faz referência ao 

deus Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Arnt (2008, p. 9) assim o descreve: “tratava de assuntos mundanos: 

casamentos, festas, cerimônias e literatura”. 
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[...] a imprensa era também um meio pelo qual outros podiam veicular 

imagens e relatos que divergiam do que os governantes procuravam 

apresentar. Produziam-se panfletos onde os monarcas eram descritos como 

frívolos, arrogantes, inescrupulosos e injustos, e imagens satíricas 

circulavam largamente. A imprensa proporcionou um alcance extra não 

somente para aqueles que procuravam celebrar a imagem do rei, mas 

também para aqueles que procuravam difamá-la (THOMPSON, 2008, 

p.123). 

 

Monarcas como Felipe IV da Espanha e Luis XIV da França obtiveram fama em razão 

da habilidade que possuíam em lidar com a imprensa. Outro nome importante foi o Cardeal 

Richelieu, que governou a França juntamente com o rei Luis XIII e colaborou decisivamente 

com a fundação e manutenção do primeiro jornal (oficial) francês, Gazette, fundado em 1631. 

Vale ainda ressaltar o período de Fronde (1648-1652), na França, que se destacou como um 

período de efervescência na produção de notícias, devido às violentas disputas entre 

monarquia e parlamento. 

Os nouvellistes tinham um papel primordial na tarefa de dar visibilidade ao rei. De 

acordo com Arnt (2008), era costume entre os ricos e nobres dos séculos XVII e XVIII 

contratarem um nouvelliste para sua própria informação, ou para lerem e comentarem as 

notícias em reuniões sociais. Para a autora, tem origem daí, dessa relação de serviço, a gazeta 

Muse Historique, considerada a precursora da crônica social. 

A Muse Historique, inicialmente manuscrita e depois impressa, era feita pelo 

nouvelliste do Parnaso, Jean Loret, especialmente para a duquesa Longueville. Essa gazeta era 

lida pelo próprio autor (em formato de carta) nas reuniões sociais promovidas pela duquesa 

com as damas da alta sociedade, costume típico da burguesia francesa do século XVII. Depois 

de lidas, as cartas eram copiadas e publicadas. 

 
A Muse Historique era uma gazeta escrita em versos burlescos e pode ser 

considerada precursora de um gênero jornalístico, a crônica mundana de 

cidade. Com variedades e assuntos da vida cotidiana, o gênero emigra 

para os jornais parisienses. O fato mostra que essa modalidade de 

informação nasce com essas proto-formas jornalísticas. Loret fazia 

comentários sobre os fatos políticos da semana, os acontecimentos 

literários, os rumores populares sobre a vida na corte. A gazeta saiu 

regularmente durante 15 anos. Era tão bem feita que gerou muita 

curiosidade, sendo copiada e vendida. Foram encontrados exemplares fora 

das fronteiras francesas. A gazeta tinha o mérito de ser lida por todo 

mundo, das ruelas aos palácios. Os temas abordados eram os mais diversos: 

a criação dos correios, em território francês; a novidade do uso do estanho na 

confecção dos utensílios domésticos; os rumores populares das ruas, 

sepultamentos, casamentos (ARNT, 2008, p.12, grifo nosso). 
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Nota-se a semelhança com a coluna social tradicional em razão de seu conteúdo, com 

forte tendência a prestar-se como difusora dos costumes da alta sociedade, ao mesmo tempo 

em que comenta (aí o traço marcante da opinião presente) os mais variados assuntos – de 

política, passando pela divulgação de assuntos culturais, às festas de casamentos, assim, 

procurando agradar a muitos. 

Com linguagem poética, a Muse Historique parece apresentar a confluência entre 

jornalismo (informação) e literatura, ocasião em que emerge a crônica, mais especificamente 

a crônica social, preenchendo “uma necessidade de conhecimento sobre a cidade, seu 

cotidiano, a curiosidade sobre a vida de seus cidadãos, das pessoas comuns e de nobres” 

(ARNT, 2008, p. 13). 

Dessa maneira, entender como funcionava o processo de produção e distribuição de 

informações, a partir das atividades dos nouvellistes, é importante para notarmos as diferenças 

entre os produtos comunicacionais e a constituição de formas que evidenciam a efervescência 

cultural e a cultura da elite da época. Além disso, podemos perceber o nascimento de gêneros 

jornalísticos que serviram para estabelecer categorias e especialidades profissionais. 

Em relação ao jornalismo mundano, podemos apreender também como foi construída 

socialmente a ideia de frivolidade ligada à manifestação de conhecimentos sobre a vida na 

corte, através do menosprezo que sentiam os súditos com as publicações dos reis, chamando-

os de frívolos e injustos. 

Inaugura-se com a aversão dos súditos um fenômeno que irá se desenvolver em fins do 

século XVII e ao longo do século XVIII: a constituição de uma esfera publica burguesa, que, 

consciente do papel que tem enquanto público que lê e discute as notícias em salões e cafés, 

irá formar uma opinião (pública) divergente (em sua maioria) do poder político dominante – 

como mostrou Habermas16. 

Assim, acreditamos que o gênero mundano foi sendo gradativamente construído com o 

desenvolvimento da imprensa. Residem nessa afirmação duas questões: a primeira delas está 

na vaidade, mas também na necessidade política dos nobres que cultivaram a divulgação de 

suas imagens exuberantes e luxuosos estilos de vida; e a segunda liga-se à própria curiosidade 

humana de saber como os outros, próximos ou distantes de nós, vivem. De todo modo, 

qualquer que seja a razão para o nascimento dessa forma jornalística, ela vai apontar para a 

necessidade de se obter a pluralidade de informações e de conhecimentos sobre os fatos que 

constituem a experiência cotidiana, algo coerente com o próprio jornalismo. 

                                                 

16Na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública. 
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2.2 A tradição do colunismo social brasileiro 

 

“Doutor de anedota e de champanhota, 

Estou acontecendo no café soçaite, 

Só digo ‘enchanté’, muito ‘merci’, all right, 

Troquei a luz do dia pela luz da Light. 

Agora estou somente contra a Dama de Preto, 

Nos dez mais elegantes eu estou também, 

Adoro ‘riverside’, só pesco em Cabo Frio, 

Decididamente eu sou ‘gente bem’. 

Enquanto a plebe rude na cidade dorme, 

Eu ando com Jacinto que é também de Thormes, 

Teresas e Dolores falam bem de mim, 

Já fui até citado na coluna do Ibrahim. 

E quando alguém pergunta como é que pode 

Papai de black-tie jantando com Didu, 

Eu peço outro uísque embora seja pronto. 

Como é que pode? Depois eu conto!” 

 

Café Soçaite, de Miguel Gustavo 

 

O samba Café Soçaite, de Miguel Gustavo Werneck de Sousa (também compositor do 

hino da seleção de 70, Pra frente Brasil), gravado em 1955 por Jorge Veiga, tornou-se grande 

sucesso nacional por ironizar o colunismo social carioca dos anos 50, prática jornalística 

marcada por comportamentos e marcas discursivas próprias, como mostra a música que 

também faz referência a dois importantes colunistas da época: Jacinto de Thormes17 e Ibrahim 

Sued. Ambos escreveram a história do colunismo social brasileiro, reinventando-o como 

gênero jornalístico capaz de unir em um mesmo espaço o mundano e o relevante. 

Os anos dourados certamente consagraram esse gênero do jornalismo com o glamour 

proveniente da elite carioca que promoveu como nunca se viu pomposas festas e bailes no 

Copacabana Palace, incluindo a realização de desfiles e concursos de Miss que legitimaram a 

exaltação da beleza feminina nas colunas. O desenvolvimento econômico do país, bem como 

as transformações ocorridas no cenário político da época (morte de Getúlio Vargas, início da 

construção de Brasília por Juscelino Kubitschek, entre outras), também tiveram lugar de 

destaque na consolidação do gênero. 

A historiografia sobre o jornalismo aponta a década de 50 como o apogeu do 

colunismo e dos colunistas sociais brasileiros, contudo pouco investiga suas origens. Por tal 

motivo, não é fácil localizar o espaço que ocupou o gênero na imprensa do século XIX e 

início do século XX. O que se sabe, sem dúvida, é que em nenhum outro lugar do mundo esse 

                                                 

17Jacinto de Thormes era o pseudônimo de Manuel Antonio Bernardez Müller, Maneco Müller. 
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tipo de jornalismo, voltado à exibição da alta sociedade, vigorou como no Brasil, tornando-se 

ícone de toda uma época. 

 

2.2.1 Imprensa, modernização e vida social no Rio de Janeiro (Séculos XIX e XX) 

 

Os primeiros jornais no Brasil surgem logo após a chegada de D. João e sua corte ao 

Rio de Janeiro, em 1808, em virtude da necessidade de serem impressos os atos do governo e 

de divulgar notícias que interessavam à Coroa. O Correio Braziliense, produzido e impresso 

na Inglaterra, mas com circulação no país, pouco cedia às intenções reais. Fundado em junho 

de 1808 por Hipólito da Costa, esse jornal tinha uma atuação doutrinária, difundindo aqui os 

ideais do liberalismo e as vantagens do sistema de governo baseado na Constituição. 

De acordo com Lustosa (2004), o jornal trazia muitas informações do exterior, mas 

boa parte do noticiário era dedicada a comentar e a criticar as autoridades portuguesas e suas 

falhas administrativas. Para isso, Hipólito da Costa valia-se de um espaço específico: 

 

Era assim o Correio Braziliense; cada número tinha cerca de 100 páginas e 

era dividido em seções: política comércio e artes, literatura e ciências, 

miscelânea e, eventualmente, correspondência. Na miscelânea, Hipólito 

incluía as ‘Reflexões sobre as novidades do mês’. Era a parte mais 

interessante do Correio, não obstando que figurassem nas outras partes 

comentários de Hipólito. [...] Foi nas ‘Reflexões sobre as novidades do mês’ 

que Hipólito expressou de forma mais organizada e consistente seus projetos 

para o Brasil e suas posições políticas (LUSTOSA, 2004, p. 15). 

 

Atendendo ao pedido do governo português, Hipólito da Costa morou por dois anos 

nos Estados Unidos (a partir de 1798), fato que influenciou em seu modo de produzir o jornal.  

O objetivo de Hipólito em terras americanas, no exercício de função diplomática, era recolher 

informações sobre os avanços tecnológicos do país. O que deu certo, pois de lá Hipólito 

trouxe a ambição de progresso, registrada nas folhas do Correio Braziliense. 

O espaço “miscelânea”, por exemplo, é um espaço de opinião marcante no jornalismo 

norte-americano, precursor da “coluna miscelânea” no jornal impresso. Bond (1962, p. 240), 

ao classificar os tipos de colunas, afirma que a coluna miscelânea toma a variedade como seu 

princípio de orientação, apresentando aos leitores diversos assuntos e formas tipográficas. 

“Muitas das antigas colunas vinham sob essa etiqueta”. 

Nesse sentido, apesar de não se deter a difundir os modos de vida dos estrangeiros e da 

corte, o Correio Braziliense (extinto com a Independência do Brasil) traz importantes 

contribuições para a formatação dos jornais brasileiros, que mais tarde vão continuar a 
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inspirar-se nos jornais norte-americanos. A coluna enquanto gênero jornalístico será um forte 

exemplo disso, como a técnica do lead.18 

Outro importante jornal criado no período joanino foi a Gazeta do Rio de Janeiro, 

inicialmente dirigida por Frei Tibúrcio José da Rocha19, diferenciava-se do Correio 

Braziliense por não escapar da censura. 

 

O primeiro jornal impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro. 

Lançada em 10 de setembro de 1808, seguindo os moldes de sua irmã, a 

Gazeta de Lisboa, era uma espécie de folha oficial onde se publicavam os 

decretos e os fatos relacionados com a família real. Publicava também um 

noticiário internacional, mas esse era absolutamente anódino, com as 

informações filtradas pela rigorosa censura da Impressão Régia de forma que 

nada que lembrasse liberalismo ou revolução alcançasse as vistas 

sugestionáveis dos súditos da coroa portuguesa (LUSTOSA, 2004, p. 20). 

 

A Gazeta do Rio de Janeiro, efetivamente brasileira, busca servir aos interesses da 

coroa portuguesa, com estilo semelhante ao da imprensa europeia e com conteúdo voltado 

para a vida cortesã, mas também para os serviços de utilidade, como a venda de escravos e 

imóveis, abertura de lojas etc. Após a Independência, o jornal que significou um instrumento 

essencial para o progresso da comunicação no Brasil se transforma no Diário do Governo. 

A importância histórica da Gazeta dá-se em razão de ser o jornal que anunciou em 

suas páginas toda a transformação social e cultural ocorrida no Rio de Janeiro com a chegada 

da família real e com a abertura dos portos às nações amigas, que permitiu a entrada do 

desenvolvimento econômico no país. 

Depois de 1822, a imprensa passa a ter um cunho fortemente político e ideológico, 

proliferando panfletos e jornais com insultos à corte e à ordem escravocrata, forma de 

jornalismo que se estendeu até o advento da república. Aos poucos os jornais foram 

modificando seus formatos, conteúdos e estrutura física, em virtude do avanço econômico, da 

construção de ferrovias e da chegada das telecomunicações. 

O início do novo século é fortemente marcado pela chegada do progresso e por seu 

exímio representante: o telégrafo, mas não só ele. 

 

O cinematógrafo, o fonógrafo, o gramafone, os daguereótipos, a linotipo, as 

Marinonis são algumas das tecnologias que invadem a cena urbana e o 

                                                 

18Técnica em que o jornalista anuncia no primeiro parágrafo os seis elementos primordiais da notícia: o que, 

quem, quando, onde, como e por que. 
19A partir de 1813, a Gazeta passa a ser editada por Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, responsável também 

pela publicação da primeira revista brasileira, O Patriota. 
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imaginário social na virada do século XIX para o XX, introduzindo amplas 

transformações no cenário urbano e nos periódicos que circulam na cidade. 

A entrada em cena desses modernos aparelhos tecnológicos produz alteração 

significativa no comportamento e na percepção dos que passam a conviver 

quotidianamente com eles. E nos periódicos multiplicam-se as descrições 

estupefatas com as transformações que a tecnologia coloca em cena 

(BARBOSA, 2007, pp. 21-22). 

 

Os jornais, então, passam a noticiar as mudanças ocorridas no campo do próprio 

jornalismo impresso, tornando-se referência do novo período. A informação começa a chegar 

a lugares cada vez mais distantes, aumentando a proximidade entre os mundos. A paisagem 

urbana também ganha destaque com a iluminação elétrica, os bondes e a circulação dos 

primeiros carros. 

Mas, passado o encantamento com as novas máquinas, o jornalismo sente o peso da 

responsabilidade de ter se tornado “os olhos e ouvidos da sociedade”, de lidar com a 

atualidade dos fatos e a rapidez dos acontecimentos, passando a se preocupar, cada vez mais, 

com o conteúdo impresso em suas páginas, na tentativa de agradar o público e conseguir um 

número maior de assinantes. 

A literatura ganha novamente espaço e consolidam-se os folhetins-romances e as 

crônicas. Os jornais, agora mais ilustrativos, investem em novos assuntos como arte, teatro, 

moda e grandes acontecimentos. A Gazeta de Notícias sai na frente e tem como colaboradores 

grandes nomes como Olavo Bilac e João do Rio. Graficamente o jornal também muda. É 

impresso em oitos colunas e utiliza constantemente ilustrações e caricaturas em sua primeira 

página. 

Dessa maneira, com o ideal de modernidade da Gazeta de Notícias, iniciado logo no 

começo do século, novos tipos e gêneros jornalísticos vão sendo estabelecidos, dentre eles a 

crônica social: 

 

A partir de 1900, uma série de inovações redacionais passa a fazer parte do 

periódico [Gazeta de Notícias]. A de maior sucesso de público é a introdução 

da coluna Binóculo, uma espécie de crônica da sociedade, escrita por 

Figueredo Pimentel e que se transforma, no dizer dos cronistas da época, na 

‘bíblia das elegâncias da terra’ (BARBOSA, 2007, p. 30, grifo da autora). 

 

Alberto Figueiredo Pimentel é identificado na história da imprensa brasileira como o 

primeiro cronista social do país, figura que teve destaque na Belle Époque carioca (período 

que corresponde de 1889 a 1922), por tratar das novidades da alta costura vinda do exterior 

(principalmente de Paris) e da vida elegante nos salões da cidade daquele período. Através da 
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coluna Binóculo, publicada na Gazeta de Notícias, criou a máxima “O Rio civiliza-se”, que 

representou o imaginário social de mudanças de hábitos e costumes da população. A coluna 

começa a ser publicada em 1907 e logo se torna a coluna mais lida da capital da república. 

O conteúdo da coluna Binóculo era voltado essencialmente para a burguesia carioca, 

homens e mulheres que buscavam em suas páginas, as tendências atualizadas de moda e 

comportamento. Figueiredo Pimentel revolucionou a sociedade da época, criando a crônica 

mundana que dava conselhos e elegia o certo e o errado em matéria de elegância e conduta. 

Com frequência, nomes da elite eram citados, seja de forma favorável, como ícone de beleza 

ou da inelegância. O cronista também tecia críticas sobre questões ligadas à cidade, 

especialmente sobre o que prejudicava, de algum modo, o desenrolar do progresso na capital, 

com uma visão “aproximada” do cotidiano e seus nuances. 

Além de renomado jornalista (atuou como colaborador do Mercure de France), 

Figueiredo Pimentel foi também um importante romancista, poeta e escritor, sendo 

reconhecido pela popularização da literatura infantil no Brasil. 

O Rio de janeiro do início do século XX, consagra-se então, sob responsabilidade da 

imprensa, símbolo da modernização. E como pauta de ordem, crescem as páginas dos jornais 

e as revistas sobre a vida mundana e o cosmopolitismo. 

 

O Rio de Janeiro da década de 1920 definitivamente ‘civilizara-se’, pelo 

menos nos dizeres dos cronistas de época. As revistas de críticas e de 

costumes que proliferavam pela cidade – Revista da Semana (fundada em 

1900), Fon-fon (criada em 1908), Careta (1907), O Malho (1902), apenas 

para citar as mais importantes – abrem espaço para o footing na Avenida 

Central, para as festas na Beira Mar, para os torneios que reúnem as elites 

mundanas (BARBOSA, 2007, p. 57). 

 

Outra coluna de destaque do período foi “Figuras & Figurinos”, escrita por Luiz 

Edmundo e publicada diariamente no Correio da Manhã. Essa coluna, em 1908, encabeçou 

uma campanha contra tudo que “enfeiava” a cidade e o processo de civilização dos cariocas, 

denominada de “Liga contra os feios”, tal era a ascensão e a força da crônica social no 

momento. 

A fotografia era também forte aliada na exaltação do charme e elegância carioca, 

principalmente das revistas. A Fon-fon, por exemplo, possuía a seção “Rio em flagrante, 

nossos instantâneos”, que registrava (de corpo inteiro) a elite chique que caminhava pelo 

centro da cidade. Nas legendas, apresentavam-se os nomes dos fotografados com os seus 

respectivos adjetivos: ilustre, magnífico, admirável, elegante, etc. (CAMARGO, 2009). 
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Dessa maneira, um gênero de frivolidades ia se constituindo, muito em parte, em 

decorrência da necessidade de consumo das elites recém-surgidas. Era através da moda e dos 

“bons costumes” que a elite carioca diferenciava-se das demais camadas da população, 

estabelecendo a sua identidade. 

De acordo com Camargo (2009, p.92), as diversas colunas que tratavam de moda e 

comportamento e as revistas totalmente dedicadas a esses assuntos, por se relacionarem 

diretamente com os momentos de lazer, dificilmente encontravam barreiras à propagação de 

seus conceitos e preconceitos. “Assim, por serem considerados poucos sérios, esses discursos 

eram raramente questionados e acabavam sendo absorvidos sem grandes resistências”. 

A razão da aceitação dessa forma de jornalismo dá-se certamente pela demanda por 

informações sobre moda e conduta no início do século. As elites sem tradição do país, ávidas 

por se estabelecerem no rol dos excepcionais, consumiam e acatavam as indicações dos 

jornalistas inspirados nas tendências europeias. 

O colunismo social no Brasil, inicialmente apresentado como crônica, vai nascer a 

partir dessa gênese da elite carioca com suas formas de autoafirmação e de sociabilidade. Em 

outras palavras, num país sem realeza, o jornalismo vai buscar atender essa necessidade de 

diferenciação dos segmentos sociais, mediado pelo consumo e o lazer. 

Perceber como se originou a coluna social é importante para melhor compreender seus 

desdobramentos, sua trajetória e perspectivas. Acompanhando o desenvolvimento do país, a 

crônica mundana ganha cada vez mais prestígio, consagrando-se na metade do século XX 

com Jacinto de Thormes e Ibrahim Sued, que alteraram decisivamente os rumos do gênero. 

 

2.2.2 A crônica social de Jacinto de Thormes 

 

“Não sei de pai nem mãe. Mas fui o primeiro”. 

 

Maneco Müller20 

 

Jacinto de Thormes, na verdade, era o pseudônimo de Manuel Antonio Bernardez 

Müller, (Maneco Müller), o cronista social do Diário Carioca que a partir de 1945 modificou 

o estilo dos “registros sociais” do Rio de Janeiro. Segundo Rogério Souza (2007, p. 65), assim 

                                                 

20Quando questionado ser o pai do colunismo social brasileiro em entrevista concedida ao jornalista Geneton 

Maraes Neto em 2001. Disponível em: < http://www.geneton.com.br>. 

http://www.geneton.com.br/
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que eram publicadas as notícias sobre sociedade até meados da década de 40 – “registros, sob 

o título ‘Sociais’, de batizados, casamentos, viagens, jantares etc.”. 

Vale lembrar que o período de pós-guerra no Brasil é marcado por uma significativa 

mudança na forma de sociabilidade da elite carioca e, consequentemente, no trabalho dos 

cronistas. Sob o governo de Eurico Gaspar Dutra, em abril de 1946, é instituído o decreto-lei 

que passa a proibir o jogo no país, ocasionando o fechamento dos cassinos em todo o 

território nacional, como parte das medidas de cunho moralizante implantadas pelo atual 

presidente. 

Os cassinos naquele momento21, com os seus luxuosos ambientes e famosos 

espetáculos, eram os lugares de reunião das elites do Rio e dos turistas, onde podiam interagir 

uns com os outros, beber e movimentar verdadeiras fortunas. Por isso, para os cronistas 

sociais, os cassinos eram locais singulares na busca por grandes notícias. Com a perda desses 

ambientes, a elite carioca passa a frequentar novos salões, como as boates recém-inauguradas 

no bairro de Copacaba22. Lugares onde Maneco Müller vai atuar. 

Maneco nasce em uma família rica no ano de 1923, filho de diplomatas e neto do ex-

governador de Santa Catarina, Lauro Severiano Müller, utiliza muito bem em sua profissão o 

relacionamento amigável que mantém com a elite da cidade. Seu primeiro trabalho como 

jornalista foi no ano de 1943, no jornal Folha Carioca (ele então com 20 anos), já como 

cronista. Desde o início, seu trabalho chamava a atenção dos editores que estranhavam a 

forma dele registrar os eventos sociais, sempre acrescentando comentários irônicos e juntando 

lado a lado a elite com personalidades políticas e artísticas. Até então, as crônicas sociais 

eram apenas uma espécie de registro “passivo” dos últimos eventos, organizados e 

frequentados pela “fina flor” carioca (SOUZA, R., 2007). 

Pouco tempo depois, com uma crise política instaurada na Folha, Maneco é levado 

pelo jornalista Prudente de Morais Neto para o Diário Carioca, onde aceita ser o cronista 

social do jornal sob uma condição: valer-se de um pseudônimo. A utilização de pseudônimos 

por cronistas era uma coisa comum na época, o próprio Prudente de Morais, que escrevia 

crônicas de turfe23 era mais conhecido por Pedro Dantas. Seja para escapar de perseguição 

                                                 

21Os cassinos no Brasil surgem durante o Período Imperial e são proibidos pela primeira vez em 1917. Em 1934, 

Getúlio Vargas volta a permitir os jogos, proibindo pela segunda vez em 1946. Nesse sentido, referimo-nos ao 

período de 1934 a 1946. 
22Desde a inauguração do Hotel Copacabana Palace, em 1923, o Bairro de Copacabana torna-se o centro do 

fervor social da cidade do Rio de Janeiro. 
23A palavra “turfe” vem do inglês turf, que designa o esporte de corrida de cavalos. 
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política, se arriscar em estilos considerados menores ou mesmo apenas para seguir a moda, 

ilustres brasileiros escondiam a identidade real de seus escritos sob pseudônimos. 

Prudente então nomeou Maneco de Jacinto de Thormes, do personagem Jacinto e da 

cidade de Tormes, do romance “A cidade e as serras”, de Eça de Queirós. O “h” foi um 

acréscimo posterior feito pela redação do jornal. Tal qual como o personagem, Maneco vai 

rejeitar o estilo de vida “afrancesado” e desprovido de autenticidade das elites, buscando em 

suas crônicas imprimir um novo estilo a partir da própria identidade dos cariocas, sem 

desfrutar de uma linguagem com termos franceses. 

O estilo da linguagem e o emprego do pseudônimo de Maneco relacionavam-se 

diretamente. Segundo o próprio cronista, em entrevista concedida ao jornalista Geneton 

Moraes Neto no ano de 2001, a crônica social que se praticava antes era diferente: 

 

Era tudo muito francês – ‘tout en bleu’, ‘tout en rouge’. Eu achava aquilo 

uma frescura, mas, como precisava ganhar dinheiro, não pude recusar. Só 

não queria botar meu nome. Afinal, eu fazia esporte, frequentava academia 

de boxe. Iam me chamar de sei lá o quê se me vissem falando de vestido. 

Digo: vou levar esse negócio na brincadeira. Preciso de um pseudônimo. 

Prudente de Morais disse: ‘Jacinto de Thormes!’. 

 

Na busca de Maneco Müller pelo não revelamento de sua prática profissional, nasce o 

personagem Jacinto de Thormes e seu estilo, naquela que foi considerada a primeira coluna 

social moderna do jornalismo brasileiro. 

Maneco, na figura de Jacinto de Thormes, vai romper com padrões do gênero 

jornalístico o qual se dedica, escrevendo sem o tradicional encantamento, sem tantas 

descrições de trajes e ambientes, mas com inovações na linguagem e na promoção de 

personalidades. Foi ele o criador de termos como “depois eu conto”, “colunável” e da 

tradicional lista “das dez” e “dos dez mais elegantes”. 

De acordo com Rogério Souza (2007), a atitude do cronista dá início a uma nova fase 

no jornalismo brasileiro, com forte influência do colunismo norte-americano. 

 

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 para transformá-la em coluna de interesse jornalístico. O novo 

cronista do Diário iria buscar inspiração nas colunas sociais dos Estados 

Unidos – que àquela altura já eram uma instituição do jornalismo norte-

americano. [...] Além disso, também trouxe para o Brasil o estilo das notas 

‘sincopadas’, onde a nota seguinte poderia completar ou não o comentário da 

anterior. (SOUZA, R., 2007, pp. 67-68). 
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O colunismo norte-americano desde a década de 1920 gozava de um enorme prestígio 

junto à imprensa dos Estados Unidos e à opinião pública.  Atuando de forma a modificar o 

cenário político e social da época, colunistas como Walter Winchell, Maury Paul e Igor 

Cassini indiscutivelmente consagraram-se poderosos. As colunas, de um modo geral, iam 

além do cunho “social”, servindo como veículo de expressão da opinião de seus autores e dos 

próprios jornais. Notícias sobre a vida privada de artistas e, principalmente, sobre o 

comportamento de políticos ganharam espaço nessas colunas, que passaram também a ser um 

importante meio de admissão de novos ricos nas “altas rodas”. 

Dessa forma, o gênero foi ganhando cada vez mais força com o passar dos anos e com 

a constituição de novos cenários urbanos surgidos após a crise de 1929 e as duas guerras 

mundiais, o que proporcionou elevado poder e status socioeconômico aos colunistas que 

souberam como tratar as “celebridades”: a elite institucional, os senhores da guerra, a 

sociedade metropolitana e os profissionais da diversão (MILLS, 1981). 

Por tudo que significaram, os consagrados colunistas sociais norte-americanos 

influenciaram decisivamente a prática dos primeiros cronistas brasileiros. Os famosos termos 

café society24, high society25 e jet-set26, invenção daqueles colunistas, chegaram ao Brasil 

juntamente com a linguagem persuasiva e debochada nascida das precursoras Gossip 

Columns27. Segundo Ramos (1994, pp. 10-11), de Maneco Müller, o Jacinto de Thormes, a 

Ibrahim Sued, “o romântico Rio de Janeiro dos anos 50 espraiou aquele modelo de imprensa 

oriundo das colunas de mexericos, as gossip columns da imprensa norte-americana, para o 

resto do país. O colunismo social tornou-se uma sólida instituição da imprensa brasileira”. 

O próprio Maneco Müller confessou inspirar-se no colunismo norte-americano: 

 

Eu lia sobretudo o New York Times e o Washington Post e – de vez em 

quando – os jornais de Los Angeles, porque traziam a cobertura de cinema. 

As colunas que me influenciaram eram publicadas por esses jornais. Mas eu 

não podia fazer igual. Tinha de adaptar. Porque nos Estados Unidos havia 

colunistas que tinham um poder terrível: derrubavam fábricas, derrubavam 

shows, derrubavam pessoas. [...] Devo dizer que o Rio de Janeiro tinha uma 

personalidade. Se estivessem no Rio, aqueles colunistas não escreveriam 

                                                 

24Cunhado por Maury Paul na figura de Cholly Knickerbocker, em 1919, para designar um pequeno número de 

pessoas que se reuniam em restaurantes, cafés e boates de Nova York. De acordo com Mills (1981), no café-

society os principais habitantes do mundo das celebridades misturam-se publicamente buscando uns nos outros 

apoio às suas pretensões de prestígio. 
25Designa a alta sociedade propriamente dita ou as elites. 
26Termo criado pelo colunista Igor Cassini (o sucessor de Maury Paul como Cholly Knickerbocker), no início da 

década de 1950, para se referir aos privilegiados que podiam viajar frequentemente de avião a jato. 
27Coluna de fofocas. 
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como escreviam nos Estados Unidos. O Rio era uma das cidades mais 

divertidas do mundo, como disse a revista Time. A cidade tinha, além da 

praia, os cassinos, os grandes shows e um lado que faço questão de citar: a 

cultura (MORAES NETO, 2004, não paginado). 

 

A célebre lista das “dez mais elegantes” do Rio de Janeiro, elegida por Maneco, é um 

exemplo de adaptação ao estilo americano. No Brasil, a lista amplia a dimensão do trabalho 

do cronista, que chegava a ser parado nas ruas para discuti-las. Também fez sucesso nas 

páginas de sua coluna, o concurso “Glamour Girl” e o “Baile das Debutantes”, inaugurando o 

costume dos colunistas de lançar eventos. 

Jacinto de Thormes promoveu inúmeras “celebridades”, abrindo as portas das “altas 

rodas” para políticos e artistas ou figuras que julgasse interessante. Uma dessas celebridades 

foi o cão chamado William Shakespeare Júnior, personagem real que acompanhava o cronista 

onde quer que fosse. Segundo Moraes Neto (2004, não paginado), o cão chegou até a merecer 

foto de página inteira numa revista de moda por usar um elegante boné. “O fato de criar uma 

celebridade canina dá a dimensão do poder de fogo de Jacinto de Thormes”. 

Assim, Maneco Müller viveu quase duas décadas de “mundanismo”, acompanhando a 

passagem da crônica social para o colunismo. Em 1953, passa a trabalhar na revista O 

Cruzeiro, na época a maior revista semanal do país.  De acordo com Rogério Souza (2007, p. 

83), o sucesso do colunismo no Rio de Janeiro fez surgir colunas sociais em todos os jornais 

do país. “Mas, no Rio dos anos 40, por ser a capital da República, a repercussão era maior. O 

Rio era a ‘vitrine’ nacional, e nada superava em brilho as notícias que vinham da capital”. 

Em 1962, ainda no auge de sua carreira, Maneco Müller decide abandonar o 

colunismo social. Ele então vai para o jornal Última Hora, de Samuel Wainer, transformando-

se em cronista esportivo. Maneco era um apaixonado por esportes, principalmente por futebol, 

talvez por isso tenha largado o colunismo. Sua morte acontece em 2005 (ele então com 82 

anos), na cidade que o consagrou e depois lhe esquecera. 

 

2.2.3 O colunismo social de Ibrahim Sued 

 

“Ninguém pode negar que o colunismo na imprensa brasileira é uma especialidade 

imprescindível nos tempos atuais. E para este colunista isto constitui uma vitória que agora é 

reconhecida por todos, inclusive por aqueles que tanto nos combatiam. Contribuímos para 

transformar esse gênero do jornalismo, que até então era um simples ‘bico’ para aqueles que o 

praticavam, em uma profissão honesta, honrada e valiosa dentro da nossa imprensa”. 

 

Ibrahim Sued 
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Este trecho, retirado do livro “Ibrahim Sued: em sociedade tudo se sabe” (2001), 

organizado por Isabel Sued, filha do colunista mais lembrado de todos os tempos, revela a 

opinião e a importância daquele implantou no Brasil um colunismo social híbrido, misturando 

notas de caráter social com notícias, quase sempre exclusivas, sobre política e economia. 

Ibrahim Sued, com muita personalidade, manteve ao longo de 45 anos uma coluna que 

retratou a vida social do Rio de Janeiro por meio da divulgação de hábitos, moda e 

comportamentos da elite carioca e brasileira. A coluna Zum-Zum, publicada pela primeira vez 

em 1951, no jornal A Vanguarda, já possuía a marca de seu editor com notas críticas e 

agressivas, com termos e expressões inventadas, lançando personagens, criando modismos e, 

sobretudo, instituindo um modo peculiar de fazer jornalismo. A coluna28 foi publicada 

diariamente de 1951 a 1993, quando passou a circular somente aos domingos, assim 

permanecendo até o dia da morte de Sued, em 1º de outubro de 1995. 

Estima-se que ao longo dessas quatro décadas e meia, Ibrahim Sued tenha escrito mais 

de 15 mil colunas, recorde que ficou registrado no Guiness Book. Outro título também foi 

concebido ao colunista, o de “pai do colunismo social”, justamente pelo fato de pertencer a 

número ímpar de colunistas que, naquele período, não retratavam apenas as fofocas e as festas 

da classe alta. Ao contrário, Ibrahim Sued ganhou destaque na imprensa brasileira por saber 

da importância que tinha a informação jornalística e por acompanhar as transformações que 

ocorriam com o jornalismo e o seu país. 

Ibrahim, filho de imigrante árabe de uma família pobre, nasce no bairro de Botafogo 

no ano de 1924. Começa sua carreira ainda jovem como fotógrafo free-lancer29. Sem 

conseguir emprego fixo nos jornais, ganha destaque no jornalismo quando em 1946 registra o 

cumprimento do deputado baiano Otávio Mangabeira ao General Eisernhower, comandante 

das tropas aliadas vencedoras da Segunda Guerra. A fotografia conhecida como “O beijo de 

Mangabeira” 30, circulou o mundo retratando a supremacia norte-americana. No Brasil, o 

flagrante de Ibrahim foi publicado na primeira página de O Globo, o que lhe rendeu bons 

frutos. 

                                                 

28A coluna de Ibrahim Sued, depois do jornal A Vanguarda, foi publicada na Revista Manchete, no Diário 

Carioca, na Gazeta de Notícias, no Diário da Noite e no jornal O Globo, tendo nomes diversos como: Crônica 

Social, Jornal de Ibrahim Sued, A semana de Ibrahim e Reportagem Social de Ibrahim Sued, além de Zum-Zum 

em sua fase inicial. Em 1965, o colunista passa a apresentar um programa de TV, na Globo, com o mesmo teor e 

assunto de suas colunas. Tal programa fica no ar durante nove anos. 
29Ibrahim também foi Office-boy e repórter. 
30Na foto, havia a impressão de que realmente Mangabeira iria beijar a mão do General, no entanto persiste uma 

dúvida histórica sobre o beijo. 
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Seu primeiro trabalho como colunista foi realizado em 1951, a convite de Barros 

Vidal, que dirigia o jornal A Vanguarda. A partir de então, o “Turco”, como era chamado 

pelos amigos, começa a praticar um colunismo social com estilo informativo, novidade até o 

momento, acompanhando o período de transformação do jornalismo brasileiro com a 

introdução do lead e a produção de notícias curtas e “objetivas”. 

A linguagem foi realmente o diferencial de Ibrahim. Suas notas eram francas e 

irônicas, de vez em quando hostis. Nelas, o colunista defendia suas posições políticas, muitas 

vezes causando polêmica, como sua postura de apoio aos governos militares: 

 

As urnas – Hoje faço um apelo a vocês: votem bem. Não votem em branco. 

Saibam escolher seus representantes, porque isso é de vital importância. Mas 

antes de votar, lembrem-se: 

 Lembrem-se da subversiva e desaparecida UNE, que estava a serviço de 

Fidel Castro e que foi fechada com a Revolução; 

 Lembrem-se daquele período em que o Brasil era dominado pelo 

famigerado e desaparecido CGT, que promovia greves diariamente, em todo 

o país. Mas graças à Revolução, o CGT foi fulminado; 

 Lembrem-se de tudo isso e não se esqueçam de que este país esteve à 

beira do comunismo e que foi salvo graças à nossas Forças Armadas, que 

unidas ao povo baniram para sempre o comunismo e a corrupção do país 

(SUED, 2001, p.88). 

 

Na nota acima, Ibrahim refere-se às eleições indiretas de 1967, na qual o General 

Costa e Silva foi eleito. Dono de uma forte personalidade, o colunista apresentava em seus 

textos tanto críticas quanto elogios, que variavam de setores sociais e de relevância. Estes 

podiam alcançar da classe política à classe intelectual, passando pela ala dos artistas: 

 

O que agrada no novo ídolo Chico Buarque de Holanda é que ele não usa 

barba, está sempre limpo, não usa artifícios ao molho pardo e não é metido a 

subintelectual. Parece que Cícero Sandroni já comentou sobre o fato, mas 

quero acrescentar que é isso mesmo. Além disso, o asseio não faz mal a 

ninguém, coisa muito em moda em certo grupo da esquerda festiva (SUED, 

2001, p.95, grifo da autora). 

 

Nada escapava aos olhos atentos de Ibrahim Sued. Suas notas informavam o que 

acontecia no Brasil e no mundo. Fatos marcantes como o surgimento da primeira emissora de 

TV brasileira (TV Tupi), a coroação da Rainha Elizabeth, o suicídio de Vargas, a morte de 

Carmen Miranda, a construção de Brasília, o nascimento da Bossa Nova e da Jovem Guarda, 

a guerra das Malvinas, do Vietnã e do Iraque, a visita do homem à Lua, o afundamento do 

Titanic, a queda do Muro de Berlin, o caso Watergate, os grandes concursos de Miss, além do 



37 

registro completo sobre a Ditadura Militar, podem ser lidos durante as quatro décadas e meia 

de colunismo. 

Ibrahim tinha um circuito poderoso de informantes, que lhe ajudava a conseguir 

importantes furos, sobretudo dos bastidores político. Suas fontes, sempre muito bem 

ocultadas, dificilmente erravam, provocando temor dos que eram foco das notícias. Ele 

insinuou traições e separações de casais, desfechos econômicos e coroações no campo da 

cultura, mas, sem dúvida, foi tecendo comentários sobre o universo da política que se 

destacou. 

Ibrahim também fez história repercutindo em sua coluna as mudanças de moda e 

comportamento da sociedade carioca. As lições de etiquetas tornaram-se uma das marcas de 

seu trabalho, conferindo ao colunista certa classe e popularidade: 

 

Outro ato – Dos dispositivos transitórios: investido das minhas funções de 

‘general da Linha Dura da Elegância’, baixo novo ato complementar. 

Considerando de extremo mau gosto a gargalhada histérica muito comum 

nos salões cariocas; considerando que a minissaia é para quem tem pernocas 

bonitas ou jovens; considerando que a excessiva maquilagem dá aspecto de 

megera à mulher; considerando que o iê-iê-iê não pode  ser dançado de 

maneira escandalosa pelas ‘coroas’, porque as torna ridículas, como são os 

horrorosos ‘bolos de noiva’, a partir desta data serão sumariamente cassadas 

da minha lista das Dez Mais ou terão seus direitos elegantes suspensos todas 

as ‘bonecas’ que infligirem estes regulamentos. Ficam revogadas as 

disposições em contrário. Publique-se nesta data. a I.S. (SUED, 2001, p. 96). 

 

As expressões inventadas pelo colunista igualmente fizeram “Su”31. Até o próprio 

Ibrahim reconhecia. Certa vez escreveu: “Vocês repararam como o termo ‘melancia’ 

(vermelho por dentro e verde por fora), que lançamos neta coluna, aplicado aos ‘nacionalistas’ 

bolchevistas, pegou mesmo?” (SUED, 2001, p. 92, grifo da autora). Foi dele as expressões e 

gírias: “bonecas e deslumbradas”, “vagões e locomotivas”, “ademã”, “kar”, “shangay”, “em 

sociedade tudo se sabe”, “sorry periferia”, “de leve”, “champanhota”, “olho vivo, que cavalo 

não desce escada”, “petit comité”, “belacap”, “gente-bem” etc. Outros termos como “society” 

e “depois eu conto” foram de suas principais influências – Walter Winchell e Maneco Müller. 

Já como colunista bem sucedido e influente, Ibrahim Sued promoveu importantes 

eventos, desfiles, o carnaval do Rio, viagens, campanhas beneficentes e celebridades, tanto do 

cenário nacional como internacional. Algumas personalidades foram lançadas e 

impulsionadas pela sua coluna. A mais ilustre personalidade foi a “dama de preto”, que parece 

                                                 

31Diminutivo de sucesso, usado com frequência por Ibrahim e muito adotado nas “altas rodas”. 
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ter existido somente em seu imaginário, pois a identidade da “boneca” nunca foi revelada. 

Outros personagens, no entanto, existiram e compuseram verdadeiros tipos sociais, bem 

peculiares à elite. 

Mas, ao longo de sua carreira, Ibrahim sofreu com críticas, principalmente pelos 

frequentes erros de português em seus textos. Com baixa escolaridade e alta esperteza, 

conseguiu fazer dos erros um estilo. Para o copy-desk e para quem quisesse “ler” dizia: 

“Favor esquecer Camões. Proibido mexer no meu estilo. Merci.”. Para o colunista, escrever 

como se estivesse falando era um dos motivos da atração do público por seu trabalho. 

Maneco Müller, que compartilhou alguns anos a cobertura da vida social carioca com 

Ibrahim, reconheceu a sua perspicácia. Quando perguntado por Geneton Moraes Neto qual 

havia sido a personalidade mais surpreendente que conhecera ou surpreendera, no tempo em 

que foi colunista, Maneco respondeu: 

 

Vou dizer: Ibrahim Sued. Começou como fotógrafo. Era um sujeito humilde, 

com pouca escolaridade. Conseguiu uma coisa formidável. Eu, que comecei 

dez anos antes de ele surgir no jornalismo, percebi que ele tinha um fato 

jornalístico incrível. Podia ser ignorante. Mas de burro não tinha nada. Um 

dia, olhou para minha biblioteca. Perguntou: ‘Diga-me uma coisa: para que 

serviram, na sua carreira, esses livros todos?’ Sob o ponto de vista de 

Ibrahim, era uma pergunta excelente. Uma vez, eu disse a ele: ‘Você fatura 

até erro de concordância’. Ele me respondeu: ‘Você sabe Português mas não 

fatura nada’. Ibrahim tinha toda razão. Era um camarada surpreendente 

(MORAES NETO, 2004, não paginado). 

 

Mesmo assim, com sua pouca escolaridade, Ibrahim escreveu seis livros. Segundo 

Travancas (2000), todos obtiveram grande sucesso de vendas, tendo suas edições rapidamente 

esgotadas, algumas delas com tiragem de 100 mil exemplares. Ibrahim ainda apresentou seu 

próprio programa de televisão, na TV Globo, a partir do ano de 1965, ficando no ar durante 

nove anos. Na TV, reproduziu, ao vivo, “o estilo, tom e os assuntos de suas colunas” 

(TRAVANCAS, 2000, p.2). Ainda faz parte de seu currículo ter pertencido ao Clube dos 

Cafajestes32 e ter sido tema de samba enredo do carnaval carioca em 1981 –“Ibrahim, de leve 

que eu chego lá” –, na Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz. Em sua homenagem foi 

erguida em 2003 uma estátua de bronze em frente ao Hotel que ele ajudou a eternizar, o 

Copacabana Palace. 

                                                 

32Turma composta por rapazes mulherengos da Zona Sul carioca que movimentou a cidade nas décadas de 1940 

e 1950.  Com atitudes irreverentes e escandalosas, combinavam programas boêmios, promoviam festas e 

envolviam-se constantemente em brigas ou confusões. Fez parte desse time além de Ibrahim Sued, seu irmão 

Alberto Sued, o líder do grupo, Carlos Henrique Martins de Oliveira (Edu) e o jogador Heleno. 
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Figura 1 – Estátua em homenagem a Ibrahim Sued. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 2 – Placa em homenagem a Ibrahim Sued. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Por tudo isso, Ibrahim Sued fez escola, influenciando colunistas em todo o país, 

preocupados em ir além da cobertura de festividades. Na década de 60 e 70, outros colunistas 

sociais se destacam, como Zózimo Barroso do Amaral, no Rio, e Tavares Miranda, em São 

Paulo, que também, indiscutivelmente, marcaram a época. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA COLUNA E DO COLUNISMO SOCIAL ENQUANTO 

GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 

“Ter nome no jornal é um emblema dos tempos modernos. Proust já tratou do assunto em alto 

nível literário, desvendando os matizes sutis das mutações do prestígio mundano, através tanto das 

oscilações da fortuna e dos caprichos do boca-a-boca como de seus reflexos no noticiário dos 

jornais.” 

 

Moacir Werneck de Castro33 

 

Para uma melhor compreensão sobre a prática e o fenômeno do colunismo social 

brasileiro, é importante primeiro examinar as peculiaridades do gênero que dá vida a este 

modo específico de fazer jornalismo. A coluna, por apresentar aspectos discursivos e estéticos 

particulares, torna-se um gênero complexo de ser categorizado, mas, ao mesmo tempo, 

marcante na identidade do jornalismo impresso. 

A coluna social por sua vez é um tipo comum nos jornais diários brasileiros. 

Continuamente cercada por críticas em razão de sua natureza banal e função de servir à 

vaidade da chamada alta sociedade, a coluna social pouco tem sido investigada dentro das 

teorias sobre os gêneros jornalísticos. 

A ambiguidade dessa prática jornalística esvazia a apreensão e identificação dos 

elementos que compõem a sua cultura, a começar por sua própria categorização. Como 

classificar esse modo de jornalismo? Seria um subgênero jornalístico? Ou mesmo, como 

alguns consideram, um “não-jornalismo”? Qual a sua função primordial, o entretenimento? 

Partindo de tais questionamentos, é possível refletir a cerca de importantes 

significados envoltos nesta temática. A caracterização minuciosa da coluna social permite que 

sejam conhecidas suas particularidades e contradições, e também que seja entendido o papel 

que exerce na difusão de práticas socioculturais através da reconfiguração discursiva do 

cotidiano das elites. 

 

3.1 O gênero coluna no jornalismo impresso 

 

A questão dos gêneros é, certamente, polêmica, mas deve ser destacada, pois, com o 

reconhecimento da disposição híbrida de alguns gêneros como a coluna, as teorias dos 

gêneros jornalísticos começam a ser reformuladas. Antes, com Melo (1985)34 baseado em 

                                                 

33De colunas e colunáveis, Jornal do Brasil, 18 de março de 1995, p.11. 
34A opinião no jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes. 
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Beltrão (1980)35, a coluna era acolhida como parte do jornalismo de opinião. Já a partir do 

estudo comparativo realizado por Chaparro (2008)36, o paradigma que separa informação de 

opinião sai de cena, colocando a coluna como gênero singular, primordialmente por abarcar 

diferentes formas discursivas. 

O paradigma informação versus opinião surge de uma necessidade socioeconômica do 

jornalismo. Até o começo do século XX, os jornais eram eminentemente opinativos. As 

notícias não escondiam o teor político e ideológico dos jornais, bem como os interesses de 

seus donos. De acordo com Pena (2008), as narrativas desse período eram mais retóricas do 

que informativas. 

 

Antes de ir ao verdadeiro assunto da matéria, os textos faziam longas 

digressões relacionando-a com a linha de pensamento do veículo, o que, 

hoje, os jornalistas chamam de nariz de cera. Era muito comum que um 

jornal oposicionista, por exemplo, utilizasse os primeiros parágrafos da 

narrativa sobre um assassinato para criticar a política de segurança do 

governo. Só na metade do texto é que o leitor descobriria quem foi 

assassinado e qual o local do crime (PENA, 2008, p. 41). 

 

Evidentemente, essa forma de fazer jornalismo causou incômodo aos governantes e 

detentores do poder institucionalizado que se utilizavam da censura ou do controle fiscal para 

barrar tais discursos. Só a partir do final do século XIX, o jornalismo informativo começa a 

ser estimulado, constituindo categoria hegemônica nesse período, quando a imprensa norte-

americana acelera seu ritmo produtivo e assume feição predominantemente industrial, 

convertendo a informação de atualidade em mercadoria. 

A introdução da técnica em que o jornalista anuncia no primeiro parágrafo os seis 

elementos primordiais da notícia: o que, quem, quando, onde, como e por que (lead)37, 

contribuiu decisivamente para a consolidação do jornalismo informativo, assim como a 

técnica da pirâmide invertida tempos depois38. Este formato chega ao Brasil na década de 

1950 com os primeiros manuais de redação adotados por jornais como o Diário Carioca. 

Contudo, quem primeiro separou a parte informativa da parte opinativa, no corpo do 

jornal, foi o jornalista Samuel Buckley na tentativa de salvar o jornal inglês Daily Courant da 

                                                 

35Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Sulina. 
36Sotaques d’aquém e d’além mar: travessias para uma nova teoria de gêneros jornalísticos. São Paulo: 

Summus editorial. 
37Segundo Karam (2007), a origem do lead, ao contrário do que consideram alguns manuais ou discursos, não é 

responsabilidade exclusiva do jornalismo norte-americano ou inglês, pois, certamente, a linguagem jornalística 

valeu-se da tradição greco-romana em relação ao uso das palavras e ao discurso claro e convincente, oitenta anos 

antes da era cristã. 
38Técnica de redação que privilegia a disposição das informações em ordem decrescente de importância. 
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falência, por volta de 1702. Essa famosa história demarca o início do conceito de objetividade 

no jornalismo pela preocupação de Buckley com o relato “preciso” dos fatos, sem acréscimos 

de comentários nas notícias. 

Para Chaparro (2008, p.142), Buckley “criou uma estratégia e um estilo que, um 

século e meio depois, influenciariam todo o jornalismo mundial: separou as Notícias dos 

Artigos – news de um lado, preponderantes; comments do outro”. Com a intenção de oferecer 

credibilidade aos leitores, Buckley contribuiu para estabelecer a organização mais 

convencional do jornalismo. 

Assim, o paradigma informação versus opinião permanece vivo nos jornais impressos 

contemporâneos, que ainda guardam os textos de opinião em lugar apropriado, diferente do 

aporte científico da Comunicação que já reconhece impossível tal separação sob o ponto de 

vista da linguagem, que é sempre atravessada por índices de valoração, crenças, ideologias, 

etc. Mas para a construção de uma nova proposta, outras foram necessárias. 

No âmbito do jornalismo brasileiro, Luiz Beltrão foi o primeiro a pensar numa 

classificação de gêneros. Beltrão39 apresenta sua proposta a partir de três categorias: 

jornalismo informativo (notícia, reportagem, história de interesse humano, informação pela 

imagem); jornalismo interpretativo (reportagem em profundidade) e jornalismo opinativo 

(editorial, artigo, crônica, opinião ilustrada, opinião do leitor). 

Segundo Melo (1985), o critério adotado por Beltrão é explicitamente funcional, pois 

ele sugere uma separação dos gêneros segundo as funções que desempenham junto ao 

público-leitor: informar (jornalismo informativo), explicar (jornalismo interpretativo) e 

orientar (jornalismo opinativo). Apesar de algumas considerações e críticas a respeito da 

classificação de Beltrão, José Marques de Melo toma-o com referência na definição de sua 

proposta. 

A classificação de Melo (1985), no entanto, leva em conta somente as categorias 

“informativo” e “opinativo”, por considerá-las mais próximas da prática profissional do 

jornalista brasileiro: jornalismo informativo (nota, notícia, reportagem, entrevista) e 

jornalismo opinativo (editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura, 

carta). 

Entendendo que um gênero jornalístico é “um conjunto de circunstâncias que 

determinam o relato que a instituição jornalística difunde”, Melo adota dois critérios básicos 

para sua classificação. Primeiro, agrupa os gêneros em categorias que correspondem à 

                                                 

39Imprensa Informativa (1969), Jornalismo Interpretativo (1976) e Jornalismo Opinativo (1980). 
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intencionalidade dos relatos, onde identifica a vertente “reprodução do real” (informação) e a 

“leitura do real” (opinião). Segundo Melo (1985, p. 47) “reproduzir o real significa descrevê-

lo jornalisticamente a partir de dois parâmetros: o atual e o novo. Ler o real significa 

identificar o valor atual e do novo na conjuntura que nutre e transforma os processos 

jornalísticos”. 

Depois, Melo busca identificar os gêneros a partir da natureza estrutural dos relatos 

observáveis nos processos jornalísticos, tomando como referência a articulação que existe 

entre os acontecimentos (real), sua expressão jornalística (relato) e a apreensão pela 

coletividade (leitura). Assim: 

 

Os gêneros que correspondem ao universo da informação se estruturam a 

partir de um referencial exterior à instituição jornalística: sua expressão 

depende diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação 

que os mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em relação aos 

seus protagonistas (personalidades ou organizações). Já no caso dos gêneros 

que se agrupam na área da opinião, a estrutura da mensagem é co-

determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística e que 

assumem duas feições: autoria (quem emite opinião) e angulagem 

(perspectiva temporal ou espacial que dá sentido à opinião). (MELO, 1985, 

p.48). 

 

De um modo geral, Melo toma como relevante o contexto sociopolítico, a cultura e os 

modos de produção dos gêneros jornalísticos na construção de sua proposta, que ainda é a 

principal referência para se estudar os tipos de textos do jornalismo impresso. 

A classificação proposta por Chaparro (2008) considera falso o paradigma que divide 

o jornalismo em informação e opinião. Em sua extensa e significativa pesquisa40, ele 

demonstrou que o Relato jornalístico acolhe cada vez mais a elucidação opinativa, e que o 

Comentário da atualidade exige cada vez mais a sustentação de informações qualificadas. 

Daí surge a convicção de que seriam necessárias novas buscas, teóricas e metodológicas, para 

um novo entendimento da questão dos gêneros jornalísticos. 

A discussão de Chaparro sobre a teoria dos gêneros ancora-se nas ciências da 

linguagem, inclusive utilizando de sua metodologia. Ele percebe os gêneros como formas do 

discurso e, por isso, leva em conta a intenção e os motivos do sujeito jornalista. 

                                                 

40Chaparro analisou durante cinco decênios (1945/54; 1955/64; 1975/84; 1985/94) textos jornalísticos dos 

principais jornais brasileiros para detectar possíveis influências de acontecimentos importantes nas formas 

discursivas da imprensa diária e viabilizar outras eventuais comparações. Foram escolhidos cinco 

acontecimentos com alto potencial desorganizativo e/ou reorganizativo sobre a atualidade brasileira, um em cada 

decênio, o que resultou na leitura equivalente a 6.600.000cm² de área impressa. Os gêneros mapeados foram 

comparados com as modalidades de textos da imprensa portuguesa. 
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Então, em decorrência da leitura qualitativa dos jornais recolhidos entre os anos de 

1945 a 199441, Chaparro (2008) organiza os gêneros mapeados em duas categorias: Gênero 

Comentário e Gênero Relato. E cada categoria se organiza em dois agrupamentos de 

espécies: Espécies Argumentativas e Espécies Gráfico-Artísticas, pertencentes ao Gênero 

Comentário; Espécies Narrativas e Espécies Práticas, pertencentes ao Gênero Relato, como 

mostra a ilustração abaixo: 

 

 

 

Fonte: Chaparro (2008, p. 178). 

 

De imediato, observa-se que a crônica não obedece a classificações, diferentemente 

das propostas de Beltrão e Melo que a classificam como parte do gênero opinativo. Chaparro 

(2008, p. 131) acredita que a crônica brasileira é, ao mesmo tempo, jornalismo e literatura. 

“Atém-se à atualidade, mas consegue apreendê-la e compreendê-la mais profundamente, 

porque o cronista se permite usar o ferramental poético da ficção”, por isso, não se enquadra 

em nenhuma das classificações propostas. 

Sobre as Espécies Práticas, Chaparro as inclui por perceber um aumento percentual 

significativo (18,84%) da vocação utilitária do jornalismo (espécies de serviços), 

principalmente nos anos de 1985 a 1994. Esse aumento indica claramente uma tendência que 

acompanha, no caso brasileiro, a intensificação dos processos de urbanização e das 

ocorrências, em termos de mercado, cultura, costumes e demandas sociais. Para ele, “as 

explicações e as racionalizações acadêmicas” não podem mais deixar à margem as espécies 

                                                 

41Manual Carlos Chaparro publica primeiro sua em obra em Santarém, Portugal, pelas Edições Jortejo (1998), 

então sob o título Sotaques d’aquém e dalém mar: percursos e gêneros do jornalismo português e 

brasileiro. Pela Summus Editorial recebeu acréscimos que a atualizaram. 

Quadro 1 – Grade Classificatória dos gêneros jornalísticos 

Quadro 1 – Grade classificatória dos gêneros jornalísticos 

GÊNERO COMENTÁRIO  GÊNERO RELATO 
Espécies 

Argumentativas 
Espécies 

Gráfico-Artísticas 
 Espécies  

Narrativas 
Espécies 
Práticas  

Artigo 
Carta 

Coluna 

Caricatura 
Charge 

 Notícias 
Reportagem 
Entrevista 

Coluna 

Roteiros 
Indicadores 

econômicos 
Agendamento 
Prev. do tempo 

Consultas 
Orientações úteis 

 CRÔNICA: classe de texto livre de classificações 
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utilitárias denominadas “serviço”, visto que “tornaram-se marca relevante, definida, essencial, 

nos jornais de hoje” (CHAPARRO, 2008, p.135). 

Apesar da Internet, os jornais impressos continuam a publicar a programação dos 

cinemas, teatros, shows, a tábua das marés, dentre outros informes que ratificam ainda a 

proposição de Chaparro. 

No que se refere à coluna, Chaparro observou que esse é um gênero de presença forte 

no jornalismo brasileiro, com ocorrência insignificante no jornalismo português. Ele afirma 

ser a única espécie com vocação híbrida, servindo com igual aptidão e eficácia ao 

Comentário e ao Relato da Atualidade. Melo (1985) também considerou a coluna como um 

gênero jornalístico híbrido, todavia, preferiu classificá-la apenas como opinativa. 

Em termos estruturais, a coluna compõe-se, predominantemente, de notas breves, mas 

pode igualmente abranger outros formatos discursivos, como a crônica e a opinião do leitor. 

Nos jornais, ela aparece com uma paginação fixa, graficamente bem delimitada, servindo a 

variadas finalidades – política, econômica, cultural e social. Chaparro analisou o gênero, 

assinalando essas e outras importantes características: 

 

A coluna é, no jornalismo brasileiro, uma espécie que se caracteriza pela 

constância da formatação gráfica e da localização, servindo ao jornal como 

elemento de identidade visual e ao leitor como pólo de orientação e atração 

para a leitura. A hibridez da coluna dá-lhe a capacidade e vocação para que a 

informação e 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 (CHAPARRO, 2008, pp. 211-212). 
 

A hibridez à qual se refere o autor, diz respeito à linguagem jornalística da coluna que 

ora pode seguir os padrões normativos da informação jornalística, ora pode ter caráter mais 

pessoal e opinativo, com julgamentos e apreciações do colunista. Por outro lado, essa hibridez 

pode significar também a mistura de textos e gêneros discursivos: a nota ao lado da crônica ou 

o artigo ao lado da carta, por exemplo. 

Outro fator interessante trazido por Chaparro trata sobre a periodicidade do gênero que 

permite o ecoar dos acontecimentos e favorece a discussão dos temas e a polêmica. As 

colunas são, em sua maioria, diárias e, por isso, acompanham o noticiário, destacando os fatos 

que merecem comentário ou uma nova versão. Seu traço de subjetividade permite também 

que o colunista utilize, muitas vezes, a linguagem persuasiva para conduzir os que formam a 

opinião pública. 
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Além disso, a coluna tornar-se um gênero singular e atraente por outro motivo: pode 

vir em uma editoria especializada (política, economia, cultura, etc.) e ainda sim trazer à tona 

diversos temas, sendo considerada, portanto, “estimuladora da busca e da leitura de 

conteúdos” (CHAPARRO, 2008, p. 129). Mas, talvez, o que mais diferencie a coluna de 

outros gêneros jornalísticos é o fato dela apresentar autoria conhecida e, por isso, ter a 

“obrigação” de agregar a respeitabilidade do autor ao seu conteúdo e ao veículo de 

informação a qual pertence. 

A classificação proposta por Chaparro é relevante por considerar que o jornalismo se 

constrói com informações e opiniões de modo indissociável, rompendo inicialmente com o 

paradigma que separa essas duas formas discursivas. Deve-se considerar sob essa perspectiva, 

que o processo de produção das informações jornalísticas passa, como em qualquer outro 

discurso, por juízos de valores, crenças e interesses. Do mesmo modo, o material crítico ou 

reflexivo, produzido por jornalistas, deve conter fatos e dados confiáveis ou rigorosamente 

apurados para tornar-se eficaz. 

Além disso, o trabalho de Chaparro reconhece o valor que tem a coluna no jornalismo 

impresso brasileiro, colocando-a pela primeira vez como um gênero misto importante e 

significativo. A tentativa de enquadrar a coluna moderna apenas em uma categoria acarretaria, 

sem dúvida, em erro. 

Seixas (2009) amplia e atualiza a discussão sobre os gêneros, estabelecendo os 

principais critérios de definição do gênero discursivo jornalístico, a partir da compreensão das 

classificações tradicionais, para as diferentes mídias no Brasil, Espanha42 e França. A autora 

propõe a divisão entre Gêneros Discursivos Jornalísticos e o que ela chama de Gêneros 

Discursivos Jornálicos, situando a coluna na primeira categoria. Desse modo, um gênero 

discursivo jornalístico, obrigatoriamente: 

 
I. tem como enunciador, no ato da troca comunicativa, a instituição 

jornalística; II. a competência de procedimento é de sujeito comunicante da 

organização jornalística; E frequentemente: III. satisfaz a uma ou mais 

finalidades institucionais; IV. apresenta uma lógica enunciativa formada 

majoritariamente pelo compromisso de adequação do enunciado à realidade, 

como objetos de acordo e/ou argumentos de acordo operados interpretados 

segundo tópicos jornalísticos (SEIXAS, 2009, p. 332). 

 

Os Gêneros Jornálicos diferem dos Jornalísticos basicamente pelo fato da instituição 

jornalística não fazer parte da dimensão do enunciador, ou seja, o enunciador não está 

                                                 

42 Chaparro (2008) também faz uma revisão da bibliografia espanhola sobre a teoria dos gêneros jornalísticos. 
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diretamente ligado à organização jornalística, possuindo outra formação discursiva. Fazem 

parte desta categoria: artigo, crônica (brasileira), carta, fórum, caricatura, boletim de agência 

(francês), tribuna livre (francesa) e les bonnes feuilles (francesa). 

Na análise de Seixas, as condições de enunciação e as condições extralinguísticas da 

prática discursiva são observadas, com forte influência bakhtiniana. No que tange à 

classificação da coluna, devemos pensar até que ponto o colunista atua como enunciador da 

organização jornalística, já que esse é um gênero que tem autoria conhecida e especializada e 

que pode funcionar sem o estabelecimento de vínculo empregatício entre o editor da coluna e 

a empresa. 

Melo e Chaparro, diferente de Seixas, dedicaram uma parte de seus estudos para 

demonstrar as particularidades da coluna. Ambos salientam o caráter individual que tem o 

colunismo. Para Melo (1985, p. 105) “a coluna corresponde à emergência de um tipo de 

jornalismo pessoal, intimamente vinculado à personalidade do seu redator [...]”. Já Chaparro 

ressalta que “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, pp. 211-

212). 

Chaparro (2008) ressalta ainda que tão forte é o colunismo no Brasil que se tornou 

uma atividade profissional quase autônoma, com características de mercado profissional 

paralelo, inclusive com agenciamento de colunas e colunistas para redes de jornais. 

Por tudo isso, a coluna é um gênero (ou espécie, como prefere Chaparro) ambíguo, 

híbrido, denso e, portanto, complexo de categorizar. Possui diversos tipos e finalidades, o que 

dificulta ainda mais a missão. 

A partir de sua origem, o jornalismo norte-americano, a coluna classifica-se, segundo 

Bond (1962), nos seguintes tipos: a) Coluna padrão – dedicada aos assuntos editoriais de 

menor importância, com poucas linhas e um tratamento superficial; b) Coluna miscelânea – 

combina variados tipos, temas, não se prendendo a nenhum assunto, foge ao padrão 

convencional com doses de humor e sarcasmo; c) Coluna de mexericos43 – centralizada em 

pessoas, principalmente em figuras da alta sociedade. Divulga notícias de personalidades, 

indiscrições, faz elogios, impõe comportamentos e estilos; d) Coluna sobre os bastidores da 

política – situa o leitor no mundo da política e dos políticos. Além desses tipos, Bond faz 

referência a Coluna editorial assinada (próxima do gênero editorial, mas com mais doses de 

comentários); a Coluna de versos (não praticada aqui no Brasil) e a Coluna aberta ao leitor. 

                                                 

43Para a realidade brasileira são as colunas sociais, encaradas pelo autor como gênero de mexericos (ou fofoca). 
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A conceituação de coluna, ainda bastante relacionada ao espaço e estrutura fixa do 

jornal ou revista44, deve agora na teoria dos gêneros jornalísticos voltar-se ao conteúdo e ao 

discurso dessa espécie narrativa que dizem mais sobre sua cultura. Desse modo, faz-se 

necessário que estas preocupações e tentativas de conceber a coluna (e seus tipos) persistam, 

pois os gêneros estão em permanente transformação, assim como o jornalismo, a mídia e tudo 

o que a linguagem cerca. É preciso ainda que se faça um mapeamento adequado à realidade 

brasileira das espécies de colunas existentes para melhor perceber a natureza ambígua do 

gênero, o espaço que ocupa e sua importância para o jornalismo. 

Especificamente em relação às colunas sociais, ainda não aparece claro a sua 

categorização a partir da teoria do jornalismo. Como classificar a coluna social? Seria uma 

variação do gênero coluna, um subgênero do jornalismo? Ou um gênero particular? Algumas 

pesquisas começam a surgir sobre essa questão. 

 

3.2 Coluna social: tentativas de classificação 

 

Destacam-se aqui duas pesquisas, a Tese de Paula Francinete da Silva (Universidade 

de Brasília), “A coluna como gênero de fofoca” (2010)45, e o estudo realizado por Ani Mari 

Hartz Born (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), “Mídia e vida social: uma reflexão 

sobre categoria, gênero e subgênero”, apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) da Região Sul, em 201046. 

O estudo realizado por Paula F. da Silva (2010) identifica a coluna social como um 

gênero misto, nascido da interseção entre o gênero fofoca e o gênero coluna, vindo do 

jornalismo do início do século XX que se configurava como espaço de pessoalidade e opinião. 

A autora analisa as colunas sociais editadas pelo jornal O Globo entre os anos de 1987 e 1989, 

período em que a sociedade brasileira transitava do regime ditatorial para o democrático. 

Assim, contrapondo os textos da coluna social com o estudo dos gêneros jornalísticos foi 

                                                 

44Como exemplo do verbete coluna apresentado por Rabaça e Barbosa (2001, p. 148): “Seção especializada de 

jornal ou revista, publicada com regularidade, geralmente assinada, e redigida em estilo mais livre e pessoal do 

que o noticiário comum. Compõe-se de notas, sueltos, crônicas artigos ou textos-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”. 
45Trabalho publicado em livro, com mesmo título, no ano de 2011 pela Editora CRV (Curitiba-PR). 
46Trabalho com base na tese de doutorado “As representações das elites na mídia de colunismo social em porto 

alegre: um estudo de caso sobre o Programa Sociedade com Odalgir Lazzari”, defendida em 2011, na 

UNISINOS. 
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observado que a coluna social não poderia ser encaixada em um gênero específico, posto que 

o que a caracterizava era uma grande mistura de textos. 

Na busca por caracterizar a coluna social como um espaço de mexericos47, Paula F. da 

Silva (2010) reconheceu que a classificação dos gêneros jornalísticos está ligada à própria 

evolução do conceito de jornalismo e que a coluna social se constitui de dois elementos 

fundamentais: a memória e o riso. O primeiro representado pelo registro de eventos já 

acontecidos e o segundo em razão do nível cômico das espécies caricatura e charge presentes 

nas colunas analisadas – Coluna de Ibrahim Sued e Coluna de Carlos Swann. 

O trabalho de Born (2010) reflete mais profundamente sobre a questão de como se 

referir a um tipo de mídia que aborda predominantemente a vida em sociedade. Para isso, a 

autora analisou o conteúdo de diversas mídias (jornal, revista, televisão e internet) de Porto 

Alegre com intuito de buscar uma nomeação e classificação mais adequada para o jornalismo 

que veicula eventos sociais. 

A pesquisadora ressalta em seu artigo que forma e conteúdo são os critérios 

normalmente utilizados nos estudos de categorias e gêneros de autores clássicos como Beltrão 

e Melo. E os subgêneros não são normalmente trabalhados sob esta nomenclatura. Para o 

estudo dos gêneros televisivos foi utilizado como referência a obra de José Carlos Aronchi de 

Sousa, “Gêneros e formatos na televisão brasileira” (2004). 

Desse modo, Born verificou que estes autores trabalham com duas categorias 

(jornalismo opinativo e de entretenimento), dois gêneros (coluna e crônica) e um subgênero 

(social) para compor um gênero próprio. A partir disso, o estudo demonstra que é possível a 

utilização de categoria, gênero e subgênero somente utilizando o critério conteúdo/tema, 

eliminando o critério quanto à forma. A autora então propõe que a coluna social seja 

enquadrada na categoria “Entretenimento”, dentro do gênero “Colunismo” como um 

subgênero. 

A autora explica que a escolha da categoria “Entretenimento” se deu em relação ao 

fácil entendimento do senso comum e pelo fato de não descartar seu caráter opinativo. A 

opção pelo gênero “Colunismo” se deu pela noção de mais liberdade de estilo e não remeter a 

um formato pré-estabelecido de Coluna/Crônica, pois transmite a ideia de ação, movimento. 

Já o subgênero “Colunismo Social” foi escolhido em virtude dos temas encontrados na 

pesquisa exploratória tratarem da vida em sociedade, embora esse subgênero também revele 

                                                 

47Como considera F. Bond (1962). 
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seu caráter impresso, mas em menor grau do que a palavra “Coluna”. Portanto, foi adotado o 

tipo de mídia estudado como “mídia de colunismo social” (BORN, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BORN (2010, p. 13). 

 

O que podemos notar com o resultado desses dois trabalhos é que a preocupação em 

classificar, nomear e caracterizar o colunismo social é pertinente e vem requerer uma análise 

cuidadosa da teoria dos gêneros discursivos, bem como do próprio texto jornalístico em seus 

variados contextos de enunciação. É interessante notar o surgimento de novos elementos na 

composição do colunismo social, como a memória e o riso, sendo novidade também a sua 

própria caracterização enquanto um “subgênero”48. 

A distinção entre “coluna” e “coluna social” deve se efetivar na teoria atual dos 

gêneros jornalísticos, pois é comum encontrarmos estudos que definem a coluna e a prática do 

colunismo (modo discursivo da coluna) a partir das peculiaridades da coluna social. O fato é 

que existem colunas dos mais variados tipos e finalidades, de acordo com a vontade de seus 

responsáveis ou respectivas editorias: coluna de esporte, coluna política, coluna de economia, 

coluna de moda etc. Podem, portanto, tratar de um único tema ou serem compostas de 

pequenas notas que abrangem vários assuntos, a exemplo das colunas sociais contemporâneas. 

 

 

 

 

                                                 

48Talvez sem a intenção de encarar o prefixo latino “sub” com o significado de inferioridade, mais como o 

significado de “posição abaixo de”, abaixo do gênero coluna ou um tipo de coluna, como na verdade o é. 

 

 

 

 Mídia de colunismo social 

Categoria 

Entretenimento 

Gênero 

Colunismo 

Gênero e Subgênero 
Colunismo social 

 

 

Quadro 2 – Classificação do Colunismo Social 
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3.3 A Coluna social no jornalismo contemporâneo 

 

A coluna social é um tipo jornalístico construído historicamente junto ao 

desenvolvimento da imprensa. Seus gêneros antecessores cultuavam os atos oficiais dos 

soberanos e a frivolidade contida neles, sob a égide da necessidade de informação dos 

habitantes aliada à própria curiosidade humana. 

A exibição pública de pessoas refinadas gerou hábitos socialmente desejáveis, fazendo 

o gênero prosperar e conquistar definitivamente o público. Bisbilhotar ou remexer49 os 

costumes dos reis, bem como os padrões da vida burguesa, virou parte significativa dessa 

prática discursiva, conferindo-lhe desde o princípio um caráter “fútil”. 

No Brasil, a primeira função da coluna social foi a de consagrar a modernização dos 

estilos de vida das elites. A chegada do progresso juntamente com a ascensão socioeconômica 

dos comerciantes e produtores agrícolas, após a Independência, celebrou o consumo 

conspícuo dessa classe social, que passava a contar com a aprovação dos jornalistas na 

consagração de sua visibilidade. 

Paiva e Sodré (2004, p. 25) realizam um breve panorama sobre a função histórica do 

colunismo social no Brasil: 

 

Nos anos 40, a coluna social pautava-se por uma divisão estrita entre ricos e 

pobres, dando o primado a grandes empresários, diplomatas e membros do 

patriarcado rural e urbano. O texto era sisudo e reverencial. Nos anos 50, a 

função histórica desse gênero jornalístico era a de assinalar a chegada à 

coalizão dominante no Brasil de setores ponderáveis da burguesia industrial 

e mercantil, que depois da Segunda Grande Guerra foi aos poucos tomando o 

lugar da classe agro-exportadora. A temperatura ideológica da coluna, ou 

seja, aquilo que constituía o ‘tom’ jornalístico da visibilidade social da nova 

fração de classe no poder, consistia na celebração de sinais exteriores de 

consumo de luxo. O cadillac rabo-de-peixe, a meia de náilon, o uísque, o 

champanhe, a ostentação de riqueza nas grandes recepções ou boates são 

elementos estéticos, digamos assim, que, discursivamente celebrados por 

colunistas (Ibrahin Sued ao lado de vários outros), ajudaram a construir a 

mitologia do ‘grand monde’ ou ‘café-soçaite’. O texto das colunas, embora 

reverencial, permitia-se eventualmente a chistes ou comentários leves sobre 

situações e personagens. Já então, começam a aparecer artistas, de rádio, 

teatro, e da incipiente televisão. 

 

Durante as décadas de 1940 a 1960, o colunismo social se consagra, revelando sua 

identidade e poder. De lá para cá, o que se tem observado (tanto o senso comum quanto os 

estudos acadêmicos) é o caráter multifacetado do gênero, retratando a vida mundana ao lado 

                                                 

49Palavra que dá significado ao termo “mexerico”. 
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de fatos e notícias importantes, buscando entre a “frivolidade” e a informação de cunho mais 

subjetivo, servir a variados públicos. 

Ibrahim Sued ao lado de tantos outros, que costumavam mesclar informações sobre a 

vida social carioca com notícias sobre política, economia e cultura, contribui para a ampliação 

desse novo estilo50, voltado ainda para a exibição da alta sociedade, mas agora preocupado 

também em conviver com o jornalismo noticioso. 

Nesse sentido, a coluna social é prova da evolução que sofrem os gêneros. 

Inicialmente encarada como gênero (ou subgênero) de futilidades, ela agora começa a ancorar 

seu lugar como gênero capaz também de agendar os temas de debate público. Os exemplos 

mais significativos são os temas amplamente divulgados de natureza política nessas colunas, 

o que a fez ser qualificada como “jornalismo político das colunas sociais” (RAMOS, 1994) ou 

“jornalismo político das colunas de notas” (EMERICH, 1997). Ainda, de modo mais simples 

e genérico, a coluna social contemporânea pode ser agora nomeada “coluna jornalística de 

notas” (COUTINHO, 2007) ou apenas “coluna de notas” (EMERICH, 1997; SOUZA, R., 

2009). 

Estas “novas” denominações possuem em comum o fato de terem surgido a partir de 

análises de colunas sociais produzidas no Centro-Sul brasileiro e do reconhecimento 

(devidamente comprovado), por parte de seus autores, que essas colunas apresentam forte teor 

político em seu conteúdo, e, assim, servem como importante meio de divulgação (e poder) no 

jogo da política nacional. 

Murilo César Ramos, professor da Universidade de Brasília (UNB), em seu livro 

“Intrigas da Corte: o jornalismo político das colunas sociais” (1994), partindo da 

indissociabilidade entre os campos da política e do jornalismo, trata sobre a conversão da 

coluna social em um espaço cada vez menos dedicado à high society e cada vez mais ocupado 

pela política. 

A partir das colunas sociais dos jornais Folha de S. Paulo (Joyce Pascowich), O Globo 

(Zózimo Barroso do Amaral/Ricardo Boechat), Jornal do Brasil (Zózimo Barroso do 

Amaral/Danuza Leão) e Correio Braziliense (Marcone Formiga), Ramos apresenta extensa 

coleção de notas políticas, entre abril de 1993 a abril de 1994, que fornecem uma interessante 

reflexão sobre o cenário político brasileiro da época. A quantidade de notas em torno das 350 

edições de cada jornal, evidentemente, chama atenção para outra função dada à coluna social, 

o que instigou o autor a concebê-la como um gênero específico: “para mim não restam 

                                                 

50Não apenas Sued, mas também Maneco Müller, Tavares de Miranda, Zózimo Barroso do Amaral, entre outros. 
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dúvidas quanto à existência desse novo gênero que chamei de ‘jornalismo político das colunas 

sociais’” (p.15). Este, por sinal, encontra-se muito bem localizado: 

 

O jornalismo político das colunas sociais se assemelha hoje muito mais a um 

espaço livre, colocado em geral nos chamados segundos cadernos dos 

jornais, os cadernos ditos culturais, antítese amena do espaço sério, pesado, 

do noticiário de política e economia. Ele está lá junto das notas de serviço, 

com as programações culturais e de lazer variado [...]. Ele se mistura às 

resenhas literárias, como também às programações de TV, que costumam vir 

acompanhadas de matérias curtas com as últimas fofocas sobre os astros 

mais populares das últimas novelas da televisão. Mas ele está dentro da 

coluna social, que as pesquisas de opinião feitas periodicamente pelas 

empresas jornalísticas apontam como um dos itens de leitura preferidas do 

leitor (RAMOS, 1994, p. 18). 

 

Orientando de Murilo César Ramos, David Emerich, em sua dissertação “O beijo de 

Mangabeira: o jornalismo político das colunas de notas”, defendida em 1997 na UNB, 

seguindo os passos do orientador continua a perceber a força das colunas sociais e sua relação 

com o campo político, reforçando a ideia desse gênero se apresentar como uma espécie única 

dentro do “jornalismo político das colunas de notas”. Para Emerich (1997, p. 13), 

 

o jornalismo político das colunas de notas é uma realidade no Brasil. Com 

presença garantida em todos os jornais brasileiros [...]. É importante ressaltar 

que o jornalismo político das colunas de notas, desenvolvido basicamente a 

partir das chamadas colunas sociais, não é uma experiência única quando 

analisamos outras editorias, pois o formato também abriu espaços para os 

jornalismos econômico e desportivo de notas, só para citar alguns. 

Entretanto, acreditamos que é exatamente no campo do jornalismo político 

que as colunas se firmaram, ampliaram o seu prestígio e se destacaram [...]. 

Nas últimas três décadas, essas colunas passaram a ocupar espaços nobres 

nos jornais [...]. Em vários casos, deixaram de ser o estuário do lixo 

informativo, da sobra da redação para se converterem em espaço de 

notícia/ou não-notícia por excelência. De leitura complementar, passaram a 

ocupar a atenção, principalmente, daqueles que têm na política a sua 

principal atividade de interesse. 

 

Desse modo, o jornalismo político dentro das colunas sociais tende a modificar a sua 

natureza, investindo caráter de relevância ao gênero. Além disso, as questões de cunho 

político nessas colunas tendem a promover um verdadeiro debate público, com chances de 

que denúncias publicadas venham a ser apuradas. 
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Iluska, em “Colunismo e Poder: representação nas páginas de Jornal51” (2007), foi 

além da constatação de que reside no colunismo social contemporâneo um conteúdo político. 

Ela buscou investigar a capacidade de agendamento da Coluna Victor Hugo, do jornal A 

Gazeta (ES), considerando o poder de representação das colunas como um espaço 

privilegiado dentro dos campos político e jornalístico, por meio da transformação de notas em 

ações políticas, e sua posterior publicação em matérias factuais. Por vezes, denominou o 

gênero em questão como “colunas jornalísticas de notas”. 

Segundo Coutinho (2007, p.75), as colunas jornalísticas de notas “ocupam hoje um 

papel de filtro, de seleção de assuntos que mereçam destaque” e os colunistas exercem a 

função/poder de “modernos gatekeepers52 dentro do espaço do jornal impresso”. A pesquisa 

constatou a utilização da coluna como fonte de informação, referência e até moeda de 

negociação de jogos políticos. Fato admitido pela maioria dos entrevistados (parlamentares da 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Um segundo grupo de entrevistados era constituído 

por jornalistas). Ao todo, entre pautas recebidas e informações repetidas, foram registrados no 

período da pesquisa, 60 dias ou edições de Victor Hugo, 44 casos diretos de agendamento, o 

que afirmou o alcance político-social do gênero. 

Sobre o jornalismo político nas colunas sociais, Ramos (1994, p. 20) ressalta: 

  

O jornalismo político das colunas sociais é feito hoje quase todo ele do 

recurso ao estereótipo puro e simples, esparsamente intercalado por 

informações precisas e de fonte segura. O jornalismo político das colunas 

sociais é hoje uma arma muito poderosa nas mãos dos seus titulares, e 

daqueles com acesso direto a esse tipo de informação. Ele é a encarnação 

impressa, muitas vezes, do jogo duro e sujo da política de bastidores, só que 

se esqueceram de sobre isso prevenir o leitor. Aquela nota sobre o ministro 

irremovível removido no dia seguinte só apareceu lá porque no jornalismo 

político das colunas sociais não se exige respeito à regra mais elementar da 

produção da notícia na tradição liberal: o respeito ao fato e a identificação 

das fontes, ou pelo nome ou pelas convenções clássicas que permitem ao 

leitor saber que aquele fato teve uma origem externa à imaginação do 

repórter ou redator. Daí a proliferação descontrolada dos balões-de-ensaio, 

das maldades e das intrigas, formando uma malha jornalística tão 

frouxamente trançada, que por ela escapam com excessiva facilidade a ética 

e a aproximação da verdade. 

 

As colunas sociais, de fato, são bastante conhecidas por manter em segredo suas 

fontes, imputando-lhes vínculos do tipo “amigo da coluna”. Com isso, insinuam fatos e 

                                                 

51Obra resultada de dissertação intitulada “Colunas jornalísticas de notas: representação na imprensa: o caso 

Victor Hugo, A Gazeta/ES”, defendida em 1999 na UNB. 
52Na teoria do jornalismo, gatekeepers são os jornalistas encarregados pela eleição das notícias. 
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plantam os acontecimentos, afastando-se da seriedade adequada ao jornalismo. Não se pode 

negligenciar essa prática de colunismo, primordialmente surgida a partir do universo de 

notícias políticas, e que contribui para a edificação de preconceitos em torno do gênero. 

Outrossim, o jornalismo político serviu às colunas sociais para ampliação de prestígio 

e notoriedade ao seu próprio exercício e a seus titulares, tornando-se, em momentos 

específicos da história, principal meio de divulgação de notícias. 

Rogério Martins de Souza em sua tese de doutorado, intitulada “Dos canapés à 

política: a reinvenção permanente do colunismo como gênero jornalístico”, defendida em 

2009 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisou como a coluna social foi se 

reinventando e se adaptando às mais diversas transformações na sociedade e no fazer 

jornalístico, desde 1945, quando Maneco Müller copiou a fórmula das colunas sociais 

americanas e adaptou-as para o Brasil. 

A pesquisa realizada por Rogério Souza (2009) aponta que as duas ditaduras 

brasileiras do século XX – primeiro, a ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1945; depois a 

Militar, entre 1964 e 1985 –, influenciaram fundamentalmente as mudanças sofridas pelo 

colunismo social no Brasil, tornando-o um gênero único na imprensa mundial. Aliado ao 

período de tensão política tem-se as transformações ocorridas no cenário sociocultural 

brasileiro e no cenário do próprio jornalismo. 

 

Da metade do século XX aos dias de hoje, passamos de um jornalismo 

literário e político, de inspiração francesa, para uma imprensa mais 

informativa, influenciada pelas técnicas de redação do jornalismo norte-

americano. De um jornalismo provinciano, mais disposto a convencer do que 

informar, para um jornal plural e heterogêneo. A imprensa acompanhou as 

mudanças na sociedade e tratou de se modernizar para não perder o bonde da 

história. Com a industrialização, uma nova elite deixava pra trás o baronato 

rural do café e despontava nas areias de uma até então idealizada 

Copacabana. O Brasil se urbanizava, e nos salões da sociedade os canapés, 

cascatas de camarão e jantares suntuosos davam o tom. As colunas sociais 

fizeram a crônica desta elite, que sonhava em ser cosmopolita e deixar para 

trás o subdesenvolvimento. Silenciada em grande parte durante a ditadura 

Vargas, a esfera pública nacional não resistiu aos encantos de uma incipiente 

indústria cultural, representada pelas estrelas do rádio e do cinema, e gritou 

por mais entretenimento nos meios de comunicação. [...] As fronteiras entre 

o que era assunto público e privado – mais fortes até a metade do século, 

foram aos poucos se rompendo. Nossos colunistas, ao misturarem os 

assuntos privados àqueles antes reservados às editorias de política e 

economia, sem o saber estavam criando uma fórmula diferente de colunismo 

(SOUZA, R., 2009, p.222). 
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A censura imposta aos meios de comunicação durante a ditadura militar, segundo o 

autor, beneficiou o colunismo social, pois ao abrigar no mesmo espaço informações que 

transitavam nos bastidores, abordagens mais informais, declarações em off etc; as colunas 

serviram de escoamento para informações importantes que seriam facilmente censuradas se 

voltadas para outras editorias. 

Ramos (1994) salienta que a introdução do jornalismo político nas colunas sociais 

ocorre sutilmente a partir da década de 70, no auge da ditadura militar, quando esta esmera-se 

em aniquilar todo e qualquer debate político. 

 

Assim, meio sem querer, um determinado tipo de notícia política começa a 

vazar para o espaço pouco vigiado das colunas sociais, na forma tradicional 

das pequenas notas, leves na forma, aparentemente sem muita substância. 

Em geral, esse noticiário era alimentado por figuras notáveis do próprio 

regime, que se tornavam fontes privilegiadas do titular de uma coluna e sua 

equipe, valendo-se disso para passar mensagens cifradas a seus aliados ou 

adversários. Em outras palavras, nas sombras desenvolvia-se um intricado 

jogo de interesses, legitimado pela mediação do jornalismo (RAMOS, 1994, 

p.11). 

 

Ibrahim Sued era um dos que cotidianamente era informado, em primeira mão, sobre 

as ações, atos e medidas extraordinárias a serem impostas pelos militares, por possuir trânsito 

livre nas festas promovidas ou frequentadas por autoridades (por ser ele próprio 

anticomunista). Daí tem início o poder de antecipação dos fatos pelas colunas sociais, graças 

às amizades e às fontes privilegiadas que mantinham os colunistas. 

Porém, nem todos os colunistas tinham o mesmo prestígio ou talvez a mesma 

esperteza de Sued, Zózimo Barroso do Amaral, por exemplo, outro influente colunista social 

da segunda metade do século XX, foi perseguido e preso pelos militares em razão do teor 

mordaz de suas notas. 

Com posições políticas bem demarcadas, amigos influentes, gozando de popularidade, 

é certo que as colunas sociais, durante a ditadura militar, serviram de importante meio de 

comunicação aos jornais e aos seus leitores. 

 

As colunas, ao abandonar o caráter meramente informativo, por terem a 

liberdade de misturar informação com opiniões, insinuações, rumores e até 

piadas, seriam uma alternativa ‘não-oficial’ e irreverente ao tradicional teor 

da cobertura política (SOUZA, R., 2009, p. 223). 

 

A irreverência e o humor foram elementos primordiais ao colunismo desse período. A 

razão primeira pela perseguição do Regime ao Zózimo Barroso do Amaral foi a notícia de um 
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empurrão sofrido pelo então ministro do exército Lyra Tavares numa cerimônia militar, dada 

em sua coluna. Notícia que provavelmente foi publicada com o intuito de provocar o riso53. 

Além disso, foi durante a ditadura militar que se observou mais claramente uma 

mudança estrutural e discursiva no jornalismo, muito em parte ocasionada por pressões 

mercadológicas e pela aceleração na produção de notícias propiciada pelas novas tecnologias 

que fizeram com que aos poucos o jornalismo fosse encurtando seus textos e as colunas se 

proliferassem. 

Emerich (1997, p. 149) já considerava, no jornalismo brasileiro, um franco processo 

de “colunização”. “Não unicamente pelo caminho das 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 colabores eventuais ou permanentes”. Esse processo foi também 

admitido por Rogério Souza (2009, p. 223): “De fato, há hoje uma colunização da mídia 

impressa, e até um certo exagero no número de colunistas”. 

Todavia, a “colunização” do jornalismo igualmente é consequência do sucesso que 

alcançaram os colunistas sociais da época, que acabou por incentivar outros jornalistas a 

adentrarem no pretensioso mundo desses colunistas. 

As colunas sociais conquistaram, além do público, seu espaço próprio dentro do 

jornalismo, constituindo um gênero quase indispensável a diversos meios – jornal, revista, 

rádio, televisão. E, notadamente, tiveram seu conteúdo, discurso e formato adaptado às 

transformações sociais. 

Para Rogério Souza, a coluna social contemporânea: 

 

Trata-se de uma coluna de variedades em que as notícias são apresentadas 

em notas curtas, pertencente a um gênero que para muitos faria parte de um 

despretensioso e fútil estilo jornalístico. Mas, no Brasil, no entanto, 

proliferaram-se a tal ponto que se tornaram imprescindíveis para o 

entendimento de nossa realidade. 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, R., 2009, 

p.11). 

 

                                                 

53Para Paula F. da Silva (2010), a coluna social se constitui de dois elementos fundamentais: a memória e o riso. 

Este último pode ser instaurado tanto a partir de textos verbais quanto imagéticos (Charges, Caricaturas). 

Contudo, Ramos (1994) já salientava que o humor, nem sempre sutil, é a marca principal do jornalismo político 

das colunas sociais. 
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Pelo poder de antecipação dos fatos pelas colunas sociais, bem como, por seu estilo 

redacional (mistura de temas), este autor acredita que o gênero apresenta atualmente uma 

nova dimensão, que ultrapassa seu caráter “social” e pode ser simplesmente denominado 

como “colunas de notas”. 

 
Descendentes diretas das antigas colunas sociais, estas colunas se 

desenvolveram, passaram por várias mudanças e hoje constituem um estilo 

mais próximo de um novo gênero jornalístico, onde uma infinidade de 

assuntos são revelados – comentários políticos, notas sobre a economia, vida 

cultural, agenda de esportes e lazer, o cotidiano de celebridades da TV e das 

passarelas, e até colunismo social à moda antiga. O que caracteriza as notas, 

para além do texto curto – duas ou três frases, às vezes uma só –, seria um 

tom leve, por vezes irônico, os fatos ou falas contados de modo direto, a 

seleção e construção voltadas para um objetivo de assinalar o pontual, o 

destaque, o pitoresco. Se o jornalismo mundial consagrou a expressão fait-

divers para assinalar todos aqueles fatos diversos que implicariam um 

rompimento insólito ou extraordinário do curso cotidiano dos 

acontecimentos, narrativas típicas do jornalismo popular, no gênero das 

colunas de notas brasileiras os fait-divers estarão ligados aos assuntos a 

princípio mais relevantes, como a política e a economia. Aqui, a nota sobre a 

meia furada de um ministro pode dizer tanto quanto a iminência de um plano 

econômico que afetará a vida de milhões de brasileiros (SOUZA, R., 2009, 

p.11). 

 

Rogério Souza em sua pesquisa analisa as colunas sociais de três cidades, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília, para captar a diversidade do colunismo social no Brasil, 

considerando serem estas localidades que apresentam as colunas mais repercutidas 

nacionalmente54. As cidades investigadas estão no centro do noticiário político, econômico e 

cultural do país, contudo, representam um recorte pequeno diante da multiplicidade de 

colunas sociais que circulam no país55. 

É importante ressaltar que nem sempre o colunismo social praticado nas grandes 

cidades ou centros urbanos é o mesmo das cidades interioranas. Em cidades menores, as elites 

assumem outro status social-midiático, valorizando de forma demasiada os momentos festivos 

que oportunizam exibição. Nessas localidades, os colunáveis sofrem com a efemeridade de 

suas aparições. 

                                                 

54Ancelmo Gois (Colunista do O Globo), por exemplo, é famoso por dar furos de notícias que ganham ampla 

repercussão. Rogério Souza em sua tese recorda três de algumas notícias antecipadas pela coluna de Ancelmo, 

no ano de 2007. A primeira era sobre a demissão de um alto funcionário da Petrobrás que teria sido responsável 

pelo vazamento da informação sobre a compra da empresa de produtos químicos Ipiranga pela estatal. A segunda 

notícia antecipava que a seleção brasileira de futebol iria inaugurar o novo Estádio de Wembley, na Inglaterra. E 

por fim, a terceira nota informava que a Varig, outrora a maior empresa aérea do país, seria vendida para a Gol 

Linhas Aéreas. 
55Número ainda indefinido. 
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Segundo Gonçalves (1999, p. 41), diferente dos personagens que aparecem nos jornais 

das grandes cidades, os personagens das colunas de interior “não são necessariamente (ou 

exclusivamente) membros das elites políticas e/ou econômicas, mas de uma elite ad hoc, isto 

é, que existe sobretudo enquanto aparece nas colunas”. 

Para este autor, que analisou colunas sociais de jornais de cidades do interior do estado 

do Paraná (Apucarana, Maringá, Londrina e Cascavel) e de São Paulo (Presidente Prudente e 

Assis), e de certo modo pode compará-las com as produções de esfera nacional, em boa 

medida: 

 

O colunismo atual do interior brasileiro é, antes de tudo, promotor e/ou 

gestor de alianças, com frequência tão efêmeras quanto as mercadorias e os 

gestos que seus atores exibem. Garantindo a uniformidade de uma dada 

percepção coletiva do entorno social, reproduzindo e fixando o idioma 

nativo dos colunáveis, os titulares das páginas de disse-me-disses, 

exibicionismos e quejandos não estão apenas veiculando padrões de conduta 

e disseminando entre as massas leitoras alguns objetos de inveja. Também 

asseguram os quinze minutos de fama e exibição que alguns pobres e 

membros das classes médias remediadas cobiçam com tanto fervor. Cobrem 

formaturas, bailes e celebrações, noticiam aniversários e casamentos, 

esbanjam fotografias (GONÇALVES, 1999, pp. 41-42, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, parte considerável dos colunáveis das pequenas cidades parece ser 

meramente eventual, a outra parte certamente é composta pelas figuras cativas e conhecidas 

da população que habitam desde muito tempo as páginas deste gênero – políticos e seus 

familiares, empresários e personalidades locais. 

 

Assim, considerando que o público-alvo dessas mensagens não é composto 

apenas pela classe dirigente em termos restritos, é interessante levantar a 

hipótese de que esse tipo de colunismo interiorano opera metabolismos. Isto 

é, de que determinadas prescrições e valores reproduzidas em âmbito 

nacional pela grande imprensa (leia-se, em geral, jornais e revistas do 

Sudeste) não seriam repetidas literalmente, mas temperadas pelos padrões 

dominantes locais. [...] No interior, o deslumbramento e os elogios 

superlativos dão o tom absoluto das colunas sociais. Há pouca maledicência 

e não é comum o incentivo ao conflito entre grupos, famílias ou indivíduos 

notáveis. As instituições tradicionais, sobretudo o casamento, são 

permanentemente louvadas. [...] No interior ou na capital, mais do que 

vocacionado para a velha arte de ‘fazer amigos e influenciar pessoas’, os 

cronistas da vida mundana são, agora, os administradores de um espaço de 

circulação de coisas e gentes (GONÇALVES, 1999, p.42, grifo do autor). 

 

Nesta perspectiva, as colunas sociais de cidades de interior estariam talvez mais 

próximas do colunismo social de outrora, por suas reduzidas tentativas de enfrentamento 
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político e de antecipação de fatos noticiosos. Também por demonstrar um encantamento 

diante das ostentações de riquezas. 

Em cidades do Sudeste do país, no universo do colunismo social contemporâneo, 

percebe-se um distinto hall de colunáveis, frequentado intensamente por personalidades da 

grande mídia – atores, músicos, comediantes, dentre outros da classe artística (principalmente 

da Rede Globo). Esta é a elite favorita do atual paradigma56 do colunismo social brasileiro, 

forjada devido herança da tradição cultural e da centralização do show business na região. 

De acordo com Paiva e Sodré (2004, p.28), com o passar do tempo as colunas sociais, 

tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, foram incorporando personagens de destaque na 

vida social, sem os traços tão fortemente marcados pelo velho café-soçaite do passado. 

 

As figuras importantes pouco mudaram, mas algumas empobreceram ou 

perderam o brilho; as outras, ‘emergentes’, parece faltar a finesse, que 

suscita identificações e projeções coletivas. As colunas de hoje, estilo 

Ancelmo Gois (O Globo) e Ricardo Boechat57 (Jornal do Brasil), passam ao 

largo do grand monde, privilegiando assuntos econômicos e políticos da 

cidade. Os temas políticos são prioritários em ambos os casos, muitas vezes 

funcionando como sugestões de pauta para editorias jornalísticas. 

 

Apesar de incorporar novos personagens e assuntos, segundo Paiva e Sodré, a temática 

do antigo colunismo social, a das festas e do estilo privilegiado de vida, não desapareceu, 

apenas perdeu a atração exercida como no passado. 

 
De resto, sob o escrutínio cada vez mais apurado do ‘leão’ do imposto de 

renda, a antiga fração de classe colunável retraiu-se na demonstração de 

sinais exteriores de riqueza. Os que mais se exibem são os ricos emergentes 

e os profissionais da mídia de entretenimento. [...] Os personagens da coluna 

têm agora a ver com a mídia ou com situações suscetíveis de passar pelo 

crivo da midiatização, tais como festas, eventos esportivos da moda, 

flagrantes da vida de cantores populares, etc. Passou-se definitivamente do 

sobrenome importante para o status midiático, mas em termos de predomínio 

jornalístico, já que também há espaço para a valorização social do estamento 

mais antigo dos socialites. (PAIVA; SODRÉ, 2004, pp. 28-29, grifo dos 

autores). 

 

O status valorizado pelo colunismo social e pelo público tem a ver agora com o 

pertencimento ao grupo dos espetáculos ou “classe mídia”, entendido como um grupo social 

                                                 

56Já que as colunas publicadas nas cidades do Sudeste brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, estão ainda 

distantes de deixarem de servir de modelo para os colunistas brasileiros. 
57No presente ano, Boechat é ancora do Jornal da Band e de programa diário na rádio BandNews FM. Como 

colunista atua na revista semanal Isto É. Iniciou sua carreira colaborando com a Coluna de Ibrahim Sued na 

década de 70 e logo depois com a coluna de Carlos Swann, até ganhar coluna própria e consagrar-se um 

respeitável colunista. 
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historicamente recente, com ampla visibilidade e com determinados privilégios no jogo de 

classes sociais urbanas do Centro-Sul brasileiro. 

O território carioca é, certamente, o lugar que abriga a “mitologia contemporânea do 

social”, em decorrência da hegemonia televisiva da Rede Globo, mas também pelo legado 

sociocultural que carrega e que o faz ser internacionalmente conhecido. 

As colunas sociais, em geral, tendem a divulgar o cotidiano de artistas e celebridades 

ao lado de outras classes dirigentes, abordando ao lado disso outros diversos assuntos e 

realizando uma polarização dos conteúdos. A polarização serve para tornar acessíveis os 

conteúdos das colunas para um número maior de públicos. 

Anamaria Kovács, pioneira na investigação sobre a coluna social no Brasil, em sua 

dissertação “Coluna social: linguagem e montagem” (1975) e em sua tese de doutorado “A 

função e o significado da coluna social” (1978), ambas pela UFRJ, já havia reconhecido como 

característica fundamental do gênero a divulgação de assuntos variados com intuito de 

alcançar diferentes públicos. Portanto, para ela, a coluna social é um fenômeno que se 

enquadra nas características da comunicação de massa58. 

 

A coluna social pode ser definida como uma montagem de notícias que 

interessa, aos leitores que são notícia (membros da classe A), àqueles que 

gostariam de ser notícia (a massa) e àqueles que se interessam por outros 

assuntos divulgados pela coluna – culturais, econômicos, políticos – e que 

servem de pretexto para que leiam, também, a parte dos mexericos. Além da 

nota mundana propriamente dita, a coluna social compreende também a nota 

crítica, a nota cultural, a nota política e econômica, o apelo (ao público e às 

autoridades) e os rumores – mundanos, políticos e econômicos (KÓVACS, 

1979, p. 42). 

 

Sendo a coluna social uma “montagem de notícias”, a diversidade de assuntos pode 

também servir para dar legitimidade a livre expressão do colunista, sobretudo, no que 

concerne à sua escolha temática e ao seu interesse por traz de cada opinião/informação 

divulgada. Nesse sentido, no universo da coluna social contemporânea, a eleição dos temas, 

dos personagens a até mesmo da linguagem utilizada pelos colunistas é tomada de intenções, 

o que requer cuidado no exame de suas formações discursivas. 

Acredita-se que a análise das características da coluna social passa, paralelamente, 

pela compreensão da temática da vida cotidiana e das práticas sociais, tendo em vista a 

                                                 

58Para Wolf (2008), a comunicação de massa constitui, ao mesmo tempo, um setor industrial de máxima 

relevância, um universo simbólico que é objeto de consumo em grande escala, um investimento tecnológico em 

continua expansão, uma experiência individual cotidiana, um terreno de conflito político, um sistema de 

mediação cultural e de agregação social, uma maneira de passar o tempo, etc. 
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natureza singular desse fenômeno que atua, dentre tantas maneiras, através da manipulação 

e/ou criação de realidades. Assim, é pertinente, neste percurso investigativo, realizar ainda 

uma ausculta do teor “social” das colunas, com auxílio de algumas noções/conceitos que 

satisfazem a condição de existência do gênero na contemporaneidade. 
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4 AS FORMAS DO SOCIAL NO COLUNISMO 

 

“ – Mas na sociedade somos forçados a tratar com polidez aos mais cruéis inimigos, a 

parecer divertir-nos com os enfadonhos, e muitas vezes sacrificamos, aparentemente, os amigos para 

melhor os servir. É ainda tão ingênuo assim? Como! o senhor que quer escrever ignora os ardis 

correntes na sociedade?”. 
 

Honoré de Balzac59 

 

Balzac narra, nesta passagem, a conversa entre Luciano e a Marquesa de Espard, 

referindo-se aos ardis da vida em sociedade, descrita como a vida mundana tomada por ceias, 

almoços, e festas; e na qual o jovem jornalista Luciano havia mergulhado – “num turbilhão de 

prazeres e trabalho fácil”. Imagina-se que seja este o mundo dos colunistas sociais. 

Observando o cotidiano, os colunistas sociais narram diferentes modos de interação 

humana e de socialidade. A atividade prática do colunismo designa as formas de apresentação 

dos atores em eventos sociais – festas (casamentos, aniversários, inaugurações e demais 

comemorações) e manifestações artístico-culturais presentes em uma dada localidade 

(lançamento de livros, shows, etc.), como também, assinala a preocupação com outros temas, 

como a política, o espaço público e a cidade, descrevendo cenários, paisagens urbanas e 

construindo a realidade. 

Nesse sentido, o cotidiano está presente nas colunas sociais através da socialidade 

impressa em suas páginas que transmite, ao mesmo tempo, a fragmentação e a pluralidade da 

vida social. Como também por meio de temas recortados do espaço público e do espaço 

privado que revelam nossas experiências e anseios coletivos, sendo, portanto, um reflexo 

(nada fiel) de nossa sociedade. 

O colunismo social é ainda uma espécie de ambição narcísica dos que circulam na 

sociedade, prestando-se à manutenção dos modelos ideais de vida da cultura de massa, 

baseados no sucesso e no espetáculo. Pelo fato de proporcionar exibição pública, esse 

jornalismo alimenta a vaidade das pessoas, o consumo e impõe modelos de comportamentos. 

Estar em suas páginas é existir para o público como um fato ou um acontecimento, é, 

sobretudo, uma legitimação social adquirida. Um tipo de encantamento proporcionado pelo 

fascínio da própria mídia. 

Na fogueira das vaidades deste gênero, o colunista administra coisas e gente, 

conduzindo igualmente os que formam a opinião pública. São capazes de acentuar tendências 

                                                 

59 A sociedade. In: Ilusões perdidas. São Paulo: Abril Cultural, 1981. 
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ou mesmo pô-las em dúvida.  Comumente julgados, coexistem entre os limites da ética e da 

estética, que tanto podem promovê-lo quanto arruinar uma suposta credibilidade. 

Tanta dubiedade tornou a coluna social um gênero menor, sem importância para a 

instituição jornalística e, consequentemente, para a parcela da sociedade que não satisfaz a 

condição de elite, o que a faz ser produzida por jornalistas não profissionais corriqueiramente. 

Entender para quê ou para quem serve o colunismo é, então, de suma relevância para 

identificar nessa prática seu valor social e comunicativo. Propõe-se realizar agora uma espécie 

de sociografia60 da coluna social, na tentativa de vislumbrar os fenômenos que cercam o 

gênero e as formas do social contidas nele. 

 

4.1 Função e significado da coluna social 

 

A coluna, como já mencionado, tem propriedades estruturais (e discursivas) que a 

diferencia de outros gêneros jornalísticos e que a inclui, ao mesmo tempo, no tipo de 

jornalismo convencionado como opinativo. Sua constante formatação gráfica e localização 

nos cadernos servem como identificação rápida ao leitor, atraindo-o para a leitura. 

Os colunistas, nesse sentido, cumprem o papel de selecionar, como bons gatekeepers, 

os assuntos provenientes do corpo do jornal ou de outros meios que mereçam comentários, 

com utilização muitas vezes de estratégias e recursos próprios do jornalismo, tais como: 

critérios de noticiabilidade e uso de valores-notícia61. 

A localização atual das colunas sociais nos jornais impressos diz muito sobre sua 

função dentro do meio. Para Kóvacs (1975), pelo fato do apresentar-se no segundo caderno, 

existe mais correlação entre a coluna social e a imprensa de entretenimento ou lazer, do que 

entre ela e o conteúdo noticioso do jornal. 

A posição da coluna social dentro do jornal, segundo Kovács (1975), vai 

aparentemente proporcioná-la dupla função: colocar em evidencia os personagens-

paradigmas, os olimpianos de Edgar Morin e, em segundo lugar, promover, através destes 

personagens, todo um setor da indústria de consumo e de lazer, desde perfumes até empresas 

aéreas. No entanto, uma terceira e mais sutil função é lembrada por Kóvacs, a função 

                                                 

60Indica uma disciplina puramente descritiva dos fenômenos sociais. Ver Gonçalves (1999). 
61Wolf (2008) define noticiabilidade como o conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais os 

aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido 

de acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. A noticiabilidade está, assim, 

regrada por “valores-notícia”, valores subjetivos que determinam a importância que um fato ou acontecimento 

tem para ser noticiado. 
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psicoterapêutica que faz da coluna social uma espécie que relaxa as tensões e frustrações 

individuais, em decorrência de seu potencial recreativo. 

 

O texto da coluna social se situa num ambiente de realidade/irrealidade, 

combinando os personagens paradigmas com as ações-sintagmas e levando o 

leitor, através desta combinação e deste ambiente, a compensar as 

frustrações da vida real e identificar-se com estes personagens, tanto ao nível 

do imaginário quanto ao nível do real. No primeiro plano, a projeção leva a 

um relaxamento das tensões e frustrações da vida real, e, no segundo, a 

identificação leva a um consumo de produtos industriais e à imitação de 

comportamento, moda, linguagem, etc., dos personagens-paradigmas 

(KOVÁCS, 1975, p. 6). 

 

Os personagens-paradigmas entram em combinação com suas ações – os sintagmas da 

“gramática” da coluna social, segundo a autora, para formar o ambiente e a fronteira entre o 

real e irreal. Isso porque a coluna social constrói uma imagem de vida desejável, o modelo de 

um estilo de vida que corresponde aos múltiplos setores e temas da cultura de massa, tais 

como: amor, sucesso, êxito pessoal, fama, felicidade, fortuna, consumo de objetos de luxo, 

entre outros. 

Nesse sentido, a construção da vida real dos sujeitos que aparecem nas colunas sociais 

é apresentada, em momentos festivos e de lazer, como um jogo de imagens próximas da 

ficção e de uma cultura particular, ao mesmo tempo. Para Morin (2011, p.5), uma cultura (de 

massa, ou seja, própria das sociedades industriais, capitalistas) constitui: 

 

Um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o 

indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoções. 

Essa penetração se efetua segundo trocas mentais de projeção e de 

identificação polarizadas nos símbolos, mitos e imagens da cultura como nas 

personalidades míticas ou reais que encarnam os valores (os ancestrais, os 

heróis, os deuses). Uma cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida 

prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária; ela alimenta o ser 

semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si (sua alma), 

o ser semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si e no 

qual se envolve (sua personalidade). 

 

O colunismo social certamente está repleto de símbolos, imagens, mitos e heróis aos 

quais se refere Morin, já que estas representações permeiam os valores existenciais e 

comportamentais da sociedade contemporânea. São as fotografias que marcam as “presenças” 

e “belezas reluzentes”, os eventos firmados socialmente, as campanhas que constituem laços 

de pertencimento e de solidariedade, a viagem de férias dos sonhos, a função ou cargo 

profissional de destaque, a moda em suas variações, o comprometimento com causas humanas 
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ou públicas, entre outras tantas prescrições que tornam a noção de imaginário62, em certa 

medida, uma realidade (MAFFESOLI, 2001). 

As projeções e identificações com os personagens colunáveis ocorrem em detrimento 

destes imaginários sociais, ligados à ostentação, ao prazer e beleza sentidos/visualizados pelo 

público. Sentimentos e sensações tão efêmeras que se encerram no momento da sucessão de 

página. 

A partir do contexto de realidade/irrealidade, projeção/identificação, é importante 

considerar que as colunas sociais fazem parte (ou pelo menos são consideradas63) da chamada 

mídia de entretenimento, ou seja, dos gêneros midiáticos que têm, por sua natureza 

“despretensiosa” e leve, o intuito primeiro de distração. Fazem parte também desta categoria 

as revistas de celebridades, revistas de moda, os reality shows, os programas de auditório, etc. 

O consumo do entretenimento gera sensações e reações diversas em seus públicos – 

prazer, contentamento, angústia, cobiça, ódio, paixão, bem-estar. Com esse objetivo, a mídia 

cria e recria personagens e modos de se viver ajustados à cultura de massas e ao espetáculo. 

Cabe lembrar Debord (2003, pp. 9-10) e o seu conceito de espetáculo, compreendido como o 

“o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de 

informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo 

constitui o modelo presente da vida socialmente dominante”. 

Mas, apesar da proliferação e consolidação de seus produtos midiáticos, o 

entretenimento no jornalismo é sempre colocado em prova e recriminado por sua aparência 

superficial. Há um embate historicamente construído entre o jornalismo “sério” e o jornalismo 

que tem o intuito de entreter e gerar sensações, por isso o entretenimento foi considerado 

pelos estudiosos da comunicação mais uma categoria do que propriamente um gênero, como a 

tríade proposta por L. Beltrão – Informação/Interpretação/Opinião.  

Bond (1962), como já havia observado Melo (1985), pontua de modo bastante simples 

os objetivos a que se destina o jornalismo. 

 

O jornalismo tem quatro razões de ser fundamentais: informar, interpretar, 

orientar e entreter. [...] Paralelamente ao seu propósito sério de informar, 

interpretar e moldar opiniões, o jornalismo dedica um esforço crescente à 

sua função de entreter. Há nisso um precedente histórico. O trovador de 

                                                 

62
Para Maffesoli (2001), baseando-se em G. Durand, o imaginário é determinado pela ideia de fazer parte de 

algo. Partilha-se uma filosofia de vida, uma linguagem, uma atmosfera, uma ideia de mundo, uma visão das 

coisas, na encruzilhada do racional e do não-racional (o desejo de estar junto, o lúdico, o afetivo, o laço social, 

etc.). Para o autor, o imaginário é, ao mesmo tempo, impalpável e real. 
63Kovács (1975, 1978) Gadini (2007), Souza, R. (2008), Born (2010), Morin (2011). 
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antigamente, que levava as notícias de castelo em castelo, era bem recebido 

não só pelas novidades que trazia, mas também pela sua habilidade de 

cantar, dançar e tocar o alude. [...] O jornal e a revista atraem o público que 

busca distração, comentando aspectos pitorescos da vida cotidiana em 

histórias de ‘interesse humano’, publicando piadas e anedotas e procurando 

espaço para uma crescente apresentação de entretenimento [...] (BOND, 

1962, pp. 19-21). 

 

No jornal impresso especificamente, o entretenimento se confunde com a própria 

informação e com os espaços ou seções que tratam sobre a vida de celebridades, o conteúdo 

da televisão e do cinema, a vida em sociedade, a previsão dos astros, etc. Segundo Gabler 

(1999, p.61) “o primeiro portal por onde o entretenimento se insinuou para logo depois 

conquistar a vida foi o jornalismo”, em meados do século XIX. 

“Isso porque até o último quarto do século XIX, isto é, por volta de 1880, a maioria 

dos jornais, mesmo nas grandes cidades, foi conduzida com base na teoria de que a melhor 

notícia que um jornal pode imprimir é a notícia de morte ou o anúncio de casamento” (PARK, 

2008, p. 46). Robert Park trata dos primeiros jornais norte-americanos, que, para ele, foram 

simplesmente instrumentos de organização de fofocas, já que se baseavam no princípio de que 

seus leitores buscavam uma fuga da rotina monótona de suas vidas através de notícias 

românticas, pitorescas, relatos dramáticos do vício e do crime e do “interesse infatigável pelos 

movimentos de uma alta sociedade mais ou menos mitológica” (Ibidem). 

Neal Gabler, também fala a partir do contexto da cultura norte-americana, já que, ao 

que parece, em nenhum outro lugar o entretenimento poderia ter dado tão certo, em razão da 

presença marcante da indústria de cinema e a atmosfera fantástica de Hollywood. O autor 

argumenta que o sucesso do entretenimento nos EUA tem a ver com a descoberta dos 

produtores de cinema de que as plateias precisam de algum elemento de identificação para 

que o espetáculo as envolva de fato. 

 

No cinema, a solução foram as estrelas. Para o filme-vida são as 

celebridades. Ainda que o estrelato, seja qual for sua forma, confira 

celebridade automática, é muito provável que hoje em dia ela seja concedida 

igualmente a gurus de dietas milagrosas, a estilistas e a suas chamadas top 

models, a advogados, políticos, cabeleireiros, intelectuais, empresários, 

jornalistas, criminosos – qualquer um que calhe de ser captado, ainda que 

efemeramente, pelos radares da mídia tradicional e que, por isso, sobressaia 

da massa anônima. O único pré-requisito é publicidade. [...] As celebridades 

não apenas protagonistas de nossos noticiários, assunto de nossas conversas 

diárias e repositórios de nossos valores; elas estão entranhadas tão 

profundamente em nossa consciência que muitos indivíduos se dizem mais 

próximos, mais apaixonadamente apegados a elas do que aos próprios 

parentes e amigos (GLABER, 1999, p. 15). 
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A transformação da própria vida em uma forma de entretenimento e espetáculo ocorre, 

então, a partir da segunda metade do século XX, em virtude sobretudo dos novos meios de 

comunicação como o cinema e a televisão. “Esses passatempos mais populares foram também 

os que mais diretamente atacaram as vísceras e mais ativamente estimularam os sentidos [...]” 

(GLABER, 1999, p. 24). Percepção que levou o autor a denominar o mundo em que vivemos 

de pós-realidade, onde a distância entre a ficção e a realidade apresenta-se tênue. 

A cultura do star system obviamente vai interessar às sociedades que de algum modo 

sofrem influência norte-americana, em seus diversos domínios. No cenário do colunismo 

social brasileiro, os EUA serão fundamentais para a consolidação do gênero, que herda todo o 

seu formato jornalístico e cultural. Até mesmo o imaginário hollywoodiano se consagrou no 

Rio de Janeiro. 

A mudança de sentido e uso do entretenimento pelas mídias, incluindo aí hoje as 

mídias digitais, é percebida pelo modo como interagimos uns com os outros e como passamos 

a priorizar o lazer, o tempo livre e o divertimento em nossa vida cotidiana. Primeiro, o 

entretenimento chegou a significar a fuga da própria realidade, permitido de ser usufruído 

apenas pelas elites, com o objetivo principal de passatempo. É justamente na sociedade pós-

industrial, principalmente nos Estados Unidos a partir de meados no século XIX64, que o 

termo se amplia, passando a ser associado pejorativamente ao popular, e, portanto, associado 

a algo menor, com certo distanciamento das artes e da cultura, tendo a própria vida como 

espetáculo. 

Etimologicamente a palavra entretenimento tem origem latina: inter (entre) e tenere 

(ter). Segundo Gabler (1999), de uma forma ou de outra, todas as noções ligadas a esta 

palavra incorporam a ideia de “ter entre”, inclusive o uso mais corriqueiro que se faz dela 

agora: “o entretenimento [...] enterra suas esporas em nós e nos puxa, mantendo-nos cativos, 

levando-nos cada vez mais para dentro dele e de nós mesmos, ou pelo menos de nossas 

emoções e sentidos, antes de nos libertar” (p. 25). O autor toma como exemplo uma seção de 

cinema, o momento exato em que saímos da sala, silenciosos, atônitos, como uma espécie de 

emersão/submersão no filme. 

                                                 

64 Firmando-se no pós-guerra (a partir de 1945) quando a indústria hollywoodiana de cinema apresenta um 

acelerado desenvolvimento, com penetração em diversos países do mundo. 
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No Brasil, nas páginas do jornal impresso, observa-se uma gradual redução do campo 

cultural ao entretenimento. Tal tendência, cada vez mais crescente na cobertura jornalística da 

cultura, foi observada por Gadini (2007), que ressalta três aspectos dessa redução: 

1) Sob o pretexto de explorar a informação como um serviço, a notícia se converte em 

entretenimento, priorizando a tematização e o agendamento de atividades, eventos e 

programas que visam à diversão do seu público; 

2) Nessa “conversão”, a informação sobre o star system não se sustenta apenas no 

filme, telenovela, seriado ou realities e talk shows, mas no mecanismo identificador que 

geralmente está centrado na vida do ator/atriz dos referidos programas e produtos. “Aqui, o 

entretenimento se associa à publicização da vida privada e ao personalismo”; 

3) E um terceiro aspecto parece estar associado a esse processo: a tradição do 

colunismo social presente no jornalismo brasileiro, herdado parcialmente das revistas de 

variedades; 

Esses três aspectos, segundo o autor, não apenas sintetizam uma certa tendência de 

parte do jornalismo cultural brasileiro contemporâneo em reduzir a cultura à perspectiva do 

lazer/entretenimento, como também ressaltam o viés de espetáculo que perpassa uma 

determinada expressão cultural em sua estrutura de representação e simultânea construção 

discursiva. 

A coluna social, por estar localizada dentro dos cadernos de cultura, ao lado de 

resenhas, críticas, notas de serviços, e, sobretudo, por seu conteúdo típico – chistes, 

insinuações, mexericos e exibição de celebridades –, integra-se, de modo muito natural, à 

lógica do entretenimento. Mesmo em notas políticas “sérias”, essas colunas não deixam de 

apresentar um lado cômico, irônico ou diversional. 

O principal problema do entretenimento da cultura de massa é a homogeneização do 

público e dos conteúdos das mídias, que se inscreve na busca do máximo consumo e dá a 

cultura de massa um de seus caracteres fundamentais, denominado por Morin de 

“sincretismo”. 

De acordo com Morin (2011), o sincretismo tende a unificar em certa medida os dois 

setores da cultura industrial: o setor da informação e o setor do romanesco. No setor da 

informação é bastante procurado o sensacionalismo e a vida das “vedetes” (amores de vedetes 

e princesas), assim, a informação reveste-se de elementos romanescos, frequentemente 

inventados, ou imaginados pelos jornalistas. Inversamente, no setor imaginário, o realismo 

domina, isto é, as ações e intrigas romanescas que têm as aparências da realidade. “A cultura 
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de massa é animada por esse duplo movimento do imaginário arremedando o real e do real 

pegando as cores do imaginário”. (p. 27). 

Nesse sentido, pela lógica midiática do entretenimento, é função da coluna social 

alimentar o imaginário do público com as histórias reais de suas “vedetes”, colunáveis, sobre 

o sucesso (através da realização profissional), o amor (através dos laços de casamentos, 

comemoração de bodas), a felicidade, o bem-estar (viagens de férias), etc. É também, talvez, 

função da coluna social fazer funcionar todo um setor da indústria de consumo (roupas, 

acessórios, móveis, agência de viagens) e da economia do estado (buffets, músicos, 

iluminação, decoração, salões de festa, garçons), já que os colunistas sociais produzem 

cotidianamente seus próprios eventos. 

Mas as colunas informam os cidadãos comuns e a alta sociedade através de notas 

culturais, políticas, econômica, esportiva, notas sobre turismo, dentre outras, e realizam com 

frequência apelos sobre problemas urbanos – trânsito, buracos nas ruas, esgotamento 

sanitário, poluição ambiental, depredação ao patrimônio público, com forte poder de 

resolução ou discussão dessas questões. 

Da forma como se apresenta atualmente a coluna social, pode-se considerar que ela 

vem convivendo entre o entretenimento associado à publicização da vida social da elite e à 

informação de caráter mais claramente subjetivo65. Ou seja, em certa medida, entre o domínio 

público e o domínio privado. Para Rogério Souza (2008), a resposta para o sucesso destas 

colunas, que estão constantemente entre os espaços mais lidos da grande imprensa, é 

justamente a dosagem precisa entre informação e entretenimento. 

 

Poder-se-ia perguntar: o que há em comum entre a morte de um cachorro de 

uma celebridade televisiva e a reunião, que ‘será tensa’ entre o governador 

do Rio de Janeiro e o ministro da Justiça? A princípio, nada. Mas serve aos 

propósitos de uma coluna de variedades contemporânea: embaralhar as 

noções de público e privado, informação relevante e notícias triviais, e o 

mais importante: redefinir o espaço para o entretenimento, agora mesclado a 

uma informação relevante (SOUZA, R., 2008, p.58). 

 

Por se configurar como um espaço autoral e possuir certa liberdade editorial, as 

colunas sociais são atravessadas por discursos que podem variar de importância. A escolha de 

temas, conteúdo e estilo vai depender, a partir do que indica os estudos do jornalismo, de 

valores particulares do colunista. O papel do colunista constitui-se, então, vital para aliar com 

sucesso os elementos noticiosos de variadas ordens na coluna. 

                                                 

65 Com marcas claras de opinião. 
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4.1.1 Colunistas e o modus operandi 

 

Para realizar seu trabalho de apreensão da dinâmica da vida social e cultural da cidade, 

o colunista precisa contar com uma ampla rede de relacionamentos e facilidades para registrar 

os fatos cotidianos. As fontes, frequentemente cognominadas de “amigos da coluna”, são 

fundamentais nesse processo, pois podem viabilizar com rapidez a coleta ou apuração de 

informações para serem divulgadas na coluna. 

Além dos eventos sociais já agendados, os colunistas também contam com as 

informações que chegam até eles (pedidos de divulgação de um espaço, produto, título 

concebido, campanhas solidárias ou ainda um apelo) para comporem seus noticiários. Por 

vezes, os colunistas recebem presentes ou outras benesses por tais divulgações, o que alimenta 

críticas que giram em torno, mais uma vez, da ética da profissão. 

De acordo com o Código de Ética dos Jornalistas em seu artigo 7º, inciso IX, o 

jornalista não pode: “valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais”. E 

ainda, no Capítulo III, que dispõe sobre a responsabilidade profissional do jornalista, artigo 

11º, inciso I, o jornalista não pode divulgar informações “visando o interesse pessoal ou 

buscando vantagem econômica”. Contudo, é importante não usar de generalizações e 

considerar que a prática de receber presentes em troca de divulgação de informações na mídia 

não seja algo intrínseco a este ramo do jornalismo. 

“Seja como for, estando ou não em tela o ganho monetário de uns e outros, 

exibicionismo e bisbilhotice implicam relações clientelísticas bem definidas” (GONÇALVES, 

1999, p. 43). Pois é claro que certas figuras têm quase um dever de aparecer nas páginas 

sociais, como a família do dono do jornal, os patrocinadores, as estrelas jornalísticas da casa, 

etc. 

Os colunistas sociais hoje, geralmente, trabalham em equipe. Há, no entanto, os que 

prefiram ainda trabalhar sozinhos, rendendo-se apenas de vez em quando às facilidades de se 

ter colaboradores. Ancelmo Gois (O Globo), por exemplo, trabalha com uma equipe formada 

por pelo menos quatro pessoas. 

Segundo Gonçalves (1999, p. 43), os colunistas mostram um grau elevado de 

autonomia para buscar as informações para a sua coluna. As informações sobre os rumos 

políticos e econômicos do país, cidade ou estado, são as que fornecem uma aura de súbita 

seriedade às colunas. “Quanto melhor o colunista desempenhar esse papel de alcoviteiro das 

grandes questões, maior sua autoridade e seu dom da ubiquidade, que é o cacife fundamental 

de todo e qualquer coscuvilheiro”. 
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Os colunistas sociais também atuam como uma espécie de promoter, produzindo 

festas, premiações, chás beneficentes, dentre outros eventos. Eles costumam utilizar seus 

nomes como logomarca publicitária, estampando sites, revistas, convites, agendas e 

camisetas. Graças ao prestígio que alcançam em suas colunas e de seus relacionamentos nas 

altas rodas, os eventos promovidos pelos colunistas se consolidam no calendário social da 

cidade. Segundo Melo (1985, p. 109), nessa prática, “jornalismo e comercialização se 

envolvem profundamente”. 

A linguagem utilizada pelos colunistas deve ser também destacada. Uso de adjetivos e 

ironia é uma marca de forte identidade do gênero, pois, em geral, as colunas buscam persuadir 

ou incitar a opinião pública, polarizando as atenções para um fato. Aliado a isso, têm-se as 

críticas e/ou elogios que do mesmo modo tendem a suscitar debates. Os estrangeirismos 

foram sendo aos poucos abolidos desse espaço, junto também com a capacidade de se criar 

novas palavras (neologismo), como ocorria com o colunismo social tradicional. 

Melo (1985) acredita que o colunismo social na imprensa brasileira sobreviveu não 

apenas por nutrir a vaidade das pessoas noticiadas (colunáveis), mas, sobretudo, por três 

razões que fazem parte dos mecanismos de reprodução social e de controle político na 

sociedade: 

 

1) O colunismo atende a uma necessidade de satisfação substituta existente 

no público leitor. Já que a maioria das pessoas está excluída do reduzido 

círculo dos colunáveis (poder/estrelato), dá-se-lhe a sensação de participar 

desse mundo, através dos colunistas. [...] 2) O colunismo tem a função de 

‘balão de ensaio’. Insinua fatos, lança idéias, sugere situações, com 

finalidade de avaliar as repercussões. [...] Da reação do público, estimulada 

por essas informações sutis, depende muitas vezes a tomada de decisões 

empresariais, políticas. [...] 3) Alimentando a vaidade das pessoas 

importantes (do mundo da arte, do espetáculo e da política), o colunismo 

oferece ao mesmo tempo modelos de comportamento. Estimula o modismo, 

incrementa o consumo, alimenta a esperança dos que pretendem ingressar no 

‘paraíso burguês’ (MELO, 1985, p.107). 

 

Diante do desejo e da ambição de aparecer, os colunistas sociais dispõem de artifícios 

para projetar imagens e personagens. Através da escolha das pessoas que aparecerão ou não 

naquela determinada coluna, os colunistas assumem o papel de “porteiros”, abrindo e 

fechando as portas do high society. 

O colunismo social esteia poder e prestígio aos que o produzem através do vínculo e 

representatividade que conquistam do jornal, mas também pelo fato de estarem em contato 

permanente com uma camada privilegiada da população, elegendo-a para aparecer em suas 
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páginas. Ou seja, reside aí uma via de mão dupla referente ao poder e prestígio gerados pela 

insígnia nome-jornal: a coluna carrega o nome de seu editor, o que se traduz num 

pertencimento simbólico por parte do colunista (a coluna é dele/a); a eleição dos colunáveis, 

que designa ao colunista editor o papel de juiz ao decidir quem vai ou não figurar na coluna. 

Deve-se reconhecer, portanto, que tal poder e prestígio existem por ambas as partes – 

colunista e colunável – com ênfases e sentidos diferentes, já cada um tem sua própria forma 

de apresentação. 

 

4.1.2 Os Colunáveis e o rol social 

 

Estima-se que o público-leitor das colunas sociais seja diversificado, abrigando, além 

das pessoas que buscam em suas páginas diversos conteúdos, os atores que compõem o seu 

cenário, seja pela a imagem ou pelo discurso em formato de notas e legendas. Esses últimos, 

obviamente, buscam ser reconhecidos socialmente e se firmar no rol dos colunáveis, local que 

manifesta modos simbólicos de interação: 

 

Elas [as colunas sociais] fornecem material sobre a vida cotidiana das elites, 

indicando preferências, modas e padrões de conduta que, em muitos casos, 

não demoram a ser definidos e disseminados por outros segmentos sociais. 

Expressam, também, critérios de demarcação de quem pode ou não integrar 

aqueles meios. Vistas diacronicamente, expressam formas de interação entre 

indivíduos e/ou grupos, ciclos de prestígio de pessoas e profissões, e 

vocabulários nativos (GONÇALVES, 1999, pp. 35-36). 

 

A coluna social exibe (diariamente), através de suas imagens e discursos 

materializados em notas, os atores que compõem uma camada privilegiada da sociedade, 

denominada de “alta sociedade” ou simplesmente “elite”. Formada inicialmente por famílias 

de estirpes tradicionais e de hábitos burgueses, as elites (brasileiras e internacionais) foram 

historicamente substituídas por novas frações de classes66 dirigentes, com ampliação de 

legitimidade de poder econômico, político e social. Não cabe aqui estender o assunto quanto à 

mobilidade ou substituição de classes, todavia, é importante reconhecer que tal fenômeno, 

acarretado pelo transcorrer do tempo histórico-social, consolidação de instituições, divisão do 

                                                 

66Recorremos a Bourdieu (1989, p.136) para recortar o conceito de classes no sentido lógico do termo, quer 

dizer, “conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em condições semelhantes e 

sujeitos a condicionamentos semelhantes, têm, com toda probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, 

práticas e tomadas de posição semelhantes”. Para o autor, as classes presentes no espaço social, existem a partir 

de suas relações. 
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trabalho e pelas transições ou crises de mercado, entre outros, é de suma importância para a 

organização das elites nas diversas sociedades. 

De acordo com Mills (1981, p. 17), as elites frequentemente são consideradas em 

termos daquilo que seus membros possuem, em geral três coisas fundamentais – “dinheiro, 

poder e prestígio – bem como por todos os modos de vida a que este levam”. Por vezes, um 

elemento leva ao outro, mas nem sempre, já que se pode, por exemplo, possuir prestígio sem 

necessariamente possuir riquezas materiais.  Ou também o inverso pode ocorrer. Dinheiro e 

poder talvez sejam coisas bem mais próximas. 

De todo modo, a definição de elite pode variar ou depender de condições que não 

exatamente estejam relacionadas a bens materiais, mas simbólicos. 

 

A elite que ocupa os postos de comando pode ser considerada como 

constituída de possuidores do poder, da riqueza e da celebridade. Estes 

podem ser considerados como membros do estrato superior de uma 

sociedade capitalista. Podem também ser definidos em termos de critérios 

psicológicos e morais, como certos tipos de indivíduos selecionados. [...] 

Não importa que sejam ricas ou pobres, que tenham altas posições ou não, 

que sejam aclamadas ou desprezadas – são a elite por serem como são 

(MILLS, 1981, pp.22-23). 

 

Essa elite existe de fato e não pode ser desprezada, pois representa uma parte 

importante do estrato social, revelando nas colunas sociais o estilo de cada época. É composta 

na atualidade por políticos, empresários, advogados, primeiras-damas, artistas, personalidades 

da mídia, entre outros, e, por isso está mais próxima do cotidiano e do imaginário popular do 

que a antiga elite formada pela alta sociedade burguesa ou aristocrata (MORIN, 2011). 

A mídia certamente tem um papel crucial na consolidação atual das elites, já que cria 

(e recria com igual rapidez) seus membros específicos – as celebridades – a partir do estrelato 

e da fama. Esses, no limiar da cultura midiática de massa, são os olimpianos de Edgar Morin, 

que se apresentam em diversos campos. 

 

Os olimpianos estão presentes em todos os setores da cultura de massa. 

Heróis do imaginário cinematográfico, são também os heróis da informação 

vedetizada. Estão presentes nos pontos de contato entre a cultura de massa e 

o público: entrevistas, festas de caridade, exibições publicitárias, programas 

de televisados ou radiofônicos. Eles fazem os três universos se 

comunicarem; o do imaginário, o da informação, o dos conselhos, das 

incitações e das normas. Concentram neles os poderes mitológicos e os 

poderes práticos da cultura de massa (MORIN, 2011, p. 102). 
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Os olimpianos são hoje os próprios colunáveis dos grandes jornais nacionais. Aliás, 

não apenas dos jornais, mas dos diversos meios, já que a prática do colunismo social vem, 

desde algum tempo, extrapolando os espaços impressos. Esses colunáveis sentem certo prazer 

(ou algo parecido) em aparecer e ter um espaço próprio, ao mesmo tempo, de representação e 

de identificação. 

Afinal, as colunas sociais exprimem o desejo daquelas pessoas para quem ter dinheiro 

ou estar em espaços dominados por pessoas abastadas significa buscar o reconhecimento de 

seus pares e estar sujeito à contemplação dos outros (GONÇALVES, 1999). De fato, a elite 

tende a se exibir para si e seu grupo imediato de referência, como se sua legitimação de status 

social passasse obrigatoriamente pelo “mostrar”. Há, no entanto, os que preferem se conter e 

não evidenciar os sinais de riqueza. 

A vida dos ricos e colunáveis chega a fascinar e ser objeto de consumo do 

entretenimento midiático, a exemplo do reality show “Mulheres Ricas”, exibido 

semanalmente na Band. Com formato proveniente dos Estados Unidos, com o “The Real 

Housewives”, o programa faz sucesso no Brasil, tanto que neste ano estreou sua segunda 

temporada. Vejamos como é apresentado o programa em seu site: 

 

Em sua segunda temporada, ‘Mulheres Ricas’ já causa burburinho na casa da 

família brasileira. Seis mulheres ricas e suas rotinas repletas de luxo, 

glamour e comportamentos imprevisíveis, prometem despertar muitos 

sentimentos. Há quem as ame, mas também há quem as odeie, e acredite, 

isso pode acontecer até entre elas mesmas. Menos ostentação e mais 

conflitos pessoais, é esta a proposta do diretor, Diego Pignataro, para o 

retorno das ricas67. 

 

“Elas” são as integrantes do programa – Aeileen Varejão, Andréa de Nóbrega, Cozete 

Gomes, Mariana Mesquita, Narcisa Tamborindeguy, Regina Manssur e Val Marchiori, 

mulheres que constaram a riqueza (e a fama) através de carreiras como de atriz, empresária, 

cantora, advogada, ou porque simplesmente nasceram em famílias ricas ou casaram com 

milionários. A ostentação, apesar de contrariar o que diz sua sinopse, é a marca principal do 

programa. Obviamente, o programa suscitou importantes debates e críticas. Em um país tão 

desigual economicamente como o Brasil, é mesmo apropriado que este tipo de programa seja 

considerado uma afronta a alguns milhões de brasileiros. 

                                                 

67Disponível em: <http://mulheresricas.band.uol.com.br/>. Acesso em: 26 fev. 2013. 

http://mulheresricas.band.uol.com.br/
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Os lugares de representação e legitimação de status social pelas elites, consolidados 

através das construções discursivas da mídia e do espetáculo68, transmitem não apenas estilos 

de vidas desejados, mas, sobretudo, comportamentos, padrões, códigos, linguagens e valores 

sociais compartilhados pela classe. 

 

Assim, quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu desempenho 

tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente reconhecidos 

pela sociedade e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo 

como um todo. Na medida em que uma representação ressalta os valores 

oficiais comuns da sociedade em que se processa, podemos considerá-la [...] 

como uma cerimônia, um rejuvenescimento e reafirmação expressivos dos 

valores morais da comunidade. Além disso, tanto quanto a tendência 

expressiva das representações venha a ser aceita como realidade, aquela que 

é no momento aceita como tal terá algumas das características de uma 

celebração (GOFFMAN, 2011, p.41). 

 

Desse modo, as colunas sociais, como integrante do espetáculo midiático, consagram 

os estilos de vida das elites, que embora ainda mitológicas, ganham maior visibilidade 

justificada por meio de ações, histórias, cerimônias, adereços e pertences. Os estilos de vida 

apresentados pelos colunistas enfatizam os jogos de aparência e os aspectos imateriais da 

experiência, seja pela exposição das imagens ou mesmo pelo consumo de objetos simbólicos. 

 

4.2 O cotidiano nas colunas sociais 

 

Nas colunas sociais estão presentes micronarrativas que abrangem diversas áreas 

como: social, política, economia, cultura, esportes, internacional e saúde. Em razão disso, o 

colunismo social se consagra como um território que abarca a totalidade da experiência 

cotidiana, podendo descrever muitas de suas formas. Esse gênero do jornalismo revela 

também nossa maneira de interagir e de nos relacionar em sociedade, os ritos de passagem, a 

nossa aparência e vinculação com o mundo. 

As festas, a polêmica, a fofoca, os bastidores da política, a agenda cultural, a crítica 

sobre o descaso com o espaço público e tantos outros temas, constituem a vida social e a 

movimentam, gerando em nós diversas impressões. Esse é o papel da mídia, que bem mais do 

que informar pode nos orientar através da atribuição de significados ao mundo. 

As colunas sociais cumprem o papel (como mídia) de incluir e reportar as 

manifestações empíricas que servem de objeto para o entendimento da vida cotidiana. O 

                                                 

68O espetáculo, conforme Maffesoli (2006), assegura uma função de comunhão. 



77 

modo como o colunista apresenta o cotidiano local oferece pistas para identificarmos valores 

e significados próprios de nossa comunidade. Na verdade, os discursos e as imagens das 

colunas sociais constituem maneiras de ver as formas de vida e de comportamentos do nosso 

tempo. 

 

O espaço cotidiano, ocupado pelos indivíduos e por coletivos, abriga uma 

infinidade de signos capazes de dar expressão a ideias e pensamentos que, 

por sua vez, constituem um habitat virtual compartilhado e atualizado pelas 

mentes dos indivíduos. Situam-se aí profusões de imagens fixas e em 

movimento, palavras para praticar conversas, vender produtos, produzir 

distração, proporcionar prazer estético, explicitar conhecimentos e informar 

sobre acontecimentos locais e globais, Enfim, servem para apresentar o 

mundo e a vida cotidiana e para permitir as interações sociais (BRETAS, 

2006, p. 40). 

 

Ao oferecer notoriedade e um viés público a questões privadas, por exemplo, as 

colunas sociais podem contribuir para a formação de imaginários sociais ligados, sobretudo, à 

ostentação de valores materiais pelos atores. Mas, se por um lado, as imagens nas colunas 

refletem apreciáveis estilos de vidas, por outro, as notas e micronarrativas denotam uma 

preocupação mais próxima do jornalismo noticioso e a composição de um novo gênero. 

Assim, mesclando notas de caráter social e privado com notícias sobre política, 

economia, cultura, entre outras, o colunismo social apresenta diariamente fatos diversos do 

cotidiano, sobretudo o cotidiano das elites. 

 

De fato, o jornalismo contemporâneo sempre abrigou com destaque o fait 

divers, o fato diverso, colagens aparentemente sem nexos de retalhos do dia-

a-dia das pessoas. E, à medida que se consolidava e crescia a massificação 

do jornalismo, ele estendia a sua atenção para um tipo de fato diverso 

relacionado com um determinado tipo de pessoa: a celebridade. Eram os 

artistas, literatos logo no início desse processo, atores e atrizes depois, do 

teatro, do cinema, do rádio e da televisão. Eram os ricos, com seu luxo, seu 

fausto, heróis da vida mundana. A curiosidade pública foi sempre atraída [...] 

pelo conhecimento ora da tragédia na favela ora do champanha servido à 

beira da piscina. Assim, pode muito bem ter sido à beira da piscina do Hotel 

Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e em suas igualmente sofisticadas 

adjacências, que o jornalismo brasileiro começou a dar uma significativa 

contribuição à imprensa mundial. Em nenhum outro lugar do planeta surgiu 

um jornalismo voltado aos fatos e personagens da high society, da alta 

sociedade, do jet-set, tão vigoroso quanto no Brasil (RAMOS, 1994, p.10). 

 

Essa qualidade do colunismo de mesclar notas de caráter social com notícias de 

diversas editorias ocorre desde seu apogeu, entre as décadas de 1950 a 1970, e revelam ao 



78 

público diferentes aspectos do cotidiano, que vão desde os aspectos lúdicos e anedóticos aos 

mais sérios com foco no interesse público69. 

Nesse sentido, as formações temáticas e discursivas do gênero, compõem a vida 

cotidiana. Dos variados aspectos do cotidiano apresentados pelas colunas sociais, destacam-

se: a socialidade, o estilo e o espaço público. 

 

4.2.1 A Socialidade 

 

O colunismo social narra os diferentes modos de interação humana, também chamados 

de socialidades. São os eventos comemorativos, festas e cerimônias (tradicionais ou 

modernas) que demarcam os ritos de passagem numa sociedade: batizados, aniversários, 

casamentos, formaturas, entre outros, e que nos remetem a uma multiplicidade de 

experiências compartilhadas. 

Essas situações, encontros e momentos festivos nos permitem compreender o 

cotidiano como local de permanência da socialidade e de união: 

 

A socialidade de todos os dias [...] é justamente o lugar onde a potência 

social tenta se exprimir. Para além da moral estreita do dever ser, existe um 

imoralismo dinâmico que traduz uma profunda exigência ética, cujo único 

sentido, não nos esqueçamos, é o de viver junto, viver coletivamente 

(MAFFESOLI, 1984, p. 48). 

 

O “viver junto” designa a necessidade humana de partilha, mas também o modo de 

aparecer, de teatralização do ser social e individual. E tudo isso faz parte do domínio do 

espetáculo, onde, explicitadamente, estes fenômenos tornam-se indispensáveis e constituintes 

da própria essência da sociedade. 

O jornalismo que se dedica a relatar e descrever os eventos sociais, nesse sentido, 

funciona como indicador de formas de socialidades, por apontar para a vivência sensível e 

para as maneiras coletivas de celebração. Mais que isso, podemos dizer que o colunismo 

social constrói as apresentações dos ritos e da realidade cotidiana, agenciando nossas 

memórias. 

A memória coletiva é transmitida e atualizada por esse gênero jornalístico, através dos 

registros das festas passadas e do agendamento das seguintes. Não apenas festas, mas também 

                                                 

69Essa é a hipótese que serve de base a esse trabalho e a qual nos motiva a investigar: como se dá a forma de 

apresentação (construção) do cotidiano nas colunas sociais? Que aspectos do cotidiano são revelados neste 

gênero? 
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outras formas de manifestações artístico-culturais – shows, espetáculos de teatro, exposições 

de arte, etc. 

Dessa maneira, o cotidiano encontra-se inscrito na coluna social através de seus temas 

e atividades mundanas, porque não dizer banais. Maffesoli (1984) nos lembra que é na vida 

concreta que existe mais socialidade: 

 

A animação das ruas, a vida dos bares, os rumores da circulação, os diversos 

odores que percorrem a cidade, constituem um espectro semântico que deve 

ser decifrado. Os mínimos atos da vida banal constituem um ‘ambiência’ que 

se desmembra em vários territórios. Passando de um a outro, descobrimos 

diversas formas de socialidade. Não há nada de comum entre a praça junto à 

saída de uma fábrica e a praça do mercado ou dos velhinhos ociosos, como 

não há entre o burburinho dos botequins e o rumor de uma manifestação e, 

no entanto, todos esses elementos (e outros ainda) perfazem juntos um 

território e suas particularidades, a especificidade da poesia cotidiana que se 

vive bem mais do que se verbaliza e que, por ser obra coletiva e anônima, é 

expressão gestual e plural da vida social em seu desenvolvimento 

(MAFFESOLI, 1984, p. 61). 

 

O espaço público e a cidade são os espaços privilegiados em que brotam os assuntos e 

as formas de socialidades nas quais o colunista vai narrar. Um colunista social não é um 

simples observador da realidade social, pois ele descreve a realidade ao mesmo tempo em que 

a constitui. 

Os atos comuns da vida cotidiana, os objetos mais triviais que constituem o meio 

circundante de todos os dias, as festividades, o lazer, tudo isso se encontra sob o olhar do 

colunista social, seus aspectos matizados e luxuriantes, fato importante que explica a 

fascinação que a coluna social exerce sobre o leitor. Contudo, essa cristalização social nada 

mais faz do que acentuar um caráter encontrado no cotidiano (MAFFESOLI, 1984). 

A acentuação feita pelos colunistas sociais pode resultar em um “mostrar desmedido”, 

vulgarizando a aparência dos objetos e dos atores. A imagem mais que o texto é a responsável 

por isso. Nesse caso, a imagem visa reforçar a experiência cotidiana, mas também alimentar o 

fascínio. 

 
Como nos contos, nas lendas populares, a imagem eufemiza o que, na prática 

de todo o dia, passa despercebido. Essa eufemização do tempo e do espaço 

mostra a ligação orgânica, no sentido forte do termo, que une fantástico e 

cotidiano. [...] Essa relação ‘totêmica’ que pode assumir múltiplas formas 

encontra-se na fascinação que exercem o chefe, a vedete, o herói, o 

criminoso, etc., onde a força dessa relação reside no fato de encontrarmos 

nesse totem, nesse ícone, um pedaço de nós mesmos, de nossa vida. [...] A 

imagem do filme, da história em quadrinhos, do semanário sensacionalista, 

que revela a vida cotidiana da vedete em voga, ressalta com força toda a 
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carga fantástica, mágica, contida em nossa própria vida (MAFFESOLI, 

1984, p. 73-74). 

 

Nesse sentido, as imagens “fantásticas” dos modos de vida apresentados pelo 

colunismo social constituem importantes reveladores da realidade social, mesmo sofrendo 

acentuações ou cristalizações particulares.  Já os atores ali colunáveis, mundanos, tornam-se 

visíveis pelo papel que ali representam. Advogados, empresários, políticos, artistas, todos 

fazem parte da teatralidade da vida cotidiana, pois o homem em sociedade sempre utiliza 

formas de representação para se mostrar a seus semelhantes (GOFFMAN, 2011). 

A teatralidade cotidiana pode convir como meio para compreender a estrutura da vida 

social, já que, nesse palco, os atores e enredos se repetem e se renovam continuamente.  Por 

isso, “o cotidiano é em si, uma maneira de experimentar a vida” (BRETAS, 2006, p. 30). 

Socialidade, no entanto, difere-se de sociabilidade. Para Maffesoli (2006), enquanto a 

sociabilidade se caracteriza por relações sociais institucionalizadas, a socialidade faz 

referência a um conjunto de práticas que escapam ao controle social rígido, a um “estar-junto 

à toa”, ou seja, que independe de um objetivo a ser atingido.  Tem haver, portanto, com o lado 

das paixões humanas, com os laços afetivos e as sensações comuns que perpassam as relações 

sociais. 

A temática da vida cotidiana ou da socialidade, na verdade, desafia o político e o 

social70, em detrimento do chamado relacionismo. Maffesoli assim define a característica 

primordial do social versus da socialidade: 

 

Característica do social: o indivíduo podia ter uma função na sociedade, e 

funcionar no âmbito de um partido, de uma associação, de um grupo estável. 

Característica da socialidade: a pessoa (persona) representa papéis, tanto 

dentro de sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que 

participa. Mudando o seu figurino, ela vai de acordo com seus gostos 

(sexuais, culturais, religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia, nas 

diversas peças do theatrum mundi (MAFFESOLI, 2006, p. 133, grifos do 

autor). 

 

Na coluna social podemos visualizar claramente os papeis assumidos por cada pessoa 

colunável e assinalados pelos variados formatos discursivos (notas, legendas, fotos), o que 

indica a prevalência da socialidade, que constitui e descreve a realidade cotidiana, juntamente 

com seus estilos. 

 

                                                 

70Mas também outras formas de poder instituídos: cultural, religiosa, econômica, etc. 
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4.2.2 O Estilo cotidiano 

 

O estilo, segundo Maffesoli (1995), é o próprio cotidiano do sujeito, as maneiras de 

ser, de viver e de pensar de cada um que permitem enfatizar a pluralidade dos elementos 

constitutivos da vida social: 

  

Todas as diversas massificações, as emoções coletivas, as diversas 

efervescências festivas, as atrações tribais e outras modas de vestir, de 

linguagem e de gestos nada mais fazem do que indicar, no quotidiano, a 

pregnância de um estilo de vida ao qual a pessoa não pode escapar 

(MAFFESOLI, 1995, pp. 65-66). 

 

Por meio da publicização do estilo cotidiano, o jornalismo de eventos sociais ou 

colunismo, demonstra uma profusão de costumes e habitus comuns, fornecendo, assim, 

material para a análise do social sob o ponto de vista do sujeito – peça fundamental da 

cotidianidade71. 

O estilo é muitas vezes a razão da distinção social, o que faz com que a elite, por 

exemplo, institua símbolos, ícones ou crie imagens de sua apresentação em sociedade, 

garantindo sua diferenciação dentre os demais estratos, concretizada através do consumo de 

luxo e da ostentação. 

Bourdieu (1989), a partir do conceito de mundo social, ligado ao conjunto de relações 

de forças em busca de determinado poder ou capital social, nos ajuda a pensar sobre o estatuto 

do sistema simbólico que se organiza segundo a lógica da diferença e da distinção em 

sociedade. Para o autor, o espaço social e as diferenças que nele se desenham 

(espontaneamente) tendem a funcionar simbolicamente como “espaço dos estilos de vida” ou 

como conjunto de Stand72, isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida diferentes. 

 

A distinção – no sentido corrente do termo – é a diferença inscrita na própria 

estrutura do espaço social quando percebida segundo as categorias 

apropriadas a essa estrutura; e o Stand weberiano [...], é a classe construída 

por meio de um recorte adequado do espaço social. O capital simbólico – 

outro nome da distinção – não é outra coisa senão o capital, qualquer que 

seja a sua espécie [...] (BOURDIEU, 1989, pp. 144-145). 

 

A noção de estilo de vida empregada por Bourdieu baseia-se em Weber quando trata 

da “estilização da vida”, como uma prática rotinizada que orienta e organiza o conjunto das 

                                                 

71A cotidianidade é uma das formas qualitativas da vida social. Ver Pereira (2008). 
72Na verdade, Stände em alemão. 
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ações mais diversas, permitindo, que o indivíduo dê um sentido às suas atividades, 

traduzindo-se em hábitos e preferências distintas, como o de vestir, comer e certos modos de 

agir (WEBER, 1982). A estilização seria, sob essa perspectiva, a procura por estilos 

definidores de condutas de uma pessoa ou grupo. 

Os estilos nas colunas sociais norteiam as maneiras de ser e estar dos sujeitos 

colunáveis e do próprio colunista. São eles também que enfatizam a existência material e 

imaterial dos olimpianos, que fascina, seduz e nutre o imaginário do público. Mas, o público 

por sua vez, ao ler, ver, ouvir ou navegar pelo mundo dos colunáveis/olimpianos, estão 

também criando ou escolhendo que estilo (de leitura, de vida) seguir. 

 

De uma forma ou de outra, estamos todos envolvidos no projeto de 

construção e manutenção de uma aparência, de uma imagem, de um estilo, 

ao mesmo tempo particular e socialmente desejável. Numa conjuntura 

histórica habitualmente conceituada como tardo moderna, neo-moderna ou 

pós-moderna, temos consciência de que nossas disposições corporais, a 

maneira como articulamos nosso discurso, nossas opções de férias e lazer, 

nossas preferências em termos de música, cinema, TV, roupa, comida, 

qualquer objeto ou expressão cultural submetido a julgamento de gosto, 

serão avaliados como principais indicadores de nossa personalidade, de 

nossa individualidade (FREIRE FILHO, 2003, p.72). 

 

Em linhas gerais, para Freire Filho (2003), o estilo de vida reflete a sensibilidade (ou a 

“atitude”) revelada pelo indivíduo na escolha de certas mercadorias e certos padrões de 

consumo e na articulação desses recursos culturais como modo de expressão pessoal e 

distinção social. Nesse sentido, os estilos de vida, “constituem uma forma por intermédio da 

qual o pluralismo da identidade pós-moderna é administrado pelos indivíduos e organizado (e 

explorado) pelo comércio” (p. 74). 

O fato de o estilo estar ligado hoje, muitas vezes, ao mostrar, exibir e ao distinguir, faz 

com que gêneros/subgêneros jornalísticos como as colunas sociais e as revistas sobre a vida 

de celebridades se mantenham com sucesso e grande público, já que tanto os estilos como os 

produtos midiáticos são abastecidos pela mesma lógica – o da sociedade do espetáculo. 

 

Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não parece 

haver motivos para mergulhar naquelas sondagens em busca dos sentidos 

abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar disso, tendências 

exibicionistas e performáticas alimentam a procura de um efeito: o 

reconhecimento nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser 

visto. Cada vez mais, é preciso aparecer para ser. Pois tudo aquilo que 

permanecer oculto, fora do campo da visibilidade [...] corre o triste risco de 

não ser interceptado por olho nenhum. E, de acordo com as premissas do 

espetáculo e da moral da visibilidade, se ninguém vê alguma coisa é bem 
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provável que essa coisa não exista (SIBILIA, 2008, pp.111-112, grifos da 

autora). 

 

Somente para ilustrar o que diz Sibilia, pensemos na criação das celebridades 

instantâneas, aproximando-se preferencialmente da realidade estudada, teremos a “invenção” 

de Luiza, que estava no Canadá. Luiza Rabello, estudante de intercâmbio, filha do colunista 

social paraibano, Gerardo Rabello (sua coluna compõe o corpus desta pesquisa), consagrou-se 

celebridade pelo discurso comercial do pai, no ano de 2012. A propaganda televisiva73 de um 

condomínio residencial de luxo, tido como o “novo endereço da sociedade paraibana”, 

transformou inocentemente (ou não) Luiza em celebridade através da constituição do meme74: 

“menos Luiza que está no Canadá”. O meme repercutiu maldosamente, pois para muitos soou 

como um exibicionismo de um pai (colunista social, de classe média alta) que quis aproveitar 

a oportunidade para dizer que a filha encontrava-se no exterior – uma ostentação, portanto, 

peculiar à profissão e ao estilo de vida que usufrui o colunista. 

Tem-se no caso Luiza, de acordo com a premissa da visibilidade referida por Sibilia 

(2008), a “existência” de Luiza como uma celebridade ou como o próprio espetáculo, pois ela 

existiu aos olhos de um número indefinido de pessoas (Luiza foi convidada a ceder 

entrevistas, participou de programas de televisão, foi matéria de telejornais, sites, serviu como 

modelo de estudante de intercâmbio, etc.), muito em parte graças ao seu modo de vida na 

época. Outro aspecto deve ser então considerado, o modo/estilo de vida da família Rabello 

(vetores de divulgação de estilos, de tipos luxuosos de moradia) que também fez parte do 

cenário no qual se constituiu o debate em torno da invenção da celebridade e no qual se 

organiza o ethos profissional do pai. 

É importante considerar, apesar das demonstrações vaidosas que se tem em alguns 

estilos cotidianos, sobretudo, nos estilos tratados pelas colunas sociais, voltados à distinção, 

ao elitismo, que “há nesse estilo de vida uma aquiescência da existência tal como ela é” 

(MAFFESSOLI, 1995, p. 65). Por isso, como lembra Maffesoli, o estilo pode ser considerado, 

stricto sensu, uma “encarnação” ou ainda a projeção concreta de todas as atitudes emocionais, 

maneiras de pensar e de agir, em suma, de todas as relações com o outro, pelas quais se define 

uma cultura. 

Vale ainda ressaltar o estilo como crucial para se entender o funcionamento das nossas 

sociedades e a escrita de nossas histórias. 

                                                 

73A propaganda está disponível na internet: http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE. 
74Termo que rapidamente se difunde, relacionado. Algo como um bordão que se repete em várias ocasiões e 

lugares cotidianos por intermédio da mídia ou pelo processo de midiatização. 

http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE
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O estilo de vida não é uma coisa inútil, pois é isso mesmo o que determina a 

relação com a alteridade: da simples sociabilidade (polidez, rituais, 

civilidade, vizinhanças...) à socialidade mais complexa (memória coletiva, 

simbólica, imaginário social). Ora, como apreender o estilo de uma época se 

não for através do que se deixa ver? (MAFFESOLI, 2005, p.160, grifo do 

autor). 

 

A reposta à pergunta (mais uma exclamação talvez) de Maffesoli certamente tem 

haver com a análise das estruturas do cotidiano, principalmente no que se refere à análise dos 

elementos constitutivos da aparência que, de forma clara, podem ser percebidos com 

frequência nas colunas sociais – os trajes de moda, por exemplo – e tomados como marcas de 

estilos de vida. 

 

4.2.3 O Espaço público 

 

O entendimento do jornalismo como modo de dizer e fazer a vida social passa pelo 

crivo da lógica simbólica da mídia, encarada como máquina de fazer viver as comunidades 

sociais, manifestando a maneira como os indivíduos, seres coletivos, regulam o sentido social 

ao construir sistemas de valores (CHARAUDEAU, 2009). O papel social do jornalismo, 

nesse sentido, é difundir as informações relativas aos acontecimentos que se produzem no 

espaço de convívio desses indivíduos. Tal processo, como sabemos, será efetivado por meio 

das notícias. 

As notícias em seus variados formatos descrevem, contam e explicam uma parte do 

mundo, assim, ocupam-se com as aparências dos fenômenos que ocorrem na realidade social 

e com as relações que visivelmente esses fenômenos estabelecem entre si. Devido à dimensão 

intersubjetiva da linguagem, as notícias não espelham a realidade e sim se contentam em 

representar parcelas da realidade, construções e fragmentações do espaço público. 

O espaço público, por sua vez, não é somente o lugar em que se produzem os 

acontecimentos dos quais o jornalismo vai estruturar, mas que isso, é o lugar de criação da 

opinião e de debate, isto é, de troca de pontos de vista entre os indivíduos. Tomado na maioria 

das vezes como sinônimo de esfera pública, o espaço público assume, na contemporaneidade, 

um papel não apenas simbólico, mas também e, ao mesmo tempo, material (RIEFFEL, 2003). 

Os meios de comunicação social constituem hoje, incontestavelmente, canais e filtros 

fundamentais para o debate em sociedade. 
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Wolton (2004) busca caracterizar e compreender o papel do espaço público numa 

democracia de massas, ou seja, num espaço muito mais vasto do que antes, com um número 

muito maior de temas a serem debatidos. Para o autor, o espaço público contemporâneo trata-

se de um espaço simbólico, no qual se opõem e se respondem os discursos, em sua maioria 

contraditórios, dos agentes políticos, sociais, religiosos, culturais e intelectuais, que 

constituem uma sociedade. É, portanto, antes de qualquer coisa, um espaço (simbólico), “que 

requer, para se formar, tempo, vocabulário, valores comuns e reconhecimento mútuo das 

legitimidades; uma visão suficientemente próxima das coisas para discutir, contrapor, 

deliberar” (WOLTON, 2004, p 511).  

Esse espaço público, então, é o lugar de legitimidade das palavras e da alteridade. 

Difere, pois, do espaço comum e do espaço político, uma vez que simboliza um espaço de 

negociação entre os sujeitos e está sempre em processo de transformação. Wolton (2004, p. 

513) afirma que o espaço público é, a princípio, um espaço físico; o da rua, da praça, do 

comércio e das trocas. Foi somente a partir dos séculos XVI e XVII que esse espaço físico se 

tornou simbólico, “com a separação entre o sagrado e o temporal e o progressivo 

reconhecimento do estatuto da pessoa e do indivíduo em face da monarquia e do clero”. 

Há, entretanto, quem reconheça o espaço público enquanto espaço físico e, ao mesmo 

tempo, simbólico, mas o difira de “esfera pública”. É o caso, por exemplo, de Luiz Martins da 

Silva (2007), que entende que ambos os conceitos não se confundem: 

 

O espaço público abrange desde as calçadas, vias e praças (em sua parte 

física), até a constituição de espaços abstratos e simbólicos, a exemplo da 

imprensa que, enquanto instituição das sociedades civis e democráticas, 

funciona como um espaço público e uma tribuna, embora não seja 

exatamente uma propriedade pública, mas pública na sua função e missão de 

hospedar a esfera pública, ou seja, as condições e o contexto para que 

existam discurso e polêmica, argumentatividade, debate e deliberação 

(SILVA, L., 2007, p. 85, grifo do autor). 

 

Nessa perspectiva, o espaço público é “simbolizado”, ou institucionalizado, pela mídia 

e a esfera pública se constitui da tematização polêmica da atualidade, pertencente ao espaço 

público midiatizado.  O espaço público contemporâneo, então, designa o conjunto de cenas e 

palcos institucionalizados onde se debatem as questões do momento. Nessa nova 

reconfiguração de espaço público a mídia tem um papel fundamental. 

Para Reiffel (2003, p.46) a imprensa, o rádio, a televisão, mas também, desde há 

algum tempo, a Internet, constituem, canais e filtros essenciais da troca de pontos de vista na 

contemporaneidade. “Assim, o espaço público não é apenas simbólico, mas também material: 
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os modernos meios e redes de comunicação são, indubitavelmente, elementos-chave da sua 

estrutura atual”.  

O que percebermos é que o espaço público – ou esfera pública – nasce de fato a partir 

de sua realidade comunicacional, ou seja, à medida que surge o debate de natureza pública. 

Contudo, na passagem da imprensa crítica para a imprensa comercial, e que Habermas vai 

considerar o declínio da esfera pública, mudam-se os públicos: o que antes era algo restrito a 

uma população mais restrita, instruída, passa a ser destinado para um público mais vasto. 

Tem-se aí a transformação do público em massa.  

Em termos de vocação emancipatória a esfera pública burguesa se extingue, mas 

enquanto realidade comunicacional ela se sustenta, muito embora expandida. Nas palavras de 

Habermas (1984, p.221): “em comparação com a imprensa da era liberal, os meios de 

comunicação de massa alcançaram, por um lado, uma extensão e uma eficácia 

incomparavelmente superiores e, com isso, a própria esfera pública se expandiu”. 

A questão importante a ser destacada é que esta forma de publicidade vai se assentar 

no espaço do visível e observável para muitos, projetando, em termos significativos e 

imprevisíveis, os acontecimentos produzidos no/pelo espaço público.  

Dessa forma, o cotidiano passa a ganhar contornos até então não percebidos que, 

decisivamente, irão contribuir para o aumento da quantidade e da variedade de temas a serem 

debatidos no espaço público. Até mesmo a vida privada de personalidades será incluída nesse 

debate, o que demonstra a “relatividade” do que se denomina “interesse público”. 

Nota-se, então, um paradoxo, pois, o que figura no espaço público, nem sempre é algo 

“público” por natureza. Na realidade, tem-se aí a emergência de uma forte característica da 

mídia: operar o modelamento do gosto do público e o agendamento de seus debates (PENA, 

2008). 

É importante destacar, que o fato de serem apresentados variados temas no espaço 

público contemporâneo não implica que esse espaço possa ser considerado democrático. 

Quem, ou o que, vai determinar a escolha dos temas é o interesse (político, social e/ou 

econômico) dos detentores dos meios de comunicação social, mas não só isso. Outros fatores 

também irão determinar, primeiramente, os temas dos debates, como exemplo, os critérios de 

relevância e de noticiabilidade dos acontecimentos.  

De acordo com Charaudeau (2009, p. 102), para a mídia alcançar a finalidade de 

relatar o que ocorre no espaço público, “o acontecimento será selecionado e construído em 

função de seu potencial de ‘atualidade’, de ‘socialidade’ e de ‘imprevisibilidade’”.  
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O potencial de “atualidade” é avaliado segundo a distância que separa o momento de 

aparição do acontecimento do momento da informação. Segundo o autor, esse potencial 

demonstra a tendência da mídia de tratar o acontecimento em seu imediatismo. Também está 

ligado à “atualidade” um potencial de “proximidade” espacial, que se traduz na qualidade do 

acontecimento em surgir num ambiente próximo ao sujeito informado. 

O potencial de “socialidade” diz respeito à aptidão em representar o que acontece no 

mundo. Trata-se, para a mídia, de responder à condição de pregnância, o que a leva a 

construir os universos de discurso do espaço público, configurando-os sob a forma de 

rubricas: política, economia, esportes, cultura, ciências, religião etc.  

Já o potencial de “imprevisibilidade” corresponde aos acontecimentos que podem 

perturbar a tranquilidade dos “sistemas de expectativas” do sujeito consumidor da 

informação, levando a mídia a pôr em evidência o insólito ou o parcialmente notável. 

Assim sendo, a mídia fragmenta o espaço público em um certo número de discursos 

tematizados (o discurso político, o discurso religioso, o discurso científico), transformando-os 

em categorias a serem distribuídas em forma de notícias (visibilidade pública dos 

acontecimentos). “Com isso, compreende-se que o espaço público se confunda com o próprio 

acontecimento, tal como aparece em sua configuração discursiva” (CHARAUDEAU, 2009, p. 

103). 

As operações de distribuição em categorias ou rubricas e de repartição de temas são 

importantes, pois constituem a configuração temática do espaço público construído pela 

mídia, revelando a maneira pela qual cada veículo de informação constrói a cobertura 

temática do acontecimento. 

A repartição temática, no jornalismo imprenso, vai ser de fundamental utilidade para 

organizar logicamente o seu produto, como também, para atrair a atenção e o interesse do 

leitor. O que pode explicar, em termos, a localização das colunas sociais nos cadernos de 

cultura. 

A coluna social agenda os eventos comemorativos, culturais e políticos da cidade, 

como também apresenta suas coberturas. Ela tem, portanto, permissão do Jornalismo para 

tratar tais assuntos, uma certa representatividade legitimada e alcançada graças ao colunista e 

a própria composição discursiva do gênero (a coluna). Nesse sentido, a coluna social tem sua 

própria repartição de temas, funcionando (tematicamente) como um noticiário particular 

dentro do jornal, onde se pode tratar/discutir sobre tudo – do útil ao fútil.75 

                                                 

75O limite do debate não é claro. 
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O cotidiano nas colunas sociais, assim, é alargado a partir das narrativas sobre o 

espaço público que podem variar entre a apresentação (organização) de temas de interesse 

público (e privado) e a construção do espaço público urbano (notas sobre o espaço físico da 

cidade). Vejamos no capítulo que se segue como é feita as apresentações ou construções do 

espaço público colunável. 
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5 O COLUNISMO SOCIAL PARAIBANO E A CONSTRUÇÃO DO COTIDIANO 

 

A coluna social apresenta a trama que envolve os sujeitos em seu cotidiano, 

viabilizando a identificação e o reconhecimento de práticas culturais por eles. Como gênero 

do jornalismo impresso, transforma em notícia o fervor social e seus burburinhos, 

apresentando diariamente uma pluralidade de formas do vivido. 

Essas colunas mostram o charme das festas, o glamour dos atores, a beleza dos corpos, 

a manutenção de valores socioeconômicos, etc., colocando ao lado disso, assuntos 

considerados mais sérios como a política, a preocupação com o espaço público e os 

patrimônios históricos. Por tal razão, compõem o que Melo (1985, p. 105) denomina “um 

mosaico, estruturado por unidades curtíssimas de informação e opinião, caracterizando-se 

pela agilidade e pela abrangência”. Num campo de contrastes, o colunismo social permite que 

coisas aparentemente díspares como o público e o privado caminhem juntos. 

As três colunas analisadas neste capítulo, Coluna Goretti Zenaide (Jornal O Norte), 

Coluna Gerardo (Jornal da Paraíba) e Coluna Abelardo Jurema (Jornal Correio da 

Paraíba), exibem esse modo peculiar de hibridismo, pois perpassam o social, o econômico, o 

político e o espaço público até chegar aos temas que não aparecem com tanta frequência como 

o esporte e a área de saúde. Contudo, outras preferências temáticas são claras e expostas 

através de suas notas, o que confere personalidade a cada uma. 

Aqui se pode observar atentamente como se dá a forma de apresentação (construção) 

dos diferentes aspectos do cotidiano nas colunas sociais e também como esses aspectos e 

discursos que apresentam o cotidiano podem contribuir para a formação de imaginários 

sociais. 

As formas do cotidiano são, ao mesmo tempo, nosso ponto de partida e caminho para 

desvendar o colunismo social, sua práxis, seus discursos e situações cotidianas consideradas 

menores sob o ponto de vista acadêmico, mas de grande relevância para o campo sociológico 

do cotidiano. 

O formismo, proposto por G. Simmel e M. Maffesoli, oferece suporte teórico-

metodológico para a análise das colunas sociais por servir como instrumento revelador do 

olhar, revelador de situações cotidianas sem intenção à priori de amarrá-las a uma finalidade 

qualquer ou integrá-las a um “dever ser” (MAFFESOLI, 2005, p.138). Em outras palavras, 

ressalta as situações cotidianas através de descrições de dados observáveis que formam o 

corpo social em seu conjunto. 
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O princípio [da forma] é simples: ater-se à própria coisa, não ficar 

procurando indefinidamente aquilo para o qual poderia remeter tal fato, tal 

fenômeno, tal situação. Ficar nos limites da forma é fazer com que ela diga 

tudo o que se tem a dizer. Mas, evidentemente, estar atento às formas 

sociais, às maneiras de descrevê-las e de compreendê-las [...] (MAFFESOLI, 

1998, p. 86). 

 

Sob essa perspectiva, a análise das colunas sociais paraibanas está baseada nas 

seguintes formações cotidianas: 1) O cotidiano construído a partir de eventos sociais e 

formas de socialidades – festas, apresentação do discurso de personalidades, manifestações 

culturais e agrupamentos humanos; 2) O cotidiano a partir das narrativas sobre o espaço 

público – apresentação de temas de interesse público, bem como a construção do espaço 

público urbano; 3) O cotidiano como estilo de vida – as formas como os atores sociais se 

apresentam nos eventos e descrevem as maneiras de viver. 

Antes, porém, são apresentados os aspectos gerais das colunas sociais analisadas, a 

história de seus autores, os formatos e estrutura das colunas. O corpus da pesquisa é composto 

por um total de 78 colunas dominicais que fazem parte de um recorte temporal de seis meses 

– de julho a dezembro de 2011. Acredita-se que o domingo seja o dia da semana em que as 

colunas sociais apresentam com mais detalhes as comemorações e os eventos agendados, 

além disso, é o dia de maior tiragem dos jornais, o que demanda cuidados editoriais especiais. 

O período de recorte do material empírico foi eleito sem determinação de fato específico, 

porém a escolha do segundo semestre do ano de 2011, deu-se por abranger meses de maiores 

atuações governamentais e, ao mesmo tempo, meses de férias e lazer – julho e dezembro – 

este último considerado também um mês festivo de confraternizações. Considera-se seis 

meses tempo suficiente para se obter uma amostragem considerável de textos capaz de 

representar o funcionamento e a construção do discurso jornalístico. 

 

5.1 Aspectos gerais das colunas analisadas 

 

As três colunas sociais analisadas obedecem ao padrão jornalístico tradicional de 

colunas de notas, com notas curtas formando, como caracteriza Melo (1985, p.106), um 

“complexo de mini-informações. Fatos relatados com muita brevidade. Comentários rápidos 

sobre situações emergentes. Pontos de vista apreendidos de personalidades [...]. Trata-se de 

uma colcha de retalhos, com unidades informativas e opinativas que se articulam”. Além 

disso, são veiculadas diariamente no caderno dedicado a cultura. 
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As opiniões e informações trazidas focalizam os seguintes assuntos: nas três colunas 

aparecem notas sobre sociedade, política, turismo, assuntos culturais (música, teatro, cinema, 

literatura, dança, circo, televisão) e críticas à administração pública. Tratam também de 

assuntos ligados à cidade de João Pessoa e cidades como Campina Grande e Patos, como 

também de outras regiões do país e suas relações com a Paraíba ou com os paraibanos. A 

frequência de temas nas colunas varia, pois cada uma delas apresenta uma preferência 

particular de assuntos. 

As notas sobre sociedade são os assuntos cobertos e encarados como notícias, ou seja, 

são os acontecimentos sociais e particulares propriamente ditos: almoços, jantares, recepções, 

inaugurações, coquetéis, lançamentos, bodas, aniversários, falecimentos, etc. Estas são 

maioria em todas as colunas e podem aparecer em diferenciados espaços – soltas, destacadas, 

em boxes, em quadros ou mesmo em registro fotográfico. 

As notas (sempre com título) e fotografias publicadas seguem moldes de linguagem e 

tamanho próprios de cada coluna, de acordo com a diagramação que é fixa, mas que pode 

mudar (a critério do colunista) de visual por um período de tempo indeterminado, como 

ocorreu com a Coluna Gerardo no mês de setembro.  

Os colunáveis são praticamente os mesmos, variando um ou outro de acordo com a 

“necessidade de exibição” de cada jornal. Por exemplo, no Jornal Correio da Paraíba a família 

Cavalcanti (proprietária do sistema de comunicação que abarca o respectivo jornal) terá 

exibição garantida na Coluna Abelardo Jurema e não nas outras colunas. O mesmo acontece 

com os patrocinadores (empresas, empresários de diversos setores) dos jornais. 

Em geral pode-se dizer que os colunáveis (tanto os que são fotografados, quanto os 

que são “noticiados”) são de ramos profissionais diversificados, porém bem sucedidos – 

advogados, desembargadores, juízes, defensores públicos, empresários, políticos, professores 

universitários, escritores, cantores, atores, estudantes, médicos, psicólogos, jornalistas, etc. – e 

representam com veemência a camada feminina e mais madura da elite paraibana76. 

Sob esse aspecto, as colunas analisadas atuam como “massageadores de egos” de seus 

colunáveis, buscando os elogios em vez de críticas. Os elogios podem ser ao profissional, a 

um serviço experimentado pelo colunista ou simplesmente a um modo específico de condução 

da vida social. Aos colunáveis são atribuídos predicados como elegância, charme, 

competência e bom-gosto. 

                                                 

76Parece que as mulheres estão mais representadas por meio de fotografias e os homens através de notas. 
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A publicidade é outro fator a ser destacado nas colunas, por estar bem próxima desta 

“lógica de elogio”. Presume-se que existem dois tipos de publicidade nas colunas sociais: o 

primeiro publiciza pessoas, tem-se aí as notas e fotografias que tratam dos eventos de sucesso 

e das ações paradigmáticas dos colunáveis. O segundo tipo é a publicidade de produtos, 

serviços e empresas que movimentam o setor de economia do estado. Este, por sua vez, pode 

vir no espaço concedido para este fim – na parte debaixo das colunas – ou disfarçado através 

de notas. Como exemplo na nota publicada pela Coluna Gerardo, no dia 17 de julho: 

 

Transformação 

 

“Vera Lucena estava toda tranquila - levando adiante o projeto Ville Santhé - seguramente um dos 

bons restaurantes da cidade. Pode virar, a qualquer hora, a nova vereadora de João Pessoa”. 

 

 

Na referida nota, de natureza política, o colunista trata sobre a mudança que está 

prestes a acontecer na vida da empresária, todavia não deixa de escapar a oportunidade de 

tecer elogios ou mesmo de dar publicidade ao restaurante da “pretensa” vereadora. A nota é 

sincopada, ou seja, o assunto tem continuidade na nota seguinte que, nesse caso, é a 

explicação do fato. 

 

Explicação 

 

“Vera Lucena é a primeira suplente da coligação que elegeu o vereador Raoni Mendes. E como Raoni 

poderá deixar a Câmara para responder por pasta na Prefeitura, Vera, claro, está para chegar ao 

parlamento municipal”. 

 

Outro modelo de publicidade através de notas são as próprias coberturas dos eventos. 

Os comentários dos colunistas sobre a ornamentação da festa, a banda, os serviços de buffet, o 

cerimonial, entre outros, também servem como meio de propaganda desses serviços, já que 

muitas vezes os editores das colunas dão os nomes das empresas e pessoas que tralharam (ou 

trabalharão, nesse caso, sevem como atrativo) para o sucesso do evento. A publicidade pode 

se dá ainda através de adereços (bolsas de marcas, roupas, acessórios), dos estilos de vidas e 

das mais diversas temáticas (imóveis, projetos arquitetônicos, viagens). 

É comum também nas colunas sociais, a divulgação ou a promoção pessoal por parte 

de seus editores, revelada por meio de notas sobre eventos ou demais ações (políticas, 
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profissionais, filantrópicas etc.) realizadas pelos próprios colunistas77. Em outras palavras, os 

editores das colunas são, ao mesmo tempo, colunistas e colunáveis, mantendo um bom 

relacionamento com os colegas de profissão. Frequentemente, um colunista aparece (ou é 

citado) na coluna de outro colunista, até porque algumas festas e coberturas sociais 

coincidem, reunindo vários colunistas, como registrou a Coluna Abelardo Jurema, no dia 18 

de dezembro, em ocasião da festa de aniversário da socialite Céu Palmeira. 

 

Figura 3 – Registro da presença de colunistas sociais em evento em João Pessoa. 

 

Fonte: Coluna Abelardo Jurema de 18 dez. 2011. 

 

5.1.1 A Coluna Goretti Zenaide e a agenda solidária 

 

Goretti Zenaide é natural de Alagoa Grande-PB e colunista social desde 1996 (em 

2013 completa 17 anos de colunismo social), mas atua na imprensa paraibana desde 1986. 

Teve sua formação profissional realizada na cidade do Rio de Janeiro, onde morou e trabalhou 

por 15 anos. Entrou para a equipe do Jornal O Norte (do grupo Diários Associados) no ano de 

2000, onde começou a editar a coluna objeto de análise e chegou a apresentar um programa 

televisivo aos sábados – Goretti Zenaide Informal, pela TV Clube (afiliada da Rede 

Bandeirantes de Televisão). A Coluna Goretti Zenaide, no entanto, parou de circular pelo 

Jornal O Norte em 1º de fevereiro de 2012, data do fechamento do periódico, na época o mais 

antigo jornal paraibano (103 anos). A colunista atualmente produz sua coluna social para o 

estatal Jornal A União, seguindo os moldes da antiga coluna. 

                                                 

77Apesar de comumente tratarem sobre si em 3º pessoa: “A coluna registrou”, “a coluna vai identificar”, “o 

editor da coluna”. 
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Figura 4 – Coluna Goretti Zenaide publicada no Jornal O Norte em 10 de julho de 2011. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Das três colunas analisadas, a coluna de Goretti Zenaide se diferencia esteticamente 

por dois aspectos: é a única que não dispõe de espaço para propaganda e que se apresenta no 

formato berlinense (mede 470 × 315 milímetros), obedecendo ao formato do próprio jornal 

onde era impressa. 

No que tange à estrutura, a coluna apresenta notas e fotografias bem distribuídas, com 

tamanhos aproximados em cada edição e destaque para algumas notícias, a reflexão e a lista 

de aniversariantes do dia. A reflexão diária intitula-se “Ela disse” e “Ele disse”, com frases de 

escritores, poetas, músicos ou personalidades da mídia, sempre representas pelo sexo 

feminino e masculino, seguindo o intuito de parar o leitor e fazê-lo refletir sobre seu próprio 

comportamento, hábito ou sobre algo que escapa à sua realidade, mas que está presente na 

vida cotidiana, como uma espécie mesmo de relaxamento (momentâneo) das tensões ou 

conflitos interpessoais. 

Já o espaço dos aniversariantes, intitula-se “Parabéns pra você!” e consiste na lista dos 

homenageados do dia. Constantemente alguns nomes vêm acompanhados das respectivas 
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profissões ou cargos, como exemplo: “senador Wilson Santiago” e “economista Estela 

Medeiros”. Os aniversariantes são também lembrados por fotografias e legendas. 

Há também na coluna o quadro “Zum Zum Zum”. Com nomeação alusiva à fofoca, 

esse espaço publica notas mais curtas (sem títulos) que lembram viagens, eventos sociais e 

culturais do dia ou comentários diversos que incluem fatos sobre a vida de personalidades 

conhecidas do público, como no dia 21 de agosto: 

 

“A atriz paraibana Mayana Neiva passa a integrar o elenco da novela ‘Cordel Encantado’. Ela fará o 

papel de uma artista de circo - Vicentina Celeste - que chega na cidade e fica”. 

 

A fofoca faz parte do texto e da tessitura da coluna social, podendo ser analisada como 

um fator de interação social e de aspirações de modos de vida e sucesso. De acordo com Paula 

F. da Silva (2011), a fofoca nas colunas sociais é tematizada como um evento, mas pode 

também funcionar como um mecanismo de controle e integração social, facultada pelas 

normas e valores identitários do grupo – como “uma espécie de poder invisível que permeia 

as relações pessoais” (p.18). 

O conteúdo e linguagem da coluna Goretti Zenaide é outro fator de diferenciação das 

demais colunas analisadas. Prevalecem na coluna, os temas e campanhas de solidariedade ou 

beneficentes, como também as notas “agendas culturais”. A colunista, desde 2010, é 

presidente da Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM), localizada 

em Cabedelo-PB, e por isso encabeça campanhas e eventos filantrópicos cotidianamente. 

Além dos eventos que organiza em prol da AMEM (feijoadas, desfiles, concursos culturais, 

exposições de artes, etc.), Goretti Zenaide também divulga em sua coluna eventos de outras 

entidades beneficentes, inclusive de ordens religiosas. Vejamos a nota do dia 3 de julho: 

 

“A Comunidade Católica Nossa Senhora Menina que tem um trabalho de catequese com as famílias e 

a empresária Ignez Cunha vão promover a Feijoada das Famílias no próximo dia 30. Será na Bella 

Casa e 10% da receita será destinada à AMEM”. 

 

A linguagem utilizada pela colunista na construção de suas notas é objetiva e 

referencial, servindo aos padrões jornalísticos. Geralmente foge à regra quando quer chamar 

atenção para um fato ou evento específico. Raros são os posicionamentos pessoais e 

comentários políticos (ou outros). Quando trata sobre política, prefere ressaltar as ações ou os 

compromissos agendados dos políticos. 
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A partir da leitura das colunas sociais que compõem o corpus da pesquisa, percebe-se 

que a jornalista Goretti Zenaide é a que menos busca adjetivar o seu discurso, preferindo nas 

notas e legendas apenas nomear os atores colunáveis, suas respectivas profissões ou ações do 

momento. Quando não, prefere utilizar de sentimentos como alegria e felicidade para narrar o 

que se encontra visível nas imagens. 

Com a mudança de jornal, Goretti Zenaide teve seu espaço discursivo ampliado, 

colocando em sua coluna novos elementos como, por exemplo, o gênero jornalístico perfil, 

espaço intitulado “Confidências”. Outra novidade na coluna foi o quadro “Dois pontos”, que 

designa duas notas sincopadas que versam sobre temas variados (moda, cinema, tratamentos 

estéticos, artes, celebridades, etc.). 

 

Figura 5 – Coluna Goretti Zenaide, dia 10 de fevereiro de 2013 - Jornal A União. 

 

Fonte: Portal Goretti Zenaide. 
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5.1.2 A Coluna Gerardo é “Gente Fina” 

 

Gerardo Rabello é colunista social na cidade de João Pessoa desde 1986 (em 2013 

completa 27 anos de colunismo social). Como todo colunista, costuma promover eventos 

diversos com sua marca – a Rabello Assessoria. Pai de Luiza, que explodiu como celebridade 

depois de um comercial de TV protagonizado por ele e sua família (menos Luiza que estava 

no Canadá), integra a equipe da Rede Paraíba de Comunicação com a coluna “Gerardo” do 

Jornal da Paraíba e o programa de rádio “Gente Fina”, de segunda a sexta na Cabo Branco 

FM, além de apresentar um programa que leva seu nome na TV Master (canal fechado, 

também de segunda a sexta). 

A atuação profissional de Gerardo Rabello confirma que o colunismo social tem 

presença consolidada atualmente em outros meios de comunicação, além do jornal impresso. 

Tanto o programa radiofônico quanto o programa de televisão apresentados por ele têm 

enfoque social. Assim é descrito o programa da Rádio Cabo Branco: “o conteúdo do 'Gente 

Fina' abrange o universo social, incluindo dicas de moda, cultura, entretenimento, decoração, 

curiosidades sobre personalidades e todo o glamour da sociedade paraibana.”78 

A Coluna Gerardo (assim também como a Coluna Abelardo Jurema) é do formato 

tradicional standard. Chama atenção o modo de disposição e tamanho das fotografias e 

anúncios publicitários, bem maiores se comparados ao espaço de outras colunas. Na parte 

superior da coluna ficam os registro sociais, sempre com uma foto maior em destaque. A 

partir do meio da página (mas também podem aparecer somente na parte inferior da página), 

ficam os produtos anunciados que variam com frequência e correspondem aos setores da 

economia do estado em que a coluna social movimenta: lojas de roupas, móveis, decoração, 

calçados, casas de recepções, bandas de música etc. 

 

 

                                                 

78JORNAL DA PARAÍBA ONLINE. Gerardo Rabello estreia na Cabo Branco FM. Disponível em: 

<http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/84723_gerardo-rabello-estreia-na-cabo-branco-fm>. Acesso em: 07 mar. 

2013. 

http://jornaldaparaiba.com.br/noticia/84723_gerardo-rabello-estreia-na-cabo-branco-fm
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Figura 6 – Coluna Gerardo do dia 03 de julho de 2011. 

 

Fonte: acervo digital Jornal da Paraíba. 

 

A coluna Gerardo não possui um espaço de reflexão com frases autorais, porém, 

apresenta diferentemente das outras colunas uma espécie de slogan: “a coluna Gerardo é o 

bom dia da sociedade paraibana”, publicado ao lado do quadro de notas “Via Social” – espaço 

dedicado a lembretes de aniversário, registro de viagens e comentários diversos, comum a 

todas as colunas analisadas. O slogan (frase de efeito) tem propósito comercial, de 

autodivulgação para atrair ou manter os olhares de leitores. “Bom dia” remete à função social 

do jornal, de manter o cidadão informado e à tradição de buscar as notícias do dia através do 

meio. No caso da coluna, o “bom dia” (as notícias) tem direção, alvo: a sociedade paraibana, 

não toda ela, isso é claro, apenas uma camada, a alta, ou seja, a elite dessa sociedade. 
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O estilo e linguagem de Gerardo estão próximos do colunismo social antigo, com texto 

reverencial, chistes, estrangeirismos e gírias. Inclusive também com hábitos de suspense 

como “depois conto”, ao estilo de Ibrahim Sued e outros. O matiz de sua coluna é o estilo 

privilegiado de vida dos paraibanos ricos, com divulgação dos sinais de riqueza. Valoriza 

temas como moda, concursos de miss, viagens, requinte e vida privada de personalidades, 

como na coluna do dia 02 de outubro: 

 

O amor 

 

“A cantora Elba Ramalho, segundo as colunas do Rio, está com novo amor. Dessa vez ela saiu dos 

palcos para encontrar, numa sala de aula – da UFPB – aquele que faz seu coração bater mais rápido. 

Elba é ágil nessa área”. 

 

Fofocas são corriqueiras na coluna e podem tanto tratar sobre personalidades da mídia 

como de pessoas conhecidas apenas em ciclos sociais mais restritos. Já os temas políticos e os 

apelos às autoridades aparecem pouco. A política em especial é apresentada como notícia de 

bastidores, acompanhada de detalhes particulares do cotidiano e do comportamento de 

políticos, como na nota sincopada publicada dia 10 de julho: 

 

Na luta 

 

“Enquanto aguarda novidades no STF – e parece que não termina nunca essa espera – o senador eleito 

Cássio Cunha Lima está cuidando da saúde. Melhor dizendo do visual. Fez matrícula e está 

frequentando a academia UP, em Manaíra”.  

*** 

“Amanhã Cássio tem comemoração especial em casa: o aniversário da esposa Silvia.” 

 

 

No período de análise, exatamente no final do mês de agosto, a coluna Gerardo passou 

por uma leve mudança de layout, acompanhando a transformação estética do próprio jornal, 

que ainda vigora em 2013. 
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Figura 7 – Coluna Gerardo do dia 04 de setembro de 2011 com novo layout. 

 
Fonte: acervo digital do Jornal da Paraíba. 

 

5.1.3 A Coluna Abelardo Jurema e a cidade 

 

Abelardo Jurema Filho iniciou no colunismo social em 1975 com a coluna “Status 

Social” no semanário O Momento. Três anos mais tarde, assume a coluna “Status” (agora sem 

o “Social”), no Jornal O Norte, onde permaneceu com a coluna por 11 anos, chegando 

também a apresentar um programa televisivo de entrevistas. Em 1990 ingressou no Jornal 

Correio da Paraíba, consolidando seu espaço com a coluna “Abelardo Jurema”, publicada 

pelo jornal até hoje. Em 2013, Abelardo Jurema completa 38 anos de colunismo social. 
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Carioca e descendentes de importantes políticos paraibanos – filho de Abelardo 

Jurema, que foi ministro da Justiça no Governo João Goulart; sobrinho-neto de João Pessoa, 

Governador da Paraíba (1928-1930) e sobrinho-bisneto do Presidente da República Epitácio 

Pessoa (1919-1922) –, Abelardo Jurema Filho teve uma breve carreira política quando 

exerceu mandato de vereador em 1982, na condição de suplente. Formado em Direito, é 

Defensor Público do Estado da Paraíba. Além da coluna no jornal, apresenta atualmente o 

programa “Happy Hour”, de segunda a sexta-feira, pela RCTV (canal fechado) e o “Correio 

Espetacular” aos sábados pela TV Correio (afiliada Record), ambos pertencentes ao Sistema 

Correio de Comunicação. Abelardo Jurema é ainda autor de quatro livros, entre eles, o mais 

recente, Cesário Alvim 27 - Histórias do filho de um exilado (2011), editado pela 

Universidade Federal da Paraíba. 

Abelardo Jurema, que é também empresário, administrador da Agência 

deAbelardo.com – Assessoria de Comunicação e Marketing, mantém o hábito como colunista 

de promover eventos, dentre os eventos de tradição organizados por ele destacam-se: O 

“Troféu Heitor Falcão”, intitulado “o Oscar da sociedade paraibana”, onde presta homenagem 

a personalidades paraibanas de vários segmentos e a “Feijoada do Abelardo”, que comemora 

o aniversário da coluna e reúne a elite paraibana em confraternização no final de cada ano. 

Estes eventos estão presentes na delimitação do corpus da pesquisa. 

A coluna Abelardo Jurema destaca-se por transpor a barreira do social, fazendo a 

cobertura de importantes temas como a política, fato talvez explicado por sua trajetória de 

vida e profissional. Além da cobertura de assuntos políticos, a coluna traz temas relacionados 

aos problemas do espaço urbano da cidade, com denúncias e apelos que são corriqueiramente 

atendidos pelas autoridades. Segundo o próprio colunista em entrevista ao jornalista 

Aristóteles Drumonnd, no programa Isso é Brasil da Rede Vida de Televisão (canal fechado), 

no dia 21 de janeiro de 2010: “a coluna é uma grande defensora da cidade.”79 

 

 

 

 

 

 

                                                 

79Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=xHp03gORe_s>. Acesso em: 08 mar. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://www.youtube.com/watch?v=xHp03gORe_s
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Figura 8 – Coluna Abelardo Jurema do dia 30 de outubro de 2011. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

A linguagem utilizada pelo colunista busca deixar claro os pontos de vistas e opiniões 

baseadas a partir de fatos, observações, leituras ou fontes, partindo para o ataque muitas 

vezes. A defesa de ideias e interesses é contundente, levantando bandeiras ou mesmo 

protegendo “os seus”, como na nota veiculada no dia 03 de julho: 

 

Os fundadores 

 

“Está no livro do advogado Lúcio Marcos da Costa, que conta a história do Aeroclube da Paraíba, a 

ata de fundação da agremiação datada de 10 de novembro de 1940. O documento é assinado pela sua 

primeira diretoria: Horácio de Almeida (presidente), Basileu Gomes (Vice), José Leal (1º secretário), 

João Vasconcelos (tesoureiro) e Abelardo Jurema (diretor de Propaganda). Foram esses os homens que 

criaram ‘aquela porcaria’, como se referiu o Prefeito da Capital”. 



103 

Na nota, o colunista defende a memória do pai e a importância de se preservar o 

Aeroclube da Paraíba, na época, alvo de brigas com a prefeitura da cidade que buscava a 

desapropriação de seu terreno. A coluna Abelardo Jurema costuma repercutir os assuntos em 

destacados pela mídia local (e nacional)80. Durante a análise do corpus, dois assuntos tiveram 

pauta especial na coluna, com notas frequentes atualizando os casos: a desativação do 

Aeroclube e construção de um novo shopping no bairro de Mangabeira, polêmico pelos 

valores divergentes de permuta entre os terrenos de construção do shopping e do Centro de 

Ensino da Polícia Militar do Estado. 

Abelardo Jurema é o colunista que mais se vale de fontes (desconhecidas) para 

abordagem de temas, são os “amigos da coluna” que ganham voz através desse espaço. 

Vejamos a nota publicada no dia 14 de agosto: 

 

Vizinho 

 

“De um amigo da coluna ao comentar a reação do Governo em comemorar a instalação de uma fábrica 

da Fiat na cidade de Goiana, em Pernambuco, próximo à fronteira dos dois estados: ‘é como assistir da 

nossa janela a piscina nova que o vizinho construiu e ficar contente porque melhorou a nossa paisagem 

e valorizou a vizinhança’, frisou”. 

 

A fala do “amigo da coluna” serve também como disfarce para o colunista tecer sua 

opinião sobre o assunto sem maiores comprometimentos. No entanto, o espaço consolidado 

de vozes dos leitores é o chamado “Fale com Abelardo”, em que cidadãos comuns ou 

autoridades públicas comentam e dão a sua versão dos fatos publicados na coluna, reiterando 

ou discordando do que vem repercutindo. Em certas ocasiões, o espaço serve para 

simplesmente dispor elogios, agradecimentos ou sugestões ao colunista e aos governantes. Tal 

fenômeno pode ser observado a seguir, em comentário publicado no dia 30 de outubro: 

 

 
“Paulo Nunes (paulonunes@ig.com.br) Li hoje sua coluna sobre a construção do novo prédio da 

Assembleia, na área nobre do Altiplano do Cabo Branco. Em que pese as boas intenções, sua sugestão 

de construí-lo na cidade baixa seria mais aconselhável, tendo o mérito de revitalizar o Centro 

Histórico. Do contrário, aos poucos aquele logradouro vai desaparecendo. Existe uma área excelente 

disponível, com sete hectares, na antiga fábrica de óleo da Matarazzo, ali na Rua da República. Área 

suficiente para essa construção. Continue firme em defesa de sua tese.” 

 

 

                                                 

80Até mesmo futebol é discutido, diferentemente das outras colunas analisadas em que se observou ocorrência 

insignificante de notas esportivas. 

mailto:paulonunes@ig.com.br
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O relato do leitor demonstra, nesse caso, a apreciação do público em relação à opinião 

do colunista divulgada anteriormente. Como uma espécie de “carta”, esse espaço exclusivo da 

coluna, favorece o debate dos acontecimentos, gerando polêmica e proporcionando uma 

interação com o público-leitor, que tem a chance também de opinar. Com isso, a coluna social 

“ganha” uma função social importante: a de servir de campo para o intercâmbio discursivo. 

Outra especificidade da coluna Abelardo Jurema diz respeito aos erros ou equívocos 

cometidos pelo editor, são as notas intituladas “Juremabudsman” 81, entendidas como uma 

autoavaliação e uma forma de “metacolunismo” (uma nota sobre notas). Para isso, é utilizado 

um artifício próprio do jornalismo. Vejamos um exemplo de nota publicada no dia 14 de 

agosto: 

 
Juremabusdman 

 

“A semana que passou a coluna andou pisando na bola por três vezes. A primeira quando denominou 

de Eduardo Amorim o novo ministro da Defesa Celso Amorim. A segunda quando nomeou o 

deputado Hugo Mota como sendo o seu pai, o prefeito de Patos Nabor Wanderley. E a última quando 

afirmou que o ex-governador Ernani Sátyro havia sido prefeito de Patos, quando na realidade, ele foi 

prefeito de João Pessoa em 1940, por apenas 30 dias”.  

 

Os espaços comuns às outras colunas aparecem na coluna Abelardo Jurema como 

“Lance Livre” (notas curtas variadas) e “Reflexões atemporais”, uma tentativa de meditação 

sobre a vida cotidiana, com mensagens de pensadores, músicos, poetas, entre outros. 

A publicidade e propaganda são marcas de identidade e influência do colunista. Podem 

aparecer sob diversas formas discursivas: textos, imagens e anúncios, ou mesmo vir em 

formato de “notícia”, como na coluna de 31 de julho: 

 

Figura 9 – Publicidade através de notícia na Coluna Abelardo Jurema. 

 

Fonte: Coluna Abelardo Jurema de 31 jul. 2011 – Portal Abelardo. 

                                                 

81Vem de ombudsman, função utilizada no jornalismo para realizar uma análise crítica sobre o trabalho do 

próprio veículo. 
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Depois de publicado o sucesso do tratamento dentário, Abelardo Jurema tornou-se 

“garoto propaganda” da Clínica Odontológica em questão. 

 

Figura 10  – Anúncio publicitário na coluna Abelardo Jurema de 23 out. 2011. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Assim, a coluna social funciona como espaço de publicização do colunista e de sua 

experiência com serviços e produtos, que, muitas vezes é vivenciada a partir de trocas 

comerciais e simbólicas. Tais trocas, além de incentivar o consumo, contribuem para a 

formação de imaginários sociais ligados, por exemplo, à beleza, saúde e felicidade, como 

demonstrado. 

 

5.2 O cotidiano construído a partir de eventos sociais e formas de socialidades 

 

Um dos aspectos analisados nas colunas sociais são as construções cotidianas das 

festas, a apresentação do discurso de personalidades, de manifestações culturais e 

agrupamentos humanos. Ou seja, o “estar-junto” em sociedade, que é justamente a razão de 

existência deste gênero. 

As três colunas objetos de análise dão ênfase às coberturas festivas, não disfarçando 

serem “sociais”. As fotografias são as marcas discursivas dessas coberturas e também o lugar 

privilegiado de elogios e destaque de personalidades, indicando as maneiras de “ser” e “estar” 

dos atores colunáveis e de suas culturas. 

A apresentação dos atores exige deles um cuidado específico com a aparência. E é 

aparência no fim das contas quem governa o modo de estar/figurar nas colunas. Nesse 

sentido, podemos pensar a apresentação dos atores nas colunas sociais como sendo extensão 
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de uma reflexividade82 socioeconômica, pois “estar na coluna social” significa “fazer parte 

de” – fazer parte de um grupo/classe social, de um status profissional, familiar, etc. – 

satisfazendo um acordo tácito, simbólico. 

 

Figura 11  – Família Santiago na Coluna Abelardo Jurema do dia 28 de agosto de 2011. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

O berço e a origem familiar ainda aparecem como importantes na consolidação de 

status social nas colunas analisadas, herança de um colunismo arcaico. Comumente os filhos 

são apresentados por seus pais, ou precisamente pelas funções ou estamentos que ocupam, 

como na imagem acima (Imagem 10) e na nota que se segue, publicada na Coluna Goretti 

Zenaide do dia 3 de julho: 

 

Casamento 

 

“Casam-se no próximo dia 3 de dezembro na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, com 

recepção no Paço de Leões, Amanda Cavalcanti e Onaldo Filho. A noiva é filha de Roberto Cavalcanti 

e Paula Germana de Morais Borba e o noivo, do juiz Onaldo Queiroga e Márcia Queiroga.” 

 

                                                 

82A “reflexividade”, conceito próprio da Etnometodologia, designa as práticas dos sujeitos que ao mesmo tempo 

descrevem e constituem a realidade social. Ver Mesquita e Pereira (2012). 
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A apresentação dos atores nos eventos em sociedade demonstra ainda a forma como o 

colunista constrói seu discurso, ou seja, a linguagem comum do grupo. Os adjetivos utilizados 

na produção dos textos-legendas ganham contornos definitivos quando confrontados com a 

aparência física e os modos de vestir dos atores. São alguns exemplos: “beleza estonteante”, 

“presença bonita”, “traje elegante”, entre outros termos. 

 

Figura 12 – Apresentação de colunável na Coluna Gerardo do dia 31 de julho de 2011. 

 

Fonte: arquivo digital do Jornal da Paraíba. 
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Os adjetivos, ou outros termos empregados pelo colunista social que caracterizam 

tanto os atores colunáveis quanto os eventos, constituem-se de marcas identitárias próprias do 

gênero e remetem ao que Maffesoli chama de “ética da estética”, em emoções partilhadas e 

vivenciadas em comum (conduzidas pela aparência). No universo da coluna social tudo é 

celebrado e compartilhado: o amor, o nascimento, a vida, a família, as amizades, as alegrias, o 

sucesso etc. Assim, coisas como o casamento e a vida conjugal ou familiar perduram, sendo 

elaboradas segundo as normas mais tradicionais. 

 

Figura 13 – Registro de bodas de prata na Coluna Abelardo Jurema em 20 de nov. 2011 

 

Fonte: Coluna Abelardo Jurema disponível em Portal Abelardo. 

 

Para Maffesoli (1995), a imagem, na pós-modernidade, nada mais é do que um vetor 

de contemplação, de comunhão com outros. A função agregadora da imagem permite que a 

coluna social contemporânea seja o palco onde a elite pode se ver e ser vista, pois fotos e 

nomes aparecem para marcar episódios pessoais diversos como casamentos, aniversários e 

formaturas. A vida privada é assim permitida de ser invadida, em troca de aparições 

instantâneas. 
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Figura 14 – Registro de festa de aniversário na Coluna Gerardo em 24 jul. 2011. 

 

Fonte: arquivo digital do Jornal da Paraíba. 

 

Percebe-se que as colunas buscam incessantemente a consagração de serem percebidas 

como espaços jornalísticos próprios de elogios, críticas ou homenagens. Os colunistas ao 

instituírem prêmios, troféus ou demais eventos, tendem a mover o fluxo festivo e econômico 

da cidade, mas também a ganhar “respeitabilidade” de seus colunáveis. Nesse mesmo 

raciocínio, as personalidades destacadas publicamente pelas colunas têm sua visibilidade 

ampliada, buscando manter-se com elevado nível de prestígio social e comprovar tal 

merecimento. Os políticos são, ao mesmo tempo, o principal alvo de homenagens e ataques 

nas colunas sociais. 
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Figura 15 – Um dos destaques do Troféu Heitor Falcão 2011, promovido anualmente pelo colunista 

Abelardo Jurema 

 

Fonte: Coluna Abelardo Jurema do dia 31 de julho de 2011, disponível em Portal Abelardo. 

 

Os eventos nas colunas são apresentados geralmente com uma “carga mágica”, com 

deslumbramentos próprios do colunismo social de outrora, com intensidades variáveis 

dependendo de editor para editor. A sociedade local é convidada e atraída para os eventos a 

partir de seus atrativos, como destaca Goretti Zenaide em nota do dia 03 de julho: 

 

Almoço Panorâmico 

 

“A sociedade pessoense tem encontro marcado hoje no restaurante panorâmico do Clube Cabo 

Branco. Com a realização da 12ª Feira Junina, evento que será animado pelo grupo de Laercio Alves e 

que terá ainda concurso da indumentária junina mais rica em detalhes, seja individual ou em grupo. Os 

vencedores vão ganhar uma jóia da F.Lavor, uma tela do artista plástico Clóvis Júnior, uma blusa da 

Baú Chic e uma calça da Cores e Formas. O almoço, a partir das 12h, será com uma deliciosa feijoada 

e coquetéis incríveis das cachaças paraibanas São Paulo e Cigana”. 
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Na nota, os atrativos são um “concurso de indumentária” e o “serviço de buffet” a ser 

prestado, outros podem ainda serem utilizados como: descontos, brindes e presença de 

personalidades. O fascínio ou o deslumbramento se fazem presentes no discurso da colunista 

por meio das expressões “deliciosa” e “incrível”, mas podem também vir em forma de 

elogios, como na nota-fofoca publicada nesse mesmo dia na coluna Gerardo: 

 

Descoberta 

 

“A coluna descobriu porque Glauber Castro andava meio calado nesses últimos tempos. Claro, anda 

trabalhando demais nos eventos que estão por acontecer neste segundo semestre. Uma coisa é certa, 

vem deslumbramentos por aí”. 

 

Os eventos e as apresentações dos atores são, nas colunas, índices de socialidade, pois 

indicam o estar-junto sem controle social rígido, com ênfase no instante vivido e nas relações 

banais do cotidiano, ligadas mais pela emoção e identificação do que pela razão. Nas colunas 

sociais os primeiros apelos são os estéticos, no caso das fotos, títulos e anúncios, na tentativa 

do conjunto de imagens remeter a um sentimento de pertencimento ao local ou ao grupo. O 

cotidiano é construído, portanto, através do conjunto de práticas de seus atores que incluem 

em “bolhas de notícias” e em fotografias os colunistas e os colunáveis (PAIVA; SODRÉ, 

2004). 

 

5.3 O cotidiano a partir das narrativas sobre o espaço público 

 

Outro aspecto percebido nas colunas sociais diz respeito à apresentação de temas de 

interesse público, bem como a construção do espaço público urbano, demonstrada a partir 

quase exclusivamente de notas. São as narrativas sobre política, os apelos às autoridades, as 

críticas e indignações dos colunistas que aparecem ao lado das notas culturais e de sociedade. 

Percebe-se que as colunas sociais analisadas não sobrevivem apenas dos adjetivos, dos 

bajulos clássicos e das frivolidades cotidianas, mas buscam, por outro lado, satisfazer a 

necessidade de informação do público-leitor, dos que buscam saber notícias apenas dos 

eventos culturais e sociais aos que buscam ainda informações e comentários da classe política 

local. 

A Coluna Abelardo Jurema, por exemplo, além da divulgação dos eventos sociais do 

estado, prioriza tematicamente notas sobre os bastidores da política local e nacional, 

juntamente com assuntos que envolvam os patrimônios públicos. Vejamos a nota publicada 

no dia 02 de outubro: 
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Imagem 

 

“De temperamento reservado, avessos a exposições públicas, o prefeito Luciano Agra está sendo 

obrigado a mudar de estilo em função de sua provável candidatura à reeleição. Esta semana ele foi 

visto com frequência no vídeo no horário do PSB, apresentando-se aos pessoenses e falando com 

otimismo do futuro da cidade, já treinando para a campanha eleitoral”. 

 

Na nota, especula-se a “provável” candidatura à reeleição do prefeito de João Pessoa 

nas eleições de 2012 (o que não aconteceu).83 O gênero coluna desfruta da propriedade de 

lançar ideias e insinuações, o que na área de política se faz com mais rigor, em razão do nível 

de influência que dispõe o colunista, já que circula entre a classe política nos diversos 

momentos festivos das elites, como melhor demonstrado em outra nota da Coluna Abelardo 

Jurema, em 25 de setembro: 

 

No sangue 

 

“Ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, João Fernandes, bem que tentou deixar a 

política. ‘Mas a política não me deixou’, afirma. Fernandes já anunciou que pretende retomar a 

prefeitura de Boqueirão nas eleições de 2012, cargo que exerceu por três mandatos”. 

 

Segundo Chaparro (2008) a coluna também emite opiniões temporalmente contínuas 

sincronizadas com o emergir e o repercutir dos acontecimentos, como na nota publicada pela 

coluna Abelardo Jurema, no dia 20 de novembro, dessa vez sobre a política nacional: 

 

Subiu no telhado 

 

“Como diz aquela piada de português, o ministro Carlos Luppi subiu no telhado. A cada declaração o 

representante do PDT no Governo Dilma se embaralha nas respostas e demonstra o seu total 

despreparo para conduzir uma pasta da importância do Ministério do Trabalho e Emprego. Lembra 

muito o Rogério Magri, no Governo Collor, que afirmou que ‘cachorro também é um ser humano’”. 

 

O tom jocoso e crítico utilizado na nota remete ao colunismo social contemporâneo, 

demonstrando o conhecimento do colunista sobre os assuntos em pauta na atualidade, que 

permitem colocações e posicionamentos coerentes. O colunista social precisa, como qualquer 

jornalista, saber do que trata e saber checar as informações que recebe para evitar equívocos e 

ser considerado um jornalismo sério. 

                                                 

83Nas eleições de 2012, Luciano Agra teve o seu direito de reeleição negado por Ricardo Coutinho, Governador 

da Paraíba e chefe estadual do PSB, partido ao qual Agra era filiado. 
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Contudo, é fácil notar que nem sempre o que é divulgado na coluna social refere-se à 

opinião direta ou clara de quem a edita, preferindo o colunista a falar por terceiros, no caso os 

“amigos da coluna” ou “informantes da coluna”, raramente identificados, o que levanta 

dúvidas enquanto a veracidade e autoria das colocações, como publicado no dia 3 de julho, na 

coluna Gerardo: 

 

Agonia 

 

O Banco do Brasil – ainda responsável pela operação de pagamento da Folha Estadual – deixou 

muitos correntistas desesperados neste final de mês que passou. Explica-se: aqueles que fizeram 

antecipação do 13º salário, até maio último, tiveram que saldar o compromisso integralmente agora. 

Ou seja, os 50% do décimo e 50% do salário de junho foram embora imediatamente, para liquidar o 

que só iria vencer em dezembro. Tudo isso, segundo um informante da coluna, sem avisar nada e nem 

a ninguém. 

 

O que se vê na nota, sob o ponto de vista do discurso, é que o colunista social dá voz a 

um interlocutor, assim como faz o jornalismo noticioso. Só que a coluna utiliza o anonimato 

da fonte, geralmente diante de uma crítica, acusação, denúncia ou posicionamento político, 

atitude desconsiderada pela ética jornalística. 

Em relação aos temas políticos, a coluna Abelardo Jurema é a que mais apresenta 

cobertura, quase diariamente. Tanto a coluna Gerardo quanto a coluna Goretti Zeneide evitam 

tratar de política ou tratam de modo superficial, sem notícias de interesse ou informações 

antecipadas, sem insinuações, preferindo mais comentar ações de sucesso, comportamentos 

ou agenda de políticos, como na nota publicada na coluna Goretti Zeneide do dia 24 de julho: 

 

Brasil sem miséria 

 

“No primeiro aniversário da capital paraibana que passa como governador, Ricardo Coutinho não 

estará presente às festividades. Ele irá para Arapiraca nas Alagoas, participar da reunião da presidente 

Dilma Rouself com os governadores do Nordeste. Na pauta do encontro, a implantação do programa 

do governo federal ‘Brasil sem Miséria’”. 

 

É visível também nas colunas analisadas a preocupação com o espaço público 

cotidiano que vão desde questões propriamente urbanas (infraestrutura de ruas e prédios) a 

questões de natureza ambiental e turística. A frequência com que notas desse tipo aparecem 

varia muito de coluna para coluna. No recorte selecionado, a Coluna Abelardo foi novamente 

a que mais exibiu essa preocupação, apesar das demais terem publicado ao menos uma nota 

sobre o assunto (coluna Goretti Zenaide). 

No dia 16 de outubro, a Coluna Abelardo Jurema divulgou a nota Ameaça de ruir: 
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“Todo o casario que compõe o Centro Histórico de João Pessoa, sobretudo o conjunto de imóveis da 

Rua João Suassuna, no Centro, e da Avenida Trincheiras, em Jaguaribe, estão ameaçados de ruir a 

qualquer tempo. O vereador Fernando Milanez já levantou a questão na Câmera Municipal mas até 

agora nenhuma providência foi tomada pelos poderes públicos que assistem a destruição de um 

período importante da história da cidade”. 

 

Observa-se na nota acima um apelo, por parte do colunista, às autoridades, para que 

tenham atenção aos prédios históricos citados. O colunista claramente aponta o descaso com o 

patrimônio público, insistindo no que já foi observado e levado à pauta de discussão pública, 

mas que ainda não obteve retorno. A tentativa do colunista de chamar atenção para o 

problema, nesse e em outros casos, é válida, pois um colunista social desfruta de seu prestígio 

perante a classe política para buscar fontes e furos de notícias, mas também para alcançar o 

sucesso de suas causas. Além disso, presume-se que as colunas sociais tenham ampla 

visibilidade (principalmente aos domingos em que a tiragem dos jornais é maior), chegando 

ao conhecimento de pessoas com poder de decisão pública. 

Segundo Kóvacs (1979), tanto a crítica quanto o apelo completam a caracterização da 

coluna social como um gênero jornalístico diferenciado, essencialmente heterogêneo. 

 

Mesmo fazendo parte de uma revista diária como é o segundo caderno e, 

portanto, tendo como objetivo principal a diversão do leitor, ela tem uma 

função reservada às matérias do primeiro caderno, e, em especial aos 

editoriais: a crítica e o apelo ao público e às autoridades (KÓVACS, 1979, 

p.61). 

 

Assim, os colunistas sociais costumam utilizar do prestígio que tem suas colunas ou 

seus nomes para realizarem críticas, apelos ou solicitações, ligadas, na maior parte das vezes, 

ao espaço público da cidade. Muitos desses apelos são atendidos e anunciados na coluna, 

como pode ser observado na nota da Coluna Abelardo Jurema do dia 31 de julho: 

 

Em ação 

 

A prefeitura agiu rápido e mandou tapar o buraco que vinha danificando automóveis e assustando 

motoristas na rua lateral ao Espaço Cultural que vai da Beira Rio à Epitácio Pessoa. Alertada pela 

coluna, a Seinfra promoveu esta semana o conserto e recapeamento asfáltico do lugar. 

 

Essa nota claramente demonstra a preocupação do colunista com o espaço cotidiano, 

como se o colunismo social (assim como outras formas de jornalismo) exercesse também a 

função social de mediar ou prestar serviços aos cidadãos. É comum na Coluna Abelardo 
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Jurema a inquietação com temas dessa natureza, que visem à melhoria do espaço público 

urbano e a divulgação das solicitações atendidas. 

O colunista Gerardo Rabelo (assim como Abelardo Jurema) trata de temas referentes 

ao espaço público em sua coluna, porém com menos periodicidade. Um exemplo dessa 

tematização é a nota Vergonha, publicada no dia 31 de julho: 

 

“Região histórica mais visitada pelos turistas, a área da Festa das Neves – onde está o convento de São 

Francisco, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Basílica – está proibitiva nesses primeiros dias de 

agosto. Com a instalação das barracas e brinquedos – incluindo as tendas para alguns dormirem 

durante o dia – o turista terá a impressão de que está passeando num acampamento de sem-terra. 

Daqueles que a pobreza é gritante. O fim.” 

 

Na nota, o colunista descreve um cenário cotidiano típico do período de realização da 

festa da padroeira da cidade, preocupando-se com a imagem da localidade perante aos 

turistas, com uma linguagem crítica e persuasiva. Pode-se perceber ainda na nota um tom de 

desprezo e até arrogância, quando induz que a demonstração de pobreza é vergonhosa. 

O relato dos problemas da cidade, por parte dos colunistas (mesmo que de forma 

irônica ou jocosa), justifica-se talvez pela notoriedade que usufruem enquanto jornalistas que 

têm (ou teriam) o dever de mediar denúncias ou manifestos específicos. Senão mediar com 

intuito de interceder, apenas criticar por criticar, já que o gênero permite. Vejamos a nota 

Agito publicada na coluna Gerardo em 13 de novembro: 

 

Agito 

 

“Ganha prêmio quem conseguir vaga de estacionamento na orla pessoense, depois das 19h, nesses dias 

de início de verão. Parece que já estamos em pleno janeiro, de tanta gente pelas calçadas naquele vai e 

vem que os turistas adoram vivenciar e que chamam de passeio no boulevard”.  

 

O comentário do colunista sobre a falta de vaga para estacionar na orla marítima da 

cidade, descreve o cenário cotidiano do período que antecede às férias de verão. Esse 

cotidiano apresenta-se como “agitado”, podendo ser interpretado como “caótico”, já que o 

colunista demonstra, pelo sarcasmo, sua insatisfação. Gerardo Rabello apresenta, no recorte 

temporal elegido, uma acentuada preocupação com o turismo. 

Em comparação ao jornalismo de caráter noticioso, o colunismo social, por estar mais 

claramente vinculado ao seu editor(a), possui uma linguagem mais próxima da oralidade, 

prevalecendo os adjetivos, neologismos e estrangeirismo em suas notas e legendas, como 

visto em nota anterior o uso da palavra francesa “boulevard”, tipo específico de avenida. 
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A colunista Goretti Zenaide (no período investigado) abordou apenas uma vez o tema 

“espaço público” em sua coluna, vejamos a nota Questão ambiental, do dia 15 de outubro: 

 

“Como diria Boris Casoy ‘é uma vergonha’ o esgoto que corre a céu aberto há mais de um ano, 

defronte ao colégio Kairós e ao prédio residencial Riviera, no meu querido bairro Miramar. Os 

moradores do prédio e diretores do colégio já tentaram de tudo para solucionar apelando para a 

Cagepa, para a Prefeitura, para o Governador Ricardo Coutinho, para o Ministério Público, para São 

Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e nada. Ainda está para nascer o cristão que vai resolver 

esta questão ambiental”. 

 

Na nota, a colunista utiliza também de linguagem irônica para demonstrar a gravidade 

e a dimensão do descaso com o espaço urbano, inclusive citando nomes de políticos, 

instituições públicas, utilizando-se de expressões coloquiais. Assim, o cotidiano da cidade é 

revelado inteiro nas colunas, com o seu caráter disjuntivo. 

Os colunistas encontram no cotidiano e no espaço público (físico e simbólico) a fonte 

de seus assuntos, nutrindo-se dos conflitos e dos problemas que acometem a sociedade, mas 

também e, paradoxalmente, de assuntos e de práticas hedonistas. 

 

5.4 O cotidiano como estilo de vida 

 

Outro aspecto do cotidiano revelado nas colunas são as formas como os atores 

aparecem nos eventos sociais e como os colunistas descrevem as maneiras de viver. O 

cotidiano na coluna social é também apresentado como um estilo de vida que assinala a 

expressão e os valores de nossa época. 

A imagem, a aparência e a visibilidade apontam para os estilos nas colunas sociais, 

pois o estilo é, segundo Maffesoli (1995, p.57), estético. “Estilo estético que enfatiza, por um 

lado, o sensível e o hedonismo a que isso induz, e, por outro, serve de suporte às diversas 

formas de socialidade”. 

Nas colunas o “estilo” é empregado geralmente como modo de legitimação e 

distinção social das elites, apresentadas sob formas de consumo como a moda e práticas de 

lazer, por exemplo. Os colunistas assinalam discursivamente essas práticas. Vejamos a nota 

intitulada Estilo, publicada na Coluna Gerardo do dia 3 de julho de 2011: 

 

“Está virando mania – tem muita gente se preparando com toda a disciplina – praticar o golfe na 

Paraíba. O campo montado no Condomínio Águas na Serra, em Bananeiras, todos os dias, tem sido 

reservado para os novos talentos. Entre os atletas da chiquérrima modalidade – só para citar alguns – 

estão Wilbur Jácome, Aracoeli e Elisa Ramalho. Chiquérrimos”. 

 



117 

Percebe-se por meio da nota que o cotidiano de poucos é reservado à prática de um 

esporte caro, um lazer, que carrega consigo uma designação que serve bem a essa camada 

restrita da sociedade: chique. O relato do cotidiano dos “chiques” demonstra como são as 

interações promovidas pelos sujeitos que dão sentido ao social, e também a magia e o 

glamour de pertencer a essa classe. Dessa forma, a coluna social pode ser encarada como um 

exercício de legitimação da “alta sociedade”, já que o imaginário suscitado por ela descreve 

os modos de vida bem sucedidos. 

O lazer é posto na coluna social como uma prática de consumo, direcionada às 

necessidades humanas de bem-estar e felicidade. Lembrando Morin (2011, p.60), o lazer na 

cultura de massas é o “jardim dos novos alimentos terrestres”, que surge como o autoconsumo 

da vida individual, ou seja, como o centro onde o homem procura se afirmar como indivíduo 

privado. Nas colunas sociais o privado torna-se público, e, com isso, o lazer torna-se um 

indicativo de estilo. 

O lazer como estilo pode ser visto nas colunas sociais como práticas de esportes, 

viagens de descanso, férias e divertimentos como festas. As viagens, mesmo sendo motivadas 

pelo trabalho, ganham um ar de lazer quando divulgadas nas colunas. Aliás, as viagens 

demarcam e distinguem o cotidiano dos colunáveis, “quem vai” e “quem vem” na cidade (e 

nas colunas), como na nota publicada na coluna Gerardo do dia 3 de julho: 

 

Quem vem 

 

“Lafaiete e Aparecida Torres aportarão em João Pessoa – para longa temporada – ainda este mês de 

julho. Fogem do frio que anda fazendo em São Paulo”. 

 

A nota com caráter de fofoca sinaliza para a chegada de um casal na cidade, conhecido 

apenas em seus ciclos sociais. Os colunáveis não são caracterizados, senão pelo sobrenome. 

Fugir do frio, nesse caso específico, pode ser considerado uma prerrogativa do estilo de vida 

praticado pelo casal. Vejamos outras duas notas (sincopadas) sobre o tema viagem, essas 

publicadas na coluna Goretti Zenaide do dia 25 de setembro: 

 

 

Zum Zum Zum 

 

“O médico George Carneiro Braga e Fabiana estão em Amsterdan, na Holanda, onde ele participa de 

Congresso de Pneumologia. De lá, seguem para uma temporada de descanso em Paris”. 

 

“Quem também está em temporada européia, em merecidas férias, é o casal Yonne e Roberto Pimenta, 

com o filho Thiago e a nora Tami Pimenta”. 
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Nas notas, novamente com características de fofoca, o trabalho e o descanso/férias, 

concretizados pelas viagens, surgem como indicadores ou prerrogativas de estilos de vida e de 

consumo. Pouco importa para as colunas quem são os atores nos casos de viagens, 

interessando mais como “notícia” os destinos. Quanto mais longe da cidade de origem, mais 

chance o destino terá de ser considerado “chique”. 

A moda é outro fator de distinção utilizado pela elite e também um alvo de consumo 

que aponta para a construção de estilos. A coluna Gerardo é a que mais realça, ou toma como 

prioridade, a exibição de estilos de vida e de assuntos que perpassam o universo do lazer e da 

moda. Observemos um exemplo sobre a temática moda, nessa coluna, na nota intitulada 

Colorblock, do dia 18 de setembro: 

 

“Nunca uma tendência de moda foi tão bem assimilada, pelas chiquérrimas de João Pessoa, como o 

colorblock. O famoso bloco de cores tem conquistado cada vez mais as ‘celebs’”. 

 

Seguir tendências de moda é talvez um fenômeno social contemporâneo, que diz 

muito sobre a importância que damos à aparência. A assimilação da moda na nota aparece 

como bem material da existência das “chiquérrimas” que se tornam, em razão disso, também 

celebridades. Ou seja, a moda é um acesso de entrada ao olimpo. 

A moda nas colunas sociais tanto aponta para a atualidade de suas tendências como, 

com nitidez, aponta para a natureza estética do estilo cotidiano e sua linguagem particular, 

como na nota da coluna Gerardo do dia 06 de novembro: 

 

Estilo 

 

“Cremilde Magliano – que vem se mostrando liderança política em Intermares – não relaxa nas 

produções. Passou nas Quatro Estações e adquiriu um sapato em Python Legítimo – aposta chic do 

verão 2012. Segundo Glorinha Kalil”. 

 

Python significa, no universo da moda, estampa de cobra. A nota que inicialmente se 

apresenta como “política”, termina por servir aos interesses dos colunáveis que compreendem 

a linguagem atualizada e também como peça de divulgação da loja Quatro Estações. O 

colunista ainda reforça seu conhecimento sobre o mundo da moda com a “fonte” Glorinha 

Kalil, uma famosa consultora de moda. 
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De acordo com Maffesoli, o estilo pode afetar, ao mesmo tempo, diversos domínios 

que vão do físico ao social, passando pelo mental e, evidentemente, pelas diversas facetas do 

ser individual. 

 

De fato, o estilo aplica-se ao exterior físico. A moda, a maneira de trajar, os 

gestos estão aí para prová-lo. Mas, igualmente, é encontrado nas diversas 

representações práticas de linguagem e uniformidades ideológicas de um 

dado momento. Enfim, o estilo não deixa tampouco de agir na globalidade 

do social (MAFFESOLI, 1995, p. 45). 

 

Sob essa perspectiva, a coluna social é toda ela estilo. O estilo pode mesmo indicar 

ideologias ou atitudes consideradas discordantes. Como no exemplo da nota É ou não é?, 

publicada na Coluna Gerardo do dia 06 de novembro: 

 

“Pega fogo nos bastidores sociais a história das bolsas de grife – falsas, evidentemente – que estão, 

digamos assim, enfeitando o visual de chiquérrimas. São tantos os comentários e opiniões que valeria 

uma outra bolsa – a de apostas. Uma loucura...” 

 

O teor da nota demonstra a exigência e o custo que se paga para permanecer no rol da 

elite colunável. Para pertencer a essa tribo, existem regras e uma delas diz respeito à 

“originalidade” dos bens de consumo de seus atores. Quem não cumpre a regra, não pode 

continuar agregado à tribo, mesmo que deseje, ainda sim, há risco de ser “excluído”. Por outro 

lado, quem a cumpre é certamente exaltado, como segue: 



120 

Figura 16 – Registro de estilo na Coluna Goretti Zenaide do dia 21 de agosto de 2011. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

O efeito da maneira de trajar e a valorização dos bens de consumo no colunismo social 

são ainda mais ressaltados quando nos deparamos com as imagens que recobrem suas 

páginas. As imagens visam reforçar a experiência cotidiana, mas também alimentar o fascínio 

que os objetos exercem de forma proposital. Neste gênero, são muitos os exemplos que vão 

nesse sentido, e a própria vida cotidiana nos oferece muitas ilustrações. 
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Figura 17 – Registro de colunáveis com ostentação de bens de consumo (bolsa italiana Prada) na 

coluna Gerardo do dia 13 de novembro de 2011. 

 

Fonte: arquivo digital do Jornal da Paraíba. 

 

Figura 18 – Registro de colunáveis com ostentação de bens de consumo (jóias) na coluna Abelardo 

Jurema do dia 10 de julho de 2011. 

 

Fonte: coluna Abelardo Jurema, disponível em Portal Abelardo. 
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O consumo de obras de artes pela elite, também é utilizado como símbolo de 

ostentação e diferenciação social, como demonstra a nota publicada na coluna Goretti 

Zenaide, do dia 27 de novembro: 

 

Coleções 

 

“A Galeria Gamela, em Tambaú, está realizando até o final de fevereiro do próximo ano a mostra 

coletiva ‘Coleções’, com diversos artistas plásticos brasileiros. Entre eles estão Alexandre Filho, 

Flávio Tavares, Samico, Volpi, Elpídio Dantas, Hermano José. Arte é uma boa sugestão para presente 

de final de ano!” 

 

Obras de arte, como é sabido, custam caro, por isso, nem todas as camadas sociais 

podem ter acesso. Quando a colunista sugere que arte é bom presente de final de ano, 

certamente se limita a falar diretamente com os mais abastados da cidade. 

Por último, o estilo cotidiano nas colunas sociais pode aparecer como construções 

imaginárias de vida. Foi observado nas colunas sociais analisadas, e, especialmente na coluna 

Gerardo, a construção de um discurso simbólico de retratação da vida real como 

representação ou jogo de imagens que se aproxima da ficção. 

A coluna, por vezes, apresentou uma simulação da realidade através da reprodução de 

cenas e rituais do cotidiano. Desta forma, criou-se uma nova forma de vida, avançando para a 

vida privada dos colunáveis e construindo um ambiente nem público nem privado, tampouco 

rigorosamente verdadeiro. 

Os “atores” que participam desta fabulação, reinventam o real e representam essa 

outra forma de vida, oriundos do universo de celebridades e alimentado mais como 

publicações do tipo Revista Caras, com seus castelos e ilhas (SOUZA, A., 2004). 
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Figura 19 – Registro de estilo de vida ficcional na coluna Gerardo do dia 25 de setembro. 

 

Fonte: Portal Gerardo. 

 

A felicidade, a beleza e o estilo de vida são destacados pelo colunista em nota ao lado 

dos registros fotográficos da edição: 

 

Destaque  

 

“Maíra Pessoa Almeida é um dos ícones de beleza da sociedade. Gente que eleva os salões sociais da 

cidade. Ao lado dos filhos, Maíra fez ensaio para a coluna, clicado por Dalva Rocha, com produção de 

toinho Mattos e direção de Pantera Costa.” 
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Essas imagens e descrições são provas de que o cotidiano nas colunas sociais pode ser 

ensaiado, produzido e dirigido, a fim de se alcançar a legitimação de estilos. 

Dessa maneira, não podemos ignorar (nem tão pouco cair na obviedade do tema) que o 

colunismo social, por sua carga “mágica”, alimenta a vaidade das pessoas (das que se veem 

nas colunas e das que desejam ser vistas). A “alta sociedade” impressa nas colunas sociais, ou 

a denominada “elite”, justifica sua existência e administra suas ações por meio dos conjuntos 

de histórias, cerimônias, adornos, formalidades e pertences. O colunista é aquele que torna 

essa elite visível e a coluna é o espaço demarcado de visibilidade e legitimação de status que 

constituem marcas identitárias das sociedades contemporâneas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Sou dos que vêem na crônica social um registro de fatos e de ocorrências que constituem 

expressão de convívio humano numa de suas formas mais sutilmente significativas dentro de um 

contexto de vida brasileira que, já sendo pós-burguês numas coisas, noutras continua burguês. Pode 

esse registro ser, por vezes, uma carícia à vaidade de convivas de todo frívolos. Mas quem nega ser 

próprio do ser humano, burguês ou pós-burguês, o pecado da vaidade?” 

 

Gilberto Freyre84 

 

A vaidade é mesmo o sentimento primeiro de comunhão nas colunas sociais, em todos 

os sentidos possíveis de serem atribuídos, tomando como ponto de partida ora o colunista, ora 

os colunáveis e também as suas relações. Percebe-se ao longo da dissertação, que as vozes dos 

próprios colunistas e a diversidade de textos jornalísticos, literários e músicas analisam 

diversas feições da crônica ou coluna social, em distintas épocas. Fato que a evidencia como 

um fenômeno comunicacional nas sociedades. 

A hipótese inicial de trabalho era que a partir da divulgação de fatos e opiniões do 

colunista sobre as questões do espaço público, social e privado, diferentes aspectos do 

cotidiano são apresentados ao público-leitor das colunas sociais. Ao oferecer notoriedade e 

um viés público às questões particulares ou aos distintos estilos de vida, o jornalismo 

impresso, por meio do colunismo social, pode contribuir para a formação de imaginários 

sociais ligados à ostentação, prazer e beleza, por exemplo. Mas não apenas isso, pois, como 

visto em pesquisas realizadas desde os estudos de graduação, se por um lado, as colunas 

sociais contemporâneas expõem a vida privada de personalidades, a fim de atingir ou mesmo 

fascinar o leitor, por outro, divulgam fatos de interesse público, notícias sobre os bastidores 

da arena política, os problemas urbanos, entre outros. 

Assim, depois de formuladas as hipóteses, coube escolher que aspectos do cotidiano 

poderiam ser investigados nas colunas sociais a fim de tornar claras as construções 

discursivas. A análise da vida cotidiana, com o suporte teórico-metodológico da corrente 

formista possibilitou então a escolha analítica: 1) O cotidiano construído a partir de 

eventos sociais e formas de socialidades; 2) O cotidiano a partir das narrativas sobre o 

espaço público e 3) O cotidiano como estilo de vida. As noções empregadas nas categorias 

analíticas vieram assinalar o recorte empírico, como também valorizar o objeto de pesquisa, já 

que sob o enfoque fenomenológico, a sociologia da vida cotidiana preza os aspectos do dia a 

                                                 

84
A crônica social. Folha de São Paulo, 02 de setembro de 1978. 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080324075424AAkw1Mn


126 

dia considerados menores ou banais e principalmente propõe a substituição da 

“representação” pela “apresentação das coisas”. 

Considerou-se importante apresentar corretamente na pesquisa a globalidade do 

colunismo social, desde seu nascimento, passando por sua consagração até chegar a sua 

configuração hodierna. Foi observado que o jornalismo de eventos mundanos existe de longa 

década e surgiu em parte pela necessidade social de informação. Depois foi descoberto como 

instrumento de publicidade e legitimação de poder econômico das classes dirigentes, 

acompanhando o desenvolvimento tecnológico da vida em sociedade e do próprio jornalismo. 

Continuou a servir de plataforma publicitária, graças a rumos políticos especiais, já no Brasil, 

assumiu um papel social de maior relevância, passando a ser vislumbrado como um gênero de 

um jornalismo promissor. 

O “espanto” causado pelo fato de um jornalismo mundano, de coisas frívolas, se 

propor a incitar o debate político local e nacional, se efetivou através textos jornalísticos e 

artísticos e também de pesquisas acadêmicas, todavia, não o suficiente para provocar uma 

mudança de concepção acerca do gênero, e nem para se criar uma rede de investigação sobre 

a temática, mesmo sendo forte o estudo dos gêneros jornalísticos no Brasil e em alguns países 

da Europa. O que fez com que o gênero tido como promissor perdesse novamente sua 

importância. 

De Ibrahim Sued para cá, o que realmente ficou e o que se perdeu no tempo e no 

confuso espaço deste jornalismo? À priori, pode-se perceber que o colunismo social 

contemporâneo sobrevive mesmo dos restos de um tempo áureo. Nem se insinua como 

efetivamente novo, nem tampouco consegue retroceder às suas antigas fronteiras, salvo, claro, 

as colunas do centro-sul do país que conjugam ativamente o “jornalismo político de colunas 

de notas”. 

É notória a dinamicidade da cultura das colunas sociais brasileiras, através tanto de 

suas mudanças discursivas ao longo das décadas, que a fizeram objetos de estudos do campo 

dos gêneros jornalísticos (mesmo que de modo superficial); como das atribuições de suas 

funções. Foram atribuídas, de modo geral, as seguintes funções para a coluna social, a partir 

da leitura bibliográfica e da análise do corpus da pesquisa: 

 

- Divertir, entreter; 

- Provocar o riso. 

- Atualizar a memória; 

- Por em destaque personalidades; 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080324075424AAkw1Mn
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- Suscitar o consumo de objetos materiais e simbólicos; 

- Relaxar tensões e frustrações individuais e coletivas; 

- Informar/opinar sobre variados temas, elegidos através de valores-notícias e critérios 

próprios do colunista e de seu meio; 

- Instaurar o debate público. 

 

A análise das três colunas sociais de João Pessoa confirmou a natureza e o vigor 

pessoal característicos do gênero. Outras características foram também confirmadas: uso de 

notas curtas, adjetivos, coloquialismos, estrangeirismos, hibridismo de gêneros jornalísticos, 

variedades de informações, jogo de insinuações, apostas, críticas, apelos, publicidade de 

pessoas e produtos, promoção de eventos, etc. 

Cada colunista demonstrou personalidade ao eleger temáticas preferenciais em suas 

colunas. Goretti Zenaide focaliza campanhas de solidariedade e notas culturais. Gerardo 

Rabello serve ao colunismo social antigo com preferência por ostentação de bens e exaltação 

à elite. E Abelardo Jurema busca transcender o caráter social de sua coluna por meio de notas 

políticas e de preocupação com patrimônios públicos, com forte influência ainda no mercado 

publicitário. Assim, cada coluna representou uma categoria de análise. 

O cotidiano construído a partir de eventos sociais e formas de socialidades, nas 

colunas, ilustra o “estar-junto” em sociedade, revelando as celebrações, os momentos de 

solidariedade, uniões familiares e os sentimentos como amor e felicidade. A família nas 

colunas aparece também como local de preservação de valores tradicionais e status social, 

símbolo mais de sociabilidade, nesse caso. Pode-se dizer que a coluna Goretti Zenaide é a que 

mais privilegia tematicamente as razões do vivido, já que em sua coluna há prevalência de 

notas culturais, de reuniões sociais e movimentos solidários. 

A aparência dos atores colunáveis é fundamental para agregar ao discurso do colunista 

social elementos de consumo condizentes eticamente com a estética de seus estilos. Eles são 

geralmente apresentados pelo que exibem em sociedade – beleza, riqueza ou prestígio (que 

pode ser advindo de herança familiar ou de sucesso profissional). Os elogios dão o tom e 

marcam discursivamente a presença dos colunáveis nos eventos da coluna. 

Os eventos por sua vez buscam satisfazer os gostos requintados, mas também 

demarcar episódios pessoais diversos como casamentos, aniversários e formaturas, 

publicizando a particularidade desses momentos. Portanto, os eventos e as apresentações dos 

atores funcionam como índices de socialidade no colunismo, ao indicar a prevalência da 
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comunhão, do estar-junto e das relações banais do cotidiano vinculadas mais pela emoção e 

identificação do grupo do que por normas sociais pré-estabelecidas. 

O cotidiano a partir das narrativas sobre o espaço público é construído por meio 

dos enunciados sobre política, os apelos às autoridades, as críticas e indignações dos 

colunistas que comumente aparecem ao lado das notas culturais e sociais. Tem-se aí a 

comprovação de que a coluna social apresenta aspectos do cotidiano, em sua essência, 

díspares como público/privado, união/disjunção, só para citar alguns. 

A coluna Abelardo Jurema se destaca das demais sob o ponto desta categoria. O 

colunista com frequência levanta bandeiras e sugere melhorias para a qualidade de vida no 

espaço público da cidade, sendo por vezes atendido e levando um retorno para a sociedade – 

prática discursiva que não deixa de ser encarada como uma maneira de “autopublicização”. 

Ou seja, o sucesso de seus pedidos funciona para o colunista como prova de sua influência 

perante as autoridades públicas. 

A política nas colunas analisadas pode ser apresentada como assunto importante do 

espaço público (simbólico), destacado para o comentário ou insinuação do colunista e, do 

mesmo modo, paradoxalmente, ao buscarem o lado oculto dos bastidores as colunas podem 

desmistificar toda a pompa e seriedade que a própria mídia erigiu em torno da política 

(SOUZA, R., 2009), através da divulgações de detalhes da vida privada de políticos. 

O cotidiano como estilo de vida ressalta os valores materiais e imateriais da 

existência humana de cada época. Nas colunas, descrevem as maneiras de viver da alta 

socidedade. O “estilo” é empregado geralmente como modo de legitimação e distinção social 

das elites, sob formas de consumo como a moda e as práticas de lazer (viagens de férias, 

esportes dispendiosos, entre outras). 

A coluna Gerardo é a representante legítima desta categoria analítica, já que o tom de 

sua coluna é voltado para a exibição do high society paraibano, com apropriações de índices 

de linguagem particulares desse grupo responsáveis por construções de estilos de vida que 

alimentam a formação de imaginários sociais, tais como: prazer, sucesso, requinte e beleza. 

Dessa maneira, identificamos que as colunas sociais dos jornais paraibanos pouco se 

arriscam a ultrapassar a frivolidade característica do gênero. Apenas uma coluna contribui, de 

modo mais incisivo, para a ampliação do debate acerca de temas do espaço público e de 

interesse geral da população, respondendo uma inquietação originada ainda com os estudos de 

graduação. 

Mesmo assim, as hipóteses iniciais foram comprovadas, pois, a análise do objeto 

empírico revelou a união de contrastes, efetivada a partir da divulgação de fatos e opiniões do 
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colunista sobre as questões do espaço público, social e privado. Os diferentes aspectos do 

cotidiano apresentados nas colunas sociais, as socialidades, os temas do espaço público, a 

revelação da privacidade, os estilos de vida, por um lado, apontam para os jogos de aparências 

e as ambiguidades do gênero, por outro, para a complexidade própria da vida cotidiana. As 

colunas sociais contribuem para a formação de imaginários sociais quando são construídos os 

estilos de vida desejáveis. 

Portanto, atravessadas por paradoxos, contradições e similitudes, as principais colunas 

sociais de João Pessoa revelam nas construções de seus discursos um cotidiano aparentemente 

tranquilo, feito de coisas frívolas como a vaidade, mas que na verdade aponta para um saber 

viver que também comporta conflitos, advindos tanto do espaço público, como das formas de 

socialidades nelas impressas. 
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