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RESUMO: Como os leitores dão sentido aos textos dos quais se apropriam? Enquanto 
meio de comunicação, podemos olhar para um jornal como uma representação de uma 
comunidade de leitores? Em seu livro A história ou a leitura do tempo (2010), o historiador 
francês Roger Chartier recorda que “a leitura também tem uma história (e uma sociologia), e 
que o significado dos textos depende das capacidades, das convenções e das práticas de leitura 
próprias das comunidades que constituem, na sincronia, ou na diacronia, seus diferentes textos” 
(p. 37). A sociologia dos textos, segundo Chartier, “insiste na materialidade do texto e na 
historicidade do leitor com uma dupla intenção” (p.38). Sendo assim, o presente trabalho tem 
por objetivo apresentar o esboço de um estudo de caso da polêmica em torno da publicação ou 
não das biografias não autorizadas que circulou no jornal paranaense Gazeta do Povo, no 
Caderno G. Para tanto, recorto três matérias, uma envolvendo Ruy Castro (2013), outra 
Domingos Pelegrini (2013) e uma terceira acerca de Paulo César de Araújo (2014), as quais, ao 
problematizarem um episódio jurídico, em meio social, através de recurso discursivo, terminam 
criando memória para muitas histórias da nossa cultura.   
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Esboço da pesquisa  

 Em seu livro O nascimento da imprensa brasileira, a historiadora Isabel Lustosa 

conta-nos que “as situações provocadas por polêmicas jornalísticas influíram na 

mudança de pensamento e de atitude política, até propiciando atitudes esdrúxulas como 

a que fizeram o Tamoio com a Sentinela de Grondona.” (LUSTOSA, 2003, 98) Ao 

falar-nos da posse de José Bonifácio como ministro do reino, em 15 de janeiro de 1822, 

Lustosa discute os ânimos da pré-independência do país, os quais determinavam que 

“não mais se adotariam os decretos das Cortes, sem que eles fossem antes analisados e 

aprovados pelo conselho de procuradores que seriam criados a seguir” (LUSTOSA, 

2003, p. 41). A polêmica surgiu da discordância entre as forças que apoiavam d. Pedro, 

e que logo voltariam a estar em lados opostos. “José da Silva Lisboa, ainda em janeiro 

começaria a publicar a Reclamação do Brasil, jornal que chegaria ao 14º número em 

meio a uma franca polêmica com o grupo maçônico liderado por Ledo.” (LUSTOSA, 

2003, p. 41-42) Todos concordavam “em condenar a política das cortes”, no entanto, 



 

“havia profundas divergências sobre o caminho a ser trilhado pelo Brasil nessa nova 

fase de sua história”. (LUSTOSA, 2003, p. 42) 

 Como vemos, não é de hoje que a polêmica figura entre nós. Trata-se de uma 

prática comum no século XIX, no Brasil, entre jornalistas, cujo embate objetivava 

discutir ideias para formar uma nação. Como acontecia lá, nos dias atuais, mais 

especificamente no episódio dos 20 centavos, de 2013, de um lado se encontravam, 

naquele momento, os que concordavam com a política do Passe Livre, e com a 

exorbitância do aumento na passagem de ônibus, enquanto, do outro, estavam os que se 

opunham, fato configurado nas mobilizações nacionais que ocorreram, à época, em todo 

território nacional. Os modos de abordagem da questão variaram de governo para 

governo, e ainda há divergência sobre os caminhos a serem trilhados para concretizar 

uma nova história para esse movimento.  

Como prática social que se fixa discursivamente, a polêmica, por sua vez, nasce 

de uma discordância de opiniões, fundamenta-se pelo princípio do dissenso, resultando, 

consequentemente, na afirmação e instituição de uma dinâmica democrática, que busca 

alcançar a revolução de um estado de coisas, garantidor da liberdade de expressão. Ao 

falarmos em liberdade de expressão, alcançamos, pois, o tema deste artigo: a polêmica 

em torno da publicação das biografias não autorizadas. 

No contexto da cultura impressa, desde a abertura política do Brasil, cujo 

processo de redemocratização, como discute o professor do IFCH da Unicamp Marco 

Nobre, terminou agora, com as manifestações sociais, com o povo nas ruas, publicar um 

livro está garantido pelo direito à essa liberdade, assegurado pela Constituição Federal 

de 1988. Segundo o Art. 5º, inciso IX, retirado do site JusBrasil, “é livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença” (JUSBRASIL, 2015). A Constituição Federal é a lei máxima de um 

país; é o que institui e constitui o Estado Democrático, em que todos têm direito à 

liberdade, ao bem- estar social e à igualdade, não podendo serem censurados por seus 

pensamentos e/ou ideias, quanto menos por publicar um livro, representação concreta 

do pensamento. E, por assim ser, por viverem em um Estado Democrático de Direito, é 

que os cidadãos podem recorrer à justiça quando se sentirem lesados por alguma razão, 



 

como é o caso da honra, ou até mesmo da invasão de privacidade. São esses os dois 

motivos detonadores da atual polêmica em torno da publicação de biografias, que 

vemos representadas discursivamente no jornal Gazeta do Povo, dentre outros. Os 

biografados se sentem ofendidos na sua vida privada. Por outro lado, os biógrafos, na 

sua liberdade de expressão.  

Esta oposição exemplifica o que Roger Chartier denomina de clivagens 

culturais, as quais atravessam a sociedade do século XXI, criando “distinções e tensões, 

oposições e divisões” (CHARTIER, 2004, p.22). São tais distinções e tensões que passo 

a descrever com o objetivo de apresentar um relato inicial da pesquisa a que ora me 

dedico, a fim de pensar a representação da polêmica no jornal Gazeta do Povo, de 

tiragem diária, no Estado do Paraná. Meu objetivo aqui é verificar como esse bem 

cultural serve de mediador da necessidade da crença na “liberdade de expressão” e nos 

“intelectuais” ao socializar a polêmica entre seus leitores (BOURDIEU; CHARTIER, 

2011, p. 240). Portanto, o jornal faz circular o caso coloca seus leitores na posição de 

juízes do caso. Para este esboço, selecionei três matérias específicas, em torno do 

assunto das biografias: 1. “Não contem comigo” (25/09/2013); 2. “Toda a polêmica” 

(16/10/2013) e 3. “Uma polêmica em detalhes”, 16/06/2014), todas elas extraídas do 

Caderno G do jornal.  

 

Clivagens culturais  

À página nove de O réu e o rei. Minha história com Roberto Carlos, em 

Detalhes, o historiador Paulo Cesar Araújo nos dá um depoimento da sua chegada ao 

fórum para a audiência com Roberto Carlos, em que era réu por ter publicado um livro 

que seria uma festa de arromba na privacidade do ídolo da Jovem Guarda. Araújo diz 

que “tudo foi por água abaixo naquela sala”, a do julgamento: “a proibição e a 

apreensão do livro Roberto Carlos em detalhes são consideradas graves agressões à 

liberdade de expressão”. Alguns estiveram do lado do biografado, outros, do biógrafo. 

“A polêmica se estabeleceu definitivamente, ocupando os principais veículos de 

comunicação do país e até do exterior, sendo citada em reportagens no Le Monde e no 

New York Times. (ARAÚJO, 2014, p.9) Escritores, juristas, o ministro da Cultura, à 



 

época, Gilberto Gil, apresentadores de televisão, cantores da MPB nacional; muitos 

manifestaram sua opinião sobre o caso, alguns contra, outros não: “a polêmica ocupou 

também diversos espaços públicos: do plenário do Congresso Nacional aos salões da 

Academia Brasileira de Letras; dos auditórios das renomadas universidades às mesas 

dos mais humildes botequins”. Para Araújo, “nunca o debate em torno da proibição de 

uma obra alcançou tamanha repercussão no Brasil”. (ARAÚJO, 2014, p.10) 

Por que o caso gerou tanta repercussão? Por que a polêmica? Ainda temos 

dúvidas sobre a necessidade de a publicação de um livro estar garantida pela 

Constituição Federal? A matéria do Caderno G, “Uma polêmica em detalhes”, fala do 

Réu e o rei, livro esse que registra a manutenção do Estado de Direito, pois foi a 

maneira encontrada pelo autor para contrapor a censura imposta. No lead, o autor do 

artigo, Sandro Moser, apresenta um resumo do que será tratado: “livro revela os 

bastidores do processo judicial movido por Roberto Carlos contra seu biógrafo, e da 

polêmica que despertou um debate sobre a liberdade de expressão no Brasil” (MOSER, 

2014, p.1). O fato de Araújo ter ido em busca de uma nova maneira de expressar seu 

trabalho, a retirada do livro de circulação, o ato de Roberto Carlos, com dedo em riste, 

pressionando os advogados da editora Planeta para que não publicassem o livro, a 

recolha de cerca de 10 mil exemplares e a ginástica da Companhia das Letras, para 

lançar O réu e o rei, sem campanha de divulgação, “para evitar possível censura prévia 

por parte do cantor” (MOSER, 2014, p.1), todos esses acontecimentos ilustram o 

conturbado embate entre as partes, assim como dão as tintas de uma atmosfera de 

interdição, o que acirra anda mais as divergências entre as razões dos dois lados 

implicadas no caso.  

O livro proibido sobre Roberto Carlos, que custou quinze anos de trabalho ao 

seu biógrafo, foi publicado em 2006. Em 2007, acontece a audiência, em que as partes 

entram em acordo, e a obra sai de circulação. O processo é reaberto em 2008. Em 2011, 

o Sindicato Nacional dos Editores de Livros impetra um Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN), no STF, contra o artigo 20 do código civil. O deputado 

Newton Lima cria o projeto no. 393, que visa à autorização para a publicação de 

biografias sem autorização prévia. Roberto Carlos, em 2013, cria o Procures Saber, 



 

grupo esse, que, segundo o Gazeta do Povo, “propõe que as biografias necessitem de 

autorização, e que os autores paguem royalties aos biografados” (MOSER, 2014, p.1).  

Em 2014, a Câmara do Deputados aprova o projeto do deputado Newton Lima, e 

ocorre, pois, a publicação da história do réu sobre seu rei. A consequência do caso que 

se estendeu por quase dez anos, contando nove neste de 2015, foi como indica Moser, 

em sua matéria, uma mudança no ordenamento jurídico sobre as biografias. Roberto 

Carlos não venceu, tampouco seu grupo, do Procure Saber. O STF aprovou, em 10 de 

junho de 2015, por unanimidade, com discursos históricos de seus ministros, 

transmitidos pela TV e divulgados em vários meios de comunicação, a publicação das 

biografias sem autorização prévia. No Gazeta, a manchete do caderno Vida Pública diz 

que o “STF libera publicação de biografias não autorizadas”, e “o fim da necessidade de 

autorização prévia para publicação de biografias no país” (MAROS, 2015, p. 19).  

Conforme a matéria presente no Gazeta do Povo, assinada por Angieli Maros, a 

relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, argumenta que “não é proibindo e recolhendo 

obra, enfim, calando não apenas a palavra do outro, mas amordaçando a história, que se 

consegue cumprir a constituição” (MAROS, 2015, p. 19) O veredicto não isenta os 

biógrafos por responderem por seus livros, caso abusem de direitos. No entanto, “o 

resto é censura. E censura é uma forma de calar bocas”, diz Cármen Lúcia.  

No discurso da ministra destacam-se duas expressões, as quais recuperam uma 

memória histórica: a Ditadura Militar no Brasil, época em que artistas tinha de driblar a 

repressão, e censura, que os proibiam de se expressar, como aconteceu com Araújo, 

cujo fato fica consumado em O réu e o rei. Em uma matéria de Fábio Grellet, no Estadão, 

versão online, Roberto Carlos coloca-se a favor das biografias não autorizadas: “defendeu 

que seja criada uma lei mais flexível sobre as biografias”, ficando a publicação condicionada 

à ajustes. Segundo Grellet, “o músico não esclareceu quais seriam esses “ajustes”. “Isso tem 

de se discutir, são muitas coisas, tem de haver um equilíbrio. Que não fira a liberdade de 

expressão nem o direito à privacidade”. Tal depoimento do cantor vai a favor da fala da 

Ministra, mas de encontro com o que consta na entrevista de título “O brega no espelho”, 

feita pela revista Piuí com Paulo Cesar Araújo, em que o biógrafo diz ter proposto retirar 

aquilo que não estava de acordo, na opinião de Roberto Carlos, mas que o cantor não 



 

aceitou. Roberto Carlos acredita, como também nos informa Grellet, que depois de 

publicado “o resultado é um pouco tardio. Todo mundo já leu, já viu”. Fato é que a decisão 

do supremo ficou bem clara: o direito à liberdade de expressão está garantido. Goste ou não, 

ao se sentir lesado, o biografado só poderá recorrer a seus direitos depois da publicação da 

obra.  

 Se no caso de Paulo Cesar Araújo a polêmica se deu com o próprio biografado, no de 

Domingos Pellegrini estabeleceu-se entre o biógrafo e a família do poeta paranaense Paulo 

Liminski, personagem da obra. A reportagem sobre Pellegrini, “Toda a polêmica”, 

diferentemente da que trata de Araújo encontra-se na sessão Literatura do Caderno G. 

Aquela encontra-se na seção “Autobiografia”, gênero esse utilizado pelo biógrafo do rei para 

fazer valer seu trabalho de pesquisa, e a liberdade de expressão, e da qual o ícone da Jovem 

Guarda também afirma lançará mão, para também contar a sua versão dos fatos, conforme 

mostra na reportagem de 2013: “Após polêmica com biografia não autorizada, Roberto 

Carlos prepara autobiografia” (AGÊNCIA BRASIL, 2013) 

Mesmo que censurada, contrariando a fala da família, o biógrafo paranaense, assim 

como o baiano, Paulo Cesar de Araújo, encontrou um meio de divulgar seu trabalho, 

enviando aos seus contatos do email, em 15 de outubro, deste ano, o livro censurado 

Passeando por Paulo Leminski, obra que foi proibida de ser publicar pela editora Record, 

segundo Paulo Camargo, autor da reportagem no Gazeta do Povo. Pellegrini conta que 

recebeu o convite para a publicação da biografia, mas que depois percebeu que “a 

empreitada resultaria em um livro chapa branca, tudo o que o Leminski não era e combatia. 

Então decidi recusar a proposta”. (CAMARGO, 2013, p. 1) Em consequência disso, resolveu 

“narrar em primeira pessoa um livro bem mais pessoal”. (CAMARGO, 2013, p. 1) A Record 

aceitou publicá-lo, mas teria de passar pelo filtro da família. À Gazeta do Povo, Alice Ruiz 

disse que “o livro, assim como a biografia de Toninho Vaz, serve para construírem uma 

imagem muito negativa de Leminski, muito distante da realidade”. (CAMARGO, 2013, p. 1) 

Acrescenta que é contra a censura, mas não concorda com leituras que ofendam a memória 

de quem não vivo para se defender.  

Anexo ao texto principal da reportagem, há um recorte sobre o andamento do caso 

no STF, para onde Pellegrini enviou uma carta, defendendo seus direitos à liberdade de 



 

expressão. A ANEL, no site da Agência Brasil, pede que o STF se declare a favor da não 

autorização para a publicação de biografias, “com o argumento de que a norma [no caso do 

código civil] contraria a liberdade de expressão e de informação”, fato esse desencadeador da 

polêmica, a qual fez com que o tema extrapolasse o sistema editorial e livreiro, e 

repercutisse, porque chamou a atenção para “valores fundamentais da sociedade brasileira”.  

 No outro caso polêmico sobre o assunto, figura Ruy Castro. Perguntado a respeito do 

assunto da publicação das biografias, o escritor responde sobre quem seria o personagem 

ideal para uma próxima história: “não deve ter filhos, nem sobrinhos, nem netos, nem irmãos 

e nem mesmo cunhados. É importante que ele fosse órfão, filho único, solteirão, estéril e 

impotente” (MOSER, 2013, p.1). Em tom de brincadeira, como conta o autor da reportagem, 

Sandro Moser Castro ainda diz: “não contem comigo”. À época, 25 de setembro de 2013, o 

autor colocava suas esperanças na aprovação no projeto de lei que tramitava no Congresso. 

Assim como Araújo e Pellegrini, Castro também teve uma biografia proibida: Estrela 

solitária, que narra a vida de Garrincha. Acrescenta que o Brasil é o único país que restringe 

legalmente as biografias, e acusa o lado censor de fazer uma interpretação fascista do caso. 

Coloca-se como um escritor independente, e afirma que o “livro é sagrado tem de ter a 

liberdade de circular” (MOSER, 2013, p.1).  

Na fala de Castro chama atenção o modo como ele se refere ao livro: sagrado. Tal 

caracterização se pensada historicamente recupera outra memória dos tempos em que o livro 

era de posse única das Igrejas, caso da Idade Média. A sacralização do objeto 

impossibilitava-o de circular de forma mais democrática, motivo pelo qual se deu a polêmica 

para fazer valer a democracia e a liberdade de expressão. Além disso, dizer que o livro é 

sagrado aproxima-o e recupera mais uma memória, de outra produção cultural: a Bíblia 

Sagrada. Essa por sua vez estrutura-se por meio de princípios dogmáticos e doutrinários, 

diferentemente do que acontece com a literatura, seja ela ficcional ou não, seja ela uma 

biografia, um romance ou um romance (auto)/biográfico. E doutrinas como diz Foucault em 

A ordem do discurso, “constituem o inverso de uma sociedade do discurso”, uma vez que 

nessas os discursos não circulam livremente (FOUCAULT, 2006, p. 41). Dizer que o livro é 

sagrado atribui a ele uma aura de intocabilidade. O livro é intocável? Não, prova disso que 

está no meio de uma polêmica, porque justamente as pessoas têm direito ao dissenso. 



 

Liberdade de circular não depende de o livro ser sagrado, mas de ser discutido, 

transformado, mobilizado.  

 

Biografia, sociologia dos textos, história cultural 

Durante a escrita deste texto, resultante de uma pesquisa em andamento, e recolha de 

material para subsidiá-lo, fiz-me constantemente as seguintes perguntas: biografia é 

literatura? Biografia é ficção? Para encaminhar uma possível reflexão é oportuno recuperar 

O si-mesmo como outro, de Paul Ricoeur. Pensando nas pessoas que falam em uma 

narrativa, no fato de que as histórias de um estão misturadas como as de vários, e em como o 

si se modifica ao longo de uma vida, tornando-se outro, no quinto estudo de seu livro, 

Ricoeur trata da “Identidade pessoal e Identidade narrativa”, apontando que: “confrontada a 

noção de identidade narrativa (...) com as perplexidades e os paradoxos da identidade 

pessoal”, é “possível desenvolver, com um estilo menos polêmico e mais construtivo, a tese 

anunciada já na introdução desta obra”. (RICOEUR, 1991, p. 138) Para o filósofo, “a teoria 

narrativa tem uma de suas principais justificações no papel que ela exerce entre o ponto de 

vista descritivo sobre a ação, ao qual nos ativemos até agora, e o ponto de vista prescritivo 

que prevalecerá nos próximos estudos”.  (RICOEUR, 1991, p. 138) Ao narrar, o biógrafo 

descreve, prescrevendo, uma história de vida, a qual partindo da proposição de ser um 

discurso de verdade, e pressupondo que não existe apenas uma verdade, fere a verdade 

de outrem, seja do próprio biografado, seja da família. E se há tantas verdades como se 

pode perceber, não poderíamos dizer que a biografia de um sujeito apenas se faz na 

alteridade? Ao impedir a publicação ou censurar essa possiblidade não estaríamos 

ferindo além da liberdade de expressão a constituição dos próprios sujeitos como seres 

socioculturais, no tempo e no espaço? Judicialmente o caso está resolvido, mas e 

historicamente? 

 Entre o si e sua história de vida há uma desigualdade ao mesmo tempo que uma 

cumplicidade e uma implicabilidade. Daí resulta que não há uma permanência do si no 

tempo, uma vez que esse empreende um fator de dessemelhança entre o si e o mesmo. 

As identidades na narrativa, por essa razão, são desdobramentos de um “eu” que ao 

voltar-se para si mesmo termina escrevendo a sua história de vida como um outro. Ou 



 

no caso das biografias, um eu que se volta sobre um outro, escreve sobre esse, e também 

acaba escrevendo sobre si mesmo e sobre si como outro. Portanto, a privacidade ou o 

acesso à ela deixaria de ser restrito se pensássemos que as histórias de vida, enquanto 

discurso, representam um desejo de poder do enunciador sobre o ato de enunciar e sobre 

a enunciação. Desejo e poder estão na origem da polêmica. O desejo de possuir o 

discurso sobre uma história de vida faz com que os sujeitos tratem o discurso como 

seus, como se o possuíssem, como se essa fosse a maneira de controlar suas próprias 

vidas, esbarrando no problema: outrem tem direito autoral sobre a vida de um? 

 Trata-se de um comportamento de controle e de autocontrole, de 

empoderamento individual e social. Dominar o discurso sobre mim implica que estou de 

posse de mim mesmo. Nesse sentindo, na figura do autor está implícita uma condição 

de poder. O biógrafo ao ler e contar a história de vida de seu biografado está 

dominando-o, apoderando-se de seu corpo físico, histórico e social por meio do 

discurso. Nesse caso, é legítimo dizer que um biografado perde a autoria de sua própria 

vida, uma vez que essa está tomada discursivamente pelo seu biógrafo. Alguém é autor 

da minha própria vida? A alteridade desautoriza o suposto poder que um sujeito poderia 

pensar ter sobre os enunciados que formam sua vida discursiva ou sobre sua “biblioteca 

de leituras”, para usar uma expressão de Jean Marie Goulemot (2011). Outra relação 

que fica imediatamente posta entre biógrafo e biografado é a de dependência. Quem é 

esse indivíduo que atrela sua vida a minha? A enunciação biográfica estabelece um 

contrato de relacionamento impessoal e pessoal ao mesmo tempo. No caso de figuras 

pública, como Roberto Carlos, Leminski e Garrincha, a impessoalidade não existe, pois 

eu e tu, as pessoas da alocução discursiva, compartilham da mesma situação de 

interação sócio-comunicativa e linguística. A impessoalidade é quebrada 

discursivamente. A pesquisa sobre a vida do outro termina por colocar o biógrafo como 

o si do próprio discurso. Ainda que o relato não seja sobre suas histórias de vida, 

escrever sobre um eu implica numa leitura sobre esse eu, e não há leitura imparcial ou 

outra em que o sujeito não se coloque. Uma história de vida, portanto, é um repertório 

formado pelo biografo segundo seu entendimento do que poderia ser arranjado para 

construir a figura que figura como representativa de determinada personalidade.  



 

A leitura é uma conversa entre representações de mundo. O que serve para um 

pode não servir para outro, e vice-versa. O impasse aqui não era decidir se as biografias 

eram biografias, a própria polêmica já parte desse consenso instituído, fato que 

demonstra que as escritas atenderem aos protocolos desse tipo de escrita. Mas não 

podemos ignorar que não foi o fato de serem tomadas como verdades que gerou a 

polêmica. O problema era que tais verdades se tornassem canônicas, contando uma 

outra história dos biografados. Para esses ou para suas famílias, as biografias não eram 

verdadeiras, pois se o fossem não geraria a polêmica. No entanto, o que é verdade para 

um pode não ser para o outro. Sendo assim, a polêmica coloca a biografia como um 

gênero híbrido do discurso. Ainda que se paute pela verdade dos fatos gera uma 

impossibilidade de corresponder fielmente à realidade. Nesse sentido, traz em si tanto 

traços comuns ao território do ficcional, sem sê-lo, quando da realidade, sem 

correspondê-la.   

Como vemos, os leitores dão sentido aos textos dos quais se apropriam. 

Enquanto meio de comunicação, podemos olhar para um jornal como uma 

representação de uma comunidade de leitores, nesse caso, leitores que se interessam por 

literatura, pela escrita impressa, o que fica justificado pela existência de um caderno de 

ideias. A leitura, pois, segundo Chartier, em A história ou a leitura do tempo, “também 

tem uma história (e uma sociologia), e que o significado dos textos depende das 

capacidades, das convenções e das práticas de leitura próprias das comunidades que 

constituem, na sincronia, ou na diacronia, seus diferentes textos” (CHARTIER, 2010, p. 

37). A sociologia dos textos, segundo Chartier, “insiste na materialidade do texto e na 

historicidade do leitor com uma dupla intenção” (CHARTIER, 2010, p.38). O modo 

como os fatos sociais são lidos pelo jornal formulam um significado para cultura, e para 

o próprio ato de ler, por meio de uma comunidade que se apropria desse fato e o 

interpreta à luz de molduras histórias, próprias, segundo expectativas e pontos de vista 

próprios, o que nos permite discutir como a cultura escrita propõem, no tempo, uma 

ideia de sociedade, que, como a nossa, guardadas as devidas proporções, de um lado, 

permite a aparição das celebridades, ao mesmo tempo em que se comporta como um 

censor.  



 

Essas contradições são necessárias à polêmica e à sociedade. Ao narrar a 

polêmica ocorrida em sociedade, o jornal coloca-se, como fazia no século XIX, como 

um formador de opinião, além disso como fonte para a escrita das histórias e embates 

culturais. Enquanto leitor da sociedade, assim como veiculador da polêmica, podemos 

investigar esses textos a fim de compreender como os argumentos de nossas instituições 

circulam em nossa sociedade e em contrapartida como a sociedade circula no jornal. Eis 

a pesquisa que ora se esboça e daqui se irradia para outras problematizações. 
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