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Resumo: O jornalismo, enquanto prática, resulta da relação de interdependência de 
diversos setores da sociedade, sofrendo modificações ao longo do tempo a partir de 
mudanças na configuração social. O presente texto discute a aplicabilidade da proposta 
metodológica de Norbert Elias, a Sociologia Figuracional, na investigação processual da 
prática jornalística numa perspectiva sócio-histórica. Para tanto, iniciamos explanando 
brevemente os principais conceitos da proposta elisiana, a saber: figuração, 
interdependência e processos de longa duração. Na sequência, apresentamos exemplos 
da sua aplicabilidade na tese “Entre mudanças e permanências – Itinerário do papel 
social dos jornais diários soteropolitanos no Século XX a partir da análise das 
coberturas eleitorais do jornal A Tarde em 1919, 1954 e 1990”. 
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1. Mapeamento da proposta 

 

A investigação de processos sócio-históricos, ou, de modo mais específico, de 

objetos de pesquisa caracterizados pela dinamicidade, que não são e não podem ser 

considerados como estáticos ou definitivos, produz inquietação quanto à metodologia 

que possa dar conta dessa complexidade. Para contemplar tal necessidade é preciso uma 

construção metodológica que permita entender, por uma lado, cada desenho específico 

do objeto e, por outro, como ele se modifica ao longo do tempo, especialmente em 

período extensos. No presente texto, propomos como alternativa para tal demanda a 

busca de aproximação entre duas disciplinas que, muitas vezes de modos diferenciados, 

visam a compreensão dos mesmos processos: a Sociologia e a História.  

A aproximação das duas disciplinas é realizada, principalmente, em dois 

sentidos: a ampliação dos paradigmas metodológicos, especialmente no que tange à 

possibilidade de interdisciplinaridade, e a re-definição do conjunto de documentos 

considerados relevantes para constituição de uma investigação científica. A tal 
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movimento de aproximação denominou-se “Sociologia Histórica” ou “História Social”2. 

O sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990), um dos precursores e principais 

expoentes desse movimento, propôs o modelo metodológico denominado “Sociologia 

Figuracional”, que consideramos trazer uma grande contribuição para o estudo de 

processos de mudança sócio-histórica, tendo em vista que permite, ao focar sua atenção 

nas situações de interdependência que se estabelecem em cada configuração social, uma 

análise de como tais desenhos se alteram e em que sentido essas mudanças afetam o 

conjunto. A seguir pretendemos apresentar brevemente tal proposta, dando ênfase aos 

conceitos de figuração, interdependência e processos de longa duração.  

Acreditamos que tal modelo possa trazer contribuições interessantes para o 

estudo da atividade jornalística a partir de uma perspectiva processual e diacrônica, isto 

porque, enquanto prática social, ela estabelece uma relação de profunda simbiose com a 

sociedade que a suscita, deixando-se influenciar, mas também influenciando-a. Ao 

conjunto de tais relações, Norbert Elias denomina “teia de interdependência”, ou seja, 

figurações nas quais cada elemento relaciona-se com os demais a partir de dependência 

funcional. Por isso, sob tal perspectiva, só é possível compreender a função que o 

jornalismo desempenha em dada sociedade se esta for analisada em relação a todo o 

conjunto que a compõe e com o qual se relaciona. Tal modelo metodológico foi 

utilizado na observação dos processos de modernização do jornalismo soteropolitano 

durante o século XX, objeto de estudo da tese “Entre mudanças e permanências – 

Itinerário do papel social dos jornais diários soteropolitanos no Século XX a partir da 

análise das coberturas eleitorais do jornal A Tarde em 1919, 1954 e 1990”, que será 

usada nesta comunicação como referência para exemplificar a sua aplicabilidade. 

 

2. Sociologia Figuracional 
 

A Sociologia Figuracional de Norbert Elias pode ser entendida como parte do 

movimento de aproximação de duas disciplinas: Sociologia e História. A Sociologia 

Histórica ou História Social, como alguns teóricos denominam essa aproximação, é 

resultado de um movimento que inicia no fim do século XIX. Nesse momento, 

historiadores começam a buscar a construção de um conhecimento que não fosse a 

simples coleção de fatos extraordinários, nem tampouco a redução da vida social à 

esfera política e, para tanto, propõem um diálogo com outras disciplinas (cf. BURKE, 
                                                
2 Não constitui objetivo do presente trabalho traçar um histórico detalhado da aproximação das disciplinas 
História e Sociologia. Para uma leitura mais detida sobre o tema, ver: Peter BURKE. História e teoria 
social. Trad. Klauss Brandini Gerhardt, Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 



2002). Já na metade do século XX, ocorre um movimento contrário: os teóricos sociais 

(sociólogos, antropólogos, economistas) recorrem à história para entender as sociedades 

que estudavam a partir de uma perspectiva de mudança social e não apenas de modo 

sincrônico, detido ao tempo presente (cf. BURKE, 2002). Para Peter Burke, “sem 

combinar a história com a teoria, é provável que não consigamos entender nem o 

passado nem o presente” (2002, p.35). Ele menciona uma metáfora proposta por Francis 

Bacon para explicar os benefícios dessa aproximação: 

 

Em um trecho famoso, Francis Bacon formulou críticas igualmente 
incisivas aos empiristas, que, como formigas, simplesmente coletavam 
dados, e aos teóricos puros – aranhas cujas teias se originavam de seu 
próprio interior. Bacon recomendava o exemplo da abelha, que não se 
limita a procurar matéria-prima; também a transforma. (BURKE, 
2002, p.35) 

 

No caso específico de nossa proposta de análise das mudanças do papel social 

do jornal impresso soteropolitano, fez-se necessário encontrar uma base teórico-

metodológica que desse conta tanto da idéia de modernização do jornalismo de modo 

processual, ou seja, entendido como elemento fluido em constante modificação, quanto 

da possibilidade de incluir uma documentação variada. Para tanto, como já dito, 

recorremos à sociologia figuracional3. De acordo com Adriano de León (2000), Elias 

abre o debate sobre “os paradigmas metodológicos do discurso sociológico refutando o 

cientificismo em nome da transdisciplinaridade” (2000, p.71). O próprio Elias 

reconhece a necessidade da aproximação entre as duas disciplinas. 

 

A maneira como certos historiadores concebem seu trabalho levaria a 
pensar que ele trata exclusivamente dos indivíduos, e até mesmo, 
geralmente, de indivíduos fora de qualquer formação, de homens que, 
de uma maneira ou de outra, seriam totalmente independentes dos 
outros. A maneira como certos sociólogos concebem seu trabalho 
levaria a pensar que ele trata exclusivamente das formações, e nestas 
formações, das sociedades ou dos “sistemas” que, de uma maneira ou 

                                                
3 No presente trabalho utilizaremos a expressão “sociologia figuracional”, tal como aplicado por Norbert 
Elias em seus trabalhos mais recentes, ao invés de “sociologia configuracional”, como em suas primeiras 
obras. A alteração decorre, de acordo com Landini (2006), de uma decisão do próprio autor. Conforme a 
autora, “em grande parte de sua obra, [Elias] utiliza “configuração”, palavra escolhida com o principal 
objetivo de fazer face ao termo parsoniano “sistema”. Apenas mais tarde em sua carreira é que passou a 
questionar a palavra em si, não seu significado. O ponto que incomodava Elias é que, no latim, o prefixo 
con significa exatamente “com”, ou seja, se figuração (figuration) quer dizer padrão (em inglês, pattern) 
con-figuração (configuration) quereria dizer com-padrão (with pattern). Entretanto, como o objetivo do 
autor era entender o padrão em si, o prefixo con passou a ser visto como redundante e ele passou a 
preferir o uso de figuração (Landini e Passiani, 2001) [grifos no original]”. (LANDINI, 2006). 



de outra, seriam totalmente independentes do indivíduo humano. Estas 
duas concepções são [...] tão errôneas uma quanto a outra. Com uma 
observação mais aprofundada, percebe-se que estas duas disciplinas 
colocam o eixo de sua atenção em dois níveis ou duas camadas 
diferentes de um mesmo processo factual. (ELIAS apud HEINICH, 
2001, p.97) 

 

Em sua proposta metodológica, o autor critica uma teoria social que separe 

“sociedade” e “indivíduo” em diferentes instâncias, propondo em seu lugar a idéia de 

“configurações” ou “figurações”, ou seja, um conjunto específico de elementos que 

estabelecem uma relação de dependência mútua, mas que pode ser alterado a partir de 

re-organizações no equilíbrio de poder (cf. 1999, p.143-144). O autor explica que “a 

rede de interdependências entre os seres humanos é o que os liga. Eles formam o nexo 

do que é aqui chamado configuração, ou seja, uma estrutura de pessoas mutuamente 

orientadas e dependentes” (ELIAS, 1994, p. 249).  

Todo grupo social estabelece uma figuração específica a partir das relações entre 

seus membros; é isso que, conforme o autor, confere ordem a um aparente caos na 

composição da sociedade. Com isso, entretanto, o autor não quer dar uma idéia de 

determinismo, no sentido de um evolucionismo historicista, mas de interdependência4. 

“O convívio dos seres humanos em sociedades tem sempre, mesmo no caos, na 

desintegração, na maior desordem social, uma forma absolutamente determinada”, 

explica Elias, indicando que é essa a idéia que o conceito de figuração comporta, visto 

que “[...] os seres humanos, em virtude de sua interdependência fundamental uns dos 

outros, agrupam-se sempre na forma de figurações específicas” (ELIAS, 2006, p.26). 

Para exemplificar tal proposta, utiliza como exemplo a dança: 

 

As mesmas configurações podem certamente ser dançadas por 
diferentes pessoas, mas, sem uma pluralidade de indivíduos 
reciprocamente orientados e dependentes, não há dança. Tal como 
todas as demais configurações sociais, a da dança é relativamente 
independente dos indivíduos específicos que a formam aqui e agora, 
mas não de indivíduos como tais. Seria absurdo dizer que as danças 
são construções mentais abstraídas de observações de indivíduos 
considerados separadamente. [...] Da mesma maneira que as pequenas 
configurações das danças mudam – tornando-se ora mais lentas, ora 

                                                
4 Norbert Elias é criticado por aqueles que entendem sua proposta como evolucionista. Entretanto, 
conforme Nathalie Heinich (2001), o que o autor pretende é demonstrar que os grupos sociais possuem 
uma “ordem” que os conduz, mas que essa não é linear e nem teleológica, como postula o evolucionismo 
historicista. Conforme a autora, Elias defende que “[...] é preciso chegar a conciliar a recusa em 
considerar que existiria um ‘plano’ orientando qualquer desenvolvimento, e a afirmação que há realmente 
uma ‘ordem’, uma estruturação inerente ao desenvolvimento das sociedades, que não se produz ao acaso, 
de maneira caótica” (2001, p.94). 



mais rápidas – também assim, gradualmente ou com maior 
subitaneidade acontece com as configurações maiores que chamamos 
de sociedades. (ELIAS, 1994, p.250) 

 

Esse exemplo permite-nos perceber que a dependência dos atores é tão grande 

quanto maior for a sua integração, gerando o que o autor chama de “interdependência 

funcional”. Vale ressaltar que a idéia de função aqui apresentada por Elias está ligada à 

relação entre indivíduos. Assim, para o autor,  

 

[...] só podemos falar de funções sociais quando nos referimos a 
interdependências que constrangem as pessoas, com maior ou menor 
amplitude. [...] É impossível compreendermos a fundo que A 
desempenha relativamente a B, sem atendermos à função que B 
desempenha relativamente a A. Isto é o que se pretende dizer quando 
se afirma que o conceito de função é um conceito de relação. (1999, 
p.84-85) 

 

Toda relação humana, conforme Elias, envolve poder (cf. 1999, p.80). De tal 

modo, a compreensão de uma figuração na qual os sujeitos são interdependentes deve 

passar necessariamente pela observação do poder que um exerce sobre o outro, pois 

“[...] sejam grandes ou pequenas as diferenças de poder, o equilíbrio de poder está 

sempre presente onde quer que haja uma interdependência funcional entre pessoas” 

(1999, p.81). 

É na união dessas duas idéias – função e poder – que o autor situa o conceito de 

relação como dinâmico, o que nos permite identificar uma figuração como algo 

mutável, pois ela é sempre a tentativa de buscar um novo equilíbrio de poder5. “Pessoas 

ou grupos que desempenham funções recíprocas exercem uma coerção mútua. O seu 

potencial de retenção daquilo que necessitam é geralmente desigual, o que significa que 

o poder coercivo é maior de um lado do que do outro”, explica Elias (1999, p.85). Por 

tal motivo, o autor afirma que a disputa pelo poder pode ser considerada “[...] uma 

                                                
5 Elias questiona abordagens que tentam fixar em conceitos rígidos fenômenos que são processuais, o que 
ele denomina de “redução processual”. O autor afirma que a história é possível apenas pela característica 
mutável das sociedades humanas (cf. 1999, p.117) e que é essa característica a responsável por 
estabelecer um sentido de ordenação ao desenvolvimento das sociedades. Dessa forma, Elias contrapõe-se 
a uma corrente sociológica do século XX que tenta estabelecer uma redução processual no recorte dos 
objetos em análise. O autor explica que tal corrente surge como uma resposta aos abusos “especulativos” 
que as teorias sociológicas do século XIX – a maior parte com preocupações voltadas para as mudanças 
sociais a longo prazo, como a teoria marxista, por exemplo – sofreram. Porém, critica sua tendência a 
tentar estabelecer tamanha imutabilidade que qualquer alteração social é vista como anomalia, preferindo 
observar os objetos de modo “isolado” e em permanente “estado de repouso”, a ponto de tratar o próprio 
conceito de “mudança social” como um “estado fixo” (cf. 1999, p.125-126). 



característica estrutural de uma relação, que a penetra totalmente; [e que] como 

característica estrutural que é, não é boa nem má” (1999, p. 101). 

Essa dinamicidade atribuída às figurações permite-nos entender outro importante 

ponto da proposta teórica de Norbert Elias: os processos de longa duração. Para ele, as 

mudanças sofridas ao longo do tempo somente podem ser apreendidas ao observarmos 

grandes períodos tempo, de modo diacrônico, nos quais possamos identificar alterações 

que muitas vezes passam despercebidas em recortes sincrônicos que “[...] isolam os 

fenômenos do seu fluxo natural, histórico, privam-nos de seu caráter de movimento e 

processo, e tentam compreendê-los como se fossem formações estáticas” (1994, p.17). 

O autor explica que é somente pelo movimento que se pode observar as figurações 

sociais, visto que essas são um constante fluxo: 

 

O que muda no curso do processo que denominamos de história são as 
relações mútuas, as configurações de pessoas e a modelação que o 
indivíduo sofre através delas. Mas, no exato momento em que essa 
historicidade fundamental do homem é vista claramente, percebemos 
também a regularidade, as características estruturais da existência 
humana, que permanecem constantes. Cada aspecto isolado da vida 
social apenas é compreensível no contexto desse movimento perpétuo. 
Nenhum detalhe pode ser isolado dele. Forma-se nesse contexto 
móvel – que pode parecer lento, como no caso de muitos povos 
primitivos, ou rápido, como no nosso – e ele deve ser apreendido, 
como parte de um estágio ou onda específicos. (ELIAS, 1993, p. 231) 

 

Essa visão processual e fluida da sociedade como uma figuração de sujeitos 

interdependentes é reforçada por Elias, a partir da defesa de uma interdisciplinaridade, 

que, como já dito anteriormente, está na base de sua proposta. Conforme Renato Janine 

Ribeiro,  

 

A interdisciplinaridade [...] para Elias, não é simples senha ou slogan, 
mas procedimento que decorre de suas convicções mais profundas, um 
método que está necessariamente ligado a sua doutrina ou, melhor 
dizendo, a sua filosofia. É porque o homem constantemente se 
constrói que nada do que é humano – poderia nosso autor dizer – é 
estranho, a quem pratica esta sorte de estudo. (RIBEIRO, 1993, p.10) 

 

Um dos resultados de tal percepção é a possibilidade de utilização de uma ampla 

gama de documentos na constituição de sua pesquisa. Ribeiro explica que, no entender 

de Elias, “[...] torna-se imprescindível, para um estudo sério do homem, articular toda 



sorte de documentos e toda espécie de ciências [...]”, bem como “[...] que todo e 

qualquer texto ou mesmo gesto de um pensador merece, por princípio, a atenção de 

quem o estuda, e da mesma forma os dos não-pensadores” (1993, p.9). 

 

3. Jornalismo como processo sócio-histórico 
 

O jornalismo consiste em uma prática social através da qual instituições de 

variada complexidade informam a sociedade sobre os acontecimentos referentes a um 

determinado período. Tal atividade não é recente, pois vários registros de civilizações 

da Antiguidade relatam formas diferentes de produção e circulação da informação. 

Entretanto, na emergência da chamada Idade Moderna, ela assume um conjunto 

específico de características e determinadas funções que lhe conferem papel de destaque 

nas organizações sociais. 

Por esse motivo, autores como Lorenzo Gomis consideram o jornalismo 

responsável pela construção da realidade social. Conforme o referido autor, o 

jornalismo é um “método de interpretação sucessiva da realidade social” que tem como 

função “cercar-nos de um presente social contínuo, bastante novo para que nos 

impressione e bastante velho para que possamos conhecê-lo e comentá-lo, que é uma 

maneira de assimilá-lo e dominá-lo” (GOMIS, 1991, p.35.41-42). Essa construção 

somente se torna possível com a disseminação do jornalismo e as inovações 

tecnológicas, que permitem atingir um público massivo. 

Inserindo a prática jornalística em um contexto de modernização, Nelson 

Traquina a considera sustentada por dois pólos: o primeiro, econômico, pode ser 

percebido pela comercialização da notícia como mercadoria; o segundo, ideológico, 

vincula a imprensa à teoria democrática e difunde a idéia do jornalismo como “serviço 

público” (2005, p.125-126). Essa visão é importante para demonstrar um pouco a 

complexidade do jornalismo, embora ainda seja limitada a dois aspectos. 

Evitando a visão funcionalista, Adelmo Genro Filho considera o jornalismo 

uma “modalidade social de conhecimento”. O autor explica tal afirmação comparando o 

jornalismo com a ciência e a arte: 

 

O jornalismo não produz um tipo de conhecimento, tal como a 
ciência, que dissolve a feição singular do mundo em categorias lógicas 
universais, mas precisamente reconstitui a singularidade, 
simbolicamente, tendo consciência que ela mesma se dissolve no 
tempo. O singular é, por natureza, efêmero. O jornalismo tampouco 



elabora uma espécie de representação cujo aspecto singular é 
arbitrário, projetado soberanamente pela subjetividade do autor, tal 
como acontece na arte, onde o típico é o eixo fundamental de contato 
com a realidade. O processo de significação produzido pelo 
jornalismo situa-se na exata contextura entre duas variáveis: l) as 
relações objetivas do evento, o grau de amplitude e radicalidade do 
acontecimento em relação a uma totalidade social considerada; 2) as 
relações e significações que são constituídas no ato de sua produção e 
comunicação. (GENRO FILHO, 1987) 

 

Ao apresentar tal definição, o autor contrapõe-se às clássicas visões do 

jornalismo oferecidas pelas correntes funcionalista e marxista, que considera 

reducionistas; a primeira, por vinculá-lo apenas às necessidades da democracia liberal; a 

segunda, por entendê-lo somente como instrumento de manipulação do capitalismo. 

Segundo a idéia do autor, embora o jornalismo tenha nascido no contexto da emergência 

do capitalismo, desenvolveu-se de modo autônomo e não deve ser vinculado 

exclusivamente a ele. 

Ao tratar do jornalismo como produto do confronto entre um evento específico 

e uma “totalidade social” que se submete diretamente a “relações e significações” 

estabelecidas pela sua “produção e comunicação”, Genro Filho nos permite observar a 

prática jornalística como configuração complexa. Sua composição excede em muito as 

organizações jornalísticas tout court. Michael Kunczik distingue, pelo menos, oito 

“componentes”6: os receptores não organizados (com baixa influência junto aos meios); 

os receptores organizados (tais como partidos políticos, Igreja e outras associações que 

possuem relativa influência sobre os meios); anunciantes; outros veículos de 

comunicação (concorrência); agências de notícia; fornecedores de matéria-prima; 

organizações autorreguladoras (sindicatos de jornalistas e/ou organizações patronais) e 

Estado (KUNCZIK, 2002, p.18-19). 

Consideramos que esses e outros possíveis elementos constituem o que Norbert 

Elias (1999) denomina “teia de interdependência”, ou seja, figurações, nas quais cada 

elemento relaciona-se com os demais a partir de dependência funcional. Como o autor, 

entendemos que essas figurações, por sua natureza mutável, sofrem pequenas alterações 

ao longo do tempo, acarretando o estabelecimento de novas figurações e consequente 

mudança social. O jornalismo, como prática social, estabelece uma relação de profunda 
                                                
6 Embora Michael Kunczik utilize a noção de “sistema” para descrever a complexa organização das 
instituições jornalísticas (Cf. 2002, p.18-19), optamos por não adotar tal denominação, mas a idéia de 
“figuração”, proposta por Norbert Elias, apresentada abaixo. Isso porque concordamos com Adelmo 
Genro Filho, que afirma “[...] a noção de sistema é reducionista quando aplicada à sociedade. Retira a 
historicidade do processo social a partir de premissas objetivistas” (1987). 



simbiose com a sociedade na qual se origina e desenvolve, deixando-se influenciar, mas 

também influenciando-a. Por isso, sob tal perspectiva, só é possível compreender a 

função que desempenha em dada organização social se esta for analisada em relação a 

todo o conjunto, pois “[...] o conceito de função é um conceito de relação”, como 

enfatiza Elias (1999, p.85). 

Sustentada por tais conceitos, a pesquisa “Entre mudanças e permanências - 

Itinerário do papel social dos jornais diários soteropolitanos [...]” debruçou-se sobre o 

jornalismo praticado na cidade de Salvador/Bahia ao longo do século XX, observado a 

partir do mais antigo periódico ainda em funcionamento, o jornal A Tarde, criado em 

1912, por Ernesto Simões Filho. O objetivo foi tentar responder: que figuração social 

permite que o jornal se desenvolva de determinado modo (formatos e práticas)? Ou, dito 

de outro modo, que função social o jornal impresso exerce dentro da sociedade 

soteropolitana e como tal função vai sendo alterada ao longo do tempo a partir das 

mudanças na configuração social? Para tentar atingir a resposta de tais questões, foi 

necessário decifrar outras duas, diretamente relacionadas: quem decide o que é notícia e 

para quem as notícias são escritas? 

A resposta a tais inquietações não é simples, visto exigirem duplo movimento: 

por um lado, reconstruir um contexto sócio-econômico que permitisse visualizar quem 

são, em cada período, os possíveis leitores do jornal impresso e como o veículo 

selecionado atuava na sociedade e, de outro, observar analiticamente os próprios jornais, 

para que deles se retirassem pistas sobre sua produção e recepção, visto constituírem 

principal evidência material de dois processos que, dificilmente, podem ser 

reconstruídos. Para operacionalizar tal analise, foram utilizados três conjuntos principais 

de fontes documentais: os jornais impressos, as fontes bibliográficas e os depoimentos 

de profissionais da imprensa soteropolitana que atuaram na imprensa de Salvador entre 

as décadas de 1950 e 1990, parte do Projeto Memórias do Jornalismo Baiano7. Além 

delas, também foram utilizados, de modo mais eventual, livros reportagens, obras de 

literatura e canções populares que ajudaram a recompor determinados contextos. 

Para análise dos jornais impressos, optou-se por um recorte sobre a cobertura 

do jornal A Tarde em processos eleitorais das décadas de 1910, 1950 e 1990. Os pleitos 

selecionados ocorreram por voto direto e em períodos de regime formalmente 

democrático, condições que oferecem ao jornal mais liberdade para demarcar sua 

posição político-ideológica e deixar perceptível um posicionamento junto a seu leitor. O 
                                                
7 O Projeto, iniciado no ano de 2008, é coordenado pelas professoras Ana Spannenberg e Mônica 
Celestino, no Curso de Jornalismo da Faculdade Social da Bahia (Salvador/BA). 



jornal A Tarde, fundado em outubro de 1912, por Ernesto Simões Filho, foi escolhido 

como referencial empírico por ser o mais antigo ainda em funcionamento no estado. A 

opção pela cobertura eleitoral para observação de tais modificações justifica-se porque, 

nesses momentos, há explicitação do posicionamento político-ideológico do veículo e 

são utilizadas estratégias discursivas que permitem observar que papel social o jornal 

pretende assumir junto a sua audiência. 

Em cada um desses períodos foram observadas as publicações referentes a 30 

dias antes e sete dias após a data do pleito no jornal A Tarde e em dois de seus 

concorrentes diretos. O objetivo, entretanto, não foi realizar um estudo comparativo, ao 

contrário, buscou-se identificar padrões de comportamento recorrentes nos três 

periódicos. No primeiro e segundo períodos, de 1919 e 1954, foram observados os 

jornais Diário de Notícias e Diário da Bahia; e, no pleito de 1990, os jornais Tribuna 

da Bahia e Correio da Bahia8. O olhar diacrônico, fundamental na observação de um 

processo de longa duração, conforme preconizado por Norbert Elias, é sustentado a 

partir da pesquisa bibliográfica e documental que excede o período das coberturas 

eleitorais mencionadas, além da utilização das entrevistas com atores sociais que 

fizeram parte das diferentes configurações reconstruídas para análise, como exposto 

alhures. 

Ao final da análise, a partir da aplicação da Sociologia Figuracional, que nos 

forneceu elementos para construção de um olhar diacrônico sobre o objeto em estudo, 

acredita-se ter sido possível atingir o objetivo de demonstrar que o jornalismo baiano, 

ao longo do século XX, assumiu uma postura de tribuna política e, mesmo sofrendo 

modificações formais e estruturais, conforme também se transformava seu leitorado, a 

cobertura política, com raras exceções, funcionou como espaço de resistência de antigas 

tradições da política baiana nas páginas impressas, permanecendo sempre em 

campanha. A hipótese defendida e comprovada foi a de que o veículo jornal, desde sua 

origem, esteve ligado às elites baianas, por quem e para quem ele era produzido. Os 

processos de modernização, assim, ocorreram em constante dialética entre mudanças e 

permanências, entre a novidade e a tradição. As mudanças que acontecem são, em 

grande parte, resultado de uma reconfiguração da própria elite soteropolitana ao longo 

do século XX, que pode ser compreendida pela aplicação da proposta metodológica de 

Norbert Elias.  

 
                                                
8 Os arquivos foram obtidos a partir do acervo disponibilizado na Biblioteca Pública do Estado da Bahia e 
no Arquivo Público da Bahia e fotografados para registro. 
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