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        RESUMO 

 

         Esta pesquisa tem como principal objetivo verificar o tratamento que o 

suplemento Cultura do jornal Zero Hora oferece às questões relacionadas à cultura 

latino-americana. A observação se direciona ao conteúdo de quatro edições do 

caderno Cultura, com o auxílio da observação de todos àqueles que não foram 

selecionados, sendo suprimida pela seleção das amostras, mas considerada pela 

expressividade e necessidade de manter uma ligação entre eles que serviram de 

para na constatação das análises. Tendo princípio, explorar de forma minuciosa o 

conteúdo dos suplementos Cultura descritos, compondo a observação deste 

trabalho que se fundamenta nos Estudos Culturais e na análise do conteúdo onde 

juntos formam o corpo teórico desta pesquisa. A intenção não é somente estudar o 

Jornalismo Cultural como meio de politizar as discussões sobre a cultura latino-

america, nem tão pouco julgar os procedimentos adotados pela editoria do jornal, 

mas, sobre ela, levantar questões que possam neste espaço midiático indicar 

possíveis reflexões e diálogos sobre todas as discussões sobre a temática da cultura 

latino-americana e questões que a envolvam.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

         Esta pesquisa tem como objetivo analisar a forma enunciativa do Suplemento 

Cultura do jornal ZH de que maneira dá visibilidade à cultura latino-americana aos 

seus leitores tornando possível um debate sobre estas questões. Utilizando como 

principal suporte a análise do conteúdo, de que maneira torna possível discutir 

sobre estas questões, não com o objetivo de criticar, mas encontrar a possibilidades 

de reflexão sobre a cultura latino-americana, descobrir como ela faz parte da 

agenda cultural deste segmento. Com a proposta de investigar como acontecem 

estes diálogos de, sobre e para esta cultura, buscar de certa forma construir uma 

passagem que leve ao reconhecimento de suas necessidades, de seus direitos, e 

principalmente de suas identidades. Para ESCOSTEGUY (2001, p. 43).                             

 

O interesse central dos Estudos Culturais é perceber as interações entre 

as estruturas sociais e as formas e práticas culturais. ...Daí a razão de 

observar os processos de comunicação como forte referência nas 

ciências sociais, constituindo uma vertente singular de estudos 

culturais com forte atenção na base social dos processos culturais.   

         

 

         Na tentativa de indicar uma resposta para as inquietações que surgem a partir 

da observação do caderno Cultura que compõe uma infinidade de discussões sobre 

todos os aspectos da cultura e suas especificidades, a busca segue em direção à 

forma como são tratadas estas questões, de que maneira o jornal torna possível 

retratar a realidade, as necessidades e a existência da cultura latino-americana, 

neste espaço que é tão amplo, abrangente e diversificado. A investigação toma 

como principal base a análise e a descrição das matérias extraídas desde a capa 

partindo do título até a contracapa que será descrita para compor a análise.   
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2 METODOLOGIA  

 

        Esta pesquisa se desenvolve a partir da análise do Caderno de Cultura 

componente do jornal Zero Hora que circula todos os sábados e é composto por 

oito páginas no total. Esse veículo impresso foi escolhido por ter uma circulação 

que abrange todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do estado 

do Paraná e por ser totalmente amplo no sentido de composição cultural, 

englobando uma infinidade de discussões sobre cultura.  

         O método de seleção das amostras é a do mês composto artificial, 

nomenclatura utilizada por Heloiza Golbspan Hercovitz, (2006, p. 129). Neste 

sentido se estabelece a partir desta seleção as amostras que são veiculadas somente 

aos sábados e os quatro primeiros meses do ano de 2007 se justificam por serem 

reunidos mais rapidamente, contribuindo para a visualização e percepção ser mais 

rápida. 

         O método originou uma amostra de quatro exemplares: o primeiro sábado de 

janeiro, o segundo sábado de fevereiro, o terceiro sábado de março e o quarto 

sábado de abril, totalizando quatro cadernos, desdobrados em oito páginas 

resultaram em trinta e duas páginas a serem analisadas. Desta maneira não se 

estabelece um resultado aleatório, e sim dinâmico, variado e idôneo, para obter a 

interpretação de como é o conteúdo deste meio impresso.  

   Neste caso se deseja verificar como é o tratamento midiático dado à cultura 

latino-americana, como são referendadas as questões que trazem a cultura latino-

americana como tema, se existe menção a ela, de que forma, como, e com que 

intensidade estas inferências ocorrem.  

        Esta pesquisa tem como intenção possibilitar através do espaço midiático 

cultural, que se sabe ter o alcance social desejado, poder visibilizar as questões 

relativas à cultura latino-americana e deste modo, indicar reflexões sobre esta 

temática, através do reconhecimento e da aceitação de que todos partilham de uma 

realidade social bastante próxima, mesmo que numa dimensão continental distante. 

        Estas discussões e debates poderão contribuir para uma proposta de interação 

com o meio a partir da consciência de sua existência e de sua realidade.  

    Dentro do caderno Cultura, são mostrados os vários aspectos da cultura, pela 

forma diversificada que este caderno tem de noticiar a cultura. Esta infinidade de 
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especificidades levam à uma outra infinidade de interpretações, mas que auxiliam 

na construção detalhada e rica do suplemento.  

         Dentro da análise estão: os temas, os títulos, as fotografias, a construção do 

discurso, o tratamento e a menção sobre o tema e as questões da cultura latino-

americana, o que, em todo o conteúdo pode ser referenciado, e ainda será 

observada a entrevista com o editor do caderno, Eduardo Ferreira Veras.        

         Como aporte teórico foi decidido pela análise do conteúdo que direciona a 

pesquisa a um caminho mais amplo através da lógica organizacional, porque tem a 

característica hibrida: possibilitar as observações: quantitativas e qualitativas, a 

codificação humana e automática.   

          Considerando que a análise não se baseia somente nos textos, através de seus 

enunciados, mas nas relações de sujeito e de sentido, partindo da interpretação dos 

conteúdos analisados. A observação tem como auxiliar os Estudos Culturais que 

têm tentado dar conta dos diversos fenômenos, tanto culturais quanto políticos, a 

partir do estudo das relações entre comunicação, cultura e processo social que 

apontam indícios de como são tratadas as questões da cultura latino-americana a 

partir das incidências antropológicas, filosóficas e sociais que abarcam toda 

discussão a cerca da cultura, neste caso o caderno ZH. 

 

3 CULTURA – REFLEXÕES TEÓRICAS E DESMISTIFICAÇÕES  

 

         Para falar em cultura latino-americana e compreender sua construção é 

preciso descrever o que é cultura. É a cultura que vai guiar através de seus 

conceitos e definições o que se pode apreender sobre este fenômeno, com isto 

percorrendo um caminho que leve a definição sobre as manifestações populares.  

    Com esta forma de pensar e descrever a cultura apontam indicações de 

possíveis identidades que se remetem a esta cultura, à todas as suas manifestações 

categorizadas como referência a cerca da descrição sobre um determinado povo ou 

cultura.  

         Os conceitos de cultura esbarram nas diferentes formas de pensar e nas 

diferentes épocas. A cultura é o reflexo do pensamento, da vida, das experiências e 

do contexto temporal que o indivíduo, povo ou civilização observa e descreve 

sobre si mesmo.   
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         Em Cultura Primitiva, EDWARD BURNETT TYLOR (1871), diz que 

cultura é “este todo complexo que inclui os conhecimentos, as crenças religiosas, a 

arte, a moral, o direito, os costumes e todas as outras aptidões e hábitos que o 

homem adquire como membro da sociedade”. Ele definiu o conceito de estudos 

científicos de antropologia no século XVII a partir dos estudos evolutivos de 

Charles Darwin. Para que houvesse desenvolvimento e evolução tudo dependia “da 

crença e da fé”, estas eram as bases da sociedade e da religião. Tylor introduziu o 

termo “animismo” como primeiro estágio de evolução do ser humano, a fé na alma 

e nas manifestações comuns.  Sobre isto o que se pode comentar é que o homem é 

um produto do seu habitat, do meio em que se insere de todas as suas vivências.  

    Dessa forma, estas explicações correspondem, em último sentido, às formas 

de organização de um povo, seus costumes, suas tradições transmitidas de geração 

para geração que, a partir de (con)vivências comuns, apresentam-se como a 

identidade de um povo; é algo que pode-se descrever como experiências 

compartilhadas, situações que façam deste povo seres que possuam realidades 

próprias bem parecidas, porém não iguais.  

         Uma resposta a um estímulo é tudo que se traduz como a identidade cultural 

de um povo, a partir da narrativa de suas manifestações, do tempo e do espaço que 

este sujeito em questão produz, e do material que possa ser explorado e analisado.  

         O tempo indica o quão antiga esta cultura é em relação a outras culturas, a 

essência está na distinção, na diversidade, nas peculiaridades que cada civilização 

possui, o que não torna ou não sobrepõe uma cultura sobre a outra, pois nenhuma é 

mais bonita nem mais desenvolvida, apenas diferente. Não há como quantificar ou 

qualificar a produção e a manifestação cultural. Para isto, é necessário levar em 

consideração alguns itens como a colonização, a existência como nação livre, sua 

política e economia, bem como sua extenção territorial, localização, solo e clima.  

         A cultura é o produto do que o povo produz de si mesmo sua identidade está  

nesta produção. Vários fatores contribuem para a definição de traços que delineiam 

os valores e tradições culturais de um certo povo, o que se pode dizer a respeito de 

sua produção cultural entre eles a geografia; o clima, a dimensão territorial, seus 

recursos naturais e sua gente.   
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        3.1 Cultura Popular Brasileira   

 

  Para o senso comum, a face do povo brasileiro é multicultural, a partir da 

miscigenação que foi se transformando através dos séculos. O Brasil tem na sua 

gente o retrato das várias etnias que formaram o povo brasileiro. Sua língua, a 

diversidade de suas regiões (sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte), a maneira 

pela qual expressam sua cultura, de uma forma bem peculiar em cada região que 

representa. O povo é hospitaleiro, trabalhador e feliz, qualidades que se mostram 

nas manifestações populares, na música, na arte, no esporte, na política, na 

economia e em todas as suas formas de expressão e organização.   

         A cultura popular brasileira se identifica na pluralidade de raças, nas mais 

diversas formas de agir e de pensar; promovida pelo seu povo, tanto pela vasta 

extensão territorial quanto pela diversidade da natureza que cada região possui e 

que largamente vai ser ponto indicativo para as peculiaridades de seus costumes 

característicos.  

     O branco europeu tentou primeiramente obrigar o índio aos serviços 

domésticos, sua principal intenção era explorar os nativos e as riquezas da terra 

para manter a colônia rica; os exploradores nem ao menos conheciam o território, 

mas já tencionavam retirar o que de melhor pudessem encontrar. Durante a estada 

dos portugueses e espanhóis como exploradores da terra, estes dizimaram centenas 

de índios na tentativa de obter deles, através de sua natural passividade, as tão 

desejadas riquezas do solo. As belezas através de suas praias, rios, animais e a sua 

gente (o índio) que vivia por aqui em total comunhão com a natureza serviram 

como tema para telas que ilustraram galerias de muitos museus.   

         Os reis puderam observar como os índios aqui viviam, que não possuíam 

nenhuma vergonha em mostrar o corpo e que viviam do que produziam e que não 

ambicionavam nada a não ser para sua própria subsistência.  

         Através do relato dos primeiros desbravadores, o primeiro deles Pero Vaz de 

Caminha os “primitivos ou selvagens” levaram para a Europa um hábito indígena, 

o de tomar banho, e que lá, era bem incomum.  

        O objetivo principal de catequizar os índios era servir-se de sua passividade 

para que o homem branco explorasse a terra a contento, utilizando-se da ameaça 
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através do medo, a Igreja instaurava com as leis divinas as ações que todo ser 

humano deveria seguir se quisesse se salvar.  

        Muitos índios não aceitaram tal imposição e preferiram a morte a viver sem a 

liberdade, outros se suicidaram, outros mais rebeldes foram massacrados, os que 

restaram foram vítimas das doenças do homem branco e da ausência de políticas 

públicas que poderiam resolver suas questões de direito, relativas à posse da terra.     

    O negro chegou ao Brasil trazido a cabresto, na época de desenvolvimento 

agrário, os negros eram raptados e escravizados, oriundos da África, para trabalhar 

nas usinas de cana-de-açúcar, nos cafezais e, posteriormente, nas guerras, como 

aconteceu na Guerra dos Farrapos, onde participaram em nome da liberdade. 

         Foi com a Lei Áurea que os negros obtiveram sua liberdade, pela ação da 

princesa Isabel que extinguiu a escravatura no Brasil, em 13 de maio de 1889. Sem 

trabalho e sendo, na maioria, analfabetos, foram gradativamente expropriados das 

cidades, onde seus antigos donos, senhores feudais, não os queriam mais. Depois 

do seqüestro de sua pátria e da escravidão, sofreram com o preconceito e com o 

descaso com que foram tratados, aumentando, assim, os numerosos habitantes de 

favelas, os excluídos e marginalizados.  

    Com o passar do tempo os índios não foram forçosamente catequizados, mas 

também não tinham os mesmos direitos ao espaço e a vida comum foi mudando de 

lugar, já que esta terra não era mais sua, ainda esperam combalidos por uma lei que 

os organize e lhes destine um lugar digno para a revitalização de seus costumes e 

tradições.   

    A perda dos hábitos e crenças, juntamente com o desuso da língua, indicam o 

surgimento de uma nova identidade, a transformação massificou a real essência 

destes povos, no primeiro caso com a inserção da cultura européia se sobrepondo à 

indígena e, no segundo caso, quando a etnia africana foi forçada a conviver com 

outra.  

         A partir do século XIX, em decorrência da necessidade de assegurar a 

autonomia de posse da terra, diante da recém implantada República, o Brasil abriu 

as portas aos imigrantes alemães e italianos, convidados a receber terras para 

plantar e fazer do Brasil sua nova casa. Nesta ocasião a Europa estava mergulhada 

no caos da recessão, da miséria e da repressão que os governos europeus 

impingiam às nações e colônias.   



 12 

  Tempos depois vieram franceses, poloneses, gregos, russos, árabes, indianos, 

japoneses, chineses, assim como tantos outros que emigraram para o Brasil na 

busca por uma vida melhor. A concentração de etnias como alemães e italianos, no 

Rio Grande do Sul, se deve à semelhança de nossa região com o clima europeu.   

 No estado de São Paulo existe o maior contingente de italianos, maior até do 

que na própria Itália. Como os italianos, outras etnias também vieram motivadas 

pela oportunidade de mudar de situação, pois a Europa estava vivendo conflitos, 

principalmente guerras e perseguições religiosas, como exemplo, os palestinos e 

israelenses aqui convivem em paz. 

   Observando tais indicações, conclui-se que no Brasil o que há é uma 

miscigenação de raças, policulturas dentro de um mesmo território. Cada estado 

brasileiro tem sua cultura particular, agregando na mesma língua, diferentes usos, 

expressões e costumes, práticas bem próprias, que caracterizam cada região do país 

e que constróem a identidade do povo brasileiro.  

 

       3.2 Cultura Latino-Americana  

 

        O Brasil, pertencente à América Latina, tem em sua história aspectos similares 

aos da cultura latino-americana. A história registra realidades bastante próximas 

desde as invasões, a colonização, a exploração a escravidão e a independência, 

entre tantas experiências que tornam comum a realidade entre seus países.  

    A cultura brasileira está inserida na cultura latino-americana, assim como a 

cultura latino-americana identifica traços da cultura brasileira. Assim como em 

toda a América Latina localizada na região sul das Américas, a primeira etnia a 

viver nestas regiões foram os índios, os quais possuíam costumes muitas vezes 

distintos, assim como nem todos eram canibais, possuíam uma forma de 

organização político–social diferentes. O índio foi denominado matriz, como os 

geneticistas costumam nomeá-lo.  

         Como se lê nos livros de História, a colonização se deu através da inserção do 

branco europeu, de origem portuguesa e espanhola, inicialmente no norte do Brasil, 

com os holandeses, e mais tarde, com os italianos e alemães no sul.    

    Na fase do desenvolvimento, o negro foi caçado na África e escravizado, 

servindo de mão-de-obra doméstica a engenhos e usinas, aqui no Brasil.  
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    Com essa “mistura” de raças, adicionada ao índio que já vivia no Brasil, a 

cultura brasileira foi se moldando, composta por três bases principais: o índio 

(nativo) que vivia na terra, o branco europeu que conquistou a terra e o negro 

africano que foi trazido para a terra. Posteriormente outras etnias foram se 

agregando às matrizes, nas diversas fases da história do Brasil.  

  

         3.3 Os Estudos Culturais      

 

    Stuart Hall formulou importantes conclusões sobre os estudos culturais, foi 

ele quem incentivou o desenvolvimento de práticas de resistência de subculturas e 

de análise de meios massivos, que a todo custo tentavam submergir aos aspectos 

dominantes do poder. Este jamaicano imigrante na Inglaterra sentiu o preconceito, 

mas buscou na experiência inspiração que o levou ao desenvolvimento de 

pesquisas no campo das teorias da comunicação estudadas ainda hoje. 

    Segundo suas teorias a dependência e a subordinação condicionam a mente e 

a ação de muitos povos, regidos por regras de mercado, de políticas e de religiões. 

Aos poucos estes “personagens”, perdem a identidade pelas práticas das culturas 

opressoras através do desejo unicamente de poder. A impressão digital se apaga e 

se insere outra que não responde às intenções deste povo, seus ideais e suas 

necessidades que aos poucos modelam e condicionam os reflexos primários deste 

povo com uma nova impressão, e uma nova imagem.  

         A dependência econômica, cultural e a religiosa adaptam o sujeito 

necessitado a uma prática que muitas vezes não é facilmente visível, mas que gera 

agressão muitas vezes fatal para uma cultura. Quem oferece favores leva com ele 

sua filosofia, sua identidade, suas ambições que ferem muitas vezes, culturas 

totalmente distintas e de pensamentos totalmente opostos, o que acontece quando 

países se aproveitam de situações para interferir diretamente na vida estrutural de 

uma civilização.  

           Desde modo, os Estudos Culturais se caracterizam como mediação do 

consumo dos meios de comunicação, tendo sua origem na Inglaterra, a partir de 

estudos iniciados no final dos anos 50 com a publicação de três trabalhos de 

pesquisadores como Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward Phillip 

Thompson, estes teóricos consolidaram posteriormente com Stuart Hall, diretor do 

Centro de Estudos Culturais de Birmingham no final das décadas de 60 e 70, tendo 
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como base referencial, discussões geradas pela Escola de Frankfurt sobre os 

valores tradicionais da classe trabalhadora na Inglaterra do pós-guerra, apartir 

destes fatos os estudos culturais começaram tomar corpo, o que se pode observar é 

que os Estudos Culturais demandam de valores populares e sobre isto pode se 

afirmar que ele fala sobre este seguimento, por isto atende tão bem a tentativa desta 

pesquisa de discutir questões culturais populares.    

   Foi com a preocupação de discutir as práticas sociais nos anos 80 que a 

realidade latino-americana partindo de concepções obtidas pelos pesquisadores do 

Centro de Estudos Culturais de Birmingham observou uma nova proposta de 

entender a comunicação.  

    Os estudos culturais latino-americanos têm tentado dar conta de diversos 

fenômenos tanto culturais quanto políticos, a partir do estudo das relações entre 

comunicação e cultura. Para ESCOSTEGUY, (2000, p.2) que sinaliza com a 

construção individual de cada povo, o que alguns povos vivenciaram em uma 

época outros vivem numa outra, neste sentido observa-se que ingleses possuem 

uma realidade o que acontece posteriormente com os latino-americanos que vivem 

a mesma situação em tempo e local diferente.  

         Situando como exemplo os conflitos sociais e políticos dos anos 50 e 70. 

Segundo Escosteguy, o estudo da cultura deve se ater as relações sociais e de 

poder, não priorizando unicamente a estrutura, analisando sempre o contexto de 

vida e suas conseqüências.    

 

        3.4 O Princípio da Globalização  

 

   CANCLINI (2001 p. 13-45) menciona a preocupação com as questões da 

multiculturalidade, da mestiçagem ou da fusão de culturas. Cita-os como sinal dos 

tempos de globalização, é a visualização e o entendimento dos produtos que a 

cultura de cada povo produz o compartilhamento ou a divisão através das 

diferentes utilizações de produtos vindos desta cultura, que podem ser fiel ou 

distorcidamente representados, independentes da sua real existência, o qual pode 

influenciar na identidade cultural de um povo, consequentemente de uma cultura.   

    O que Canclini declara é a importância das peculiaridades que nestes tempos 

de globalização, aponta como é difícil manter-se “natural”, natural no sentido de 

manter distância do que provêm de outras culturas, não receber ou aceitar a 
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incorporação de outras culturas, nada que não seja próprio, nativo ou totalmente 

seu, no sentido de passivamente absorver sem refletir sobre o que está sendo 

consumindo.  

         A partir daí, o homem compreende que é preciso saber, compreender e julgar 

a sua própria representatividade, um caráter de civilidade diante de outras culturas, 

como sujeito capaz de discernir e ter suas próprias escolhas tendo a capacidade de 

interagir com seu meio e como estranho sem perder a própria identidade.  

    O processo de globalização para os “americanos” de todas as Américas 

iniciou bem antes do uso da palavra globalização, pode-se dizer que iniciou a partir 

de sua conquista e se intensificou com a utilização dos meios de comunicação. Na 

segunda metade da década de 70, os meios de comunicação obtiveram crescente 

importância assumindo o papel de aparelho ideológico do estado.  

         Neste instante a comunicação deixou de ser vista como uma forma simples de 

entretenimento; no início dos anos 80, despontam teóricos franceses como Michel 

De Certeau, Michel Foucault, Pierre Bourdieu entre tantos outros que 

internacionalizam os estudos culturais tornando-os raros para análises nas 

categorias centrais de “luta” e “resistência”.  

                  

3.5 As Identidades Culturais e seus aspectos   

 

         Benedict Anderson (1983) descreve as culturas nacionais como produtoras de 

uma “comunidade imaginada” ao produzirem sentidos sobre “a nação”, sentidos os 

quais podem construir identidades. O que se pode ponderar a respeito destas 

afirmações de Anderson é que as comunidades são produtoras de sentidos 

intrínsecos que provêm de vivências aprendidas e repassadas pelos membros da 

própria comunidade.  

  Nesse sentido HALL, (2003 p.8) menciona que os aspectos de identidades 

surgem a partir de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, 

religiosas e, acima de tudo, nacionais. Hall salienta que o pertencer a um segmento 

da sociedade torna os donos de uma posição, seja ela permanente ou não.  

    Como exemplo ilustrativo se observa a situação de 1991, quando o presidente 

Bush, tentando restaurar a maioria conservadora na Suprema Corte norte-

americana, indicou Clarence Thomas, juiz negro de visões políticas conservadoras.  
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         No julgamento de Bush, eleitores brancos (que podiam ter preconceitos em 

relação a um juiz negro) provavelmente o apoiariam porque ele era conservador em 

termos de legislação de igualdade de direitos, e os eleitores negros (apoiadores de 

políticas liberais em questões de raça) o apoiariam porque ele era negro. Pode-se 

concluir que o presidente estava "jogando o jogo das identidades". Durante as 

"audiências" em torno da indicação, no Senado, o juiz Thomas foi acusado de 

assédio sexual por uma mulher negra, Anita Hill, ex-colega do juiz. As audiências 

causaram um escândalo público, alguns negros apoiaram Thomas, baseados na 

questão da raça; outros se opuseram, tomando como base a questão sexual. As 

mulheres negras estavam divididas, dependendo de qual identidade prevalecia: sua 

identidade como negra ou como mulher. Os homens negros também estavam 

divididos, dependendo de qual fator prevalecia: o sexismo ou o liberalismo. Os 

homens brancos estavam divididos, dependendo, não apenas de sua política, mas 

da forma como eles se identificavam com respeito ao racismo e ao sexismo. As 

mulheres conservadoras brancas apoiavam Thomas, não apenas com base em sua 

inclinação política, mas também por causa de sua oposição ao feminismo. As 

feministas brancas, que freqüentemente tinham posições mais progressistas na 

questão da raça, se opunham a Thomas tendo como base a questão sexual. E, uma 

vez que o juiz Thomas era um membro da elite judiciária e Anita Hill, na época do 

alegado incidente, uma funcionária subalterna, estava em jogo, nesses argumentos, 

a questão de classe social. A questão da culpa ou da inocência do juiz não estava 

em discussão, mas, o "jogo de identidades" e as conseqüências políticas. 

Observados os elementos: As identidades eram contraditórias. Elas se cruzavam ou 

se "deslocavam" mutuamente. As contradições atuavam tanto "fora", na sociedade, 

atravessando grupos políticos estabelecidos.  

 

    4 A CULTURA NO CAMPO JORNALISTICO   

         

        Para construir uma narrativa com elementos consistentes, observa-se as 

Teorias do Jornalismo, dentre elas as que conduzem este estudo Teoria do 

Newsmaking e Teoria do Gatekeeper, apartir de seu desenvolvimento poderá ser 

evidenciado de que forma embasam o conteúdo desta pesquisa entrelaçando a 

teoria e a prática.     
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         Em TRAQUINA (2005, p. 62), a socióloga americana Gaye Tuchman, 

concluiu que a dificuldade em explicar o que é notícia, e seus critérios de 

noticiabilidade para além de respostas vagas do tipo “o que é importante” e/ ou “o 

que interessa ao público”, se resume na chamada “perspicácia noticiosa” e indica 

um conhecimento que o jornalista se proclama capaz de possuir mas, que é mal 

capaz de definir em parte devido à forma como a cultura profissional privilegia um 

saber instintivo e não reflexivo. Ser ou não ser notícia? Para tal é preciso atender 

alguns requisitos:  

 

A previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se à existência 

de critérios de noticiabilidade, isto é, à existência de valores-notícia 

que os membros da tribo jornalística partilham. Podemos definir o 

conceito de noticiabilidade como conjunto de critérios e operações que 

fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, 

possuir valor como notícia. TRAQUINA (2005, p. 63)   

 

 

          Segundo a metáfora, o jornalista é o espelho do real, portanto ele reflete a 

realidade, ele é apenas um mediador que relata os fatos, tais como os capta, uma 

condição não facilmente aceitável para muitos profissionais. São os valores notícia 

que conduzem o trabalho do jornalista e definem como uma condição fundamental 

da cultura jornalística. Para Golding e Elliott (1978) estes são elementos de 

interação e constituem o que será noticiado, é a fundamentalidade de ser ou não ser 

importante para Michel Stephens (1988) as “qualidades duradouras” numa 

observação interpretativa da historicidade para uma compreensão mais rápida em 

em três momentos históricos contribui para uma melhor compreensão: nos 70 do 

século XX, anos 30 e 40 do século XIX e nas primeiras décadas do século XVII, 

mostram que os valores notícia variaram pouco, em suas “qualidades duradouras” o 

atual, o proeminente, o ilegal, as guerras, as calamidades e a morte compartilham 

do mesmo indicativo, assim era antigamente e permanece até os dias de hoje.  

        No final do século XVII na Inglaterra quando ainda não existiam jornais 

diários, as “folhas volantes” não circulavam diariamente, continham um único 

tema, não possuiam  teor informativo e sim avisos moralistas e ou interpretações 

religiosas. Estes “informativos” traziam todo tipo de satisfação a curisosidade 

desde o nascimento de porco com duas cabeças, de crianças com anormalidades, a 
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execuções, condenação de feiticeiras, à passagens de cometas, dragões e algo do 

gênero, insólito e que rendia interesse público, o comportamento de reis e rainhas, 

os milagres, as guerras, tudo gerava interesse. Para o historiador Mathais Shauber: 

“É como se a qualidade de ser extraordinário, sensacional, prodigioso, fosse vista 

como essencial” (citado em Stephens, 1988, p.135).  

         No século XIX, as publicações dependiam do pólo político. Nos Estados 

Unidos e na França surge um novo jornalismo, de uma forma humorística o 

jornalista consegue desenvolver uma linguagem interessante para época. O caos da 

delegacia, surge com uma nova narrativa,  e isto, satisfez o gosto dos leitores. Os 

assuntos de ordem econômica e política, os conflitos militares, os crimes, as 

tragédias e escândalos através de uma forma acessível, onde qualquer pessoa 

pudesse apreciar, fez com que os jornais tivessem grande êxito, o New York Sun 

atingou a tiragem de quinze vezes maior que em seu lançamento.  

         No século XX, na década de 70, as qualidades duradouras, ainda observando 

relatos da historicidade dos valores-notícia, com base em estudos de Herbert Gans 

(1979) a notoriedade, trata da proeminencia do ator principal do acontecimento, 

para Gans de 70% a 80% dos assuntos nacionais se referem a pessoa conhecida; 

um presidente, um político, envolvimento em escândalos é notícia, as 

desconhecidas só são notícia quando são grevista, amotinados, vítimas de desastres, 

transgridem a lei entre outros.  

         Nos estudos de Galtung e Ruge (1965/1993) em resposta a pergunta “como é 

que os aconteciemntos viram notícia” eles descrevem doze valores notícia:  

freqüência, duração do acontecimento; amplitude do evento; clareza ou falta de 

ambigüidade; significancia; consonância, facilidade de inserir a velha numa nova 

idéia, algo que corresponda ao que se espera que aconteça; inesperado; 

continuidade ao fato já conhecido; composição necessidade de manter o equilíbrio 

nas notícias numa diversidade de assuntos abordados; referência a nações de elite; 

e pessoas da elite; personalização, referência a pessoas envolvidas; negatividade, 

“bad news is god news”. Sobre estes dados o que se pode concluir é que, quanto 

maior a freqüência do acontecimento, mais ele se tornará noticiado por este meio. 

Segundo Galtung e Ruge quanto menos ambigüidade e mais clareza mais 

facilmente o fato será notado e compreendido. 

         Para o grupo de investigadores canadenses Ericson, Baranek e Chan (1987, p. 

139-140), os valores-notícia são “multiplos, entrecruzados e não são fáceis de 
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classificar pelo analista de pesquisa”, para eles os valores-notícia não são 

interpretativos, são valores que auxiliam o jornalista a reconhecer a importância, 

dos acontecimentos. Eles também desenvolveram uma lista de valores-notícia, 

como a dramtização, a personalização, a figuar pública, a continuidade, a 

consonância, a infração, o inesperado. Para  Ericson, Baranek e Chan (1987, p.149) 

“As más notícias são boas para o discurso noticioso”, em outras palavras é o que 

rende notícia. 

         Existem outras abordagens de pesquisadores que se preocupam com os 

valores-notícia, entre eles: Fishman (1978, 1980), Gans (1979), Hartley (1982) e 

Wolf (1987) que também contribuem para uma melhor compreensão dos critérios 

noticiosos, mas que é resumido da seguinte forma: valores-notícia de seleção e 

valores-notícia de construção.  

         Bourdieu (1997, p.12) comenta “Os jornalistas têm os seus óculos 

particulares através dos quais vêem certas coisas e não outras, e vêem de uma certa 

maneira as coisas que vêem. Portanto desenham uma seleção e uma construção das 

notícias. A distinção entre valores notícia de contrução e de seleção não antes 

observada pelos pesquisadores acima, é apontada por Mauro Wolf que enfatiza que 

elas existem em todo processo de produção jornalística, na seleção e na elaboração 

da notícia.  

         Valor-notícia de seleção, o que está em foco são os critérios utilizados na 

escolha dos acontecimentos, na decisão do que entra e do que sai. Neste instante 

estes valores se dividem em dois sub-grupos: critérios substantivos, diz o quanto 

uma notícia é importante ou interessante;  critérios contextuais, diz como a notícia 

foi produzida.  

        Valor-notícia de construção, o foco é a maneira como a notícia se apresenta, é 

observado o que deve aparecer e o que deve ser omitido, o que deve ser primordial 

ou o que deve ser secundário, nas escolhas.  

         Nos valores-notícia relacionados por Galtung e Ruge (apud PENA, p 27) não 

se consegue percebe uma distinção aparente, mas apartir do desenvolvimento de 

Mauro Wolf que de uma forma mais eficaz soube explicar e distinguir das demais. 

Para Galtung e Ruge que identificam como valor-notícia a importância de “pessoas 

de elite”, um valor notícia de seleção que se denomina “notoriedade do ator” os 

auores denominam de um outro valor-notícia, “personalizalização, referendando 

que “notícias têm a tendência de apresentar os acontecimentos como frases onde há 
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um sujeito, uma pessoas nomeada ou um coletividade que consiste  em algumas 

pessoas”; a “personalização” outro valor-notícia de construção.  

         Um outro valor-notícia que não foi devidamente citado ou ainda bem 

explicado é a organização jornalística. Mesmo que os valores notícia façam parte 

da cultura jornalística compondo as ações diárias do profissional da comunidade 

interpretativa, a política editorial da empresa jornalística pode influenciar o 

processo de seleção dos fatos por diversas formas.  

         A política editorial direciona a disposição dos recursos da organização e a  

localização de espaços especificos, no produto jornalístico, com sua política de 

suplementos e sobre tudo de rubricas. A criação de espaços regulares, como 

suplementos e rubricas/ seções, tem consequências diretas sobre sobre o produto 

jornalístico de uma empresa poruqe a existência de espaços específicos sobre certos 

assuntos ou temas estimula mais notícias sobre esses assuntos ou temas, porque tais 

espaços precisam ser preenchidos. Tuchman (1973, p.87) salienta que as categorias  

de notícias produzidas ao longo do tempo criam espaços públicos que têm de ser 

preenchidos nos media, algo como a discussão sobre so últimos acontecimentos 

sobre a seleção brasileira de futebol, o esporte existe, e faz parte da agenda do 

leitor.  

         Sob outro aspecto os valores-notícia fazem parte das rotinas jornalísticas. As 

fontes podem influenciar o jornalista quanto aos valores-notícia dos 

acontecimentos e dos assuntos.   

         A direção da organização jornalítica (ou os donos do jornal) podem 

influenciar o peso dos valores-notícia através de sua política editorial, das razões 

pessoais, priorizando assuntos ou temas.  

         Os valores-notícia são elementos principais da cultura jornalística, no qual  e 

membros da comunidade interpretativa compartilham, as notícias e seus valores 

com o passar do tempo não são imutáveis com a evolução humana, com a  

sensibilização, nos diversoslugares do mundo, com as diversas formas de fazer 

jornalismo apartir da linha editorial.  

         Para definir o que é notícia é preciso observar e compreender os 

acontecimentos com base no comportamento humano e institucional.  Como foi 

salientado por BORDIEU, (1997, p.16), diferenças mais evidentes escondem 

semelhanças profundas: os produtos jornalísticos são “muito mais homogêneos do 

que se pensa”.  
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         Em PENA, (2006, p. 132) a divisão proposta por téoricos do jornalismo se 

baseiam em seis ações. Schudson, Shoemker e Reese sistematizada por Jorge Pedro 

Souza em “A notícia e seus efeitos”, mostra ações que guiam as práticas 

jornalísticas entre elas, ação pessoal - as notícias resultam parcialmente de pessoas 

e suas interações, ação social - as notícias são produtos das dinâmicas de dos 

constrangimentos do sistema social, ação ideológica - as notícias têm origem nas 

forças de interesse que dão coesão aos grupos, ação cultural - as notícias são 

produto do sistema cultural em que são produzidas  as ação do meio físico - as 

notícias dependem dos dispositivos tecnológicos que são utilizados na sua 

fabricação, ação histórica – as notícias são um produto da história, durante a qual 

interagem as outras cinco forças.  

         Na construção das seis ações em que Sousa, discute suas aplicações ele 

acrescenta a ação dos dispositivos tecnológicos utilizados no processo de coleta, e 

veiculação da notícia. E ao longo do tempo ele acredita na tendência de privilegiar 

uma ou outra ação, e essas ações se combinam.  

         SOUZA (2002, p.47) salienta o fator tempo como algo que transcenda a ação 

pessoal do jornalista e que encontra expressão nos constragimentos socio-

organizacionais e socioeconômicos que condicional o sistema jornalístico e na 

própria cultura profissional. Durkheim citado por (SCHULESINGER, 1977) 

salienta que o tempo é um do produto objetivado na vida social do homem do que 

uma categoria a priori.  

         Ação em que o profissional privilegia a ação pessoal. Este conceito se aplica 

aquele indivíduo que tem o poder de decidir se a informação será ou não utilizada, 

neste caso torna-se notícia o passou pela aprovação pelo portão da escolha. 

“Gatekeeper” quer dizer selecionador, neste caso o selecionador é o jornalista, o 

responsável pela seleção e veiculação da matéria.  

         Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1947, mas não se referia ao 

jornalismo, elaborado pelo psicólogo Kurt Lewin, que desejava estudar os 

problemas da modificação dos hábitos alimentares de um grupo social Lewin 

percebeu que existem canais por onde flui a sequêde comportamento relativo a um 

determinado tema. Canais que desembocam em uma zona filtro (o gate) que é 

controlada por aquele que tem o poder de decisão (o gatekeeper).  

         O primeiro teórico a aplicar este conceito ao jornalismo foi David Manning 

White, em 1950 que estudou o fluxo de notícias dentro dos canais de organização 
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dos jornais. O objetivo deste estudo era individualizar pos ponto sque funcionavam 

como portões.  

         O estudo de caso de um jornalista de meia idade, cuja função era determinar 

as notícias que deveriam ser selecionadas entre as centenas de despachos de 

agências que chegam diariamente no jornal. White o batizou de Mr. Gates. Durante 

uma semana, ele anotou os motivos que faziam com que Gates rejeitasse as 

notícias. White então concluiu que as decisões aconteciam de forma aleatória, 

subjetiva, arbitrária, dependente de juízo de valor baseados no conjunto de 

experiências, atitudes e expectativas do gatekeeper, o fator tempo foi um fator de 

muita importância, Traquina registra: “É interessante observar que quanto mais 

tarde no dia chegaram as notícias, maior era a proporção da anotação “sem espaço” 

ou “serviria”.  

         Apesar de nos anos seguintes esta teoria perder espaço, seria substituída por 

paradigmas como da construção social da realidade por exemplo. Em que estudo 

posteriores levaram á conclusão que as decisões do gatekeeper eram influenciadas  

por critérios profissionais, ligados ás rotinas produtivas da notícia e à eficiência e 

velocidade do que por avalição individual de noticiabilidade. Para Wolf, o mérito 

deste estudo era, individualizar onde a ação do filtro é exercido, explícita e 

institucionalmente. Verificar cmo a seleção é realizada, foi a problemática da 

questão, analisar os conteudos relativos à escolha do selecioandor, um destes 

contextos é o da organização profissional da redação.   

 

         4.1 Cultura e Mídia – O Suplemento Cultura De Zero Hora 

 

         Foi a partir da escrita que o rumo do pensamento evoluiu, a revolução 

impulsionou um novo processo cognitivo humano. A invenção da escrita aconteceu 

por volta de cinco mil anos antes de Cristo, pelos Uruk, povo situado ao sul da 

Mesopotâmia, atual Iraque, e apesar dos documentos mais antigos estarem em 

Sumério, a escrita cuneiforme que se resume em ideogramas, foram os Fenícios os 

primeiros a sistematizar o uso do alfabeto, apesar de registros arqueológicos 

indicarem tentativas anteriores como Canaã, Ugarit e Biblos.  

         De fato o alfabeto só foi inventado três mil anos após estas tentativas e os 

primeiros suportes da escrita foram tábuas de ferro sumérias, que inviabilizava a 

disseminação da informação, depois vieram as tabuletas de madeira, marfim, 
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bambu, pétalas de flor, peles, chumbo e estanho, até que os egípcios utilizaram o 

papiro como base para a escrita, Homero imortalizou “A Ilíada” através da 

comunicação oral, o papiro foi utilizado por ele, como cordas para barco.  

         Mas a escrita não foi aceita facilmente, Sócrates acreditava que o livro 

diminuiria os níveis de sabedoria e Platão considerava o alfabeto fonético causador 

da perda da memória das pessoas. Para a lingüista Lúcia Santaella, em Cultura das 

Mídias, ela salienta que de fato a perda se dá em nível individual, “o 

armazenamento do acervo humano não depende mais de um ou mais cérebros que 

desaparecerão com a morte dos indivíduos. Armazena-se fora do cérebro para 

transcender a morte”.   

         Na antiguidade os romanos fizeram os primeiros relatos diários sobre a vida 

social a e política no Senado, na época do Império afixavam a Acta Diurna Populi 

Romani, no muro da casa de César, que reunia as características do jornalismo 

periodicidade, atualidade e variedade.   

         A propagação da cultura escrita se deu com a invenção da imprensa, apesar 

da fama de Gutenberg, os verdadeiros criadores foram os chineses e o primeiro 

livro impresso data de 868, e a invenção do tipo móvel foi em 1040, ambos na 

China, a primeira impressão em xilogravura, em 764 antes de Cristo, foi no Japão.  

         O que consolidou a fama de Gutenberg foi entre elas a primeira impressão da 

Bíblia, em 1456. É inegável sua contribuição para a difusão e consolidação de 

línguas nacionais, a difusão da Reforma Protestante e da Contra-reforma, constituiu 

a indústria do livro e da imprensa periódica que se consolidou no século XIV e XV. 

Foi em Veneza, o centro informativo mais importante da Europa, surgiram as 

primeiras gazetas, ensaios para os primeiros jornais.  

          As metrópoles impediam o desenvolvimento da imprensa nas Américas, em 

1690 nos Estados Unidos é que surgiu The Public Ocurrences em 1690, que 

circulou por um breve período, após a fundação do primeiro informativo europeu 

em 1615. Nos Estados Unidos outras tentativas de implantação de periódicos 

impressos antes da independência obtiveram êxito: o Boston News Letter, de 1704, 

Boston Gazete de 1719 e o New England Journal de 1721. Os principais jornalistas 

da época foram os idealizadores da independência americana: Benjamin Franklin, 

Jonh Adams, Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. 

         No Brasil o jornalismo surgiu com chegada da corte portuguesa em 1808, 

coma circulação de forma clandestina do Correio Braziliense que fora editado pelo 
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gaúcho Hipólito José da Costa, em Londres. No combate a intenção republicana 

que ameaçava a monarquia D. João VI criou a Imprensa Régia, o jornal a Gazeta 

do Rio de Janeiro, bem como outros defensores da monarquia O Amigo do Rei e da 

Nação, O Bem da Ordem e O Conciliador do Reino.  

         Em 1821 são publicados os primeiros jornais apoiadores da República, o 

Diário Constitucional e o A Malagueta do estado da Bahia e a Sentinela da 

Liberdade na Guarita de Pernambuco.  

         Nesta época 1822, o Brasil já conquistara sua autonomia política e os jornais 

panfletários despontavam em vários estados, o Farol Paulista e o Observador 

Constitucional de São Paulo, O Precursor das Eleições de Minais Gerais e O 

Olindense de Pernambuco.  

         Escritores como José de Alencar e Machado de Assis no século XIX que 

impulsionaram o jornalismo literário.  

         No século XX, o jornalismo se assume como um produto não apenas da 

evolução do estilo jornalístico, mas do surgimento de novas tecnologias que 

propiciaram a produção em larga escala.  

          Através das inovações tecnológicas, o telégrafo, o telefone, o rádio, os 

satélites e a internet, permitiram o acesso às notícias em todo o mundo em um 

espaço de tempo reduzido. Surgem os jornais: The New York Times nos Estados 

Unidos, The Sunday no Reino Unido, Le Figaro na França, no Brasil os diários: 

Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, O Globo e Estado de São Paulo.  

         O surgimento dos cadernos de cultura, ou seja, do jornalismo cultural se deu 

no século XVIII, na França através da distribuição de panfletos literários e revistas 

que nasceu o jornalismo cultural com objetivo inicial de entreter as mulheres, que 

na época tinham diversão, sua função principal era casar, cuidar do marido e dos 

filhos, não podia trabalhar fora, ter profissão, cursar uma universidade, exercer 

cargo público, votar, ou ser votada.  

         Para muitas mulheres o melhor era servir a Deus, muitas viravam freiras, a 

mulher era educada para servir, as poucas que eram alfabetizadas podiam ler 

Literatura, Artes, Moda, Culinária, entre outros voltados para o público feminino, 

daquela época.    

         O marco do jornalismo moderno se deu a partir das Revoluções Francesa e 

Industrial nos séculos XVIII e XIX, neste período o interesse pelo jornalismo se 
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multiplicou bem como o número de jornais que surgiam por todos os lugares do 

mundo industrial ou pré-industrial.  

         A impressão em grande escala dos jornais, a partir da criação de impressoras 

a vapor e a utilização da publicidade contribuiu para a cobertura das despesas dos 

periódicos, o que ajudava com que o preço baixasse possibilitando que o maior  

número de pessoas tivessem acesso aos jornais, mudando o panorama do público 

leitor. Neste momento o jornalismo assume uma postura profissional e comercial, 

reinventando-se e ganhando estilo e código de ética. 

         No Brasil, os jornais dedicam à cultura um caderno diário, que segue anexado 

junto ao corpo principal do jornal – assim como o Caderno B do Jornal do Brasil, a 

Folha Ilustrada da Folha de São Paulo, o Caderno 2 do Estado de São Paulo, 

Segundo Caderno de O Globo.  

         Alguns profissionais que se dedicam ao jornalismo cultural: Ana Maria 

Bahiana, Ana Paula Sousa, Arnaldo Bloch, Bianca Ramoneda, Daniel Piza, Regina 

Zappa, Gisele Kato, Jamari França, Luiz Carlos, Marcelo Tas, Oscar Araripe, Paulo 

Francis, já falecido, Ricardo Feltrin e Ziraldo.  

        Grande parte das fontes no jornalismo cultural são divididas em:  

protagonistas (artistas, produtores culturais, curadores, empresários), autoridades 

(secretários de cultura, funcionários públicos, diretores de fundações, museus e 

bibliotecas), especialistas (críticos, teóricos, historiadores de Arte) e usuários (o 

público). 

         Como em todo campo jornalístico a pauta faz parte da apuração da 

informação, neste caso no jornalimo cultural estão inclusas toda área cultural, 

literatura, música, artes plásticas, teatro, televisão, cobertura de eventos entre eles, 

(festivais, exposições, vernissages), intituições que geram fatos e produtos 

(produtoras de cinema, estúdios, galerias, museus, bibliotecas, teatros e gravadoras, 

Ministério da Cultura e da Educação).  

         Geralmente para receber notícais de cultura estrangeira, os veículos utilizam 

os serviços de agências de notícias ou enviam repórteres correspondentes para 

outros países.   

         No Suplemento Cultura do Jornal Zero Hora, em suas oito páginas são 

reunidas informações e discussões sobre a cultura em seus vários seus aspectos e 

formas, dentre elas: Literatura, Música, Teatro, Shows, Televisão, Cinema, e 

outros.  



 26 

         A RBS - Rede Brasil Sul de Comunicações foi fundada por Maurício Sirotsky 

Sobrinho, em 31 de agosto de 1957. A sede está situada em Porto Alegre e a 

cobertura abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do 

Paraná, através de dos 8 jornais impressos, 25 emissoras de rádio, a Rede Gaúcha 

Sat possui 110 emissoras afiliadas em nove estados brasileiros, 18 emissoras de 

televisão; a TVCOM é uma TV comunitária, sendo 4 em processo de implantação  

(rede afiliada à Rede Globo), sites de busca na internet; o Terra primeiro site 

brasileiro, Hagah, agronegócio; Canal Rural, editora, gravadora; a Orbit Music, 

logística; a viaLOG, empresa de marketing; a Direkt, e responsabilidade social, que 

desde 1982 com a Fundação RBS, que hoje tem o nome de Fundação Maurício 

Sirotsky Sobrinho realiza ações de incentivo a região sul.  

         Neste ano em que comemora 50 anos, a RBS preparou uma exposição 

multimídia, que acontece de 01 de setembro a 18 de novembro de 2007 

denominada “No ar 50 anos de vida” com o slogan “Nossa vida, sua Vida”, a 

exposição mostra uma retrospectiva dos últimos 50 anos da história mundial.  

         O jornal Zero Hora é uma empresa situada em Porto Alegre, foi jornalística 

fundada em 04 de maio de 1964 em pleno regime militar, pertence ao grupo RBS, o 

formato é tablóide e o diretor é Marcelo Rech e os editores são Ricardo Stefanelli e 

Marta Gleich.   As seções que se revezam semanalmente dentro do jornal são: 

Geral, Mundo, Economia, Polícia, Política, Esportes, Segundo Caderno, Opinião, 

Donna, ZH, TV + Show, Empregos & Oportunidades, Meu Filho, Globaltech, 

Viagem, Casa&Cia, Digital, Vestibular, Gestão, Sobre Rodas, Ambiente, 

Gastronomia, Patrola, Campo & Lavoura e Cultura, o objeto de estudo. Os 

colunistas são: Ana Amélia Lemos, David Coimbra (esporte), Fernanda Zaffari (RS 

Vip), Gilberto Leal (Auto-Estrada - Caderno Sobre Rodas), Grazi Badke (Remix - 

Segundo Caderno), Ico Thomaz (Caderno Patrola), Luís Augusto Fischer, Luís 

Fernando Veríssimo, Lurdete Ertel (Informe Econômico), Marco Aurélio (Seção de 

Humor), Mário Marcos de Souza (Bola Dividida, Martha Medeiros, Mauren Motta 

(Caderno Patrola), Moacyr Scliar (A Cena Médica - caderno Vida), Nei Lisboa, 

Neyde Zys (Tecnologia da Informação - caderno ZHǓÄ Digital), Nico Fagundes, 

Olyr Zavaschi (Almanaque Gaúcho, Paulo Sant'Ana, Roger Lerina (Contracapa, 

Rosane de Oliveira (Página 10), Ruy Carlos Ostermann (Ruy Carlos Ostermann), 

Wianey Carlet (Wianey Carlet).  
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         A estrutura provém do tratamento editorial, na forma de apurar,  de abordar e 

redigir os fatos que dependem tanto da bagagem cultural e da experiência do 

repórter, como da ideologia que está presente tanto na empresa como na ética do 

profissional.  

    Jornalismo cultural, “é a cultura em movimento. Ele é, ou deveria ser na sua 

essência, a tradução da sociedade que está refletida nas artes e na produção 

cultural”. Esse comentário da editora Regina Zappa, do Caderno B, do Jornal do 

Brasil, ressalta um pouco a essência desta pesquisa.  

    Zappa comenta ainda que nos cadernos de cultura muitos elementos ficam de 

fora, outros são demasiadamente trabalhados. A informação cultural não deve se 

limitar à descrição do universo das artes. Regina Zappa reforça ainda que, é preciso 

promover o debate, a reflexão sobre as questões contemporâneas e intervir na 

discussão destes pontos. Se as manifestações culturais são a expressão mais 

palpável da identidade de um povo, não podem ficar à margem dos cadernos ditos 

de cultura.  

        Ela ainda tece comentários bastante interessantes salientando que: “Num país 

que não dá prioridade à educação, mas, pelo contrário, acostumou-se a desprezar 

sua importância, fica ainda mais acentuada a responsabilidade da imprensa como 

difusora e guardiã da cultura”. Para a mídia escrita, sobretudo, caberia então a 

tarefa de assinar um compromisso com a qualidade, a inteligência e a criatividade. 

Esses seriam elementos indispensáveis para um bom caderno de cultura, uma vez 

que o jornal é formador de opinião também nessa área. 

 

        4.2 A voz do “Cultura” 

 

         A entrevista com Eduardo Fernandes Veras, editor do Suplemento Cultura do 

Jornal Zero aconteceu por e-mail tendo como principal objetivo ter uma impressão 

mais externa, isto é, mais direta sobre os critérios que levam o editor a selecionar 

temas e que servirão de matéria para o Cultura.  

         Segundo Eduardo o objetivo do caderno Cultura de ZH é propor uma reflexão 

sobre temas do universo da cultura e da vida cotidiana, de forma um pouco mais 

aprofundada do que aquela que se lê todos os dias no jornal. O caderno, no atual 

formato (oito páginas e com o nome de Cultura), circula desde 1994. Ele não é 
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dirigido a um público específico mas a todas as pessoas interessadas no 

pensamento crítico.  

         Os títulos são trabalhados apenas um por capa. Ele diz respeito, geralmente, à 

matéria que está na página central. As seções não são fixas. De fixo, temos apenas 

dois colunistas que se alternam quinzenalmente: Cláudio Moreno e Celso Loureiro 

Chaves.  

       O caderno é feito por um editor e um diagramador. Eventualmente, um 

repórter do Segundo Caderno (ou mais raramente de alguma outra área do jornal) é 

chamado para fazer alguma matéria. Não é exigida nenhuma especialidade das 

pessoas que trabalham na Redação. Basta o diploma de jornalismo.  

         Quanto às questões da América Latina, não há um enfoque predeterminado 

sobre a mesma.  

         As pautas são decididas segundo critérios jornalísticos tradicionais: 

relevância, repercussão etc. 

         Falar sobre cultura é dissertar sobre uma questão imensa e muito complexa 

(rendida toda uma tese). Sucintamente, entendo por cultura aquilo que diz respeito 

às relações do homem em sua interação contínua com o mundo. Não sei se vale a 

pena pensar em  “cultura brasileira" ou "cultura latino-americana" nesses tempos de 

diluição de fronteiras culturais e de hibridizações. 

             

5 DESCRIÇÃO DO CADERNO CULTURA 

 

        Na observação destas quatro amostras, o caderno de Cultura apresenta as 

seguintes características: Literatura, Música, Atualidade, Ciência, História, 

Personalidades, Cinema, Brasil e Mundo. Estas categorias foram elencadas nos 

quatro exemplares selecionados nas oito páginas que cada um possui dos de meses 

de janeiro a abril de 2007.  

         No mês de janeiro, a primeira amostra “O prazer das palavras” na página 03, 

tem o tema literatura, “Nas coxas” remete a construção equivocada dos vocábulos e 

o comentário do doutor em Letras, Cláudio Moreno que explica a etimologia 

correta e a construção das palavras na Língua Portuguesa.  

         No mês de fevereiro, na mesma página, o tema é a música, os comentários 

adquirem um tom mais erudito porque refletem sobre as composições antigas com 

execuções com instrumentos contemporâneos.  
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         No mês de março, “O prazer das palavras” está na página 07 e se intitula 

“Isso é Grego para mim”, a expressão explica como a língua grega tão 

incompreendida pode estar tão presente nas expressões cotidianas do brasileiro, até 

mesmo um simples “Kai su, teknon!” traduzindo: “Você também meu filho!”. O 

grego empresta sua dramaticidade ao povo não menos latino esqueçamos então a 

enganosa frase “até tu Brutus, filho meu”, a frase correta é a segunda opção.    

         No mês de abril a música retorna com o título “Durma aqui” traz a lembrança 

dos tempos de criança, da inaptidão de compreensão dos largos apelos eruditos, o 

autor Celso Loureiro Chaves conta a fadiga de se ouvir uma peça do início ao fim 

sem dar uma cochilada.  

         Quanto à publicidade, as quatro edições contam com restrita publicidade, 

meia página em janeiro, duas meias páginas em fevereiro, um Box em março e 

meia página em abril.   

         As reportagens exploram do que se pode perceber de imediato no que se 

imagina a cultura latino-americana. As capas são discutidas no centro do caderno 

refletem também sobre outros temas, exemplificando: no mês de janeiro a capa traz 

a temática do envelhecer, a manchete é “Velho mundo novo” que remete a 

“Atualidade” que já é uma categoria dentro do caderno, uma realidade que alguns 

países da América Latina e da Europa têm em comum, estes países estão 

enfrentando em comparação com a Argentina uma igualdade na população jovem e 

idosa, verifica-se com o auxílio de infográficos um percentual balanceado entre 

estas populações. Neste caso a observação leva a crer uma possibilidade de 

comparação destes países de realidade bastante distantes. Reflete-se nesta 

reportagem a perspectiva econômica e comportamental que se oferece aos dois 

casos, latinos X europeus.   

         Em “Aquele outro 11 de setembro”, reportagem de Roger Lerina na 

contracapa do suplemento de janeiro que traz o lançamento de um documentário 

em DVD sobre o golpe militar no Chile, liderado por Augusto Pinochet, que 

culminou com a morte de Salvador Allende.  Surge então “o outro” subentendido 

no título. O outro 11 de setembro que se refere aconteceu nos Estados Unidos em 

2001, nas conhecidas torres gêmeas ou Wold Trade Center, o atentado vitimou 

centenas de pessoas e alarmou o mundo em relação à ameaça de terrorismo. As 

proporções foram mais evidentes pela disposição de recursos tecnológicos, o que 

possibilitou a exatidão das imagens, a visualização em tempo real dos 
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acontecimentos e a cobertura sistematizada que contribuiu para a popularização do 

fato.  

         Na semana da moda em São Paulo, a proposta é refletir de que forma pode-se 

consumir sem afetar o meio ambiente. As grandes marcas propõem à sociedade de 

consumo rever o comportamento que está se refletindo diretamente no planeta, 

todas as ações se manifestam no clima, que por sua vez está pedindo socorro e 

avisando que algo está errado, a utilização de materiais reciclados inclusive sacos 

de lixo são as novas tendências para as próximas estações. Também abaixo da 

página estão algumas explicações sobre o termo sustentabilidade que em 1712 foi 

mencionado pela primeira vez por Carl Von Carlowitz e apenas na segunda metade 

do século XX, é que o conceito moderno foi definido.  

         Na foto abaixo na página 05, jovens com máscara de gás na região da 

Ucrânia, lugar afetado pelo desastre de Chernobyl.   

         No mês de fevereiro nas páginas centrais 06 e 07 a categoria “História” conta 

quem foi Caio Prado Júnior, um abastado membro da sociedade aristocrata do 

Brasil que se rebela contra a injustiça social que presencia. Esta indignação, fez 

com que Caio rompesse com as oligarquias resolveu então filiar-se ao partido 

comunista, ingressando na política, percorreu o território nacional, lançou o livro 

Evolução Política no Brasil.  

         A visão de pessoas que observaram a situação do país e a criticaram 

contribuiu não apenas de uma forma evasiva que delineou o pensamento crítico da 

época, e que até hoje se tem notícia como forma de observar os indícios da 

impressão digital que se registrava no país naquela época e se reflete até os dias de 

hoje. A crítica aponta a sociedade que mantêm um comportamento individualista, 

que pouco se preocupavam com os problemas sociais. Esta mesma crítica delineou 

a obra dos autores que se consagraram, mas, principalmente Caio Prado Junior que 

sobe discutir sobre o subdesenvolvimento, a dependência, o escravismo e a 

permanência do poder sobre a necessidade da maioria, o que levou a construir uma 

trajetória sólida como grande historiador da realidade brasileira.  

         No mês de março “Entre deuses e centauros” traz em sua manchete o 

aniversário de 70 anos de Moacyr Scliar em 23 de março de 2007. O suplemento 

mostra a produção do cronista, romancista, ensaísta e titular da cadeira 31ª da 

Academia Brasileira de Letras.  
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         Na página 02 do mesmo mês, na seção Atualidade “O espaço íntimo na era 

digital” discute as novas tecnologias e sua utilização nos espaços públicos e 

privados. Com a possibilidade de criação de novas leis que dêem conta de punir a 

onda de invasão do direito privado onde prevê que privacidade, intimidade e sigilo 

são direitos no código civil brasileiro e que estão sendo seriamente ameaçados.  

           Tudo começou com o livro “1984” de George Orwell escrito no final da 

década de 40 que trazia o homem sendo todo tempo sendo prisioneiro da câmara. O 

uso saudável da internet proporciona rapidez, versatilidade entre outras vantagens, 

mas também geram seus problemas como os “spams” que fazem o usuário da rede 

perder o tempo, sem falar no custo para a retirada do lixo eletrônico.  

         Da página 03 “A toda hora em qualquer lugar” traz o comentário de Luis 

Fernando Veríssimo sobre os livros de Scliar e uma entrevista onde o autor fala 

sobre seu trabalho.  

         Nas páginas centrais 04 e 05 segue a entrevista que dá continuação às outras 

lembranças de Scliar, a infância no bairro do Bom Fim, a profissão de médico, o 

casamento, o nascimento do único filho, com a história da casca de banana, Scliar, 

molda com humor as várias fases do ser humano. A contra capa tem o 

complemento, em entrevista Scliar fala dos anos 70, dos difíceis anos da repressão.  

         Na página 06 do exemplar de março, a seção Lançamento traz “Poesia e 

política, nas canções de Bob Dylan e Chico Buarque”, que faz uma interpretação 

sobre as composições destes dois músicos, “Força de Lei” fala sobre as construções 

filosóficas e “O Direito no Cinema” reflete sobre a fala do cinema em relação ao 

direito aplicado e como alguns filmes podem discutir dentro das faculdades como o 

profissional deve proceder, uma possibilidade de leitura acadêmica.                

         A seção Atualidade traz a morte do ex- presidente russo Boris Yeltsin não 

como um fim, mas como uma forma de permanência de poder a partir das 

discordâncias ou aceitações, e talvez da herança política deixada por um político, 

que deixou sua marca enquanto vivo, e que se perpetuou sua imagem depois de sua 

morte, com uma permanente discussão ninguém é só bom nem só mau, na página 

07, uma entrevista com o historiador e professor da UFRJ Alexander Zhebit que 

fala sobre o personagem histórico para ambas as partes.   

        Na contracapa do mês de fevereiro, o show de Chico Buarque e a publicação 

de um livro pela Universidade de Caxias do Sul, neste livro, são analisadas as letras 

de música sob a ótica lingüística e interpretativa, construção e crítica. 
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  5.2 Análise  

 

        Observada as 32 páginas das quatro amostras do suplemento Cultura do jornal 

Zero Hora, a percepção sobre seus indícios são descritos da seguinte forma: a 

Cultura é utilizada como pano de fundo para a discussão e desenvolvimento de 

outras sub-temáticas como economia, atualidade, mundo, política, cinema, 

literatura entre outras possibilidades. Consegue se perceber que a discussão tem um 

título, um foco e sobre ele a construção e a interpretação levam à outras discussões 

e outros posicionamentos, com mais aprofundamento e abrangência. Temas que 

serviriam para informar sobre um determinado assunto retomam outras 

problemáticas, mas sem preocupação em desenvolver com comprometimento a 

temática Cultura Latino-americana, o que lamentável, mas sem dúvida o que 

decepciona muito é a realização da entrevista com o editor que deixou bem claro 

logo no início que este tema tem pouca relevância ou de uma maneira mais clara 

não tem uma importância especial para esta editoria, como se de repente a pesquisa 

se extinguisse ou não tivesse propósito. Tomado novos ares diante de material tão 

diversificado é impossível ficar imune e não se contaminar com as formas 

discursivas que levam às infinitas possibilidades. Discutir, especular, indagar, 

investigar, ações inquietantes que norteiam a alma do pesquisador e mais 

especificamente os sentidos são remexidos diante da riqueza que é observar o 

universo criativo tentando de muitas formas melhor compreender para narrar com 

maior exatidão a análise dos conteúdos do caderno Cultura.  

         Como conseqüência as pautas frias são utilizáveis porque sua discussão não 

cai no desuso, os assuntos não se extinguem. As seções ou ainda, categorias dentro 

do jornal não se repetem como literatura e música que se revezam quinzenalmente, 

dependendo do articulista são temas que foram categorizados a partir do momento 

em que todos os jornais, mesmo os não selecionados foram observados se pode 

concluir que é preciso mais que amostras mas a visão do todo para uma indicar um 

perfil do caderno.    

         A questão primordial da pesquisa é verificar como as questões da cultura 

latino-americana são visibilizadas neste caderno tão ricamente ilustrado e 

trabalhado nos mais infinitos temas, mas a simples menção com um título 

específico sobre o tema que se pretende observar não é constatável, através da 

menção ou tematização. A observação foi minuciosa, mas logo o assunto foi visto 
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com um “possível preconceito” na interpretação do que não se viu, na ausência de 

debates sobre. Segundo palavras do próprio editor, “não é dado uma importância 

maior à este tema, devido um critério de escolha da temática a ser trabalhada”. 

Critérios de noticiabilidade da editoria, das reuniões de pauta, das seleções do que 

vai virar notícia e do que cai.   

         O que resta desta enorme cadeia que é a discussão das várias categorias: 

economia, atualidade, cinema, literatura, música, estes indícios que sugestionam a 

discussão sobre uma ótica mais reflexiva, no momento que utiliza meios que levam 

a outro nível de compreensão, especulativo e exigente do leitor, principalmente 

daquele que possui um pouco mais de conhecimento de causa, não é algo 

diretamente constatável.   

        Sem que haja uma indicação direta sobre o tema cultura latino-americana, por 

que não há citação substancial que possa remeter a discussões que necessita de 

interpretação e remete ao sujeito que possui um conhecimento prévio sobre o 

assunto uma realidade que não é comum a todo leito, e nem pode, uma das formas 

de se fazer jornalismo é informar retomando o assunto, recontando e adicionando 

novos dados. Os textos são um tanto herméticos, indicando nível de compreensão 

mais rebuscado.      

        Como exemplo “Um outro 11 de setembro”, título da matéria da amostra do 

dia 06/01/2007 na contracapa remete ao 11 de setembro de 2001, que a maioria das 

pessoas conhecem o ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, neste 

caso tem como referencia um outro fato histórico, mais antigo, consequentemente 

menos conhecido porém de maior proximidade da com os latino-americanos a qual 

possui realidades sociais, econômicas e históricas com maior fator de ligação, um 

reconhecimento imediato um pertencimento que prega os estudos culturais de 

comunidades irmãs, o que remete à uma análise que leva a construção de uma 

identidade comum.  

         Alguns indicativos que dificultam o reconhecimento de fatos menos 

contemporâneos é que a mídia não possuía o mesmo aparato técnico do primeiro 

acontecimento para o relato do segundo o que impede que nos que inviabiliza a 

mesma reconstituição ou com a mesma ênfase. Neste caso o que interessa é a forma 

como estes fatos são contados de que forma é veiculada nos meios de comunicação 

ampliando seu foco e elevando sua impressão, também existe a questão que nos 
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últimos anos o terrorismo é outro indicativo, antes não havia discussão porque não 

fatos e atualmente é realidade de muitos países.  

         As discussões surgem de forma à elencar outros elementos que geram uma 

reflexão sobre os fatos atuais e mais antigos, uma costura entre o passado e o 

presente que se desenrola durante toda a leitura. Não basta apenas interpretar o 

texto é preciso também ter um conhecimento sobre os antecedentes do tema 

principal, deste modo a apreensão dos fatos relatados tem um maior 

aproveitamento.  

        A linguagem trabalha termos eruditos e os transforma em termos populares, 

que levam à uma maneira mais perceptível mesmo os complexos tornam-se fáceis 

de compreender.     

         A ligação entre os Estudos Culturais e esta pesquisa não está apenas na 

temática da cultura latino-americana, mas no “pertencimento” que ambas 

desenvolvem. Não existe propósito específico para o desenvolvimento da temática 

em questão, os temas são elencados e abordados conforme a pauta, a apuração e a 

edição a partir da decisão da editoria. Neste caso se pode concluir que,  através dos 

conceitos das Teorias do Newsmaking e do Gatekeeper que salientam os critérios 

de noticiabilidade e de seleção da notícia, conceitos que norteiam as práticas 

jornalísticas que estão em consonância com as atividades do jornal Zero Hora, que 

desenvolveram a temática de forma menos aparente e vigorosa sem privilegiar este 

ou aquele tema. 

         Um dos aspectos principais de percepção da existência do tema é a 

comparação entre uma data e outra no título da matéria de contracapa da primeira 

amostra, a partir daí é que se aponta: a temática existe e é visibilizada 

indiretamente.     

         Para concluir é perceptível que a cultura latino-americana é discutida com 

uma visibilização mais sensível, ou seja, mais tênue, mesmo que não esteja 

claramente descrita, faz parte do conteúdo interpretativo, por isso, mesmo não 

havendo a inserção direta da temática cultura latino-americana, observa-se a 

presença intrínseca e indícios que levam à compreensão que a Cultura latino-

americana é visibilizada e discutida no caderno Cultura do jornal Zero Hora, não 

como mereça, mas como a editoria do caderno Cultura acredita ser interessante 

para os leitores observá-la. .  
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        6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        Considerando que esta pesquisa investigou e analisou a visibilidade da cultura 

latino-americana no suplemento Cultura do jornal ZH constatou-se que, a 

existência mesmo que tênue das questões veiculadas no suplemento Cultura seja 

decorrente do tratamento editorial, do processo de seleção e dos critérios de 

avaliação do editor. Em decorrência a esta forma de desenvolver a temática 

observou-se que não há um prejuízo, mas uma ausência aparente sobre as questões 

que não são discutidas porque deixam de fazer parte da agenda de discussão do 

leitor. A tentativa de promover estas questões num espaço público tão (re) 

conhecido pode influenciar na construção de processos de civismos e identidade 

que desenvolva as comunidades que compartilham de tal pertencimento, 

inicialmente por esta ser uma empresa de cunho regional poderia levar a crer que 

exista um tendencionismo, o que de fato não ocorre. A forma secundária como 

apresenta o tema latino-americano, não intencionalmente, pode ainda reconhecer 

algumas necessidades e trabalhar estas questões. Através de uma leitura mais 

aprofundada dos elementos do discurso que primeiramente tendem a apontar um 

objetivo enunciando uma questão como do segundo 11 de setembro, o de 2001, 

através da compreensão dos fatos se constata a primeira alternativa, o 11 de 

setembro de 1973, mas que a ligação de ambos remete a uma compreensão maior 

sobre todo o contexto histórico, os golpes militares e a era do terrorismo, resta a 

feliz conclusão, esta forma contribui para uma maneira mais ampla de analisar o 

conjunto de acontecimentos, encurtar distâncias para o saber. O desenvolvimento 

das questões de interesse da comunidade latino-americana tem o propósito de 

discutir e dinamizar o processo de pertencimento através da cultura nos seus vários 

aspectos, através da análise crítica dos conteúdos enunciados pelo caderno Cultura 

que proporcione a tomada de decisões, pois o meio impresso também tem esta 

finalidade de formar opiniões de maneira que a partir de uma proposta o leitor 

possa tirar suas conclusões da compreensão e interpretação de seus conteúdos. 

Estes questionamentos são possíveis se os leitores tiverem acesso aos seu suporte, 

para que o debate público sobre as questões mais íntimas sejam despertadas é 

preciso que haja também o interesse de discussão destes temas. O aprofundamento 

desta pesquisa pode seguir por outros passos e construir outros trabalhos com 

propostas diversas, mas, que setor social seja a principal fonte de interesse para 
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estreitar o processo de construção de uma sociedade mais informada, consciente, 

portanto mais crítica. De todo modo as escolhas fazem parte permanentemente da 

vida do pesquisador, a cultura latino-americana traz um universo rico que pode ser 

explorado de inúmeras formas. Este recorte é mais um olhar, uma reflexão sobre 

uma realidade, sobre um tema e que pode ser visualizado e interpretado de outras 

tantas maneiras, porque o campo da comunicação social é infinito de problemas e 

propostas que não se extinguem. Esta também é uma maneira de dinamizar as 

teorias da comunicação no intuito de construir uma ponte que leve estudantes à 

partilhar dos problemas sociais que podem ser discutidos dentro das academias 

como forma de promover processos de busca pela civilidade e conhecimento dos 

direitos do cidadão.  Buscando visualizar como é o tratamento da cultura-

americana, conclui-se que ainda faltam ações que mude a realidade da forma de 

desenvolver as questões da cultura latino americana, tais observações, acreditando 

que o agregar do conhecimento teórico e o exercício da profissão façam mais 

próximas as realidades, aproximar estas duas distâncias, e que fundamentalmente 

esta pesquisa auxilie na construção de indivíduos mais críticos indicando temáticas 

que podem ser melhor trabalhadas como no caso desta, que buscava mapear a 

forma discursiva que o caderno Cultura reserva ao tema cultura latino-americana 

mesmo que de uma forma pouco significativa, se percebe que a cultura pode servir 

de elo na construção da civilidade e na busca por cidadania, na tentativa de 

promover a reflexão sobre as problemáticas sociais a partir da leitura da agenda 

midiática, no que ela visibiliza e no que ela torna invisível. 
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                                                     8 ANEXOS 


