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RESUMO 
Este trabalho busca nos critérios de noticiabilidade, elementos para uma hipótese de identidade 
cultural gaúcha através da análise do Jornal do Almoço, da RBS TV. Trata-se de uma análise sob 
amparo teórico-metodológico dos Estudos Culturais, cujo foco se dirige a edições do telejornal, 
selecionadas por conveniência, destacando as matérias e os comentários dos apresentadores. 
Como resultado se verifica por meio do estudo de caso os registros de notabilidade da cultura 
gaúcha, nos fatos e cenas do telejornal. 
Para entender a identidade cultural, partiu-se do reconhecimento de que se há pontos de 
similaridades que produzem as identificações entre os sujeitos que constroem uma identidade. 
Com isso, vê-se esta produção através dos pontos críticos de diferença. Este trabalho está 
organizado em três partes, sendo duas teóricas e uma mais empírica, e seus respectivos capítulos, 
além da Introdução e Conclusão. 
 
Palavras-chave: Telejornalismo; identidade cultural; gaúcho. 
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INTRODUÇÃO 
 

A delimitação desta pesquisa encontra-se no estudo de caso de edições de diferentes dias, 

do telejornal da mais antiga afiliada da Rede Globo, a Rede Brasil Sul de Televisão (RBS TV), 

Jornal do Almoço, que se utilizaram de representações da identidade regional no contexto da 

apresentação. Com esse objetivo, o desenvolvimento desta pesquisa guarda sua referência inicial 

nas questões identitárias construídas, mantidas e extremamente popularizadas – em termos de 

ampla divulgação na esfera social e midiática – pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. 

A questão problema ocupou-se em identificar como se dão os processos de identidade 

com a cultura gaúcha nas notícias, e no que se refere aos acontecimentos jornalísticos e fatos 

registrados pelo Jornal do Almoço “JA”, tendo-se por parâmetro o cânone identitário criado, 

sustentado e popularizado pelo MTG. 

O corpus foi formado por três telejornais, e o período de coleta ficou delimitado em três 

meses: julho, agosto e setembro de 2011. Trata-se de uma análise sob amparo teórico-

metodológico dos Estudos Culturais e, assim investiga-se, nas cenas selecionadas, a produção de 

identificações com o telespectador, o gaúcho. 

Registros estes que servem de guias para as análises que este estudo procede adiante, a 

título de observação e comparação dos critérios de visibilidade dos acontecimentos factuais e 

estruturas que indicam identidades e diferenças culturais nos modos de produção do Jornal do 

Almoço “JA”.  

Uma maneira de pensar a identidade cultural parte do reconhecimento de que se há pontos 

de similaridades que produzem as identificações entre os sujeitos que constroem uma identidade, 

esta também é produzida através dos pontos críticos de diferença. 

No entanto, para articular a reflexão sobre as identidades e diferenças que se desenham na 

esfera da produção do telejornal, aplica-se conceitos e trata-se de examinar, sob determinados 

fatores de noticiabilidade, a seleção que define o que é factual e o que deve ser veiculado com 

relação ao seu público, o telespectador. Dessa forma, busca-se identificar como a identidade 

cultural gaúcha é articulada com os critérios de noticiabilidade no Jornal do Almoço. 

A dinâmica da identidade cultural gaúcha se mostra em relação aos demais brasileiros, 

acentuando as diferenças de linguagem e modos de aproximação. Para área da comunicação 

social poderá ficar visível o modo de criação de identidade e de conservação do seu público, 

destacando uma linguagem diferenciada para um público específico. 
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Nestes meses de avaliação (julho à setembro de 2011), está em destaque a circulação de 

conteúdos do Jornal do Almoço, da RBS TV de Santa Maria, a abordagem dos fatos, desde o 

anúncio dentro do estúdio à reportagem produzida fora. A análise de como o newsmaking 

constrói e apresenta a informação e a observação como é feita a seleção do que vai virar notícia, 

como os gatekeepers escolhem as notícias do programa. O conteúdo, o ritmo narrativo dos textos, 

incluindo edição, traços linguísticos e marcas do gaúcho são questões que se busca esclarecer ao 

longo deste trabalho. Será possível avaliar de que maneira o telejornal é pensado e se existem ali 

critérios de noticiabilidade que buscam a identidade gaúcha com o telespectador. Ainda, procede-

se uma avaliação do fazer jornalismo em televisão e de que forma ela colabora para circulação de 

conteúdos que chegam até a casa de milhares de gaúchos. Sabe-se que outras dúvidas irão surgir 

durante o processo, mas toda interrogação é fundamental para o andamento desta pesquisa, diante 

de um programa que nasce todo o dia. 

A escolha deste tema foi por o autor da pesquisa se identificar com o veículo televisão e 

também com o Jornal do Almoço. O gosto pelo telejornalismo e o interesse em aprender e 

compreender melhor este universo em constante modificação e objeto de estudo de grandes 

pesquisadores justifica a elaboração deste trabalho. É uma pesquisa que irá colaborar para a 

formação e colocação deste futuro profissional no mercado de trabalho, ampliando a maneira de 

pensar telejornalismo, inclusive, possibilitando o pensar de novos profissionais da área que 

possam colaborar com o desenvolvimento deste produto que ainda tem muito a apresentar aos 

brasileiros e ao mundo. 

A pesquisa que começou a ser pensada durante a aula de Métodos e Técnicas de Pesquisa 

em Comunicação, entre agosto e dezembro de 2010, chega ao seu final. Durante as páginas 

seguintes o autor trabalha o objetivo geral proposto, permeado pelo problema, querendo assim, 

ressaltar as marcas da identidade cultural gaúcha, e que telespectador é esse que assiste o 

programa e se identifica.  

Para isso, no referencial teórico é apresentado a defesa de autores que apontam questões 

sobre identidade e diferença cultural, até o gaúcho e sua relação com o estado. A identidade e a 

diferença cultural acentuam a problemática desta pesquisa que faz sua análise baseada nos 

Estudos Culturais, com posicionamentos, de Raymond Willians, Zigman Baumam, entre outros. 

Por fim, a analise do corpus que compreende vídeos de uma edição de cada mês: julho, 

agosto e setembro. No total, seis edições serviram para mostrar a identidade cultural gaúcha 
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apresentada no Telejornal do Almoço, de Santa Maria nos dois primeiros blocos e de Porto 

Alegre, no restante do programa. 

Para tanto, este trabalho se organiza em segundo capítulo, que se segue a este, onde 

constrói o referencial teórico do estudo, composto pelas teorias sobre rotinas produtivas, valores 

notícias, critérios de noticiabilidade e a identidade. 

No capítulo 3 se desenvolve o relato sobre os procedimentos metodológicos que norteiam 

o trabalho. O capítulo 4 abriga as edições selecionadas do Telejornal. Um capítulo dedicado às 

considerações finais e a lista de referências bibliográficas completam o relatório deste Trabalho 

Final de Graduação. 
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CAPÍTULO 1 - REFERÊNCIAS TEÓRICAS 
 
1.1 - JORNALISMO E INFORMAÇÃO 
 
 

Segundo o relatório da ANDI, vale lembrar que, nas sociedades contemporâneas, o 

provimento de informações sobre o mundo é função de sistemas específicos, dentre os quais 

aqueles que constituem o jornalismo. Partindo da idéia de que o jornalismo tornou-se estruturante e 

intermediador das relações nas sociedades modernas, por meio de uma representação do espaço 

público e, desta forma, indispensável aos cidadãos para acesso à informação, o relatório adota o 

entendimento de Giddens sobre os sistemas que operam na sociedade, dentre eles, o jornalismo como 

um sistema perito, promotor da reflexão.  

O sistema perito exige, da parte de seus clientes ou consumidores, a confiança em sua 

competência específica. É o caso do jornalismo: sem credibilidade, as informações providas pela 

mídia perdem relevância. Em se tratando de jornalismo, na maior parte das vezes, a possibilidade 

de replicação de experiências pregressas não existe; a confiança em um determinado noticiário 

não se dá pela vivência, mas graças a noticiários concorrentes, que apresentam conteúdo similar.  

 
Diante de tal análise, podemos dizer que a crença depositada na cobertura jornalística pelo 
consumidor de informações pode ser dividida em três elementos. Primeiro, na escolha 
acertada, entre a infinidade de eventos que ocorrem a cada dia, de quais mereceriam ser 
alçados à condição de “fatos jornalísticos”. Depois, dentre os eventos eleitos, na correta 
formatação dos elementos a serem noticiados, considerados limites de tempo e de espaço 
(framing). Por fim, a confiança na veracidade – conceito que varia conforme o receptor da 
informação – dos fatos relatados. A imprensa possui, assim, uma espécie de monopólio 
quanto à seleção e configuração das notícias, que acabam sendo apresentadas como “a” 
realidade (ANDI, 2007, pág. 50). 

 

Essa confiança ampara-se em experiências anteriores ou de outras pessoas, que apostaram 

na divulgação de determinada noticia, a qual chegou ao destino desejado. O jornalismo, 

entendido como uma prática responsável de produção de sentido para os fenômenos sociais 

demanda que os profissionais tenham uma sólida formação e se pautem a partir de rotinas 

produtivas, valores notícia e critérios de noticiabilidade. 

 
 

1.2 - AS ROTINAS DE PRODUÇÃO 
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Fatos e acontecimentos chegam às redações a todo instante por meio de agências de 

notícias, assessores de imprensa, até mesmo pelos telespectadores. Nesse fluxo de informação, os 

jornalistas fazem a seleção do que é mais importante para transformar em notícia. Segundo 

Nelson Traquina (2001, p.63), “as notícias são um resultado de processos de interação social 

entre jornalistas, entre jornalistas e a sociedade, e entre os jornalistas e suas fontes de 

informação”. Traquina cita o teórico Robert Hackett, que diz que diversos fatores constroem as 

notícias. 

 
Os critérios da noticiabilidade, as características tecnológicas de cada 
meio noticioso, a logística da produção jornalística, retraimentos 
orçamentais, inibições legais, a disponibilidade da informação das fontes, 
a necessidade de contar ‘estórias’ de modo inteligível e interessante a um 
determinado público, a necessidade de empacotar a notícia de um modo 
que seja compatível com o imperativo comercial de vender as audiências 
aos anunciantes, e as formas de aparência dos acontecimentos sociais e 
políticos. (HACKETT apud TRAQUINA, 2001, p.63) 
 

Já está claro que um fato vira produto jornalístico depois de passar por várias pessoas. 

Contudo, é uma pessoa que vai aprovar as sugestões dos jornalistas e dizer qual delas irão ao ar e, 

dentre elas, as que vão ganhar mais destaque. 

É relevante destacar que a notícia é uma representação da realidade e não esta última em 

si. A notícia tem sentido por estar vinculada ao senso comum e contextualizada histórica e 

culturalmente. Por este motivo é que surge a questão dos critérios de noticiabilidade, pois serão 

eles que irão interferir diretamente sobre a notícia, desde o seu processo de produção até a 

divulgação, (embora estes critérios não sejam explícitos ao seu público) e mais ainda, filtrar 

dentre os acontecimentos, quais terão o estatuto de notícia. 

As notícias de jornal, de rádio, de televisão e de portal são semelhantes na utilização dos 

mesmos temas, conceitos e fórmulas, na construção de uma mesma “linha”, que acaba dando 

significado e identidade aos acontecimentos. 

Para se falar sobre critérios de noticiabilidade, devemos levar em conta três dos principais 

conceitos do jornalismo: newsmaking, gatekeeping e agenda-setting, pois estas teorias explicam o 

que faz com que um determinado acontecimento seja considerado acontecimento ou não. 

O newsmaking descreve a rotina produtiva, ou seja, o processo e transformação do 

acontecimento em notícia. E as pesquisas sobre esta teoria são “uma primeira tentativa, em nível 

empírico, para descrever as práticas comunicativas que geram as formas textuais recebidas pelos 
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destinatários” (WOLF, 1994, p.226). O newsmaking engloba o jornalista, a organização na qual 

ele trabalha e todo o processo produtivo. 

Já a hipótese do agenda-setting refere-se ao fato das mídias agendarem os 

acontecimentos, inclusive a formação da opinião pública. O que os meios publicam hoje 

estabelece uma linha de ação que identifica acontecimentos relatados amanhã como sendo 

noticiáveis, e a sua publicação confirma a validade da decisão do primeiro dia e aponta para 

acontecimentos ainda mais longe no futuro como sendo merecedores de cobertura (TRAQUINA, 

1993). 

O agenda-setting não decide sobre os fatos que são mais relevantes a serem divulgados, 

no entanto, interfere diretamente sobre os temas da pauta que ganharam um grau maior de 

interesse do seu público. Os assuntos são escolhidos por diversos fatores, mas os principais dizem 

respeito às diversas pressões sociais, principalmente aquelas que englobam a opinião pública. 

O Gatekeeper é uma teoria criada com base na observação da seleção de notícias feitas 

pelo editor de um jornal, aquele que “guarda os portões” do meio, decidindo o que entra e o que 

não entra no noticiário. Ou seja, esta teoria trata dos diversos filtros pelos quais um 

acontecimento passa antes de virar notícia. 

 
 

1.3 - OS VALORES NOTÍCIA 
 
 

No campo do jornalismo, os valores-notícia estão diretamente ligados às rotinas 

produtivas e aos critérios de noticiabilidade. Por sua formação, o jornalista tem uma visão 

diferente das demais pessoas, desta forma, ele é capaz de fazer uma seleção pessoal sobre os fatos 

que considera mais importantes. Há dois tipos de valores-notícia: de seleção ou construção. O 

primeiro está ligado aos critérios utilizados pelos jornalistas na hora de fazer a seleção dos 

acontecimentos, ou seja, o que será transformado em notícia e o que não passará de um fato sem 

divulgação na mídia. Já o segundo, diz respeito a tudo que será levado em conta na hora de se 

construir uma notícia. 

Para Mauro Wolf (1994), os valores-notícia de construção são elementos incluídos na 

notícia durante o processo de produção, “sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser 

omitido, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento como notícia”. A 

amplificação, a relevância e a consonância são elementos possíveis de se utilizar na construção. 
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A relevância refere-se à importância que o fato possui para as pessoas. A consonância implica 

dizer que o fato deve estar inserido em um contexto conhecido. 

Os valores-notícia e a organização jornalística correspondem à política editorial da 

empresa, que pode influenciar o jornalista no processo de coleta dos acontecimentos. A criação 

de espaços que tratam de um tema específico estimula a elaboração de notícias referentes ao 

assunto, pois é necessário preencher os espaços destinados. 

A mídia que noticia os fatos que ocorrem no dia-a-dia destina um amplo espaço para 

alguns assuntos e questões, que por vez são do interesse das grandes massas (TRAQUINA, 

2005).  

Traquina trabalha com outros critérios que são importantes para justificar os valores-

notícia: a notoriedade, o prestígio e a fama dos envolvidos são quesitos fundamentais para 

classificar os acontecimentos como notícia. Além disso, a proximidade, já que a distância 

geográfica serve como forma de avaliação para a seleção das notícias; a relevância, que serve 

como forma de classificar os assuntos que terão impacto sobre a vida das pessoas; o tempo, 

responsável por noticiar fatos atuais ou referir fatos que já aconteceram; a notabilidade, 

responsável por tornar notícia acontecimentos que envolvam muitas pessoas, ou então, fatos 

inusitados ou insólitos; o inesperado, que rompe com as expectativas da comunidade jornalística; 

o conflito ou a controvérsia, representado pela violência física ou simbólica; a infração, ou seja, a 

quebra de regras, o crime como notícia. (TRAQUINA, 2005).  

Nos valores-notícia de seleção, existem alguns critérios contextuais, que são o contexto do 

processo de produção das notícias. Faz-se, então, uma breve apresentação destes critérios. 

Começa-se com a questão da disponibilidade, ou seja, a facilidade de cobertura em certos 

acontecimentos. Passa-se então, para a questão do equilíbrio, onde os fatos deixam de ser notícia 

na atualidade por terem sido no passado. Chega-se na visualidade, onde a imagem é decisiva para 

a seleção ou não da notícia. Ressalta-se, também, a questão da concorrência, que existe de forma 

direta e indireta entre as empresas jornalísticas. Por último, chama-se a atenção para a questão do 

dia noticioso, uma vez que existem dias com muitos acontecimentos com valor-notícia e outros 

sem qualquer acontecimento que possa ser considerado um valor-notícia. (TRAQUINA, 2005).  

Os valores-notícia de construção podem ser entendidos pela seleção de todos os 

acontecimentos que de alguma forma se tornam relevantes para a criação de uma notícia. Pode-se 

citar como exemplos: a simplificação (uma notícia fácil de ser entendida toma o lugar de uma 
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muito complexa); a amplificação (quanto mais forte for uma notícia, mais ela será notada); a 

relevância (a notícia só será notada se ela der sentidos aos acontecimentos); a personalização 

(valorização das pessoas envolvidas) e a dramatização, que é o reforço do lado emocional 

(TRAQUINA, 2005).  

Segundo o autor, entende-se por notícia todo acontecimento que ocorre quando tudo é 

inesperado, ou seja, é algo inusitado, que envolve várias pessoas e que de alguma forma possui 

ligações com os diversos critérios de noticiabilidade abordados nos parágrafos anteriores. 

Os valores/notícias interferem na seleção e escolha dos acontecimentos a transformar em 

notícias. Como segundo aspecto, são considerados critérios de relevância e que estão espalhados 

por todo o processo de produção desde a seleção até ao produto final. A definição do que é 

importante e interessante para ser noticiado perpassa pelo reconhecimento de quatro variáveis 

que determinam essa natureza dos valores/notícia, sendo elas: o grau, o nível hierárquico das 

pessoas envolvidas, o impacto e o interesse, o número de pessoas envolvidas, a relevância e o 

significado diante do que pode ainda repercutir sobre o acontecimento. (TRAQUINA, 2005).  

A política editorial da mídia é um dos critérios noticiabilidade que sempre marcam 

presença nos noticiários, pois os fatores organizacionais, cada vez mais, influenciam a construção 

da notícia: tempo, dinheiro e competência, a dependência das contas de propaganda, políticas 

editoriais, o desempenho da concorrência, entre outros. 

A abrangência da notícia é outro critério de grande importância, pois é ela que irá 

determinar o público que terá acesso àquela informação. O fator tempo e proximidade também 

são relevantes. O primeiro, pelo simples fato dele determinar quando a notícia acontece – agora 

ou no máximo daqui a pouco. O segundo, porque as pessoas têm grande interesse pelo que 

acontece ao seu redor, próximo de si. Há certas exceções quanto a este último, pois as pessoas, de 

um modo geral, também gostam de estar interadas por problemas de outras regiões que acabam 

ganhando repercussão mundial, como por exemplo: Guerra do Golfo, Furacão Katrina, Tsunami, 

entre outros. 

Fatos que envolvem pessoas importantes também são levados em conta e tornam-se 

notícia através do critério de proeminência, podendo estar associado à raridade, à exclusividade 

que também são critérios de noticiabilidade que norteiam as notícias das mídias. A efeméride, no 

caso da análise que este trabalho procede no capítulo 4 está presente na data que o tema é 

destaque. A edição de 20 de setembro, quando se comemora o Dia do Gaúcho é uma das 
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estudadas. Além do processo de construção, é visto como o Tradicionalismo e as questões de 

identidade gaúcha são mostradas para o telespectador. 

Já, entre os critérios de noticiabilidade a figura do gaúcho está associado a vários fatores, 

entre eles a agenda-setting. A preparação do telejornal apresentado na data de mais ênfase da 

Semana Farroupilha, o dia 20 de setembro, é trabalhada há bastante tempo. Com isso, entrevistas 

são agendadas e o material é abrangente em relação ao tema. E o produto apresentado mostra a 

identidade do gaúcho, o telespectador. 

 
 

1.4 - IDENTIDADE E DIFERENÇA CULTURAL 
 
 

Em seu artigo Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual, Kathryn 

Woodward (2000) aponta que a representação atua simbolicamente para classificar o mundo e as 

relações no seu interior. Para ela, as identidades culturais precisam de conceitualização a fim de 

que se possa compreender como funcionam e dividi-las em diferentes dimensões. 

A identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação 

simbólica relativamente a outras identidades “na afirmação das identidades  nacionais, por 

exemplo, os sistemas representacionais que marcam a diferença podem incluir um uniforme, uma 

bandeira” (WOODWARD, 2000). No caso da identidade regional, como a que se pretende 

analisar, as marcas estão na fala com sotaque, na vestimenta, em hábitos e atitudes e até mesmo, 

na produção de conteúdo. O conceito de identidade pode estar ligado com as representações. 
 

Por que estamos examinando a identidade e a diferença? Ao examinar sistemas de 
representação, é necessário analisar a relação entre cultura e significado (Hall, 1997). Só 
podemos compreender os significados envolvidos nesses sistemas se tivermos alguma 
ideia sobre as quais posições-de-sujeitos eles produzem e como nós, como sujeitos, 
podemos ser posicionados em seu interior. Aqui, estaremos tratando de um outro momento 
do “circuito da cultura”1: aquele em que o foco se desloca dos sistemas de representação 
para as identidades produzidas por aqueles sistemas (WOODWARD, 2000, p.16). 

 

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação ocorre 

tanto por símbolos quanto por formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da 

                                                 
1 A autora se refere ao circuito da cultura, de Du Gay e outros pesquisadores, que se encontra analisado, em língua 
portuguesa, em: ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo 
analítico de integração da produção e da recepção. Comunicação Mídia e Consumo, Vol. 4, No 11 (2007), p. 115-
135. Disponível em  http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/115/113. Acesso em 31out 2011. 
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diferença: a identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas formas de diferença – a 

simbólica e a social – são estabelecidas, ao menos em parte, por meio de sistema classificatório, 

que aplica um princípio de diferença a uma população de tal forma que seja capaz de dividi-la em 

ao menos dois grupos opostos. 

Cada cultura tem suas próprias e distintas formas de classificar o mundo. A cultura 

propicia sentidos ao mundo social, assim, pode-se construir significados. O sistema partilhado de 

significação é, na verdade, o que se entende por cultura:  
 

A cultura, no sentido dos valores públicos padronizados, de uma comunidade, serve de 
intermediação para a experiência de indivíduos. Ela fornece, antecipadamente, algumas 
categorias básicas, um padrão positivo, pelo qual as ideias e os valores são 
higienicamente ordenados. E, sobretudo, ela tem autoridade, uma vez que cada um é 
induzido a concordar por causa da concordância dos outros (DOUGLAS apud 
WOODWARD, 2000, p.42). 

 

Em ensaio justamente intitulado “A produção social da identidade e diferença”, Tomás 

Tadeu Silva (2000) explica que identidade e diferença estão em estreita conexão com as relações 

de poder, por isso, as identidades nacionais podem assumir um teor manipulador, 

predominantemente ideológico e, por vezes, segregacionista: “O poder de definir a identidade e 

de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a 

diferença não são, nunca, inocentes” (SILVA, 2000, p. 81). 

A identidade e a diferença se traduzem em declarações sobre quem pertence e que não 

pertence a determinado território, a um grupo. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, 

fazer distinções sobre o que fica dentro ou fora. Essas demarcações afirmam, ao mesmo tempo, 

relações de poder. 
 

Já sabemos que a identidade e a diferença estão estreitamente interligadas a sistemas de 
significação. a identidade é um significado – cultural e socialmente atribuído. A teoria 
cultural recentemente expressa essa mesma ideia por meio do conceito de representação. 
Para a teoria cultural conteporânea, a identidade e a diferença estão estreitamente 
associadas a sistemas de representação (SILVA, 2000, p. 89). 

 

É por meio das representações que, por assim dizer, a identidade e diferença passam a 

existir. 

Stuart Hall, em seu artigo Quem precisa de identidade? aponta o caráter da reflexão sobre 

identidade cultural. Para ele, as identidades culturais podem ser vistas, em primeiro lugar, em 
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concepção essencialista, que recupera o passado de uma comunidade para a formulação da 

identidade, ou seja, em termos de cultura partilhada. A segunda maneira de pensar identidade 

cultural que ele indica, parte do reconhecimento de que se há pontos de similaridades que 

produzem as identificações entre os sujeitos que constroem uma identidade, esta também é 

produzida através dos pontos críticos de diferença. (HALL, 2000). 
 

Na linguagem do senso comum a identificação é construída a partir do reconhecimento 
de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas com os outros 
grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. É em cima dessa função que 
ocorre o natural fechamento que forma da solidariedade e da fidelidade do grupo em 
questão (HALL, 2000, p.106). 

 

Como um processo nunca é completo, a abordagem discursiva vê a identificação.  Um 

processo de articulação, uma suturação, uma sobredeterminação definem a identificação. Essa 

concepção aceita que as identidades não são unificadas; que elas são, na modernidade tardia, cada 

vez mais fragmentadas e fraturadas; que não são singulares, mas multiplamente construídas ao 

longo de discurso, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas (HALL, 2000).  

As identidades têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, 

da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas no que nos tornamos. 

Os Estudos Culturais rejeitam o entendimento da cultura como alta cultura, questionando 

as oposições binárias que estabelecem hierarquias entre formas distintas de conhecimento 

(Nelson, Treichler e Grossberg, 1995). 

Pensar sobre um objeto empírico a partir das teorias da cultura requer um entendimento 

do que seja cultura na contemporaneidade. Nos anos 50, surgiram alguns textos que elevaram a 

cultura a uma dimensão sem a qual as transformações da sociedade não poderiam ser pensadas. 

De orientação marxista, mas revisando os fundamentos dessa doutrina à luz das mudanças do 

século XX, esses textos tanto ampliaram o conceito de cultura, como o revisaram enquanto 

categoria de análise, adequada às novas demandas empíricas. Causaram uma ruptura no modo de 

ver a cultura como um componente secundário, como efeito e não como causa, nos processos 

sociais. Questionaram o reducionismo, o economicismo e o positivismo presente nos estudos da 

cultura, inclusive nos estudos realizados por intelectuais representantes da esquerda. Esses textos 

acabaram por dar origem a um novo campo de estudos, os estudos culturais, cujo eixo comum era 

a “cultura”. 
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Raymond Williams, considerado um dos fundadores, revisou a concepção vigente e 

propôs que a cultura é ordinária, ou seja, permeia todas as atividades do homem. 
 
Cultura é ordinária: este é o primeiro fato. Toda sociedade humana tem sua própria forma, 
seu próprio propósito, seus próprios significados. Toda sociedade humana os expressa nas 
instituições, nas artes e na educação. O fazer da sociedade é a busca dos significados e 
direções comuns, e eles surgem no ativo debate e no aperfeiçoamento pressionado pela 
experiência, contato e descoberta, escritos eles mesmos na terra. (WILLIAM apud 
TREVISAN FELIPPI, 2006, p. 37). 

 
 

Cultura está na maneira como o homem trabalha, come, veste-se, relaciona-se; na maneira 

como as sociedades arranjam sua economia, nas organizações políticas; e até no sentido que o 

senso comum atribui à palavra. Cultura como sendo atividade ordinária engloba vários 

entendimentos correntes sobre o termo. É o modo de vida de um povo e os significados comuns 

atribuídos por ele à realidade; é a descrição das práticas de atividade intelectual e artística, mas 

também os processos de descoberta e criação; e é o processo de desenvolvimento mental. Sua 

proposta era, sobretudo, uma visão de cultura como produção de significados e valores e que 

perpassa tudo, das instituições às artes.  

A idéia de uma cultura comum polemizava tanto a visão elitista que hierarquizava a 

cultura entre a de elite, massiva e popular, como o entendimento de cultura aprisionada à 

ideologia de classe. No primeiro caso, o que foi colocado em xeque foi a forma de pensar dos 

intelectuais e até do senso comum de que a arte era o que de melhor havia sido pensado e 

produzido pelo homem, ou ainda, por “alguns” homens, um ato de criação de poucos, e que as 

classes populares representavam a barbárie. Também polemiza com uma visão democratizante 

predominante no período, para a qual a alta cultura tinha que ser estendida às massas como ato 

civilizador. No segundo aspecto, a cultura passa a representar os sentidos compartilhados por 

uma sociedade, que permitem que esse grupo tenha identidade, para além de pertencer a uma 

mesma classe social. “Uma cultura é significado comum, o produto do conjunto das pessoas, e 

oferecido como significado individual, o produto do conjunto dos homens entregue à experiência 

social e pessoal”. (WILLIAMS apud TREVISAN FELIPPI, 2006, p. 38). 

Quando esses pressupostos são lançados, abre-se caminho para uma das principais 

contribuições dos estudos culturais, a elevação de todo sujeito ao patamar de produtor de 

sentidos, de criador de representações sobre o mundo, de receptor ativo no processo de 

comunicação e de cultura. 

 Sob a ótica dos Estudos Culturais, destaca Silva (1999), todo conhecimento, na medida 
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em que se constitui num sistema de significação, é cultural e está estreitamente vinculado com 

relações de poder.  No contexto da pesquisa dos autores essa compreensão assumiu particular 

relevância já que as produções televisivas possibilitam investigações relacionados à esfera do 

consumo. Os anúncios publicitários, as produções cinematográficas, os jornais e as revistas, os 

brinquedos, os jogos de videogame, entre outros artefatos, são vistos como espaços de 

aprendizagem, portadores de um currículo cultural, por meio do qual produzem e legitimam 

conhecimentos. 

A partir do diálogo com a perspectiva dos Estudos Culturais, tópicos instigantes e 

desafiadores emergem, ampliando as possibilidades investigativas do estudo em questão. 

Assunto central dos Estudos Culturais, a identidade cultural fundamenta pesquisas que 

envolvem questões de gênero, de classe, de raça e etnia, e de confrontos como modernidade x 

pós-modernidade, local x global, etc. Tais estudos, em sua maioria, se valem do que postulou 

Hall, especialmente em A identidade cultural na pós-modernidade, onde ele considera as 

mudanças no conceito de identidade de duas maneiras: 1ª) apresentando três concepções de 

identidade dos sujeitos através dos tempos (do iluminismo à pós-modernidade) e justificando que 

as desenvolveu porque o prefixo pós não se aplica apenas à noção de modernidade, aplica-se, 

também, a “qualquer concepção essencialista ou fixa de identidade”; 2ª) refletindo sobre a 

mudança nas identidades culturais, isto é, os aspectos que surgem do pertencimento dos sujeitos 

a “culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 2005, p.8-

10). 

No cenário latino-americano, Néstor García-Canclini vem tratando de temas como cultura 

popular (face à expansão global do capitalismo e à cultura de massa); hibridismo da cultura 

latino-americana (oscilando entre o moderno e o arcaico); e a ressignificação do consumo nas 

sociedades globalizadas (interpondo-se a demandas por cidadania). Jesus Martín-Barbero (1997, 

p.289) propõe o estudo dos fenômenos de comunicação através das mediações, indicando a 

abordagem ao campo pela cotidianidade, que segundo ele era considerada “despolitizada, 

irrelevante, in-significante” pela maioria das instituições de esquerda, por não estar “inscrita 

imediata e diretamente na estrutura produtiva”.  

Assim como Hall, Bauman (2005) localiza na crise de identidade, ou de seu modelo unitário 

e/ou uniforme, a razão para suas buscas, em termos teóricos e práticos, na contemporaneidade. Sem 

as “âncoras sociais” que garantiriam sua naturalidade, a identificação ganharia importância para os 
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indivíduos que passariam a buscá-la de forma “desesperada”. Essa buscas seriam significativamente 

mediadas, acrescente-se, quer seja por meio das imagens e representados veiculados pela grande 

mídia, com destaque para o conteúdo jornalístico, quer pela criação de novos grupos e/ou espaços de 

circulação de mensagens “customizadas” no ciberespaço. Bauman destaca os riscos do caráter 

mediado dessa localização ou identificação:  

 
[...] os ‘grupos’ que os indivíduos destituídos pelas estruturas de referências 
ortodoxas “tentam encontrar ou estabelecer” hoje em dia tendem a ser 
eletronicamente mediados, frágeis “totalidades virtuais”, em que é fácil entrar e 
ser abandonados. (...) Não podem ser um substituto válido de “sentar-se a uma 
mesa, olhar o rosto das pessoas e ter uma conversa real”. Tampouco podem essas 
“comunidades virtuais” dar substância à identidade pessoal – a razão básica para 
procurá-las (BAUMAN, 2005, p.31).  
 

O certo, de acordo com o autor é que em um mundo marcado pela velocidade, pela fragilidade 

da segurança e das oportunidades, denominado por ele de “modernidade líquida”, as identidades 

convencionais, que não permitiriam negociação, não teriam espaço nem pertencimento, esse um 

termo caro na sua discussão do tema (BAUMAN, 2005). 

Bauman (2005) descreve o processo de composição da identidade como se o destino final 

fosse estabelecido à priori (muitas vezes acompanhado por uma ilustração do modelo “pronto”), 

sendo o processo de encaixe definido como uma tarefa “direcionada para o objetivo”, no caso da 

identidade o trabalho teria os meios como orientação. “Não se começa pela imagem final, mas 

por uma série de peças já obtidas ou que pareçam valer a pena ter, e então se tenta descobrir 

como é possível agrupá-las e reagrupá-las para montar imagens (quantas?) agradáveis” 

(BAUMAN, 2005, p. 37) . 

Castells (2006, p. 22-23) entende identidade como “o processo de construção com base 

em um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) 

qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes significáveis”. E, significado, como “a identificação 

simbólica, por parte de um ator social, definalidade da ação praticada por tal ator”. 

 Castells (2006, p. 23) afirma que, de um ponto de vista sociológico, “toda e qualquer 

identidade é construída”, e também que 

 
a construção de identidades vale-se da matéria prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva 
e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. 
Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 
sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 
projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
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espaço/tempo (CASTELLS, 2006, p. 23). 
   

Geertz (apud Laraia, 1986, p. 63-64) afirma que a cultura não se define por “um 

complexo de comportamentos concretos, mas por um conjunto de mecanismos de controle, 

planos, receitas; regras, instruções (que os técnicos de computador chamam programa) para 

governar o comportamento”. Metaforicamente, “todos os homens são geneticamente aptos a 

receber um programa, e este é que chamamos cultura”. Mais à frente, exemplifica dizendo: “uma 

criança está apta ao nascer a ser socializada em qualquer cultura existente. Este amplitude de 

possibilidades, entre tanto, será limitada pelo contexto real e específico onde fato ela nascer”. Já 

para Schneider, ainda segundo Laraia (1986, p. 65), “cultura é um conjunto de símbolos e 

significados. Compreender categorias ou unidades e regras sobre relações e modo de 

comportamento” (FLORES, 2011). 

Quando estabelecemos relações entre as noções de identidade cultura, podemos observar 

que, segundo Ronsini (2007), tais noções apresentam como semelhança os fatos de ambos serem 

contribuições simbólicas, ambas falarem de um pertencimento em relações a um referencial, e de 

ambas estarem imbricadas com a vida cotidiana e com a estrutura social. Essa mesma autora 

afirma que podemos fazer a seguinte relação entre essas noções: a cultura organiza identidades e 

identidades organizam os significados. Dessa forma, ela define identidade como 

 

os processos simbólicos de pertencimento em relação a referentes a variados como 
cultura, nação, classe, grupo ético ou gênero. Tais referentes dizem respeito a 
aspectos objetivos como posição do sujeito na estrutura social e a aspectos 
subjetivos ou descritivos que os atores utilizam para incluírem-se/excluírem-se 
(RONSINI apud FLORES, 2011, p. 24). 
 

  

 A proposição de Silva (2000) considera que as identidades se estabelecem na diferença. 

Explica ele que identidade parece ser aquilo que se é, uma afirmação, uma característica 

independente. Sou gaúcho, sou homen, sou mulher; por exemplo. Já a diferença, em oposição, 

igualmente aparece como uma característica independente: aquilo que o outro é, algo que se 

remete a si. Dessa forma, identidade e diferença mostram-se inseparáveis, também, quando se 

acentua as diferenças do “outro” não gaúcho. 
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1.5 - MÍDIA E IDENTIDADE GAÚCHA 
 
 

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) é iniciado no final da década de 1940 e atua 

até hoje, sendo o que mais influenciou na caracterização da cultura regional gaúcha, pelo esforço 

na preservação das raízes e no combate às manifestações alienígenas. No início da década de 

1970, surge o Movimento Nativista gerado no interior do Tradicionalismo, pretendendo a 

renovação da cultura regional, até então presa aos dogmas tradicionalistas, que impediam a 

evolução das formas musicais e poéticas, entre outras manifestações.  

 
 

1.5.1 - O Movimento Tradicionalista Gaúcho 
 
 

O MTG enquanto federação (associação) surgiu no ano de 1966, foi uma decorrência 

natural da necessidade de uma orientação unificada e de normas que pudessem organizar aquele 

movimento de culto ao gauchismo. (MTG, 2006) 

O Movimento é uma entidade civil, sem fins lucrativos, formada pela Federação dos 

CTGs e entidades afins, (que é a sociedade que embora não adote fortemente o simbolismo tem 

as mesmas finalidades dos CTGs ou faz de sua principal atividade a preservação da formação e 

cultura gauchesca). (MTG, 2006) 

O Movimento tradicionalista Gaúcho é administrado por 33 membros, com mandato de 

dois anos, sendo a metade renovada anualmente, eleita através de dois delegados de cada CTG ou 

de entidades filiadas ao MTG. (MTG, 2006) 

Lessa (1985), que fez parte do grupo que fundou o MTG e o primeiro CTG no Rio 

Grande do Sul, o 35 CTG, afirma que “não havia outra solução senão a de lançarmos mão de uma 

nascente cultural tradicionalista”, (LESSA, 1985, p.66), na falta de uma história catalogada.  

Somente no Rio Grande do Sul, o MTG congrega 1475 entidades juridicamente 

constituídas e que, somadas, totalizam mais de um milhão e meio de sócios. Constituindo-se 

numa respeitável força social, cultural, política e econômica.   

De outra parte, como entidade responsável pela preservação e fortalecimento dos aspectos 

da tradição gaúcha, o MTG tem assumido posições muito claras no combate às iniciativas que 

deslustram a nossa música, a indumentária e a encilha típicas gaúchas.  
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O MTG não é contra a quem quer que seja e nem tem o objetivo de 
impedir o surgimento de outras manifestações, mas tem a finalidade de 
favorecer, premiar, valorizar aqueles que mantêm a tradição nas suas 
manifestações e na sua forma de vestir ou de encilhar o cavalo. (LESSA, 
1985, p.66). 

 

O Movimento Tradicionalista Gaúcho possui uma “cartilha” com regras que foram 

aprovadas no 8° Congresso Tradicionalista do Rio Grande do Sul, realizado na cidade de 

Taquara, em outubro de 1961, no CTG Fogão Gaúcho (MTG, 2006). Até então o movimento não 

era regulamentado. Foi a primeira diretriz aprovada no tradicionalismo gaúcho, contendo 

orientações que norteiam até hoje as atividades dos CTGs. 

 
 

1.5.2 - O gaúcho 
 
 

Segundo Lessa (1985), o termo gaúcho surgiu em forma de documentos, pela primeira 

vez, nas proximidades da atual cidade gaúcha de Santa Maria. Até a metade do século XIX, eram 

chamados gaúchos os aventureiros, ladrões de gado e malfeitores, homens “sem lei nem rei” que 

viviam nos campos. Nessa definição a expressão aparece no Diário, do Dr. José Saldanha, com o 

tom depreciativo de ladrão: “palavra espanhola usada neste país para designar os vagabundos ou 

ladrões do campo que matam os touros chimarrões, tiram-lhes o couro e vão vender nas 

povoações” (LESSA, 1985, p.24). 

Mas o termo foi ganhando proporções mais heróicas ao passar dos tempos. Ser gaúcho 

significa, para muitos, ser uma pessoa de coragem e fibra. Além de, junto com a denominação 

rio-grandense, ser um adjetivo pátrio para quem nasce no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 

1.5.3 - A importância do nativismo na cultura do Estado 

 
 
A cultura regional gaúcha reviveu, através do Nativismo, a força de suas tradições e, 

quando já apresentava sinais de saturação no final da década de 1980, o movimento foi alcançado 

pelos efeitos da globalização, que fazem emergir a construção, reconstrução e fortalecimento de 

múltiplas identidades no mundo inteiro, mantendo-o atualizado como questão (JACKS, 1998). 
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Os adeptos do Nativismo foram carregados pelos festivais de música e embalados pela 

mídia, que “pegou o barco andando”, mas ao fazê-lo potencializou o movimento. A partir daí, os 

festivais proliferaram, os meios de comunicação criaram espaços para a programação de cunho 

regional, muitos bares foram abertos para abrigar cantores e público de música nativista, milhares 

de discos foram injetados no mercado; enfim, a cultura regional virou moda e se estendeu a toda 

população, que anteriormente renegava seus valores tradicionais por considerá-los ``grossura''. 

(JACKS, 1998). 

Essa volta às raízes traduziu-se de diversas formas, como o uso da bombacha, expansão 

do hábito de tomar chimarrão, retomada de expressões já esquecidas como ``charla'', ``tchê'', 

``gaudério'', etc. Ou seja, os costumes campeiros entraram no dia-a-dia da vida urbana, o que 

pode significar também que a cultura tradicional saiu dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) 

e ocupou todos os cantos da cidade, até no que ela tem de mais moderno, como a mídia e sua 

parafernália tecnológica. A cultura vinda ou originada no interior, repleta de tradições, 

conquistou a cultura urbana que é feita de vanguardismos e rupturas, invadindo as telas, vitrinas, 

microfones, os palcos, as praças, chegando ao cotidiano da população. (JACKS, 1998). 

A relação entre a mídia do Rio Grande do Sul e a identidade cultural – no caso específico 

a gaúcha – intensifica-se nos anos 80, num contexto de fortes movimentos culturais de fixação da 

identidade cultural gaúcha fortes e de expansão dessa indústria cultural. Nesse período, a 

indústria cultural gaúcha despertou para um fenômeno que acontecia no Estado desde a metade 

do século, o renascimento do gauchismo, através dos movimentos Tradicionalista e Nativista. 

Retardatária ao processo, com exceção do rádio que registrava programas desde os anos 50, a 

indústria cultural passou a dar espaço a esses movimentos, encontrando aí um filão de mercado e 

contribuindo para sua potencialização. Conforme Jacks (1999), o rádio foi o primeiro a dar esse 

espaço, dando cobertura a festivais musicais. Surgiram revistas e jornais temáticos e editoras 

especializadas, houve desenvolvimento de uma indústria fonográfica ligada aos festivais 

nativistas e o cinema veio com algumas produções, embora tenha sido nos anos 90 que este 

último respondeu aos movimentos tradicionalistas. A televisão, por meio da RBS e da Televisão 

Educativa (TVE), começou a abordar a temática em especiais musicais e jornalísticos.  

Na constituição da identidade gaúcha, os antecedentes históricos são encontrados no 

período de demarcação das fronteiras meridionais do Brasil - e consequente surgimento do 

Estado - e na Revolução Farroupilha. Corso (2002) explica que a Revolução Farroupilha deixou 
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resíduos de uma nação que nunca existiu, mas vive na imaginação dos gaúchos. Como nunca foi 

construída, é projetada como algo melhor do que o Brasil real, “uma nação de liberdade e 

fraternidade” (CORSO, 2002, p. 8). O autor argumenta que o Rio Grande do Sul vive num 

passado separatista e num sonho de independência que constitui a identidade gaúcha. Para ele, o 

que os tradicionalistas e separatistas querem é que o Brasil reconheça o Rio Grande do Sul não 

como uma província e, como este olhar de aprovação raramente vem, a autonomia do Estado é 

reafirmada.  

Fatores históricos, geográficos, econômicos e sociais influenciam nas especificidades 

culturais dos habitantes de uma região, num processo bastante dinâmico. Cultura regional “é um 

dos fatores de determinação de práticas culturais que diferenciam determinado grupo, 

fornecendo-lhes uma identidade própria” (JACKS, 1998, p.66). Uma cultura regional envolve 

subculturas em que uma pode ser hegemônica. A cultura regional é também uma subcultura em 

relação à cultura geral. O Rio Grande do Sul, conforme Jacks, comporta subculturas provenientes 

das correntes migratórias açoriana, italiana e alemã, mais representativas, e polonesa, russa, 

holandesa, japonesa, judia e negra; e uma subcultura anterior, a gaúcha. Essa é que fornece a 

simbologia usada para firmar a identidade regional perante às demais regiões do país. Essa seria a 

subcultura hegemônica, que serviu de representação também para os demais grupos étnicos do 

Estado. Mas a cultura gaúcha fixada no auge da pecuária extensiva e consolidada pela 

historiografia e literatura oficiais seria representativa, porque há muito deixou de corresponder à 

realidade concreta e é só vivida culturalmente, aponta Jacks(1998). E, hoje, os principais locais 

de vivência simbólica dessa cultura regional são os CTGs, o Estado, a escola, a sociedade civil e 

os meios de comunicação de massa.  

Se no passado literatura e historiografia contribuíram para a constituição da identidade 

cultural gaúcha, nas duas últimas décadas, dada à centralidade da mídia, especialmente os meios 

de comunicação têm se encarregado desse papel. No Rio Grande do Sul, o destaque é da RBS, 

que pela sua força e alcance, tem papel fundamental no processo. Seja em rádio, TV ou jornal, a 

programação jornalística e de ficção e a propaganda institucional do grupo evidenciam uma 

estratégia de inserção regional com valorização da cultura local. Por isso, neste estudo de caso, 

buscaremos como é dada a visibilidade a este tema no Jornal do Almoço, veiculado por esta rede. 

Em um estudo da identidade do gaúcho, Leal (1989) ressalta que agências governamentais 

e organizações privadas transformam o “gaúcho” em um símbolo da identidade regional no Rio 
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Grande do Sul ao promoverem a cultura gaúcha no ambiente urbano. O mesmo fenômeno pode 

ser observado, com menor intensidade, na Argentina e no Uruguai, países nos quais o gaúcho é 

um símbolo nacional. As representações oficiais do gaúcho, como também as reproduzidas no 

imaginário popular e por organizações políticas, enfatizam o gaúcho como um tipo social distinto 

dos outros brasileiros: o gaúcho é um pioneiro bravo e guerreiro que expandiu as fronteiras do sul 

do Brasil.  

Sabe-se que a região Central do Rio Grande do Sul, da qual fazem parte cidades como 

Cachoeira do Sul, Vacaria e Santa Maria, ocupa o terceiro lugar dentre as demais regiões 

culturais do  Estado em número de entidades tradicionalistas (OLIVEN, 1992, p. 90). A expansão 

do tradicionalismo, através dos Centros de Tradições Gaúchas - CTGs — (entidades que 

funcionam como uma espécie de clube) e piquetes (entidades que reúnem pequeno número de 

pessoas para se dedicarem a atividades campeiras), não é o único meio de propagação da 

identidade regional,2 pois conforme Oliven, “a identidade gaúcha é hoje reposta não mais em 

termos da tradição farroupilha, mas enquanto expressão de uma distinção cultural em um país 

onde os meios de comunicação de massa tendem a homogeneizar a sociedade culturalmente a 

partir de padrões muitas vezes oriundos da zona sul do Rio de Janeiro” (OLIVEN, 1992, p.11). 

Nos meios de comunicação, diz Leal, as novelas, comédias e séries de TV veiculadas 

nacionalmente constroem representações estereotipadas do gaúcho, onde prepotência, arrogância 

e presunção são suas características principais, enquanto nos meios regionais, as representações 

são idílicas, nostálgicas e romantizadas (OLIVEN, 1992, p. 58-59). 

A proposta da RBS é a valorização das identidades regionais e locais, divulgando-as 

através de expressões como “Aqui o gaúcho se vê” ou “Aqui o Rio Grande se vê”, como na 

campanha institucional lançada em 1992, nos veículos que compõem a Rede (JACKS, 1998). 

Hoje, conta com 8 jornais, 18 emissoras de televisão (13 no Rio Grande do Sul e 5 em Santa 

Catarina) e mais 24 de rádio no RS e  SC, uma agência de notícias, provedora de acesso à internet 

e produtora de vídeo, além de investir milhões de dólares na área de telecomunicações. (RBS, 

2010). 

                                                 
2 No jornal de circulação estadual da Rede Brasil Sul de Comunicações, além das mesmas campanhas sobre a 
cultura e história regionais lançadas pela televisão como "Rio Grande do Sul: um século de história", existem 
cronistas fixos e itinerantes que comentam aspectos do regionalismo. O mais conhecido é Antonio Fagundes, que 
possui uma coluna diária no jornal Zero Hora desde o ano de 1982. 
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Tal alcance significa que a Rede Brasil Sul desempenha o papel de mediadora na 

consolidação da identidade regional, devido a sua inserção hegemônica na comunidade sul-rio-

grandense, ao mesmo tempo em que transmite toda a programação da Rede Globo.  

É importante enfatizar que hoje o tempo de inserção dos programas produzidos no  Rio 

Grande do Sul diminuiu, por determinação da Rede Globo. Ainda assim, a RBS tem o maior 

percentual de programação local de todas as afiliadas, chegando a produzir em torno de 15 a 20% 

do que exibe (Jacks, 1999). Em função de sua estratégia de inserção no mercado estadual é que 

consideramos a RBS uma televisão regional, embora ela não seja exatamente o que Martín-

Barbero entende como um modelo de televisão regional, isto é, uma alternativa ao modelo estatal 

e comercial que, por sua vez, é regido pela lógica do mercado ou do didatismo paternalista 

(MARTÍN-BARBERO apud JACKS, 1999, p. 250). 

Do percentual de programação local exibido pela RBS, o gênero de programa 

predominante é o jornalismo, que totaliza diariamente, de segunda à sábado, cerca de duas horas, 

distribuídas entre Bom Dia Rio Grande (30 min), Jornal do Almoço (50min), Globo Esporte (25 

minutos) e RBS Notícias (25min). No sábado, além da programação anterior, a RBS TV veicula 

um programa regional de esportes, o RBS Esporte, com duração de 45 minutos. No domingo, os 

programas regionais são Campo e Lavoura, Galpão Crioulo e Teledomingo (RBS, 2010).  Além 

da programação estadual, que inclui produções voltadas para a cultura e história regionais e da 

produção telejornalística local, os filmes publicitários também podem ser considerados um 

recurso para tornar visível uma comunidade. 

 
 

1.6 - A CRIAÇÃO DO POVO DO SUL 

 
 

Gaúcho. Uma palavra com múltiplos significados e interpretações. Quando se ouve, se 

fala ou se lê gaúcho, o que lhe vem à mente? Qual imagem, ideias, sentimentos ou sensações lhe 

passam? Talvez o que você pensa se encaixa com a descrição de um gaúcho típico, bota, 

bombacha, lenço, camisa e guaiaca. 

O gaúcho é frequentemente lembrado pela vestimenta e também por outras características, 

como bravura, lealdade, machismo, entre outras. Essa figura que se associa ao gaúcho nada mais 

é do que um mito. 
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O processo de formação do gaúcho em mito começa no século XIX e tem seu ápice no 

início do século XX. O gaúcho, antes de ser visto como um herói, era visto como um bandido, 

vagabundo (Gonzaga, 1996).  

Gaúcho só vai virar gentílico no final do século XIX, por influência da literatura – que é 

como vimos antes – que alça os feitos dos farroupilhas a verdadeiras epopéias. 

Trevor-Roper define “tradição inventada” como “um conjunto de práticas reguladas por 

regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 

certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, 

uma continuidade em relação ao passado” (TREVOR-ROPER, 1984, p. 9). 

Love (1975, p. 4) chama atenção para "o fato de que o debate a respeito do caráter gaúcho 

tem focalizado exclusivamente uma das subculturas do Rio Grande do Sul, o complexo pastoril, 

um modo de vida ao qual somente uma minoria de rio-grandenses" estaria ligada. 

Conta-se que a introdução das bombachas no Rio Grande do Sul teria ocorrido durante a 

Guerra do Paraguai, quando a Inglaterra, que fornecia essas calças largas, apropriadas aos 

desertos, aos exércitos em combate pelo domínio inglês na Turquia, viu-se com um grande 

excedente de peças produzidas, necessitando criar novo mercado para absorvê-las. 

 

 

1.7 – TELEJORNALISMO: UM BREVE HISTÓRICO 

 
 

A televisão é, certamente, o meio de comunicação de massa mais forte no Brasil e vários 

fatores contribuíram para esse quadro. Um desses fatores é que a televisão também é uma 

alternativa de entretenimento, o que faz com que muita gente passe horas na frente dela. Em 

muitos casos, a televisão é a única forma de acesso às notícias. Para Rezende (2000, p. 23) 

“mesmo os poucos jornais de grande circulação nacional, com tiragem acima de 500 mil 

exemplares, têm um público muito menor se comparado ao dos principais noticiários veiculados 

no horário nobre”. Diante dessa audiência significativa, os telejornais deixam de ser meros 

informativos e assumem uma função social: a de promover o acesso à informação a pessoas de 

todas as origens, classes e regiões, algumas delas iletradas ou com um baixo grau de instrução. 
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A estreita afinidade que a televisão mantém com esse público analfabeto 
ou semi-alfabetizado – evidência do predomínio da oralidade sobre a 
escrita na cultura nacional – explica a correspondência entre linguagem 
popular e linguagem televisiva, sobretudo nas e novelas e produtos 
humorísticos. A busca de uma linguagem condizente com o perfil 
sociocultural dessa categoria de telespectadores, de modo a proporcionar-
lhes uma “compreensão imediata” das mensagens, inspira-se diretamente 
na língua oral da comunidade, fonte principal do estilo das falas da TV. 
(REZENDE, 2000, p.24 - 25). 

 

Assim, percebe-se que as condições sociais da população têm grande relevância no 

desenvolvimento do hábito de assistir TV. A linguagem coloquial e acessível dos telejornais 

torna a compreensão dos fatos mais fáceis. Além disso, outros veículos como o jornal ou a 

internet exigem assinaturas mensais, enquanto a TV é um meio de difusão gratuito.  

No quesito tempo, os meios de comunicação eletrônicos são mais eficientes que os 

impressos. Isso porque rádio e televisão podem divulgar os fatos ao mesmo tempo em que eles 

estão acontecendo. “Tem-se, então, a possibilidade de eliminar o intervalo que separa o 

acontecimento de sua divulgação pela mídia” (REZENDE, 2000, p.70). Esta instantaneidade às 

vezes acaba por impedir uma análise mais profunda do assunto e é aí que entra a reportagem, 

uma faceta do jornalismo interpretativo. 

Segundo Aronchi de Souza (2004, p.153), o telejornal é um programa informativo de 

"características próprias e evidentes, com um apresentador em estúdio chamando matérias e 

reportagens sobre os fatos mais recentes". O formato mais utilizado de telejornal é o de 

noticiário. Nele, um ou mais apresentadores leem as notícias e chamam as matérias produzidas 

por um repórter fora de estúdio. “Analisando o conteúdo dos telejornais brasileiros, temos a 

seguinte identificação de formatos: nota, reportagem, entrevista, indicadores econômicos, 

editorial, comentário e crônica”. Neste pacote ainda se incluem comentaristas especializados para 

analisar determinados casos ou assuntos gerais, como política, educação, saúde, entre outros. 

O gênero ainda inclui outros formatos de telejornal, como programas de debate, 

entrevista, exibição de documentários e reportagens especiais. Estes formatos acrescem 

credibilidade às empresas. A opinião de cronistas também passou a ser inserido dentro da 

categoria do telejornal como forma de atrair e manter os créditos com os telespectadores. 

Para Vizeu (2008), a mídia é fundamental à organização da sociedade. O autor ainda diz 

que os telejornais organizam a realidade social e é onde os temas nacionais mais relevantes 

ganham visibilidade, desta forma, "convertendo o exercício de publicização dos fatos como a 
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possibilidade prática da democracia". Wolton (apud HAGEN, 2008), diz ainda que o interesse 

pelo veículo aumenta com a fragilidade das relações, como a ausência dos laços primários que 

dizem respeito à família e à solidariedade de classe. Assim, ela adquire, cada vez mais, 

credibilidade: 

 
A televisão vem se firmando como principal meio de comunicação 
massiva na sociedade. Grande parte da população encontra informação, 
diversão e cultura nesse espaço. Com tantos olhos voltados para a tela da 
TV, cada vez mais ela define não só o que deve ser visto como 
informação, mas ela própria adquire o status de informação, seja em 
outros suportes da mídia, seja se autorreferendando (HAGEN, 2008 p.29). 

 
Ao carregar o status de informação por si só, a TV cria personagens e símbolos. Os 

jornalistas se identificam com o seu público, sua cultura e se tornam referência, e isto, influencia 

na produção jornalística. "Não há como desprezar a força das construções míticas e do simbólico 

expressos na linguagem, atuando na captação, seleção e processamento das notícias" (HAGEN, 

2008, p.35). O autor ainda destaca que, nos "mapas culturais", o jornalismo não é construído em 

discurso de "primeira mão", porque incorpora a fala de outras áreas.  

 
É nessa interação de códigos, vozes e signos que acontece o discurso 
jornalístico. Ao proclamar como legítima e constitutiva de sua formação 
essa "apropriação" de múltiplas vozes, o fazer jornalístico se apresenta 
como genuíno detentor do espaço que ocupa, onde a falta de uma 
linguagem "original" é substituída pela fala de vários campos, resultando 
que o tom do discurso jornalístico, evidentemente, é dado pela perspectiva 
de enunciação. Por mais diferentes que sejam as trajetórias ou formações, 
é ao ocupar esse espaço que os jornalistas se reconhecem como tais ao 
falar pela voz de um enunciador único: o jornalismo (HAGEN, 2008 p. 35 
- 36). 

 
Depois do surgimento do computador e da internet, houve a democratização da 

informação; cada usuário tem acesso ao que acontece ao seu redor e no mundo, e é capaz de criar 

seu próprio conteúdo e disseminar via web. A sociedade vive em uma época na qual a informação 

chega com velocidade e rompe as barreiras da distância. Diante dessa perspectiva, a televisão está 

mudando sua programação, inclusive a maneira de levar ao ar os telejornais. Os aparatos 

tecnológicos permitiram às TV’s transmissões em tempo real de qualquer canto do planeta, 

mudando as maneiras de produção do conteúdo jornalístico e seus formatos de apresentação. É 

nesse contexto de transformação que esse estudo busca detalhar os processo de construção das 
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notícias/reportagens e a maneira como elas são apresentadas ao telespectador pelo formato de seu 

programa. 
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CAPÍTULO II - A METODOLOGIA 
 
 
2. 1 - ESTUDO DE CASO 
 
 

As definições do que vem a ser a comunicação são bastante variáveis de acordo com a 

corrente ou perspectiva teórica que a problematiza. Contudo, nas várias definições existentes, é 

possível perceber que certos elementos estão sempre presentes Trata-se do que Santaella, 

discutindo os vários modelos presentes na pesquisa em comunicação, denomina os “universais da 

comunicação” (Santaella, 2001, p. 84): os elementos que compõem o processo comunicativo, 

válidos para toda a “grande área de comunicação”. São eles: a mensagem, o meio, o contexto, o 

emissor ou fonte e o destino ou recepção (SANTAELLA, 2001, p. 86). 

Situado no território dos meios e modos de produção da informação, este estudo recorre, 

então, ao apoio teórico-metodológico da abordagem de natureza qualitativa dos Estudos 

Culturais. 

Em linhas gerais, os Estudos Culturais centram-se na relação entre cultura, conhecimento 

e poder (GIROUX, 1995). Embora reconheça a visível heterogeneidade de tendências teóricas e 

influências disciplinares vinculadas a este campo de investigação, Silva (1999) assinala que a 

idéia de “construção social” funciona como um conceito unificador dos Estudos Culturais. De 

acordo com o referido autor:  
 
Em muitas das análises feitas nos Estudos Culturais, busca-se, fundamentalmente, 
caracterizar o objeto sob análise como um artefato cultural, isto é, como o resultado de 
um processo de construção social. A análise cultural parte da concepção de que o 
mundo cultural e social torna-se, na interação social, naturalizado: sua origem social é 
esquecida. A tarefa da análise cultural consiste em desconstruir, em expor esse processo 
de naturalização (SILVA, 1999, p. 97).  

 

 Na perspectiva dos Estudos Culturais, conforme advertem Nelson, Treichler e Grossberg 

(1995), nenhuma metodologia pode ser privilegiada ou mesmo temporariamente empregada com 

total segurança e confiança, assim como nenhuma pode, tampouco, ser eliminada previamente. 

Contudo, as escolhas necessitam ser consideradas contextualmente e de forma autorreflexiva:  
 

A metodologia dos Estudos Culturais fornece uma marca [...] desconfortável, pois eles, 
na verdade, não têm nenhuma metodologia distinta, nenhuma análise estatística, 
etnometodológica ou textual singular que possam reivindicar como sua. Sua 
metodologia, ambígua desde o início, pode ser mais bem entendida como uma 
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bricolage. [...] A escolha de práticas de pesquisa depende das questões que são feitas, e 
as questões dependem de seu contexto (NELSON, TREICHLER E GROSSBERG, 
1995, p.9).  

 

Já sinalizando uma resposta ao desafio do caráter interdisciplinar do campo dos Estudos 

Culturais, ALASUUTARI (1998) propõe a transcendência das divisões tradicionais entre 

métodos qualitativos e quantitativos e entre ciências sociais e humanas. Entretanto, sua proposta 

não se constitui propriamente em método; o autor apresenta abordagens e ferramentas 

metodológicas disponíveis à realização de investigações críticas ao amparo dos Estudos 

Culturais. Ele adverte para a complexidade da situação nos Estudos Culturais, que pode inclusive 

levar a generalizações; pois “enquanto os objetos de estudo são fenômenos que frequentemente 

ocorrem em situações cotidianas, as descrições e explicações são apresentadas a tal nível de 

abstração que é como se fossem pensadas como aplicáveis a qualquer caso individual” 

(ALASUUTARI, 1998, p.146). 

Em razão disso, já que se trata de um estudo sob amparo teórico dos Estudos Culturais,  

partir da utilização da cultura gaúcha, no telejornal do Almoço, para o levantamento dos registros 

de identidade e diferença, recorre-se à técnica do estudo de caso. 

Yin (2001) explica que o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes são utilizadas. 

  Segundo Hartley, apud Dias (2000), o estudo de caso pode ser entendido como uma 

investigação detalhada de uma ou mais organizações ou grupos dentro de uma organização, com 

a tarefa de analisar o contexto e os processos que envolvem o objeto de estudo. No presente 

trabalho, o que interessa é a relação entre o fenômeno e o seu contexto. O estudo de caso não é 

um método propriamente dito, mas uma estratégia de pesquisa. Observam-se os fenômenos em 

seu ambiente natural e através de diversos meios se coletam os dados necessários. Dentro do 

estudo, temos vários métodos de trabalho, como: entrevistas, observação participante, estudos de 

campo, entre outros. Todo o estudo de caso depende do olhar e modo como o pesquisador trata os 

assuntos e determina quais os fatores são importantes para o bom andamento do mesmo. Pode-se 

dizer que, uma das funções do estudo de caso é fazer com que o pesquisador gere novas hipóteses 

e crie novas teorias. 

Finalmente, aponta-se o percurso metodológico deste trabalho, que deverá se desenvolver 

a partir da transcrição das cenas selecionadas do telejornal do almoço, JA – Santa Maria e o 
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estudo de caso realizar-se-á com base nos conceitos de identidade com relação aos Estudos 

Culturais. 

O intento, aqui, é o de, considerando a especificidade do jornalismo, analisá-lo a partir de 

uma abordagem mais ampla, a dos Estudos Culturais da Comunicação.  
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CAPÍTULO III - A ANÁLISE 
 
 

Seguindo uma estratégia que é de todo grupo RBS, os espaços para a temática da cultura 

regional, que agem na construção da identidade cultural gaúcha, são sempre pauta de diferentes 

edições. Esse comportamento do jornal é observado em diferentes formas: na destinação de 

espaços específicos para o tema (notas, reportagens ou entrevistas), cobertura de eventos 

especiais e no tratamento dado a algumas notícias do dia a dia nos diferentes blocos.  

Em relação à cobertura de eventos especiais, a maior ocorrência acontece em setembro, 

durante as comemorações da Semana Farroupilha. Nesse período, rotineiramente o telejornal 

produz reportagens veiculadas ao longo da semana e cobre eventos pontuais que acontecem pelo 

Estado nesses dias, como acampamentos, cavalgadas, mateadas e desfiles. Outro caso observado 

de espaço para a temática da cultura gaúcha parece ser o mais interessante para estudo, é quando 

não há uma agenda e nem data especial. 

A edição apresentada do telejornal do Almoço é resultado concreto da produção de 

inúmeros agentes, e para esses, entendida como o fechamento de um ciclo produtivo, onde se 

concretiza, por meio da linguagem, o processo de realização do telejornal, com suas tensões, 

fruto dos embates dos agentes produtores com os sujeitos dos demais campos sociais que 

interagiram na confecção dos textos jornalísticos daquela edição.  

A edição acabada, pronta para encontrar o telespectador, é recheada de estratégias 

discursivas montadas pelos repórteres, editores, câmeras, ilustradores visando envolver, interpelar 

o receptor imaginado durante a produção.  

É através dos textos, imagens e comentários que pretendemos, neste capítulo, verificar a 

existência de uma construção identitária a partir do critérios de noticiabilidade no JA, no sentido 

de que emergem do material jornalístico, boa parte deles resultado da intencionalidade dos 

produtores.  

E como balizador deste processo no JA está o valor-notícia “localismo”, que denota a 

intenção do telejornal de se inserir no mercado local valendo-se da cultura local hegemônica e da 

consequente afirmação de uma identidade, ancorada no discurso de dar visibilidade à comunidade 

na qual o produto está inserido, quando, na verdade, busca constituir essa comunidade “gaúcha” 

imaginada. 
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O período de escolha do corpus está compreendido entre os meses de julho, agosto e 

setembro. O intuito foi de cercar o objeto numa faixa de tempo mais próxima do período de 

fechamento da pesquisa, visando à atualidade da amostragem. Embora, a ênfase dada será aos 

blocos que mais apresentam a cultura gaúcha, assim destaca-se os valores notícias associados a 

representação da identidade do público que assiste o telejornal. 

Na edição de 9 de julho de 2011, no primeiro bloco vê-se, na edição feita em Santa Maria, 

informações regionais e da cidade, como: Segundo dia da Feira do Cooperativismo, conflito entre 

pedestres e motoristas no trânsito e a informação da corrida de carrinhos de lomba na cidade. 

Mas, no encerramento dos blocos locais, um convite ao telespectador para colaborar com a 

Carreteada da Solidariedade dá ênfase à pauta tradicionalista. Já que a programação é 

desenvolvida por um Centro de Pesquisas Folclóricas e envolve peões e prendas. A saída pelas 

ruas tem o objetivo de solidariedade no meio tradicionalista. 

Já nos blocos estaduais, apresentados pela unidade de Porto Alegre, um especialista 

mostrou as principais maneiras de preparar o chimarrão. O que é importante deixar claro é que 

essas coberturas extrapolam a obediência dos critérios de noticiabilidade, ou seja, a eleição de 

fatos que evidenciam assuntos e personalidades locais, próximas ao local que o produz, 

proximidade com o telespectador. Na fala da âncora, Cristina Ranzolin, uma marca de 

aproximação já é notada, logo na abertura do bloco. “Neste sábado, eu aposto que tem muita 

gente assistindo o JA e tomando um chimarrão quentinho para se aquecer neste frio. Pois essa 

tradição gaúcha tem um gostinho especial no inverno”. Outro destaque são os traços linguísticos, 

como, por exemplo, a palavra frio, já que esta estação é característica do estado. O uso da música 

nativista de fundo, durante a fala, é outra forma de chamar atenção do telespectador. Esses 

elementos funcionam como estratégias discursivas que mobilizam a memória do receptor, que os 

reconhece nesse discurso. 

A ação do telejornal na construção da identidade cultural gaúcha já está na pauta 

(acontecimento). O enfoque dado a elas e a narrativa empregada (construção em si da notícia) 

trazem elementos da cultura regional. É o caso do bloco local, veiculado na RBS TV Santa 

Maria, dia 23 de agosto. O final do programa produzido em Santa Maria se encerra com uma 

entrevista ao vivo sobre o lançamento da 19ª Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria, que é um 

evento tradicional na cidade. Tuny Brum vencedor da última edição, ocorrida em 2010, falou dos 

preparativos que além do lançamento do evento fez uma chama para apresentação dos trabalhos 
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destaques de 2010, os quais subirão ao palco e estarão no CD e DVD. O evento transforma-se em 

notícia no telejornal porque se enquadram nos critérios de “localismo”, além dos de proximidade, 

relevância/importância para o público alvo.  Além da visibilidade ao acontecimento cultural 

local, no Jornal do Almoço há um tipo de construção discursiva sobre os “fatos” que tende à 

valorização do que é enunciado, da produção cultural ou do artista, que independe de valoração 

acerca da qualidade, e se dá pelo fato da produção ou do produtor ser “gaúcho”. 

Essa constatação é explicitada pelos editores do Jornal do Almoço, dando conta da 

intencionalidade do telejornal em registrar a produção local como forma de incentivo ao seu 

desenvolvimento, cientes da força construtora do discurso do jornal. Ao mesmo tempo, o 

discurso sobre a produção cultural constituído no produto apresentado se vale da estratégia 

pautada, a fim de valorizá-la pelo viés da gauchidade, mesclando os valores da cultura gaúcha, 

com o elogio à produção artística na construção da notícia. 

No Jornal do Almoço, os repórteres e editores têm interação no sentido do 

estabelecimento de uma pauta de cobertura a acontecimentos do cronograma cultural da capital 

ou das principais cidades do estado. E numa relação que com grande frequência é mediada pela 

dinâmica comercial, uma vez que muitos dos eventos culturais são também veiculados no Grupo 

RBS por meio de publicidade. É o caso da abertura do bloco estadual. Antes da apresentação da 

âncora, uma chamada para agenda da toda a tendência da produção. No vídeo, o destaque para o 

lançamento do CD de Buenas e M’espalho, música nativista em ascensão no estado. 

 Já no mês de setembro, período em que se celebra o evento mais marcante para a cultura 

gaúcha, Jornal do Almoço dedica um considerável espaço para a cobertura dos eventos oficiais e 

não-oficiais relacionados às comemorações do aniversário da Revolução Farroupilha. 

Praticamente todos os blocos, de algum modo, trazem relatos relacionados ao evento farrapo ou à 

cultura gaúcha. São atividades, em sua maioria, organizadas pelo MTG e pelos governos estadual 

e municipais. 

Com essa ênfase, o telejornal cria um consenso sobre a importância das comemorações 

farroupilhas para a população de sua região de abrangência ou para a “comunidade imaginada” 

de telespectadores. 

Tanto os blocos locais como os estaduais, o gaúcho teve seu espaço na edição de 20 de 

setembro. Em Santa Maria, a âncora Vanessa Felipe inicia o programa falando ao vivo com o 

repórter que acompanha do desfile na cidade. Ao longo de todo o bloco a região de abrangência 
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da RBS TV Santa Maria pode se ver no telejornal. O encerramento do bloco é com imagens que 

marcaram o Mês Farroupilha ao som do Hino Riograndense, cantado por Vilson Paim.  

A âncora de Porto Alegre, nesta edição, Carla Fachin, relaciona toda apresentação ao 

gaúcho. Após uma notícia da editoria de polícia, a ênfase é para dizer o porquê seus 

telespectadores acordaram cedo, para acompanhar o desfile farroupilha que acontecia na popular 

avenida Beira Rio, na Capital. Entre as notícias, a repórter de Caxias do Sul vai até Boa Vista,  

capital de Roraima, no extremo norte do país para contar a vivência dos gaúchos que moram lá, 

que comemoram a Semana Farroupilha com todos os símbolos da tradição. O evento é maior 

manifestação cultural do estado. Uma forma de integração e homenagens às pessoas que do Sul 

saíram para se aventurarem na Amazônia. 

Após a reportagem, a âncora chama para edição especial que está sendo feita diretamente 

do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Após um repórter de cada região entrar ao vivo 

com os detalhes da comemoração Farroupilha. Para finalizar o programa, é apresentado o desafio 

de quem ama a tradição e mora em apartamento, a vida do gaúcho urbano. E a música 

regionalista de um grupo que faz uma “viagem através do tempo”, Os Monarcas. Os 40 anos de 

grupo se misturam com “autêntica história da música”, conta a âncora, Carla Fachin.  

No conteúdo selecionado há marcas da construção identitária gaúcha bastante 

perceptíveis, sendo elaborados a partir de palavras e expressões que referenciam símbolos, 

valores e demais elementos da cultura do Estado. São notícias que levam acontecimentos factuais 

ou não-factuais valendo-se de palavras identificadas com a cultura e identidade gaúchas, mesmo 

que o assunto trazido no corpo da notícia não seja relacionado a eventos especiais, como os do 

MTG ou à questão farroupilha, como nas edições analisadas de julho e agosto. 

Desde o ano 1980, os Estudos Culturais interessam em saber como os grupos 

desenvolvem a interpretação dos produtos culturais, com isso, as pesquisas nesta área permitiram 

a abertura de horizontes na compreensão dessa instância, procurando entender como e porque se 

dá o consumo de bens simbólicos produzidos pela mídia, como e quais os sentidos elaborados 

pelo receptor e os usos feitos desses bens. A recepção passa a ser entendida como uma forma de 

incorporação dos indivíduos na sociedade contemporânea, de produção de sentidos e, portanto, de 

cultura. 

No mapa das mediações, Martín-Barbero (2003) indica elementos que interferem no 

consumo dos produtos midiáticos e dá conta da relação entre meio e telespectador, que ocorre ao 
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longo do processo comunicativo, como tentado compreender nesta pesquisa. Quer dizer, 

elevando o telespectador ao papel de construtor de sentidos, reconhecemos sua ação não só na 

elaboração do produto que o assiste, como no caso em questão do Jornal do Almoço, também o 

tanto que o receptor interfere na produção jornalística, no processo de confecção do telejornal e, 

consequentemente, nas significações intentadas pelos produtores nas notícias. “O receptor 

adquire status de produtor” (JACKS, 1999, p. 48). 

Em fim, a maciça presença do folclore nos telejornais, seja com a agenda do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho ou nos festejos da Semana Farroupilha, cria efeitos de sentidos da 

identidade gaúcha no Rio Grande do Sul, de sua extensão pelo mundo e de seu caráter vivo e 

pujante. “Contudo, esses movimentos que vêm do local, podem desembocar em duas vertentes 

bem distintas” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 149). Uma implica o retorno aos fundamentalismos e a 

outra diz respeito ao reconhecimento de que se fala de um determinado lugar, que descobre seu 

passado e/ou chão. Essas comparações são apontadas como híbridas. Assim, este formato está 

associado à produção e apresentação do conteúdo no Telejornal do Almoço, bloco local e 

estadual. Embora, com vertentes distintas o programa telejornalístico apresenta desde a fala com 

marcas de linguagem até imagem que criam a identificação com telespectador. 

Uma noção que é apresentada durante a análise é a marca de gauchidade. Segundo Lisboa 

(2009) a soma dos elementos sociais, culturais, estéticos e midiáticos caracterizam o discurso 

sobre o gaúcho. “Tais “falas” podem ser lidas no figurino/indumentária/moda, no 

linguajar/expressão verbal, no comportamento, nos hábitos alimentares, no hábitos sociais, nas 

tecnologias empregadas (LISBOA, 2009, p. 171). 

Além desta perspectiva de apresentação do gaúcho, a televisão se configura para mostrar 

as características. Para isso, há um recorte do formato e da linguagem para que haja efeitos de 

sentido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Nesta pesquisa buscou-se mostrar como o gaúcho é apresentado, ou seja, desde a pauta 

escolhida até o modo de como ele é apresentado no telejornal. Iniciei o trabalho de pesquisa 

buscando compreender um pouco mais sobre as questões de identidade do telespectador, ou seja, 

a apresentação do gaúcho no Jornal do Almoço. Num segundo momento, fui até a RBSTV, em 

Santa Maria, para selecionar um pouco mais de informações sobre a produção do telejornal. Para 

assim, entender como o jornal constrói seus vínculos e sua familiaridade com o 

público/telespectador. 

Embora, nesta fase o referêncial teórico, que norteia está pesquisa, já estivesse em 

andamento, mais autores vieram a contribuir para o estudo da cultura do Estado. Assim, os 

objetivos propostos de verificar os registros de notabilidade da cultura gaúcha no telejornal e 

analisar, no âmbito da apresentação, as identidades e diferenças culturais emergentes das práticas 

discursivas podem ser notados. Com isso, foi proposto o debate sobre a relação da cultura que o 

assiste. Durante a análise na produção do telejornal, em Santa Maria, o principal critério de 

escolha da notícia é o localismo e o regionalismo. 

Na análise do corpus do trabalho, foi possível verificar que o telejornal se ocupa da 

formação da identidade cultural gaúcha quando faz circular (cria) acontecimentos que se 

relacionam com a cultura regional. E que procura (re)criar uma identidade cultural que remete a 

sentidos positivos sobre o ser gaúcho. As reportagens analisadas são exemplos de como o 

jornalismo realiza a construção da identidade, utilizando as técnicas de seleção de assuntos e de 

fontes e uma forma de narrativa para construir “um mundo possível”, travestido de relato fiel à 

realidade objetiva dessa notícia. E demonstram que existe uma relação da indústria cultural — em 

questão a RBS — com a cultura regional no Rio Grande do Sul que já caracteriza a primeira. 

Acredita-se que essa relação tem sido positiva para o grupo, que tem adotado essa fórmula 

há bastante tempo, tornando-se um local de vivência da cultura regional e, consequentemente, de 

resistência à homogeneização cultural, ao menos uma resistência a uma cultura global. Num 

mundo de identidades híbridas, plurais, acredita-se que a RBSTV tem conseguido seduzir 

telespectadores, dar-lhe o status de sujeitos quando propõe um discurso que foge da tendência à 

homogeneização e valoriza o regional (local x global), especialmente da forma como o faz, 
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construindo uma identidade cultural gaúcha positiva, contribuindo para a constituição do 

imaginário social de valorização do gaúcho em relação ao outro. 

No que tange às identidades culturais, o Jornal do Almoço se incumbe de ser um dos 

agregadores do social onde circula, por meio da constituição da identidade gaúcha. Desempenha 

um papel que foi histórico da mídia na constituição do Estado-nação e que na 

contemporâneidade, se dá menos por uma proposta política e mais por interesses econômicos. O 

Jornal do Almoço ergue a bandeira da reunião de interesses comuns, de construção de uma 

“comunidade gaúcha”, com sentimento de pertencimento. 

O comportamento da cobertura se relaciona ao próprio movimento das demais instituições 

que sustentam essa identidade para mantê-la hegemônica, construindo a ideia da existência de 

uma comunidade étnica e cultural única no Rio Grande do Sul, unida pelas origens e tradições.  

Ainda, além da mobilização de termos como “gaúcho”, o JA lança mão de um linguajar 

típico da região no processo de construção dos textos jornalísticos, visando causar efeitos de 

sentido de reconhecimento, identificação e aceitação por parte do telespectador, além da 

vinculação sobre a condição de gaúcho e sobre a região. Muitos dos acontecimentos cujas 

notícias são apresentadas, nem correspondem a acontecimentos sociais efetivamente ocorridos, 

são gestados na redação, moldados ao sabor das intenções editoriais e mercadológicas do 

telejornal. 

A pesquisa desperta o desejo de estudar mais e, quem sabe, ingressar no campo da 

pesquisa. Pois foi por meio do estudo que percebi o quanto a teoria abre os horizontes e acaba 

auxiliando o profissional na prática do dia a dia, facilitando a compreensão das escolhas que 

fazemos na hora de escrever uma reportagem e selecionando as melhores imagens para atingir o 

alvo da informação, o telespectador. 
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ANEXO – CD com as edições do telejornal que compõem o corpus da análise 


