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RESUMO 

 
Tese de Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural 

Universidade Federal de Santa Maria  

 

IDENTIDADE TERRITORIAL E MIDIATIZAÇÃO: OS SENTIDOS IDENTITÁRIOS 

ACIONADOS PELAS FESTIVIDADES DA QUARTA COLÔNIA-RS 

 

AUTORA: Jaqueline Quincozes da Silva Kegler 

 ORIENTADOR: José Marcos Froehlich  

Data e local da defesa: Santa Maria, 05 de dezembro de 2011. 
 

A temática delimita-se pelo estudo das festividades midiatizadas da Quarta Colônia-RS e os sentidos 

de identidade territorial que acionam a partir dos suportes e materialidades comunicativas que as 

divulgam e promovem. Quarta Colônia é um território situado na região central do Rio Grande do Sul, 

Brasil com história marcada pela imigração italiana. Atualmente, sua representação aciona sentidos de 

multietnicidade e diversidade cultural articulando, através do Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável, nove municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal 

Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. A problemática contempla a relação 

entre identidade territorial, festividades e midiatização: As festividades da Quarta Colônia são 

midiatizadas e potencialmente construtoras de sentidos de identidade territorial? Caso positivo, como 

o processo de midiatização das festividades desenvolve-se e quais os sentidos de “Quarta Colônia” 

visíveis nesses processos comunicativos?. Para atender ao questionamento, estruturamos a tese em três 

noções teóricas: a) identidade territorial (CASTELLS, 1999; HALL, 2000; FROEHLICH, 2002; 2007; 

2010; HAESBAERT, 2002; PECQUEUR, 2006; RÜCKERT, 2010; VIEIRA et al., 2006; 

WOODWARD, 2009), compõe o território e é visível nos fragmentos instáveis e flexíveis 

estabelecidos nas relações comunicativas, permeadas por objetivos econômicos, sociais e culturais. b) 

Midiatização (FAUSTO NETO, 2006; VERÓN, 1997; SODRÉ, 2002), é uma ambiência que 

condiciona tecnologicamente e economicamente as relações sociais, podendo constituir medium, ou 

seja, suportes, atores sociais e entidades que atuam condicionados pela sua lógica. c) Festa 

(AMARAL, 1998; CESCA, 1997; DAMATTA, 1997; KUNSCH, 2003; MAFRA, 2006; 

MEIRELLES, 1999), estudada a partir de sua dimensão técnica, como uma estratégia de comunicação 

que cria e mantém conceitos, e de sua dimensão social, como mediadora e mobilizadora de redes de 

sociabilidades.O objetivo geral é analisar o processo de midiatização das festividades da Quarta 

Colônia e seu potencial para a construção de sentidos de identidade territorial. Os objetivos específicos 

são: desenvolver referencial teórico a partir da relação entre as noções operacionais da problemática de 

pesquisa: identidade territorial, midiatização e festividade; levantar e analisar como o processo de 

midiatização das festividades desenvolve-se; analisar o potencial midiatizado da festividade em busca 

de visibilidade e legitimidade territorial; analisar quais os sentidos de “Quarta Colônia” visíveis nesses 

processos comunicativos midiatizados das festividades.A pesquisa é qualitativa e a metodologia é 

constituída pela combinação de técnicas: pesquisa bibliográfica e documental, observação participante 

e entrevista. O objeto de estudo constitui-se por: sete festividades, matérias jornalísticas do Caderno 

Quarta Colônia; documentos digitais e gráficos; todos os dados foram coletados e analisados entre 

janeiro e outubro de 2011. A tese estrutura-se em nove capítulos, sendo que os quatro primeiros 

objetivam relatar a reflexão e resultados teóricos e os cinco subsequentes relatam os dados e as 

análises realizadas. As festas acionam, nas materialidades e suportes comunicativos que as promovem 

e divulgam, sentidos de identidade territorial, além de mobilizar interesses e atuar como suporte para 

visibilidades de atores sociais diversos. A identidade territorial é permeada pela lógica midiatizada, de 

forma que, simultaneamente à diferenciação do território que propaga, adapta-se à cultura do consumo 

contemporânea.  

 

Palavras-chave: Identidade territorial. Midiatização. Festas. 
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ABSTRACT 
 

Tese de Doutorado 

Programa de Pós-graduação em Extensão Rural 

Universidade Federal de Santa Maria  

 

TERRITORIAL IDENTITY AND MEDIATIZATION: SENSES OF IDENTITY 

ACTIVATED BY THE FESTIVITIES FROM QUARTA COLÔNIA-RS 
 

 

AUTORA: Jaqueline Quincozes da Silva Kegler 

ORIENTADOR: José Marcos Froehlich 

Data e local da defesa: Santa Maria, 05 de dezembro de 2011. 
 

The thematic delimits itself by the study of mediated festivities in QuartaColônia-RS and the sense of 

territorial identity that activate from supports and communicative materialities which disseminate and 

promote them. QuartaColônia is a territory located in the central region of Rio Grande doSul, Brazil, 

with its history marked by Italian immigration. Currently, its representation activates senses of multi-

ethnicity and cultural diversity articulating through the Consortium for Sustainable Development, nine 

municipalities: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, 

RestingaSeca, São João do Polêsine and Silveira Martins. The problematic contemplates the 

relationship between territorial identity, festivities and mediatization:Are the festivities from 

QuartaColônia mediated and potentially constructors of territorial identity senses? If positive, how 

does the mediatization process of the festivities develop itself and what are the senses of 

“QuartaColônia” that can be visible in these communicative processes?To attend the questioning, we 

structured the thesis in three theoretical notions: a) Territorial Identity (CASTELLS, 1999; HALL, 

2000; FROEHLICH, 2002; 2007; 2010; HAESBAERT, 2002; PECQUEUR, 2006; RÜCKERT, 2010; 

VIEIRA et al., 2006; WOODWARD, 2009), comprises the territory and is visible in unstable and 

flexible fragments established in communicative relations, permeated by economic, social and cultural 

objectives. b) Mediatization (FAUSTO NETO, 2006; VERÓN, 1997; SODRÉ, 2002), is an ambience 

that intervenes technologically and economically social relations, which may constitute medium, i.e. 

supports, social actors and entities that act conditioned by their logic. c) Festivity (AMARAL, 1998; 

CESCA, 1997; DAMATTA, 1997; KUNSCH, 2003; MAFRA, 2006; MEIRELLES, 1999), studied 

from its technical dimension, as a communication strategy that creates and maintains concepts, and in 

its social dimension, as a mediator and mobilizing networks of sociabilities.The overall objective is to 

analyze the process of the festivities mediatization from QuartaColônia and its potential for the 

construction of territorial identity senses. The specific objectives are: developing theoretical referential 

from the relationship between the concepts of problematic operating research: territorial identity, 

mediatization and festivity; raising and analyzing how does the process of mediatization of festivities 

develop itself; analyzing the potential mediated of festivity in search of visibility and territorial 

legitimacy; analyzing which are the visible senses of "QuartaColônia" in these mediated 

communicative processes of the festivities.The research is qualitative and the methodology is formed 

by the combination of techniques: bibliographic research, participant observation and interview. The 

object of study is constituted by: seven festivities, journalistic materials from CadernoQuartaColônia; 

digital documents and charts; all data were collected and analyzed between January and October 2011. 

The thesis is structured into nine chapters, being that the first four aim report reflection and theoretical 

results and the five subsequent report data and the analyses carried out. We noted that the festivities 

activate, in materialities and communicative supports, that promote and disseminate them, territorial 

identity senses, in addition to mobilize interest and act as support for various social actors visibilities. 

The territorial identity is permeated by the mediated logic, so that, both the differentiation of the 

territory that spreads, it adapts to the contemporary consumer culture.  

 

Keywords: Territorial Identity. Mediatization.Festivities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Há, nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pela globalização e pela relação do 

capitalismo com as tecnologias de informação e comunicação, dois temas fundamentais que 

abordamos nesta tese: a lógica de redes e as identidades tensionadas pela abrangência e 

incidência do sistema de representação social midiático
1
 nas relações sociais. Como afirma o 

sociólogo espanhol Manuel Castells (2006, p.15)“nosso mundo, e nossa vida, vêm sendo 

moldados pelas tendências conflitantes da globalização e da identidade”. 

O estudo intitulado IDENTIDADE TERRITORIAL E MIDIATIZAÇÃO: OS SENTIDOS 

IDENTITÁRIOS ACIONADOS PELAS FESTIVIDADES DA QUARTA COLÔNIA/RS tem 

como tema a relação entre identidade e midiatização. A delimitação do tema define-se pela 

midiatização das festividades da Quarta Colônia-RS e a contribuição destas festividades 

midiatizadas, através dos sentidos
2
 promovidos, para a construção da identidade do território 

em tela. 

O pano de fundo da investigação é ancorado na proposta de Castells (2008; 2006; 

2002), que aborda a interação do paradigma da tecnologia da informação
3
 com a economia e a 

sociedade, ou melhor, considera a relevância de processos sociais, não só os econômicos, na 

transformação da sociedade – em sociedade em rede. O paradigma da tecnologia de 

informação possui como características a informação como matéria-prima, “são tecnologias 

para agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia” 

                                                           
1
 A partir de Thompson (2008), Hall (2000), Woodward (2009) e Harvey (2010) consideramos que os meios de 

comunicação, tradicionais, como o jornal impresso, o rádio e a televisão, além dos estruturados em novas 

tecnologias de informação e comunicação (digitais), constituem um dos principais sistemas de representação e 

produção de formas simbólicas da atualidade. Conforme Thompson “os meios de comunicação são rodas de fiar 

no mundo moderno e, ao usar estes meios, os seres humanos fabricam teias de significação para si mesmos” 

(2008, p. 20). A “produção de significados e a produção das identidades que são posicionadas nos (e pelos) 

sistemas de representação estão estreitamente vinculadas” (WOODWARD, 2009, p. 17). Desta forma, os 

significados e sentidos de identidade territorial tem nos meios de comunicação importante esfera de 

representação capaz de posicioná-los socialmente. 
2
Compreendemos que o sentido é construído a partir de materialidades comunicativas sensorialmente 

perceptíveis que constituem a identidade de algo, no caso do território. Ou seja, uma marca, um sinal designa 

uma representação e indicam a identidade. A identidade, ou os sentidos de identidade (porque não existe uma 

identidade homogênea e estática), podem ser dinamizados e até mesmo potencializados (exaltados) a partir das 

características dos meios de comunicação que acionam as suas marcas e sinais. Esta interpretação tem como 

referências Peruzzolo (2006) e Silva (2009). 
3
 O conceito de paradigma tecnológico sobre o qual Castells (2008; 2006; 2002) destaca aspectos centrais como 

bases materiais da sociedade de informação, foi cunhado por Carlota Perez, Chistopher Freeman e Giovanni 

Dosi, “com a adaptação da análise clássica das revoluções científicas feita por Kuhn” e “ajuda a organizar a 

essência da transformação tecnológica atual à medida que ela interage com a economia e a sociedade 

(CASTELLS, 2006, p. 107).  
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(CASTELLS, 2008, p.108), e também como parte integrante da atividade humana, de forma 

que toda e qualquer ação humana é condicionada – não determinada – pelos meios 

tecnológicos. A lógica de redes é, então, estabelecida em todas as relações sociais, e sua 

perspectiva teórica é adequada frente à complexidade e imprevisibilidade crescente das 

interações humanas. 

A lógica de redes “é necessária para estruturar o não estruturado, porém preservando a 

flexibilidade, pois o não-estruturado é a força motriz da inovação na atividade humana” 

(CASTELLS, 2008, p.109). Há, para isso, a possibilidade de convergência de tecnologias. A 

flexibilidade é a base do paradigma, o que influencia as organizações, instituições, grupos e 

atores sociais, em suas atuações e papéis.  

Acreditamos que, para o desenvolvimento territorial, os meios de comunicação, 

enquanto tecnologia utilizada e disponível, e a fluidez dos sentidos que são capazes de 

promover, podem ser permeados por uma força que inove os discursos e práticas usuais 

relativas à identidade, visto que é através das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) que, muitas vezes, o poder simbólico e de mercado é exercido.  

Vivemos em uma fase de mutação tecnológica em que a apropriação e usos dos meios 

de comunicação, são diversos e peculiares a cada grupo e contexto. Por isso, é essencial 

considerarmos a dimensão social, a complexidade e a teia dos relacionamentos, frente a essas 

mudanças tecnológicas, pois não há uma rede unificadora de atores e atuações, há uma 

diversidade de valores e sentidos que instigam a cultura nessa lógica, especialmente quando é 

estruturada por organizações e pessoas que tradicionalmente seguiam certa estabilidade. 

Conforme propõe Castells (2008, p. 258), “qualquer tentativa de cristalizar a posição na rede 

como um código cultural em determinada época e espaço condena a rede à obsolescência, 

visto que se torna muito rígida para a geometria variável requerida pelo informacionalismo”. 

A lógica das redes não se restringe apenas à atuação através das tecnologias de 

informação e comunicação, pois, com base no proposto por Muniz Sodré (2002), entendemos 

que, da mesma forma que a mídia é complementar à rede, a rede é uma ambiência da 

sociedade contemporânea que pauta e condiciona, inevitavelmente, os comportamentos de 

instituições e pessoas. Há uma hibridização entre meio, tecnologia e mercado capaz de 

produzir e gerenciar sentidos pela ambiência que gera. Assim, a identidade é construída em 

um jogo que ocorre entre os “nós” que formam a rede de relacionamentos, institucionalizados 

ou não, de um território.   

Ruth Cardoso (2006) afirma no prefácio da obra de Castells (2006, p. 11) que é neste 

contexto que “está colocada a questão da identidade, ou das identidades, como um núcleo 
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resistente à homogeneização e que pode ser semente de mudanças socioculturais”. A 

resistência e a mudança são simultâneas e configuram-se nos objetivos das identidades, que 

Castells (2008) define como legitimatórios, de resistência e de projeto. Todos são construídos 

socialmente e carregam elementos étnicos, religiosos, econômicos, políticos e históricos, 

enfim, características do contexto social no qual emergem. 

E, é nesta lógica de redes enquanto uma ambiência social que condiciona 

comportamentos, que a Quarta Colônia contemporânea constitui-se como um território 

configurado a partir da atuação do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) 

que integra interesses de nove municípios da região central do Rio Grande do Sul
4
, 

representados pelos seus Poderes Executivos. Através desta rede instituída, mas também de 

redes informais comunitárias estimuladas por afinidades religiosas e étnicas, por exemplo, o 

território apropria-se de meios de comunicação e formas de comunicar midiatizadas
5
 para 

estabelecer seus significados socialmente.  

A construção de sentidos e formas simbólicas através de processos midiatizados são 

diversos e peculiares a cada grupo e contexto. Em nosso estudo, apresentam-se como 

relevantes quatro principais processos comunicativos: a festividade em si e seus atos 

midiatizados; as matérias do Caderno Quarta Colônia com a tematização das festas; os 

documentos midiáticos digitais e os documentos gráficos com publicação estimulada pelas 

festas. São relevantes, porque são sentidos não estruturados pela mídia tradicional, apesar de 

serem condicionados por ela, ou seja, são formas de comunicar alternativas que resistem a 

uma lógica dominante de visibilidade, mas que, ao serem condicionadas de forma sistêmica, 

buscam visibilidade nos meios de comunicação, como requisito para o reconhecimento do 

território e sua identidade. 

Ao afirmarmos que as identidades são construídas socialmente está implícito na 

declaração o caráter transitório, fluido e em constante transformação que define os processos 

identitários (HALL, 2009). Além disso, reconhecer que sua existência pode ser fragmentada é 

pressuposto desta lógica, pois através dos sentidos de identidade territorial dinamizados 

disseminam-se as intenções em jogo no contexto social.  

 

                                                           
4
 O Condesus é constituído pelos municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, 

Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins, todos situados na região centro do Rio 

Grande do Sul. 
5
 Como será abordado no capítulo III, são formas de comunicação condicionadas pela lógica de redes e de 

mercado. Muitas vezes atores não midiáticos (externos à mídia tradicional) como políticos, por exemplo, atuam 

como um medium ao incorporar qualificações do mercado das mídias, além de seus formatos estéticos, à sua 

forma de comunicação, mesmo quando o interesse financeiro não é o foco primário (SODRÉ, 2002). Exemplo: 

midiatização de celebrações religiosas. 
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Problemática de pesquisa 

 

A proposta de investigação se estrutura a partir de duas bases que, ao longo das 

reflexões, constroem a problemática de pesquisa: 1) as noções teóricas dos termos 

operacionais: Identidade Territorial, Midiatização e Festividade (apresentados pontualmente 

na próxima seção desta introdução, com o título Noções teóricas operacionais); 2) os 

pressupostos empíricos adquiridos através de observação na fase exploratória das festividades 

da Quarta Colônia e também a partir de pesquisa bibliográfica e documental de estudos já 

desenvolvidos (FROEHLICH; DULLIUS; VENDRUSCOLO, 2010), os quais abordam o 

contexto no qual se identificou o fenômeno analisado.  

O caminho reflexivo que origina a problemática de pesquisa, ao ligar a pesquisa 

bibliográfica sobre os termos-chave e a compreensão empírica do contexto investigado, 

funda-se nas seguintes proposições interpretativas: 1) a construção da identidade territorial 

pode ser dinamizada como uma estratégia contemporânea em nome do desenvolvimento dos 

territórios, que prima pela valorização do local e seus atributos sociais, culturais e 

econômicos. Em seu aspecto comunicativo, os processos que constroem os sentidos desta 

identidade territorial buscam o reconhecimento do território através da visibilidade; 2) A 

identidade territorial enquanto uma estratégia pode ser considerada como uma abordagem de 

desenvolvimento territorial que atua como diretriz de processos operacionais de 

reconhecimento
6
, entre os quais, podemos considerar a festividade como relevante na Quarta 

Colônia - RS; 3) a midiatização, na sociedade atual, é inerente aos processos sociais, ou seja, 

todos os fenômenos estão sujeitos, em graus e formas variáveis, à influência da lógica 

midiatizada; esta lógica, através dos meios de comunicação, constituem o principal sistema de 

representação contemporâneo e conjuga as TICs com interesses mercadológicos. Diante disto, 

as festividades tendem a ser midiatizadas ao buscarem adaptar-se à lógica deste sistema de 

representação em busca de visibilidade; e, desta forma, potencializar sua capacidade de 

construir sentidos de identidade territorial.  

Consideramos que se a identidade territorial é reconhecida como uma estratégia em 

nome do desenvolvimento dos territórios, seus processos tendem a se apropriar da lógica 

                                                           
6
 Há variados processos que podem instrumentalizar a identidade de um território em busca de visibilidade e 

reconhecimento. Um exemplo que busca institucionalizar em alguns territórios, mas que não é o foco desta 

pesquisa, são referenciais de qualidade, como os selos de Indicação Geográfica (IG) e suas modalidades: a 

Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO). Almeja-se que, ao utilizar os signos, os 

produtos e serviços passem a se diferenciar no mercado de consumo, capital e simbólico, pois além dos atributos 

imediatos do que é negociado, ele preserva e transmite uma história e um patrimônio. 
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midiatizada de funcionamento da sociedade atual e utilizar-se dela em busca da diferenciação 

almejada, visto que os meios de comunicação constituem importante esfera de representação. 

Enfim, se a lógica midiatizada permeia os fenômenos sociais, as festividades de um território, 

enquanto um processo com potencial organizador de identidade territorial, podem ser 

midiatizadas e férteis para dinamizar sentidos que diferenciem e promovam o território 

referenciado em âmbito regional, nacional, ou mesmo  global, o que faz com que sejam 

mobilizados pelos atores territoriais, como no caso da Quarta Colônia.  

Logo, a construção de uma identidade de território, que não é puramente étnica, ou 

puramente geográfica ou cultural, e tem fins mercadológicos, em especial por buscar a 

diferenciação, passa pelos processos de comunicação social, os quais possibilitam a 

visibilidade e podem legitimar o discurso identitário dos territórios. Para Froehlich (2007), a 

identidade pode ser entendida como a noção que caracteriza o interno contrastando-o com o 

externo, sendo o que une os semelhantes distinguindo-os dos diferentes, adquirindo sentido 

por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais é representada. 

O exposto em perspectiva empírica estrutura-se no reconhecimento da 

intencionalidade do território Quarta Colônia buscar ser reconhecido por seus atributos 

simbólicos, ou seja, pelos seus bens tangíveis, como a gastronomia, a arquitetura e o 

artesanato local; e, também, pelos seus bens intangíveis como a tradição e a herança dos seus 

antepassados. Há uma narrativa sendo construída a esse respeito (FROEHLICH, 2010; 

VENDRUSCOLO, 2009) nas mais variadas formas de relacionamento e comunicação deste 

território. No caso das festividades podemos citar os cerimoniais, os materiais gráficos de 

divulgação, bem como as publicações do Caderno Quarta Colônia
7
 como algumas destas 

formas de comunicar-se.   

Considera-se então, que a identidade territorial, nos últimos tempos, vem sendo 

instrumentalizada para objetivos de desenvolvimento, alguns relativos às novas ruralidades, 

como o turismo rural e o turismo de eventos, ambos apresentados em materiais de divulgação 

como atrativos da Quarta Colônia-RS. Em publicações anteriores do Grupo de 

Pesquisa
8
identificamos que os eventos e festividades da Quarta Colônia são os principais 

                                                           
7
Informe comercial que circula encartado nos jornais Diário de Santa Maria e Zero Hora em 37 cidades do 

Centro de Distribuição de Santa Maria - RS e Centro de Porto Alegre. No capítulo seis desta tese as edições entre 

janeiro e outubro de 2011 são analisadas diante da temática desta pesquisa. 
8
 Entre as publicações vinculadas ao Grupo de Pesquisa Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Rural (CNPq) 

estão:MACIEL, C. R.; FROEHLICH, J. M.; KEGLER, J.Q.S..; LOUZADA, J.A.; VENDRUSCOLO, R.. O 

Desenvolvimento Territorial na Quarta Colônia do Rio Grande do Sul. In: DI MARCO, Luis Eugenio; ILHA, 

Adayr da Silva. (Org.). Los Planes Esperanza del Humanismo Económico: el Continente indoamericano, una 

expressión solidaria, un testimonio histórico. Santa Maria: FACOS, 2010, v. 2, p. 1175-84. 
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motivos que levam pessoas de outras localidades a visitarem o território (KEGLER et al., 

2010ab). Neste sentido, esses encontros constituem-se como momentos propícios para a 

publicidade de elementos identitários.  

Consideramos que a midiatização de alguns dos processos comunicativos e de 

relacionamento das festividades deste território, pode impulsionar a construção de sentidos de 

identidade que contribuam para o desenvolvimento territorial. Em contraponto, na fase 

exploratória, ao mesmo tempo em que identificamos a relevância das festividades para todos 

os públicos envolvidos, não desvelamos em que medida e de qual forma os processos 

comunicativos destas festividades são mobilizados e contribuem para a construção identitária. 

A partir do exposto, problematizamos e contemplamos a relação entre a construção de 

identidade, festividades e midiatização. Pois consideramos a cultura da localidade e sua 

expressão, através das festas, como um sistema simbólico; e a comunicação social, através de 

processos comunicativos, como elementos combinados capazes de organizar sentidos, os 

quais orientam a construção de representações e identidades. Deste modo, o problema pode 

ser assim enunciado: As festividades da Quarta Colônia/RS são midiatizadas e 

potencialmente construtoras de sentidos de identidade territorial? Caso positivo, como o 

processo de midiatização das festividades desenvolve-se e quais os sentidos de “Quarta 

Colônia” visíveis nesses processos comunicativos? 

Os aportes empíricos da problemática de pesquisa, aliados à interpretação teórica do 

tema, levam aos pressupostos de que a midiatização das festividades da Quarta Colônia ocorre 

em duas vias simultâneas e complementares. Um dos processos de midiatização da festividade 

acontece quando os meios de comunicação, ao incorporarem e divulgarem a festa em suas 

dinâmicas de atuação, a midiatizam, ou seja, constroem sentidos a partir do acontecimento 

festivo através de matérias e anúncios publicados em jornais, revistas, sites, etc. Este 

processo, no nosso entender, caracteriza-se pela presença fundamental dos meios de 

comunicação ligados diretamente à mídia enquanto organização midiática, ou seja, empresas 

de mídia, na ambiência festiva. 

O outro processo de midiatização da festividade pressuposto, advém da incorporação 

de ações e de meios de comunicação estratégica e midiática em busca de visibilidade e 
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social, identidade territorial e turismo: impressões do público da Mostra Gastronômica da Quarta Colônia/RS 

sobre o território. In: Congresso Internacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, 2010, Porto 

Alegre-RS. Anais do Congresso Internacional sobre Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável, 2010. 
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Territoriales. Territorios y Territorialidades em movimiento, 2010.  
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legitimidade do território, ou das instituições e comunidades envolvidas.  Ainda, pode ser 

apenas uma incorporação da lógica midiatizada (técnica e mercado influenciam estética e 

sensorialmente os conteúdos e seus promotores), sem a incidência real do meio técnico, em 

que a festa atua enquanto um medium, conceito que explicaremos no capítulo três.  

Ao incorporar as mídias ou as suas lógicas atreladas aos processos de relacionamento, 

tradicionalmente, não midiáticos, as festas se automidiatizam. Nesta esfera de 

automidiatização da festividade, os meios de comunicação que referenciamos não são restritos 

aos meios de comunicação situados no campo midiático, ou seja, instituições de outros 

campos sociais, na sociedade contemporânea, passam a planejar e gerenciar seus meios 

próprios de comunicação e seus instrumentos, como cerimoniais, sinalização, papelaria, blogs 

e sites, entre outros, geralmente pensados com uma função estratégica e com atributos 

estéticos característicos do campo midiático. 

 

Noções teóricas operacionais 

 

Para o entendimento da identidade territorial, partimos da concepção mais ampla da 

noção teórica de identidade, principalmente a partir de Woodward (2009),Castells (1999) e  

Hall (2000), e alcançamos a dimensão mais delimitada relacionada ao desenvolvimento 

territorial com base em Froehlich (2002; 2007; 2010), Haesbaert (2002), Pecqueur (2006), 

Rückert (2010), Vieira, Cazella e Cerdan (2006). Neste enquadramento teórico a identidade 

territorial é permeada por subjetividades e especificidades de um território, o que lhe atribui o 

sentido de pretensa singularidade. 

Tendo uma dimensão subjetiva, compreendemos que tudo que compõem um território 

pode ser considerado como designativo da sua identidade, ao menos, de algum dos sentidos 

de identidade que os diferentes atores sociais constroem acerca do seu território. No decorrer 

da reflexão investigativa adotamos a noção “sentidos de identidade territorial” justamente pela 

dificuldade, para não dizer, impossibilidade, de existir uma única e homogênea identidade 

apreensível. A identidade territorial existe nos fragmentos que são instáveis e flexíveis no 

jogo de relações econômicas, sociais e culturais que instituem o território.  

Com isso, nos limitamos ao estudo dos sentidos de identidade territorial da Quarta 

Colônia pelos processos e materialidades comunicativos impulsionados através das 

festividades. A dinâmica que constrói a identidade territorial, ou seus sentidos, constitui-se 

pelas ações comunicativas do território. E, algumas dessas formas sociais de se comunicar e 

se relacionar podem atuar como mecanismos ou dispositivos que promovem, 



26 
 

estrategicamente, o reconhecimento do território como uma totalidade simbólica dada pela 

trama de seus elementos. Sendo a festa um mecanismo potencial para organizar os elementos 

de identificação.   

Entendemos que a identidade é construída através de um processo de afirmação versus 

distinção a partir da interdependência das relações sociais dos indivíduos, as quais são 

construídas em torno de sistemas de significação que podem ser partilhados e formar grupos. 

A dinâmica destes processos de (re)construção das identidades  sociais contemporâneas 

afirmam-se progressivamente no âmbito de redes de sociabilidade (FROEHLICH; ALVES, 

2007). Considerar esta dinâmica, em nosso estudo, significa dizer que as redes de 

sociabilidade são estabelecidas, em parte, através dos meios de comunicação social.   

O estudo da noção de Midiatização é baseado nas obras de Fausto Neto (2006), Verón 

(1997) e Sodré (2002) ereferem-se a fenômenos de comunicação social, marcantes da 

sociedadecontemporânea. Os processos de midiatização, ou seja, relações sociais através de 

um meio, com um envolvimento coletivo e permeada pela lógica de mercado (fôlderes, site, 

blogs, festas, anúncios, exposições, etc.), influenciam todos os fenômenos sociais, 

transcendendo os limites técnicos dos meios e tornando-se elementos sociais, construtores de 

sentidos e de realidades.  

Ainda, a noção processo de midiatização,a partir de referências de Verón (1997) e 

Sodré (2002), marca uma evolução de uma sociedade midiática para uma sociedade 

midiatizada, na qual as características tradicionais da atuação midiática persistem, mas se 

expandem através de novas formas, como condicionantes de diversos fenômenos sociais. Na 

sociedade midiática os meios de comunicação social eram organizados e dominados pelas 

tradicionais empresas e veículos de comunicação. Já a sociedade midiatizada é a sociedade 

contemporânea, derivada do atual estágio da globalização, em que o conhecimento 

tecnológico, a incidência mercadológica nos processos sociais e a profissionalização da 

comunicação se expandiram para outras organizações que não têm o produto “comunicação 

social” ou “informação” como seu principal objetivo. Logo, a comunicação para essas 

organizações se apresenta como processo em busca de visibilidade, reconhecimento e 

legitimidade social, contribuindo e apoiando o alcance dos objetivos principais, como 

turismo, mobilização social, entre outros.     

A festividade é, em sua gênese, uma forma de sociabilidade que, no contexto atual, da 

mesma forma que outras relações sociais, incorporam em seu estado os meios de 

comunicação social, seja antes, durante ou na pós-festa. Estes estágios do acontecimento 

referem-se ao planejamento, execução e avaliação da festa, conforme denominados por 
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autores que abordam tecnicamente a organização de eventos (CESCA, 1997; KUNSCH, 

2003). E enquanto construção social, a festividade resulta de diversos processos 

comunicativos, dentre eles os processos midiatizados.  

Em uma festa, ou em uma situação de festa, como propõe Mafra (2006, p. 65) “os 

sujeitos são convidados a participar de redes de sociabilidade e a estabelecer um convívio 

‘corpóreo’, motivados por atos de comemoração em relação à causa”. Os meios de 

comunicação podem potencializar a causa e os sentidos relacionados à festividade, além de 

fazer com que ultrapassem sua ocorrência em tempo e espaço. Em contraponto, envoltos nos 

processos comunicativos pode haver o exercício de poder simbólico (BOURDIEU, 1998), 

capaz de reforçar ou promover certos sentidos de identidade territorial.   

 

Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o processo de midiatização das festividades da 

Quarta Colônia/RS e seu potencial para a construção de sentidos de identidade territorial. Já 

os objetivos específicos são: desenvolver referencial teórico a partir da relação entre as noções 

operacionais da problemática de pesquisa: identidade territorial, midiatização e festividade; 

levantar e analisar como o processo de midiatização das festividades desenvolve-se; analisar o 

potencial midiatizado da festividade em busca de visibilidade e legitimidade territorial; 

analisar quais os sentidos de “Quarta Colônia” visíveis nesses processos comunicativos 

midiatizados das festividades. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo define-se como uma pesquisa qualitativa com metodologia 

determinada através da combinação e interdependência de técnicas de investigação, sendo que 

a lente de levantamento e análise dos dados é obtida pela intersecção das temáticas: 

identidade territorial, festividades e midiatização. É no ponto de encontro dos três eixos 

teóricos que estrutura-se a problemática de pesquisa e a lente metódica de investigação. As 

técnicas de pesquisa utilizadas são: pesquisa bibliográfica e documental, observação 

participante e entrevista. Na observação participante, levantamos dados a partir de 

informantes.  

O contexto investigado é a Quarta Colônia, território situado na região central do Rio 

Grande do Sul (RS), Brasil. Este território tem sua história registrada especialmente pela 
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imigração italiana, pois é a Quarta Colônia de Imigração Italiana no RS. Porém, atualmente, 

sua representação é permeada por sentidos de multietnicidade e diversidade cultural 

articulando nove municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova 

Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins. 

A delimitação do objeto de estudo, ou seja, o processo de midiatização das 

festividades da Quarta Colônia/RS e seu potencial para a construção de sentidos de identidade 

territorial comporta: sete festividades ocorridas entre janeiro e outubro de 2011; matérias 

jornalísticas impressas publicadas no Caderno Quarta Colônia; documentos publicados em 

ambiência digital e encontrados através da técnica de Pesquisa avançada do Google ou da 

técnica Google Alertas; e materiais de mídia gráfica, como fôlderes e cartazes. Todos os 

dados foram coletados e analisados entre janeiro e outubro de 2011. 

Além do objeto, delimitamos, a partir de pesquisa bibliográfica e documental, algumas 

categorias e elementos distintivos de identidade territorial já reconhecidos como 

representantes da Quarta Colônia. Tais categorias e elementos norteiam a análise dos 

documentos e processos comunicativos midiatizados impulsionados pelas festividades. 

Ressaltamos que o uso destas categorias não limita o reconhecimento de novos elementos que 

as complementem ou as invalidem. Enfim, a análise pauta-se pela descrição e interpretação 

crítica dos resultados a partir dos postulados teóricos.  

 

Justificativa  

 

A relevância do estudo se dá na medida em que, ao analisar as festas e seus meios de 

comunicação, estudamos um processo de mobilização integrador de diversas pessoas e 

recursos que podem ser dinamizados em nome do desenvolvimento do território. No caso 

específico dessa investigação, a mobilização que visamos reconhecer refere-se a que ocorre, 

através da comunicação das festividades, em torno de uma identidade territorial baseada em 

um patrimônio com valorações tangíveis e intangíveis, geralmente associado a atributos 

simbólicos e naturais. 

Entendemos que a organização da festa ao considerar sua potencialidade 

comunicativa, logo, sua capacidade de construir e levar ao reconhecimento sentidos de 

identidade territorial pode contribuir para o desenvolvimento do território. Concepção que 

estaria em acordo com a perspectiva adotada na Quarta Colônia-RS a partir do Projeto de 
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Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Prodesus)
9
 que envolve, além das 

instituições, a sociedade civil organizada e os cidadãos da localidade, visto que exaltaria as 

singularidades do território atribuindo-lhe mais valor simbólico. 

Ao considerarmos os aspectos intangíveis como elementos fundamentais do território 

e também como fatores de desenvolvimento, situamos o estudo na abordagem territorial. Esta 

perspectiva, como identificamos em pesquisa bibliográfica, ainda carece de estudos que 

abordem as interações comunicativas entre os atores sociais do território, e, entre estes atores 

e os públicos externos. A comunicação, diante da lógica de redes, é condicionante para a 

estruturação e êxito das novas ruralidades
10

, sendo que o desenvolvimento passa pelo saber e 

querer comunicar-se. 

Desenvolver-se, nesta acepção, comporta bem-estar e liberdade de autoidentificação 

do território como um todo, ou dos grupos específicos que o constituem. E o processo de 

identificação passa pela comunicação de signos e sentidos que representam a identidade 

alcançada ou almejada. Na sociedade contemporânea, a comunicação em grande parte é 

realizada através dos meios de comunicação social, sejam os tradicionais, como jornais, 

televisão e rádio, ou os baseados em suportes digitais, como blogs, sites e rede sociais. 

A cada dia, novos meios de comunicação tornam-se tecnologicamente disponíveis a 

pessoas e grupos que até então se encontravam apenas na esfera de recepção dos meios 

tradicionais, o que pode ser considerado como potencial de melhoria nas condições de vida e 

formas de sociabilidade. No entanto, a atuação protagonista das comunidades na construção 

de sentidos através das TICs depende também de outros fatores, entre eles, a acessibilidade 

social a essas tecnologias, o interesse das comunidades e a apropriação que fazem dos meios.  

A pesquisa justifica-se também porque tangencia a relevante relação entre a qualidade 

de vida nos territórios e as TICs e considera que os resultados aqui apresentados 

                                                           
9
 O Prodesus “abarcou atividades que envolveram cursos de formação em Educação Ambiental e Patrimonial, o 

resgate da memória cultural dos imigrantes italianos, técnicas e práticas de diversificação e reconversão 

produtiva para uma agricultura ‘ecológica’ e ‘sustentável’, e o estímulo à discussão e implementação do turismo 

rural, cultural e ecológico na região.Na década de 1990, organismos internacionais como a Unesco e o Banco 

Mundial, preocupados com a problemática ambiental, lançaram o programa de cooperação científica 

internacional Man and Biosphere-MAB, com o objetivo de coibir a deterioração sistemática de ecossistemas e 

recursos naturais singulares, reconhecendo tais áreas especialmente protegidas como ‘Reservas da Biosfera”. 

Este programa “disponibilizava recursos de financiamento a fundo perdido para projetos que preenchessem estes 

requisitos”. As partes mais significativas dos remanescentes da Mata Atlântica demarcadas no Brasil foram 

consideradas como Reserva da Biosfera, entre 1991-1999. Assim, os municípios da Quarta Colônia, por 

possuírem a ‘Reserva da Biosfera’ da Mata Atlântica, organizaram o projeto e constituíram o Condesus obtendo 

o almejado financiamento (FROEHLICH; ALVES, 2007, p. 2). 
10

 A nova ruralidade, ou a emergência de novas ruralidades como atividades do rural, na perspectiva do 

desenvolvimento territorial são dependentes da “trama complexa de aspectos ambientais, culturais, sociais e 

econômicos”, assim, não ocorrem de forma homogênea. A abordagem territorial do desenvolvimento considera o 

território com características empíricas incontornáveis pela sua complexidade, em que a identidade territorial é 

apenas um dos seus aspectos (FAVARETO, 2006, p.128). 
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sãohistoricamente e socialmente situados. A mobilidade do território e a rapidez da 

apropriação da nova lógica comunicativa, mesmo que iminente, é contínua e requer sua 

constituição como objeto de pesquisas na área científica em que desenvolvemos este estudo. 

Ainda, perceber que há novas formas de comunicar, é reconhecer indícios de outras vozes em 

jogo, que podem propiciar um processo de descentralização da construção da visibilidade 

midiática, logo, das próprias relações de poder. 

Almejamos que outras pesquisas possam surgir estimuladas por esta, visto que em 

levantamento bibliográfico não encontramos estudo que relacione os três eixos teóricos: 

identidade territorial, festas e comunicação. Além disto, constatamos que, mesmo quando 

isoladas as temáticas, as pesquisas em âmbito nacional, especialmente sobre festividades ou 

comunicação em nome do desenvolvimento territorial, ainda são poucas e suas contribuições 

instigam a continuidade e o aprofundamento científico sobre o assunto. 

Este estudo buscou apreender um instante vivido, o qual, mesmo que de forma 

delimitada, faz parte de uma construção social de futuro, ou, de desenvolvimento territorial. 

Neste sentido, entendemos que, tanto para os pesquisadores envolvidos na investigação, como 

para o Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, que forma sua primeira turma de 

doutores, a temática qualitativa, complexa e que possui como temas centrais Identidade 

Territorial e Comunicação Social, pode indicar a contemporaneidade da pesquisa em 

Extensão Rural e a originalidade das suas Linhas de Pesquisa.  

Estimulados pelas premissas de Paulo Freire (1995), que questionava Extensão ou 

Comunicação?,almejamos aqui a extensão como comunicação e o diálogo entre muitos em 

nome do desenvolvimento. Reconhecer o território e seus sentidos é pressuposto para atuação 

sobre ele. Como presumir o desenvolvimento territorial como algo próprio da realidade se não 

alcançarmos a compreensão, o respeito e o distanciamento saudável desta realidade enquanto 

interferentes externos? Estas reflexões, originadas no decorrer da pesquisa e da convivência 

com os atores da Quarta Colônia, também ressalta o quanto o estudo foi válido para a autora 

desta tese. Em complemento, acreditamos que as próprias pessoas com quem tivemos contato 

foram levadas a pensar sobre o tema, sobre os desafios e a relevância das festividades e suas 

formas de comunicar no e sobre o território.  

O diálogo de Freire (1995) foi estabelecido. E temos a intenção de sustentá-lo 

recursivamente, ou seja, da comunidade para a universidade e da universidade para a 

comunidade. Ao redigirmos esta introdução percebemos que a palavra disseminação não 

pertence ao repertório desta pesquisa como um objetivo de comunicação. A comunicação, da 

mesma forma que a festividade, constrói o território. Então, o presente estudo é também 
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reflexo de tensionamentos sobre a produção discursiva, tanto acadêmica, ligada especialmente 

à abordagem da comunicação na extensão rural, como empírica, a qual comporta a 

coexistência da narrativa das tradicionais empresas midiáticas com outras narrativas 

promovidas por atores do território que passam a posicioná-lo publicamente a partir das suas 

impressões, vivências, meios de comunicação e linguagem próprios.  

 

A estrutura da tese 

 

Esta tese estrutura-se em nove capítulos. Os quatro primeiros capítulos objetivam 

relatar os resultados e análises acerca das noções teóricas operacionais da problemática de 

pesquisa originados através de pesquisa bibliográfica. Em virtude de não termos encontrado, 

para referência como fonte de pesquisa, estudos que abordam pontualmente a temática 

investigada, ou seja, a intersecção entre identidade territorial, festividade e midiatização, se 

fez necessário o aprofundamento em cada eixo teórico para, posteriormente, elucidar a teia 

que perpassa o fenômeno estudado. Esta elucidação, ao mesmo tempo em que serve como 

uma moldura para as escolhas metodológicas da pesquisa, configura-se como um dos 

resultados alcançados.   

O primeiro capítulo, A noção de identidade: entre condições e interações sociais,  tem 

como objetivo estudar as relações da dinâmica global em rede com a noção de identidade, 

alcançando as implicações dos meios de comunicação nas formas de interação, logo na 

modificação das relações que constroem as identidades. As principais fontes de referência são 

Bauman (2005), Castells (1999; 2006; 2008), Hall (2000)e McLuhan (1971). 

O segundo capítulo, Identidade territorial: território, desenvolvimento e construção 

identitária, visa compreender a identidade territorial, como uma estratégia em nome do 

desenvolvimento, constituída por categorias e elementos distintivos que representam as 

essências do território, geralmente caracterizadas pelos símbolos culturais herdados e 

mobilizados para a diferenciação e reconhecimento do território frente à alteridade. A 

perspectiva do desenvolvimento territorial, na qual se situa a noção de identidade territorial 

emerge na década de 1970 e hoje se configura como importante debate na agenda acadêmica. 

Assim, as principais referências do capítulo são Carriére e Cazella (2006), Froehlich e 

Vendruscolo (2008), Haesbaert (2002), Harvey (2010), Rückert (2010), Woodward 

(2009)entre outros. 

O terceiro capítulo, Midiatização: ambiência e medium que condicionam os processos 

sociais, aborda as noções teóricas contemporâneas do campo da comunicação social acerca da 
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noção de midiatização e seus processos. Sobre esta temática neste estudo, temos como 

principal referência Sodré (2002). Em diálogo, utilizamos pressupostos teóricos apresentados 

por Fausto Neto (2006) e Verón (1997). Para relacionarmos tanto o campo midiático 

tradicional quanto as relações midiatizadas com a busca de visibilidade e de reconhecimento 

de sentidos de identidade, temos como referência Barichello (2001; 2004) e Berger e 

Luckmann (1985).  

O quarto capítulo, Festividade: dimensão social e técnica de identificação territorial, 

aborda as dimensões, técnica e social, que envolvem a festividade na investigação do seu 

potencial comunicativo e construtor de sentidos acerca da identidade dos territórios. As 

referências teóricas sobre a dimensão social da festividade são Amaral (1998) e DaMatta 

(1997). Já a dimensão técnica que considera a festa como uma estratégia de comunicação é 

abordada a partir de Cesca (1997), Giácomo (2004), Kunsch (2003), Mafra (2006) e Meirelles 

(1999). Ao final do capítulo apresentamos um breve panorama de alguns estudos que 

investigam a festividade diante da identidade territorial ou do desenvolvimento territorial; 

para tanto, constituem-se como referências bibliográficas os estudos de Bezerra (2008), 

Espeiorin e Pozenato (2010), Vendruscolo (2009) e Wandscheer e Souza (2008).  

A metodologia e o percurso realizado no seu desenvolvimento são abordados no 

capítulo cinco. O primeiro subcapítulo apresenta a trama teórica entre as temáticas. Em 

seguida apresentamos a contextualização histórica e contemporânea da Quarta Colônia/RS. 

Ainda, delimitamos o objeto e o universo investigado a partir de categorias de análise e de 

fatores limitadores, além de descrever um panorama dos sentidos de identidade territorial já 

considerados como elementos distintivos que serve como organizador da análise dos sentidos.  

Entre os capítulos seis e oito, descrevemos e analisamos os dados obtidos a partir das 

três estruturas empíricas principais: os Cadernos Quarta Colônia publicados entre janeiro e 

outubro de 2011; os materiais gráficos e digitais levantados entre janeiro e outubro de 2011; a 

observação participante, constituída por dados levantados através de conversas com 

informantes, entrevistas, registro fotográfico e vivência no ambiente festivo, em sete 

festividades ocorridas entre janeiro e outubro de 2011: 5ª Mostra Gastronômica da Quarta 

Colônia, 8ª Expocolônia, 56ª Festa Regional do Arroz, 14ª Festado Moranguinho e da Cuca, 

18ª Ein Volksfest, 26º Festival Internacional de Inverno da UFSM e 26ª Semana Cultural 

Italiana de Vale Vêneto. 

O capítulo seis, intitulado Festas e sentidos identitários no Caderno Quarta Colônia, 

indica através da criação e manutenção deste meio de comunicar pelo território, o interesse e a 

necessidade de midiatizar as suas relações com seus públicos. A análise dos Cadernos 
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explicita a visibilidade midiática das festas e a existência de uma narrativa de sentidos de 

identidade territorial acionados pelos momentos festivos. Porém, consideramos que o meio 

ainda possui potencial a ser explorado em benefício da temática estudada e do próprio 

território. 

O capítulo sete, Sentidos identitários acionados pelas festas da Quarta Colônia nos 

materiais gráficos e digitais, relata de forma crítica e interpretativa os documentos gráficos 

(fôlderes e cartazes) e os documentos digitais (matérias jornalísticas e outros formatos 

divulgados na ambiência digital e identificados pelo Google alertas e pesquisa avançada do 

Google) sobre as festividades da Quarta Colônia, levantados entre janeiro e outubro de 2011.  

O capítulo oito, Identidade territorial acionada nos ambientes festivos da Quarta 

Colônia, visa descrever e analisar os dados obtidos a partir da observação participante, das 

conversas com informantes no decorrer da festividade e das entrevistas. Neste capítulo, diante 

das descrições anteriores sobre os sentidos de identidade territorial acionados pelas 

festividades nos Cadernos Quarta Colônia e também nos materiais gráficos e digitais, 

estabelecemos um maior diálogo entre os dados empíricos encontrados nas diferentes formas 

de comunicação.  

Por fim, o capítulo nove, A identidade territorial da Quarta Colônia acionada pelas 

festas midiatizadas, objetiva sintetizar os dados empíricos levantados diante do postulado 

teórico que propõe a intersecção entre as noções identidadeterritorial, festividade e 

midiatização. A interpretação dos dados empíricos diante da lente teórica de análise aponta 

que as festividades acionam em variadas materialidades comunicativas, sentidos de identidade 

territorial, além de serem capazes de mobilizar interesses a favor do território que a promove 

e atuar como suporte para visibilidades de atores sociais diversos. A identidade territorial, 

nesta dinâmica festiva constatada, está em constante movimento integrado à lógica 

midiatizada contemporânea, ora diferenciando o território por seus atributos singulares e de 

forma estratégica, ora atendendo a objetivos mais gerais atrelados à cultura do consumo. 

Encaminhamos a reflexão de encerramento retomando especialmente os objetivos, a 

problemática os seus pressupostos que guiaram esta investigação, indicando os resultados que 

encontramos e sua relação com o aporte teórico construído. Fomos vigiados neste momento 

pelo compromisso em não considerar tais resultados como finais, diante da forte fluidez 

empírica correspondente às noções teóricas operacionais deste estudo.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

A NOÇÃO DE IDENTIDADE: ENTRE CONDIÇÕES E INTERAÇÕES 

SOCIAIS 

 

 

Este capítulo visa compreender as implicações do contexto social global e em rede 

para a noção de identidade e, posteriormente, no capítulodois diante dos pressupostos de 

identidade territorial. É neste contexto referenciado que se situa o fenômeno de estudo: a 

mobilização e a contribuição das festividades para a construção de identidade territorial; estas, 

enquanto processo comunicativo contemporâneo, visto que são permeadas pela lógica de 

redes em busca de visibilidade através dos meios de comunicação
11

. 

 Para o alcance deste objetivo teremos como pressupostos acerca das características 

midiatizadas da sociedade o que será exposto no capítulo três desta tese. Os capítulos seguem 

uma sequência lógica, mas se entrelaçam, pois não é possível explicitar o fenômeno por 

apenas uma noção conceitual e sem que outras sejam convidadas a auxiliar na reflexão de 

questões importantes em capítulos que não lhes são próprios. Por isso, torna-se imprescindível 

o reconhecimento da problemática, dos objetivos, dos conceitos operacionais, da metodologia 

e da contextualização do fenômeno estudado, todos, apresentados na introdução deste estudo. 

Pretendemos aprofundar o entendimento sobre a noção de identidade. Para tanto, nos 

embasamos especialmente em Manuel Castells (1999; 2006; 2008), Stuart Hall (2000) e 

Zygmunt Bauman (2005). O primeiro subcapítulo visa compreender a trajetória da noção de 

identidade, a partir das mudanças sociais e diante da emergência dos meios de comunicação. 

O segundo subcapítulo objetiva estabelecer um elo entre os pressupostos teóricos sociológicos 

de identidade e a comunicação social, a fim de possibilitar a compreensão da influência da 

mutação tecnológica nas interações. Para isso, relacionamos os estudos do interacionismo 

simbólico com a proposta de McLuhan (1971), a fim de refletir sobre a mudança das 

interações humanas e as formas de construção de sentidos sociais. 

 

                                                           
11

 No capítulo  4, explicaremos a festa enquanto um processo e estratégia de comunicação que contempla 

diversos meios nas suas fases: fôlder, cerimonial, matérias em jornais impressos, identidade visual, etc. Por ser 

um processo social permeável, visível e que busca visibilidade através dos meios de comunicação, 

compreendemos a festa como um processo social midiatizado.  
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1.1 Sociedade, sujeitos e comunicação na trajetória da noção de identidade 

 

Em sua obra, A identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (2000) lembra 

que a essência das discussões em torno da temática identidade, em especial na teoria social, 

relaciona-se com a questão da estabilidade, ou melhor, da estabilidade em declínio, “as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades fragmentando o indivíduo moderno” (2000, p. 7). O sujeito que era 

visto como ser unificado passa a ser fragmentado e instável, o que para muitos pode significar 

uma crise, a crise da identidade.   

Longe de partir do estereótipo que o termo crise usualmente traz ao imaginário 

coletivo, seguimos uma das acepções que apresenta o Dicionário Aurélio (2007), “[...] fase 

difícil, grave, na evolução das coisas, dos acontecimentos, das idéias”; assim, apesar de 

difícil, a crise pressupõe uma evolução. No caso da identidade, a crise configura-se como um 

processo amplo de mudança que desloca as estruturas e processos sociais centrais, causando 

também a transformação nos quadros de referência que davam a aparente estabilidade da vida 

social (HALL, 2000).  

O primeiro impulso ao se abordar a temática de identidade é buscar a sua definição e 

descrição empírica. Em contraponto, aos poucos, percebe-se a dificuldade de apreensão da 

identidade enquanto um objeto ou fenômeno consistente, visível e passível de análise 

imediata. Podemos considerar que a identidade tem sua construção e sentido condicionados a 

um contexto social e aos meios de comunicação disponíveis. Esta associação é a que fazemos 

para compreender brevemente a transformação da concepção de identidade até os dias atuais, 

em que a identidade territorial pode ser utilizada como uma estratégia de desenvolvimento e 

instrumentalizada a partir de festividades e seus processos de comunicação. 

Consideramos que três períodos diferenciam, pelas suas características históricas, 

sociais e culturais, o que é reconhecido como identidade. Destes três, os dois últimos são 

relevantes para o nosso estudo, pois denotam a transição contemporânea da concepção. O 

segundo período ocorre entre o século XIX e meados do século XX, o terceiro período é 

marcado pelas transformações econômicas da década de 1970 e ainda está em curso nos dias 

atuais. 

Comparamos estes períodos com os sujeitos propostos por Hall (2000) no 

entendimento da transformação da identidade. A transitoriedade da identidade é explicada por 

Hall (2000) a partir das características do sujeito do Iluminismo, que se transforma no sujeito 

sociológico, chegando até o sujeito pós-moderno. Nestas transformações, em relação à 
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identidade, “é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre 

as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas” (HALL, 2000, p. 8), pois o 

sujeito que possuía uma identidade clara, definida e coerente com seu espaço sociocultural 

passa a ter, antes mesmo de sua identidade, processos centrais de referência que constroem as 

identidades deslocadas, flexíveis e com aparência de desordem instável.   

A concepção do sujeito resulta das rupturas nos discursos do conhecimento. Hall 

(2000) cita cinco principais avanços na teoria social e nas ciências humanas ocorridos até a 

pós-modernidade
12

 como sendo estas rupturas. A primeira refere-se ao trabalho de Marx, que 

pertence ao século XIX, mas foi reinventado a partir da sua afirmação de que os “homens 

fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas” (HALL, 2000, p. 37), que 

foi relacionada com a impossibilidade de autoria da história dada aos sujeitos. Ou seja, as 

condições são coletivas, historicamente dadas por outros. Louis Althusser
13

 (apud HALL, 

2000) afirmou que o marxismo bem entendido reflete o deslocamento de qualquer noção de 

agência individual.  

A segunda descentração do sujeito deve-se à descoberta do inconsciente por Freud. De 

acordo com sua teoria as identidades constituem-se a partir de  

 
[...] processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com 

uma lógica muito diferente daquela da Razão, arrasa com o conceito do sujeito 

cognoscente e racional provido de uma identidade fixa e unificada - ‘o penso logo 

existo’, do sujeito de Descartes (FREUD apud HALL, 2000, p. 36). 

 

A terceira descentração do sujeito está relacionada ao trabalho do linguista estrutural 

Ferdinand de Saussure, que considera a língua como um sistema social e não um sistema 

individual. Nessa perspectiva as palavras são multimoduladas, ou seja, carregam ecos de 

outros significados que elas colocam em movimento, apesar de esforços para cerrar o 

significado. Assim, o que dizemos e escrevemos tem um antes e um depois, como uma 

margem na qual outras pessoas podem se expressar. Com isso, “o significado é inerentemente 

instável: ele procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela 

diferença)” (HALL, 2000, p. 41).   

A quarta descentração é promovida por Michel Foucault (1979) que destaca um novo 

tipo de poder denominado como “poder disciplinar”, o qual se preocupa com a regulação e a 

                                                           
12

 Adotamos o termo pós-modernidade para designar o período após a metade do século XX em função do 

sujeito respectivo, proposto por Hall (2000), ser definido como sujeito pós-moderno. Endentemos que o termo 

tem o mesmo sentido de modernidade tardia e modernidade avançada. Ainda, consideramos que na pós-

modernidade emerge o pós-modernismo como uma qualificação da cultura contemporânea, como sugere Harvey 

(2010), capaz de promover a lógica fluida e fragmentada das identidades.  
13

1918-1989. 
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vigilância, ou seja, com o governo da espécie humana ou de populações inteiras e, 

paralelamente, do indivíduo e do corpo. Seus locais são aquelas novas instituições que se 

desenvolveram ao longo do século XIX e que policiam e disciplinam as populações modernas 

(HALL, 2000). O poder disciplinar evolui de atos e instituições de vigilância e coerção para o 

interior das próprias subjetividades dos sujeitos, ou seja, há uma internalização dos controles 

ligados a um disciplinamento do corpo. 

Por fim, o quinto descentramento é dado pelo “impacto do feminismo, tanto como 

crítica teórica quanto como um movimento social” (HALL, 2000, p. 43), que emergiu nos 

anos sessenta. O feminismo teve relação direta com o descentramento do sujeito cartesiano e 

do sujeito sociológico, pois questionou a “clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado 

e o público”, sendo que o slogan do movimento era “o pessoal é político”. A partir disso, 

proporcionou novos enfoques para temas como família, sexualidade, divisão doméstica do 

trabalho, filhos, identidade de gênero, etc., considerando-os enquanto assuntos de relevância 

social e política, por isso, também adequados para contestação.  

Passamos então ao relacionamento das características próprias de cada um dos três 

períodos originados pelas rupturas, os respectivos meios de comunicação da época e também 

a concepção de sujeito. Acreditamos que, a partir destas informações integradas, concebemos 

de forma adequada as premissas teóricas que permeiam a identidade, em especial em relação à 

concepção atual, própria do terceiro período que será abordado.  

Antes dos dois períodos que serão mais aprofundados nesta pesquisa (a partir do 

século XIX), a identidade foi fundamentalmente acionada diante das transformações que 

ocorrem até o século XVIII e instituem a sociedade moderna, especialmente quando 

relacionada à construção e legitimação dos estados-nação, com o auxílio de publicações 

impressas, como panfletos e livros, visto que a prensa tipográfica foi criada por Gutenberg por 

volta do ano 1440.   

Inicia-se a relevância dos meios técnicos de comunicação como produtores e 

disseminadores de formas simbólicas, mediando a cultura e construindo identidades 

nacionais. Nesta época ocorre a Reforma Protestante que se baseia em estratégias de 

comunicação para consolidar-se e configura-se como principal exemplo de apropriação dos 

meios de comunicação do período. Em linhas gerais, a produção era incipiente e o consumo 

era limitado a uma elite culta e dominante. O caráter comercial que potencializa o poder 

simbólico dos meios e amplia seu acesso só é definido claramente a partir do século XIX 

(THOMPSON, 2008).  
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Este primeiro período relaciona-se ao sujeito do Iluminismo, o qual reflete a suposta 

unicidade da pessoa humana e a sua capacidade de razão, de consciência e de ação 

estabelecida em seu centro interior, que nascia com o indivíduo e não se modificava no 

decorrer dos anos, “o centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” (HALL, 2000, p. 

11). O Iluminismo
14

 considerava o progresso dependente de uma ruptura com a história e com 

a tradição, além disto, não reconhecia a multiplicidade de sistemas divergentes de 

representação, ideias predominantes até a Primeira Guerra Mundial (1918), mesmo com a 

existência de formas simbólicas “marginais”. Baseados em instrumentos funcionais, como 

mapas e cronômetros, os iluministas definiam fronteiras e limites de propriedade. 

Paradoxalmente, havia uma visão totalizante do globo e uma apreciação, pelo sujeito 

absoluto, das peculiaridades dos povos (HARVEY, 2010). 

De acordo com Harvey (2010) o sujeito fragmentado surge no lugar da alienação. Pois 

o sujeito alienado necessário ao projeto do Iluminismo não é mais condição para a busca de 

um futuro alternativo, já que o pluralismo de respostas possíveis diante de um questionamento 

foi reconhecido em contraponto ao caminho linear e absoluto e a um único modo de 

representação. Enfim, a sociedade neste período baseava-se na estabilidade da identidade do 

eu e em sua unidade, sendo que, sem meios de comunicação que estimulassem a produção de 

formas simbólicas múltiplas e com transmissão e difusão generalizada, as representações 

eram concebidas como homogêneas e absolutas. 

O segundo período, que ocorre entre o século XIX até aproximadamente a Segunda 

Guerra Mundial, é acompanhado pelo desenvolvimento do Estado-nação como concebemos 

hoje, fruto de um longo processo de mais de séculos de transformações. Seu delineamento 

mais claro só vai ocorrer no século XX. A relevância deve-se à necessidade do Estado em 

desenvolver a identidade nacional e promover o sentimento de pertença em seu povo, para 

assim, se estruturar.  

 

A formação dos estados modernos, tanto na Europa quanto em outras regiões do 

mundo, foi entremeada de muitas e complexas maneiras com a criação de símbolos e 

de sentimentos de identidade nacional. O estabelecimento de um estado forte 

geralmente precedeu a formação de um forte sentido de identidade nacional dentro 

de suas fronteiras - algo que permaneceu, de qualquer maneira, uma questão 

profundamente disputada e inapreensível da vida política moderna. Identidade 

nacional poderia ser definida grosso modo como um sentido de pertença a uma 

                                                           
14

 O Iluminismo representa um “processo de afirmação da razão como base do conhecimento. No século XVIII, 

esse processo ganhou aspecto essencialmente crítico: a razão passou a ser usada para a compreensão do próprio 

indivíduo e de seu contexto social” (ARRUDA; PILETTI, 2009, p. 302). Ainda, o projeto do Iluminismo 

ancorava-se na contrariedade ao absolutismo monárquico, à intolerância religiosa e aos privilégios dados à 

nobreza em detrimento dos direitos de igualdade e liberdade. Por isso, a alienação que Harvey (2010) referencia 

como necessária ao projeto do Iluminismo trata-se da opressão, que deveria ser suprimida pela sociedade.  
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pátria ou a uma nação particular, partilhando direitos, deveres e tradições comuns. 

Como muitos estados modernos nasceram de forçada incorporação de populações 

diversas em unidades territoriais contestadas, um sentido claro de identidade 

nacional raramente esteve presente nas primeiras fases da edificação do estado 

(THOMPSON, 2008, p. 52). 

 

A ideia de identidade existia como uma ficção solidificada em um fato diante da crise 

de pertencimento ou da necessidade do sentimento de pertencimento; assim, a realidade é 

construída mediante a ideia imaginada. Entendemos que, em seu princípio, enquanto 

identidade nacional, a identidade foi inventada pelo Estado e consolidada pela nação, ou seja, 

pelas pessoas que constituem este Estado-nação.  Como afirma Bauman (2005, p. 27) “se o 

Estado era a concretização do futuro da nação, era também uma condição necessária para 

haver uma nação proclamando - em voz alta, confiante e de modo eficaz - um destino 

compartilhado”; mas, para proclamar era preciso a partilha deste desejo, muitas vezes 

alcançada com o auxílio dos meios e ações de comunicação. 

Conforme referencia Thompson (2008), Benedict Anderson (2006) afirma que o 

desenvolvimento da imprensa foi como uma das condições para a emergência da consciência 

nacional. A invenção e a manutenção do sentido identitário da nação trazia benefícios aos 

governantes políticos do Estado, pois dava visibilidade a um “estado nacional consolidado”, o 

que, de certa forma, o protegia e o afastava de manifestações e intenções separatistas, ao 

mesmo tempo em que poderia facilitar a mobilização para fins militares, por exemplo. Diante 

disso, entendemos que a constituição da identidade estado nacional consolidado teve como 

aporte necessário o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa
15

 pioneiros, ou 

seja, a imprensa, a qual permitia que as novas ideias e os símbolos fossem expressos e difusos 

através de uma linguagem comum à pluralidade dos grupos sociais.  

Neste período, o desenvolvimento dos meios de comunicação resulta na constituição 

da imprensa periódica em bases comerciais, em especializações dos meios e seus conteúdos, 

os quais passaram a ser direcionados a públicos determinados. Os periódicos eram vendidos 

por ambulantes e também disponibilizados em cafés, o que fazia com que o número de 

leitores fosse bem maior do que a sua tiragem. Neste contexto emerge a censura, pelo Estado 

e Igreja que viam seu domínio simbólico ameaçado, ao lado de ideais de liberdade de 

                                                           
15

 A partir de Thompson (2008) temos que o termo “comunicação de massa” é uma expressão infeliz, visto que 

massa evoca uma audiência de milhares e “passivos” homogêneos. Neste sentido, quando usamos o termo 

referimos à disponibilidade e difusão generalizada e em grande escala dos produtos simbólicos e ao relativo à 

atuação de quem os recebe, “devemos abandonar a idéia de que os destinatários dos produtos da mídia são 

espectadores passivos cujos sentidos foram permanentemente embotados pela contínua recepção de mensagens 

similares. Devemos também descartar a suposição de que a recepção em si mesma seja um processo sem 

problemas, acrítico, e que os produtos são absorvidos pelos indivíduos como uma esponja absorve a água” 

(THOMPSON, 2008, p.31).  
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imprensa. No final do século XIX a liberdade de imprensa já era direito previsto em 

constituições de alguns estados ocidentais (THOMPSON, 2008). 

De acordo com Harvey (2010) até a década de 1970, período de expansão do pós-

guerra, a base do capitalismo era o conjunto de práticas de controle do trabalho através de 

tecnologias de produção e hábitos de consumo. O modelo do sistema era o fordista, 

preconizado por Henry Ford que pregava que a produção em massa dependia do consumo em 

massa. Na década de 1930 o sistema começa a encontrar limitações, entrando em colapso. O 

modelo fordista começa com ênfase na produção, único fator de que dependia o consumo. Em 

seguida, com o aumento da concorrência alia a produção à comunicação voltada para as 

vendas, porém, o fordismo não consegue alcançar o foco no público, perspectiva que só é 

exercida a partir do modelo de acumulação flexível.  

A partir da Segunda Guerra Mundial, o fordismo se fortalece e ganha um status de 

modo de vida, em que o mais importante era o consumo em massa de produtos com ênfase 

estética, até mesmo, produtos culturais passam a ser reconhecidos como mercadorias. A 

fragilidade do fordismo aumenta na medida em que uma minoria era beneficiada por sua 

lógica, aumentando assim as desigualdades e tensões sociais. As contraculturas estabelecidas 

como movimentos sociais nos anos de 1960 refletem o descontentamento com o progresso 

baseado no fordismo.  

Nas relações de consumo fordistas, a identidade era permeada pela característica de 

estabilidade e homogeneização, ou seja, considerava-se o consumidor como uma massa 

uniforme, capaz de comprar baseado apenas nas condições do produto e da venda, sem avaliar 

muito seus anseios e necessidades pessoais. A concepção de comunicação de massa era usual 

e não com o significado apresentado por Thompson (2008) de difusão generalizada, e sim, 

pela caracterização do público como um conglomerado, um grupo amplo e genérico de 

consumidores. 

Os meios de comunicação desta época eram os meios tradicionais de comunicação, ou 

seja, jornal impresso, rádio e televisão, a qual surge na primeira metade do século XIX e, aos 

poucos, se populariza, tendo ampla disseminação somente após a Segunda Guerra Mundial. A 

televisão constitui-se como o meio de comunicação que conduz à transição do modelo fordista 

para o modelo de acumulação flexível e também à transição entre os sujeitos sociológico e 

pós-moderno.  

Antecede e contempla o período de transição e também o auge da televisão como meio 

de representação social, a emergência da escola do interacionismo simbólico. Os 

interacionistas simbólicos adotam uma visão interativa dos relacionamentos em suas 
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dimensões sociais, preocupados com o modo como o eu é apresentado em diferentes situações 

e como o conflito entre papéis é negociado. No entanto, críticos alegavam que os 

interacionistas ainda mantinham algo do dualismo de Descartes, “especialmente em sua 

tendência de construir problema como uma relação entre duas entidades conectadas, mas 

separadas: o indivíduo e a sociedade” (HALL, 2000, p. 33).   

Paralelo ao desenvolvimento da abordagem interacionista, surgem movimentos 

estéticos e intelectuais que apontavam para o que iria acontecer com o sujeito sociológico na 

pós-modernidade. O sujeito sociológico, que pode representar as transições culturais e 

econômicas até, aproximadamente, a metade do século XX, traz a emergente complexidade 

do mundo moderno e a “consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

auto-suficiente” (HALL, 2000, p. 11), mas era formado em relação aos outros sujeitos através 

das mediações de sentido.  

Essa concepção é a mola propulsora da relação entre identidade territorial e 

comunicação social, e da nossa intenção de compreender os processos midiatizados como 

construtores de identidade. Nesse sentido, os interacionistas simbólicos incluem a 

interatividade das relações, porém os meios de comunicação e os suportes tecnológicos ainda 

não são considerados nesses estudos. Assim, propusemos a teoria de Marshall McLuhan 

(1971) como complementar aos estudos interacionistas, e nessa relação, vislumbramos as 

interações da sociedade contemporânea. 

Esse posicionamento deve-se ao fato da concepção da identidade e do eu da 

perspectiva interacionista ser a concepção sociológica clássica da temática, ou seja, a 

identidade é formada através da interação entre o eu e a sociedade. Porém, como afirma Hall 

(2000, p. 11), nessa perspectiva o sujeito continua com um núcleo interior que é o seu eu real, 

mas este é formado e modificado através de um diálogo contínuo com os mundos culturais 

externos e as identidades que esses mundos promovem.   

Ainda, no enfoque de sujeito sociológico, a identidade serve como elo entre o mundo 

individual e o ambiente, ou entre o pessoal e o público, o sujeito e a estrutura, e teria um 

caráter de certo modo estável. Pois, conforme afirma Hall (2000), estabilizaria tanto os 

sujeitos quanto os mundos culturais, supostamente tornando ambos mais unificados e 

predizíveis. No entanto, o autor ressalta que é exatamente essa estabilidade que está mudando, 

pois o sujeito fragmenta-se em identidades, às vezes até contraditórias ou não resolvidas, 

constituindo assim o que denomina sujeito pós-moderno, pois as identidades, que asseguram 

certa “conformidade subjetiva com as necessidades objetivas da cultura”, sofrem as mudanças 
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estruturais e institucionais, tornando-se assim mais provisórias e variáveis (HALL, 2000, p. 

12). 

As identidades múltiplas são possíveis a partir do momento em que as sólidas 

localizações em classes, etnias, gênero e nacionalidade, próprias da fase social ditada pelo 

capitalismo fordista, passam a transformarem-se em paisagens fragmentadas, plurais e 

híbridas. Os rótulos estanques de representação podem unir-se em função de uma nova 

identidade, agrupando o que antes era distanciado pela classificação e estabilidade. Assim, 

com base em Bauman (2005), entendemos que o questionamento acerca da identidade só 

emerge quando essas referências sólidas deixam de existir sozinhas, passam a ter referências 

concorrentes e que estão disponibilizadas nas estantes do cotidiano social à disposição dos 

sujeitos para construir a sua identidade pessoal ou coletiva.  

 Neste sentido, consideramos que a televisão exerceu papel preponderante para a 

viabilização da prática pós-moderna. Harvey (2010) considera que a televisão deve ser vista 

como produto do capitalismo avançado, ou seja, deve ser vista no contexto de promoção de 

cultura do consumismo, produção de necessidades e desejos e até mesmo mobilização dos 

desejos. Pela televisão, novas referências são representadas com grande visibilidade e 

disponíveis para apropriação como um novo elemento de consumo, e também de identificação 

do sujeito através do seu uso.  

Há uma pluralização das formas simbólicas, a qual é impulsionada pelo aumento da 

sua produção e também do seu consumo, derivados da emergência dos meios de comunicação 

social, em especial nesta época, dos meios com difusão generalizada de formas simbólicas. A 

isto, agrega-se a fragmentação da arte e sua integração à cultura popular, de forma que, esta 

integração passa a conquistar espaços de visibilidade pública, como as praças públicas ou 

mesmo em apresentações midiáticas. Estes elementos atuam como um impulso ao cenário 

pós-moderno, pois a história, a tradição e a herança, aos poucos, são acionadas pelos seus 

valores econômicos; o que caracteriza o terceiro período definido a partir da década de 1970 

em que à indústria de produtos congrega-se à indústria da herança (HARVEY, 2010). 

Entendemos que a fascinação pela diferença e o reconhecimento da alteridade 

emergem a partir dos anos de 1960 de forma mais clara através do que Harvey (2010) 

considera como sendo os movimentos antimodernos, especialmente os de 1968, que, na 

verdade, posicionavam-se contra a alta cultura modernista. Como afirma Harvey (2010, p. 44) 

“foi quase como se as pretensões universais da modernidade tivessem, quando combinado 

com o capitalismo liberal e o imperialismo, tido um sucesso tão grande que fornecessem um 

fundamento material e político para um movimento de resistência”. 
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É no período pós 1960 que emerge o pós-modernismo caracterizado pela aceitação do 

efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico, porém, sem tentar mudá-los como o 

modernismo tinha pretensão. Assim, tanto o modernismo como o pós-modernismo são 

respostas, em grande medida respostas estéticas, a condições de modernidade, as quais são 

produzidas por um processo de modernização (HARVEY, 2010). Ao compreendermos a 

natureza da modernização, que para Harvey (2010) ancora-se na transformação do 

capitalismo fordista para o capitalismo de acumulação flexível, podemos inferir que o pós-

modernismo é uma reação diferente do modernismo às transformações do capital, pautando-se 

pela produção de mercadorias regida pela inovação estética, o que é exigido pelo modelo 

capitalista vigente. 

Harvey (2010) propõe que a partir do final do século XX começa a operar uma 

transformação na economia e na política do capitalismo. O autor relata os eventos ocorridos a 

partir da Segunda Guerra Mundial, dentre eles a recessão econômica de 1973, como 

propulsores desta transformação: do capitalismo de modelo fordista para o capitalismo de 

modelo de acumulação flexível. O segundo modelo firma-se como referência na década de 

1980, caracterizado especialmente por: flexibilidade, mobilidade, novos setores, compressão 

espaço-tempo, inovação em comunicação e transporte, etc. Conforme afirma Harvey (2010, p. 

148): 

 
[...] a acumulação flexível foi acompanhada na ponta do consumo, portanto, por uma 

atenção muito maior às modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de 

indução de necessidades e de transformação cultural que isso implica. A estética 

relativamente estável do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, 

instabilidade e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a 

diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas 

culturais. 

 

Nesse contexto, a globalização, na forma de acumulação flexível e da estratégia de 

criação de nichos de mercado, explora e estimula a diferenciação local, por isso, pensamos em 

uma articulação entre o global e o local. Podemos escolher ser nação, ser local, ser e 

construir um território, e mais do que isso, podemos gerenciar sentidos de identidade, o que 

depende do polo em que nos encontramos, enquanto atores e instituições sociais, e dos 

recursos disponíveis que podemos mobilizar. Porém, tudo isso está diante da mercadificação 

da cultura e da etnia (HARVEY, 2010), e do nosso poder diante da lógica do capital, que 

neste estudo é representado pela midiatização.  

A disputa é inerente ao processo de construção identitária, e, como afirma Bauman 

(2005, p. 44) “a identificação é também um fator poderoso na estratificação, uma de suas 
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dimensões mais divisivas e fortemente diferenciadoras”. A partir de Bauman (2005), 

entendemos que existem dois polos na hierarquia global emergente: a) um caracterizado pela 

capacidade de atores e instituições sociais de articular e desarticular identidades mais 

voluntariamente, escolhendo os elementos que lhes são mais benéficos; b) o outro 

caracterizado pela incapacidade ou pelo não acesso aos meios que lhes possibilitariam o 

exercício da capacidade de escolher sua identidade. Assim, tendo seus direitos de escolha e 

manifestação das suas preferências negadas, “se vêem oprimidos por identidades aplicadas e 

impostas por outros - identidades de que eles próprios se ressentem, mas não tem permissão 

de abandonar nem das quais conseguem se livrar” (BAUMAN, 2005, p. 44). 

Se considerarmos a existências desses dois polos, podemos inferir que os discursos 

estão visíveis em sistemas de representação sociais, a identidade é inventada por atores e 

instituições que possuem acessos aos dispositivos que lhe garantem a construção, a 

disseminação e a manutenção identitária. Acrescentamos elementos definidores da atuação 

nos dois polos: 1) a capacidade e o interesse em mobilizar os meios; 2) capacidade e o 

interesse de mobilizar conhecimento, em prol de uma identidade, visto que é possível 

estarmos no polo capaz de articular identidades e possuir acesso aos meios e recursos 

necessários para isso, mas não possuirmos interesse e motivação para mobilizá-los na 

construção identitária. 

Além de tais polarizações, devemos considerar o que Harvey (2010) propõe diante da 

impossibilidade de estarmos fora da lógica do modelo de acumulação flexível de capital, pois, 

mesmo nas diferenciações identitárias como resistências o capital continua a dominar. Para o 

autor, as alteridades regionais, próprias do pós-modernismo, podem surgir em locais 

específicos, “mas, com muita frequência, estão sujeitas ao poder que o capital tem sobre a 

coordenação do espaço fragmentado universal e da marcha do tempo histórico global do 

capitalismo, que está além do alcance de qualquer delas” (HARVEY, 2010, p. 218). Portanto, 

a lógica da globalização, a que se refere Hall (2000), implica a lógica do capital e, também, a 

lógica da midiatização. São dinâmicas que coexistem e delineiam os processos sociais atuais.   

Essas polarizações e a flexibilidade com que são dinamizadas refletem no sujeito desse 

período. Compreendemos que o sujeito pós-moderno proposto por Hall (2000) é produto do 

modo capitalista de acumulação flexível. Pois, como propõe Harvey (2010), a busca de uma 

identidade pode estar pautada pela insegurança e instabilidade própria da condição pós-

moderna, além disso, é no momento em que as barreiras de sentido são extrapoladas que as 

pessoas passam a ter novos elementos para a identificação. 
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Ainda, o que Bauman (2005) propõe em relação à identidade líquida, referente à 

fluidez das identidades da contemporaneidade, corresponde ao que Hall (2000) define como 

as identidades impulsionadas pelo sujeito pós-moderno. Bauman (2005, p. 25), afirma que a 

pergunta “Quem é você?” tem sentido somente se a pessoa a quem dirigimos a questão 

acredita que possa ser outra coisa além do que é: “[...] só se você tem uma escolha, e só se o 

que você escolhe depende de você; ou seja, só se você tem de fazer alguma coisa para que a 

escolha seja ‘real’ e se sustente”. 

A identidade torna-se uma celebração móvel: formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam (HALL, 2000). Entendemos, a partir disso, que ao contrário de uma 

identidade unificada, somos cercados de múltiplas identidades possíveis, as quais ainda são 

mutáveis, devido à evolução e multiplicação dos sistemas de significação e representação 

cultural, como os próprios processos de midiatização.  

As identidades estão dispostas como balões no ar
16

 que podemos puxar e levar 

conosco, soltando apenas quando for conveniente substituir por outro balão disponível e 

interessante. Ainda, há balões fixados a nós por pessoas que nos rodeiam, independente da 

nossa escolha. Como Bauman (2005, p. 19) afirma “é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às últimas”, ou seja, que defendamos as identidades 

escolhidas e não as identidades atribuídas a nós, visto que, sendo mutáveis e substituíveis, 

podemos incorporar certas identidades ao menos temporariamente, de acordo com o contexto 

social e necessidades que se apresentam.  

 Diante dessas descentrações do sujeito, temos que o sujeito contemporâneo é 

fragmentado frente a suas identidades. Bauman (2005) opõe a construção da identidade à 

lógica do quebra-cabeça, pois não segue um objetivo já definido como o jogo referido, afirma 

que na construção da identidade o trabalho concentra-se nos meios. 

 

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. Você está experimentando 

com o que tem. Seu problema não é o que você precisa para chegar lá, ao ponto que 

pretende alcançar, mas quais os pontos que podem ser alcançados com os recursos 

que você já possui, e quais deles merecem os esforços para serem alcançados 

(BAUMAN, 2005, p. 55). 

 

 

                                                           
16

Reflexão adaptada a partir de anotações feitas em sala de aula no decorrer da disciplina Processos Midiáticos e 

Territorialidades, ministrada pela Profa. Eugenia Mariano da Rocha Barichello, do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação. UFSM, 2006. 
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A escolha e a ligação das peças, ou dos fragmentos, dispostos para a construção 

identitária, da mesma forma que os dispositivos discursivos utilizados para sua visibilidade e 

reconhecimento, ou seja, a valoração como os meios que valem a pena agrupar, são pautados 

por relações de poder, nem sempre explícitas. Mas, como ressalta Bauman (2005, p. 83) “a 

identidade - sejamos claros sobre isso - é um ‘conceito altamente contestado’. Sempre que se 

ouvir essa palavra, pode-se estar certo de que está havendo uma batalha”. Entendemos que o 

jogo de poder é manifestado conforme o contexto social e político de uma comunidade, 

influenciando, assim, nas escolhas das estratégias de representação daquele dado tempo e 

espaço social e cultural. Houve, conforme Bauman (2005), uma proliferação dos campos de 

batalha dos sentidos que buscavam o reconhecimento das identidades. Podemos inferir que 

nessa luta por reconhecimento institui-se a estratificação que diferencia grupos. 

Diante dessa pluralidade, há pontos de vista que consideram o hibridismo e a fusão de 

elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, continuando 

perceptíveis alguns traços originários, como fonte criativa de construção de novas formas de 

cultura, mais adequadas ao contexto atual. Entretanto, pontos de vista contrários alegam que 

esse hibridismo tem seus perigos, em especial devido ao relativismo que implica.  

No processo de construção identitária a apropriação do sentido
17

 e sua disseminação 

são difusas e generalizadas, de difícil apreensão diante das contradições próprias das relações 

globais de interesses múltiplos. Hall (2000, p. 49) estuda esse deslocamento das identidades 

culturais nacionais frente ao processo de globalização
18

, referindo que: 

 
[...] as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 

formadas e transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que 

significa ser ‘inglês’ devido ao modo como a ‘inglesidade’ veio a ser representada - 

como um conjunto de significados - pela cultura nacional inglesa. Segue-se que a 

nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos - um 

sistema de representação cultural [...]. 

 

 

 A noção de nação adotada pelo autor refere-se à comunidade simbólica, desta forma os 

pressupostos de identidade nacional apresentados podem ser apropriados como referência 

para outras comunidades simbólicas, como um território, como é o caso deste estudo. 

Entendemos que a heterogeneidade da identidade nacional, devido às diferenças regionais e 

étnicas de uma nação, é própria do nosso país em diversas escalas, podendo ser reduzidos de 

                                                           
17

 Na apropriação do sentido este pode ser modificado de acordo com o repertório cultural de quem se apropria. 
18

 Diante disso, seguimos a partir de duas considerações: primeiramente, consideramos que a noção de 

identidade nacional pode ser apropriada para a identidade de uma região, desde que com alguns cuidados; em 

segundo lugar, ressaltamos que os processos de midiatização são considerados nesse estudo um componente de 

um processo mais amplo que é a globalização. 
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país para estado, de estado para região, de região para uma cidade com população constituída 

por diferentes etnias, por exemplo. Assim, as culturas gerais, para Hall (2000) a cultura 

nacional, não são tão homogêneas e unificadas como muitas vezes aparentam ser. 

De acordo com Hall (2000) as culturas nacionais são compostas por instituições 

culturais e também por símbolos e representações. Ou seja, pode ser um discurso, uma forma 

de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que 

temos de nós mesmos, do nosso território, ou do nosso país. Ao produzirem sentidos, que 

estão nas histórias e memórias sobre a comunidade, podemos (ou não) nos sentirmos 

pertencendo e construindo as identidades.  

Hall (2000, p. 58) lembra que, a partir de Brennan (1990), a “noção de nação refere-se 

simultaneamente ao moderno estado-nação e a natio, uma comunidade local, um domicílio, 

uma condição de pertencimento, sendo a identidade nacional a reunião dessas duas esferas”. 

Ao se almejar uma cultura nacional unificada, faria sucumbir as peculiaridades e as diferenças 

entre os grupos. Diante disto, questiona o autor: “Seria a identidade nacional uma identidade 

unificadora desse tipo, uma identidade que anula e subordina a diferença cultural?”. Pois uma 

cultura nacional não é somente ponto de identificação simbólica e de união, é “também uma 

estrutura de poder cultural”, tendo em vista que as culturas separadas foram unificadas por 

processos de conquista e as “nações são sempre compostas de diferentes classes sociais e 

diferentes grupos étnicos e de gênero” (HALL, 2000, p. 59).  

A relação entre identidade e discurso pode ser ancorada no que Hall (2000) propõe ao 

considerar que as culturas nacionais podem ser pensadas como um dispositivo discursivo
19

que 

representa a diferença como unidade ou identidade. Elas são atravessadas por divisões e 

diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferentes formas de 

poder cultural. Entretanto, as identidades nacionais continuam a ser representadas como 

unificadas. Para levantar a diversidade no que parece homogêneo, é possível embasar o estudo 

sobre identidade em três elementos propostos por Hall (2000) para analisar as estratégias 

representacionais de uma identidade.  

O primeiro pode seguir a noção de Narrativa da nação, ou seja, como a comunidade e 

sua história são contadas na literatura, na mídia e na cultura popular. A narrativa fornece 

estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais “que 

simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres 

                                                           
19

 Como explicaremos no capítulo três, consideramos que os processos de midiatização são os principais 

dispositivos discursivos disponibilizados à cultura contemporânea, ou seja, midiatizada. Assim, é através desses 

dispositivos que se constitui o sistema de representação predominante. 
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que dão sentido à nação” (HALL, 2000, p. 52), sendo que os membros dessa comunidade 

imaginada compartilham a narrativa, a qual dá sentido ao cotidiano; o segundo elemento é 

dado pela “ênfase na tradição, na origem, na continuidade e na intemporalidade: a identidade 

nacional é como a natureza das coisas, com estabilidade e unicidade”; já o terceiro trata-se do 

“Mito fundacional”, como uma “estória que localiza a origem da nação, do povo e de seu 

caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem nas brumas do tempo, não do 

tempo real, mas de um tempo mítico” (HALL, 2000, p. 52). 

A etnia, característica relevante do caso estudado, que se refere a características 

culturais (língua, religião, costume, tradições, pertencimento a lugar) é um dos elementos 

usualmente concebido como forma de representar uma nação, no entanto não há um único 

povo, pois as nações são culturalmente híbridas. Enfim, as identidades de uma nação, 

conforme explicita Hall (2000, p. 65) 

 

[...] não subordinam todas as outras formas de diferença e não estão livres do jogo 

de poder, de divisões e contradições internas, de lealdades e de diferenças 

sobrepostas. Assim, quando vamos discutir se as identidades nacionais estão sendo 

deslocadas, devemos ter em mente a forma pela qual as culturas nacionais 

contribuem para ‘costurar’ as diferenças numa única identidade. 

 

Na construção identitária, aliada ao jogo de poder, pautado pelas diferenças, encontra-

se a representação que cada campo ou ator social possui acerca do tempo e espaço 

contemporâneo e os dispositivos que possuem para atuarem neste contexto. Conforme Hall 

(2000) afirma, o tempo e o espaço são as coordenadas básicas dos sistemas de representação. 

Consideramos que o tempo e o espaço atual têm como principal sistema de representação a 

mídia e suas adaptações frente à tecnologia e à difusão dos meios. Então, as instituições e 

sujeitos possuem a prerrogativa de adaptarem-se ao sistema atual de representação, 

combinando os três aspectos: tempo, espaço e sistema de representação. Assim, como a 

“identidade está profundamente envolvida no processo de representação” a moldura maleável 

das relações entre tempo e espaço “têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades 

são localizadas e representadas” (HALL, 2000, p. 71). 

A relevância do tempo e do espaço em relação ao processo de representação 

contemporâneos apresentada por Hall (2000) é tema da obra de Harvey (2010) A condição 

pós-moderna. A tese de Harvey (2010) baseia-se no fato de que, a partir da década de 1970, 

consolidaram-se mudanças significativas nas práticas culturais, políticas e econômicas 

ocasionadas por novas formas dominantes de experimentar o espaço-tempo. O autor designa 

três fatores inter-relacionados que impulsionam tais mudanças: a) a ascensão de formas 
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culturais pós-modernas, b) a emergência de modos flexíveis de acumulação e, c) o novo ciclo 

de compressão do tempo-espaço
20

 na organização do capitalismo. Sendo que os dois últimos 

fatores são fundantes do primeiro fator, a ascensão cultural pós-moderna. Diante disto, 

defende que o que há não é uma nova sociedade pós-industrial e sim, uma nova condição 

cultural e histórica, a condição pós-moderna.  

A valorização da estética pode ser observada em perfis de pessoas e organizações em 

redes sociais que utilizam como recursos fundamentos identitários fugazes, por exemplo. 

Blogs, sites, e mídias sociais, refletem, em certa medida, os fluxos simbólicos culturais frente 

ao consumismo global que possibilita haver identidades partilhadas, como consumidores para 

os mesmos bens, clientes para os mesmos serviços, públicos para as mesmas mensagens e 

imagens - entre pessoas que estão distantes umas das outras no espaço e no tempo. 

Simultaneamente, é possível reconhecer indícios de identidades fragmentadas e até 

contraditórias concentradas em uma mesma pessoa. Ilustra-se com isto a possibilidade de 

construção de múltiplos sentidos de identidade baseado em uma única pessoa, a qual 

reconhece o potencial dos dispositivos tecnológicos, que constituem o sistema de 

representação, de desvincular a identidade, em tempo e espaço, do seu referente. Como afirma 

Hall (2000, p. 75): 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, 

desalojadas - de tempos, lugares históricos e tradições específicos e parecem ‘flutuar 

livremente’.  

 

 

Mesmo em espaço geográfico de proximidade, as identidades são desvinculadas e 

transformadas, o que exige que seus índices e signos de representação de um território, como 

marcas, cores, símbolos, estejam sempre disponíveis aos olhos dos cidadãos e consumidores, 

seja através de um banner, de um fôlder, ou até mesmo de um guardanapo utilizado nas 

refeições de um evento gastronômico. Nesta perspectiva concordamos com Hall (2000), ao 

considerar que pensar em homogeneização de identidades nacionais é simplista e exagerado, 

pois consideramos que há um contra-movimento marcado pela fascinação à diferença, pela 

mercantilização da etnia e pela alteridade, dentro de espaços menos globais e menos distantes 

                                                           
20

 Harvey denomina como compressão espaço-tempo os “processos que revolucionam as qualidades objetivas do 

espaço e do tempo e forçam a alterar o modo como representamos o mundo para nós mesmos” (2010, p. 219) e 

afirma que a história do capitalismo é caracterizada pela aceleração do ritmo de vida. 
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entre si, como é o caso de municípios que escolheram, estrategicamente, ser representados 

como um grupo que constitui um território.  

De acordo com Hall (2000) uma nova identidade pode ter caráter político, caráter 

posicional e conjuntural (sua formação em tempos e lugares específicos), de forma que a 

identidade e a diferença sejam articuladas em outra identidade, sem que uma anule 

completamente a outra. Como vislumbra o autor, estão surgindo identidades culturais que não 

são fixas, e sim “suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram seus recursos, 

ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto desses complicados 

cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns num mundo globalizado” 

(HALL, 2000, p. 88).  

A articulação do local contemporâneo em identidades construídas não deve ser 

confundida, como propõe Hall (2000), com as velhas identidades definidas geograficamente e 

culturalmente. 

 

Este local não deve, naturalmente, ser confundido com velhas identidades, 

firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no 

interior da lógica da globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização 

vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá 

produzir, simultaneamente, novas identificações globais e novas identificações 

locais (HALL, 2000, p. 78). 

 

A visibilidade das novas identificações globais e locais depende do grau de habilidade 

dos atores e instituições sociais para atuar no jogo discursivo, de apropriar-se dos dispositivos 

tecnológicos que funcionam como suportes para o discurso e também de compreender a 

lógica da cultura e da identidade, enquanto uma forma simbólica mercadificada. Entendemos 

que sem o exercício dessas habilidades e acesso, é possível a exclusão do “espaço social em 

que as identidades são buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas ou refutadas” 

(BAUMAN, 2005, p. 46). Ainda, ressalta o autor que “a sociedade deseja apenas que você 

continue no jogo e tenha fichas suficientes para permanecer jogando” (2005, p. 58), sendo 

papel do Estado, nos dias atuais, fornecer a liberdade e os recursos para que as comunidades 

mantenham-se localmente através dos recursos globais. E o jogo pode implicar, também, em 

deixar o território mais atrativo ao fluxo do capital.   

Diante do exposto, compreendemos que há diferenças significativas da prática 

comunicativa na construção identitária diante das diferentes condições, moderna ou pós-

moderna. Em contraponto, a relevância da estética e da imagem atinge a construção identitária 

em todas as épocas e, com primazia, na sociedade contemporânea midiatizada, onde as 
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interações que as constroem são otimizadas pelas possibilidades tecnológicas. Este assunto é 

tema do próximo subcapítulo. 

 

 

1.2 Processos e interações de construção identitária 

 

Como propõe Bauman (2005), a identidade é revelada na sua própria invenção e não 

na sua descoberta. Então, o estudo sobre identidade a que nos propusemos tem como alvo os 

processos de identificação que permeiam a construção de algo que é tratado, em discursos e 

comportamentos de atores sociais, como a identidade de um território. O processo de 

identificação estrutura-se a partir das interações e seus meios propulsores. 

Em termos pragmáticos, podemos considerar que a identidade é: 

 
[...] o processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras 

fontes de significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver 

identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na 

auto-representação quanto na ação social (CASTELLS, 2006, p. 22). 

 

 

Esse processo de construção é estabelecido a partir de relações comunicativas do 

sujeito construtor da identidade e seus sentidos. A diversidade de elementos identitários 

disponíveis nas esferas de representação e visibilidade contemporâneas atribui tanto à 

identidade, como ao sentimento de pertencimento, um caráter vulnerável à negociação e aos 

interesses envolvidos no processo de identificação (WOODWARD, 2009).   

A identificação é o “processo pelo qual nos identificamos com os outros, seja pela 

ausência de uma consciência da diferença ou da separação, seja como resultados de supostas 

similaridades” (WOODWARD, 2009, p. 18). Para a psicanálise, a identificação refere-se à 

fase de compreensão da criança como sujeito sexuado; já nos estudos culturais, o conceito é 

apropriado para analisar a “ativação de desejos inconscientes relativamente a pessoas e 

imagens” (WOODWARD, 2009, p. 18) promovidas pelos produtos midiáticos, como 

telenovelas e comerciais publicitários, que constituem o sistema de representação social.   

Assim, mesmo quando eleitos na diversidade, os elementos do processo de 

identificação não serão perpétuos, visto que são negociáveis e revogáveis. Em geral, o que 

Bauman (2005) aponta é que a intenção de ter uma identidade só ocorre às pessoas quando, ao 

destino pré-estabelecido, houver alternativas. A imposição de uma identidade enquanto algo 
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acabado e pronto somente esperando a adesão de toda comunidade de um território seria 

negativa. 

Neste sentido, papéis sociais seriam impostos enquanto as identidades seriam 

construídas e mais fortes para representação e legitimação social. Para Castells (2006) os 

papéis são definidos por normas estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade, assim a 

influência deste no comportamento humano depende de negociações entre as instituições e os 

indivíduos. Já as identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para os próprios atores, por 

eles originadas, e construídas por meio de um processo de individuação. No entanto, ressalta o 

sociológo, as identidades também podem ser constituídas através das instituições dominantes, quando os 

atores aceitam e internalizam os significados negociados, assim legitimando-os socialmente. Como 

propõeCastells, 

 

[...] identidades são fontes mais importantes de significado do que papéis, por causa do 

processo de autoconstrução e individuação que envolvem. Em termos mais genéricos, pode-

se dizer que identidades organizam significados, enquanto papéis organizam funções. Defino 

significado como a identificação simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da ação 

praticada por tal ator (CASTELLS, 2006, p. 23).  

 

 É no estabelecimento destes significados que se cruzam as relações de poder e tensão 

entre os atores sociais envolvidos, muitas vezes exercendo os seus papéis sociais, na 

construção identitária. É neste sentido que pode ocorrer a estratificação que Bauman (2005) se 

refere, pois os significados ancorados em fontes e relações com mais poder, provavelmente 

são os que ganharão visibilidade na esfera pública e alcançarão a legitimidade social através 

desta visibilidade.  

Em termos mais práticos para pautar a análise das identidades contemporâneas, 

podemos dizer que a identidade se constitui na negociação de significados entre atores sociais, 

os quais, muitas vezes, unem-se em função de um objetivo comum (projeto, legitimação ou 

resistência). De posse dos significados que se quer negociar, partem conscientemente à 

construção identitária. Esta construção depende amplamente de dispositivos tecnológicos, 

enquanto meios de comunicação, e sua apropriação para uso estratégico na construção de 

sentidos através da visibilidade midiática. Logo, a constituição da identidade exige o estar 

visível, tanto quanto o ser território. 

Diante do exposto, opróximo subcapítulo objetiva compreender os processos de 

construção identitária a partir, especialmente, da proposta de Castells (2006) sobre Identidade 

Legitimadora, Identidade de Resistência e Identidade de Projeto. Em seguida, buscamos 

analisar as interações sociais como propulsora das identidades e dos significados em disputa 
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nos processos identificatórios. Abordamos o interacionismo simbólico como perspectiva 

teórica adequada ao estudo das identidades, articulando-a com as contribuições de McLuhan 

(1971), o que possibilita a consideração dos meios tecnológicos como elementos das 

interações sociais. 

 

 

1.2.1 As funções dos processos de construção identitária 

 

Conforme afirma Castells (2006, p. 23) “não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de 

vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, diz 

respeito a como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece”. Assim, queremos compreender 

o porquê da construção identitária a partir da busca por legitimidade, resistência e projeto 

(CASTELLS, 2006) e como ela é construída, considerando as interações humanas e sociais e sua 

evolução diante das novas tecnologias que as permeiam. 

Identidade e comunicação constituem-se da mesma matéria prima: informação. Onde 

encontramos essa matéria prima comunicativa em prol da identidade? Podemos encontrar em 

diversas fontes e contextos, conforme os interesses e significados que se quer dar à identidade que 

está em construção. Dentre as fontes podemos citar: elementos do espaço físico-geográfico, como a 

natureza; elementos históricos, como a imigração italiana; elementos culturais, como os rituais 

religiosos e festivos que muitas vezes explicitam as crenças do local e seus atores; elementos 

institucionais e organizacionais, os quais geralmente constituem a rede social em que a identidade 

emerge.  

E quem procura e dinamiza essas informações em função de uma identidade? Castells 

(2006, p. 23) acredita que “quem constrói a identidade coletiva, e para quê essa identidade é 

construída, é em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade, bem como 

de seu significado para aqueles que com ela se identificam”. Compreendemos, diante do exposto, que 

qualquer pessoa é construtora de identidades, basta determinar, escolher ou rejeitar os significados em 

negociação. Essaconstrução pode ser influenciada pelo papel que o indivíduo exerce socialmente e 

suas habilidades de apropriação dos meios de comunicação e uso da linguagem.  

Será conforme o alcance desses significados, em tempo e espaço, que os signos formadores 

daidentidade estarão mais bem estruturados e aptos para construir sentidos e atender aos anseios que os 

impulsionam. Conforme Castells (2006) há três processos distintos que levam à construção identitária, 

logo, possuem funções e resultados sociais diferentes. 

 



55 
 

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no intuito de 

expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais, tema este que está no cerne 

da teoria de autoridade e dominação de Sennett, e se aplica diversas teorias do nacionalismo. 

Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em posições/condições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, 

trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam 

as instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos, conforme propõe Calhoun 

ao explicar o surgimento da política de identidade.Identidade de projeto: quando os atores 

sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constróem uma 

nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a trans-

formação de toda a estrutura social. Esse é o caso, por exemplo, do feminismo que abandona 

as trincheiras de resistência da identidade e dos direitos da mulher para fazer frente ao 

patriarcalismo, à família patriarcal e, assim, a toda a estrutura de produção, reprodução, 

sexualidade e personalidade sobre a qual as sociedades historicamente se estabeleceram 

(CASTELLS, 2006, p. 24). 

 

 

A inter-relação entre as três formas de identidade são inerentes ao seu desenvolvimento, ou 

seja, uma pode resultar ou ser originada em outra; em geral, a identidade legitimadora seria um último 

estágio para as duas outras, visto que já é fortemente estabelecida, mas busca, através de ações 

legitimátorias, justificarem-se socialmente para que seus significados sejam propagados e mantidos de 

uma geração para outra. Assim, é provável que identidades com fins legitimadores já possuam 

significados que dominem o campo simbólico contemporâneo, ou seja, muito visíveis tanto nos meios 

de comunicação tradicionais, como nos processos midiatizados contemporâneos permeados pelas 

interações mediadas, as quais serão abordadas a seguir.  

A identidade de resistência e a identidade de projeto podem ser interpretadas como 

uma negação de uma identidade (legitimadora) imposta, pois como aponta Bauman (2006), 

quando construímos uma nova identidade estamos negando a identidade atribuída a nós como 

nossa. Como afirma Bauman (2005, p. 30) “quando a identidade perde as âncoras sociais que 

a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e inegociável, a identificação se torna cada vez 

mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um ‘nós’ a que possam 

pedir acesso”. 

Entendemos, a partir de Barichello (2001), que o principal desafio na construção de 

uma identidade, diante da instabilidade e da concorrência no contexto midiatizado, está na 

construção das redes e laços que fazem crescer juntas a informação e a organização. No 

contexto informativo e comunicativo da sociedade contemporânea “as identidades são para 

usar e exibir, não para armazenar e manter” (BAUMAN, 2005, p. 96), ou seja, enquanto 

identificadores de um território os sentidos e símbolos envolvidos devem ter sua visibilidade 

gerenciada em busca do reconhecimento e da legitimidade social. 

Porém, ainda há identidades situadas abaixo de qualquer hierarquia que não possuem 

voz e, mesmo que possuíssem, não seriam ouvidas porque estão fora do lugar considerado 
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legítimo na sociedade para reivindicar reconhecimento. Conforme Bauman (2005, p. 46) esse 

seria o indivíduo “excluído do espaço social em que as identidades são buscadas, escolhidas, 

construídas, avaliadas, confirmadas ou refutadas”, ou seja, não tem qualquer forma de acesso 

ao sistema de representação da sociedade contemporânea, sendo que esse sistema é 

constituído pelos meios de comunicação e seus atores, que mobilizam seus usos e sentidos. 

Assim, estudaremos a seguir os formatos interativos, desde a interação face a face até 

a interação mediada, própria da atualidade, como formas de criação e manutenção identitária. 

Entendemos que o conhecimento e a dominação dos processos interativos, como oportunidade 

e caminho para o reconhecimento e exercício de poder, é pressuposto para a construção 

identitária em nome do desenvolvimento dos territórios.  

 

 

1.2.2 A trajetória interpretativa sobre as interações sociais e a construção de sentidos  

 

Pretendemos refletir brevemente sobre a trajetória das interações, limitando-se à 

evolução dos suportes que as permitem e às principais rupturas na teoria da comunicação que 

marcam a evolução de um caráter linear para uma concepção interacional. Para tanto, 

buscamos compreender o interacionismo simbólico que, em nosso entendimento, configura-se 

como uma das possibilidades de pensar os fenômenos comunicativos enquanto constituintes 

do sistema representativo que, hoje, predominantemente produz os sentidos sociais, logo, é 

elemento construtor da identidade territorial.  

Como premissa, temos que as interações sociais são intrínsecas e qualificadoras da 

humanidade. Nesse sentido, as interações transformam-se conforme as demandas humanas e, 

ao buscar ultrapassar as barreiras temporais e espaciais, evoluem e se complexificam. Muitos 

estudos passam a analisá-las a partir de abordagens complexas da ciência, como as Teorias da 

Informação (lógica de redes), da Cibernética e dos Sistemas, recebendo ainda aportes da 

Teoria do Caos e da Física Quântica.  

O interacionismo simbólico foi propulsor do entendimento da comunicação como um 

processo não linear, visto que, até a década de 1960 o campo da comunicação tinha como 

referência dominante a Teoria Matemática da Comunicação ou Teoria da Informação de 

Claude Elwood Shannon, matemático, engenheiro elétrico e autor do trabalho The 

Mathematical Theory of Communication, e Warren Weaver, coordenador da pesquisa sobre 

máquinas de calcular no decorrer da Segunda Guerra Mundial (MATTELART; 

MATTELART, 2004).  
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Esta teoria, resultado de trabalhos que iniciaram em 1910 com outros protagonistas
21

, 

considerava a comunicação como um processo linear de envio e recebimento de informações 

sem levar em conta as intencionalidades e a influência dos meios em seus contextos sociais, 

sendo um dos seus objetivos a quantificação da informação. A teoria da informação ocupou 

lugar central a partir dos anos 1940 e baseava-se nas máquinas de comunicação e na 

informação como um dado quantitativo e calculável num cenário de guerra.  

Em contraponto e também a partir dos anos 1940 “um grupo de pesquisadores 

americanos provenientes de horizontes tão diversos [...] tomam rumo inteiramente contrário 

ao da teoria matemática [...] em vias de se impor como dominante” (MATTELART, 

MATELLART, 2004, p. 67). Reconhecido como colégio invisível a Escola de Palo Alto 

iniciada em 1942 trabalha a partir de um modelo circular retroativo da comunicação e integra-

se à perspectiva teórica já em andamento nesta época: o interacionismo simbólico, fundado 

entre 1893 e 1931, que se caracterizava como uma corrente de estudos liderada pelo professor 

George Herbert Mead (1972), da Universidade de Chicago. 

A Escola de Palo Alto contribuiu significativamente para uma teoria sobre os 

processos de comunicação como interações, mas foi reconhecida apenas nos anos 1980, com a 

crise dos modelos macrossociológicos que emergiram nos anos 1960 através de Erving 

Goffman, sociólogo com doutoramento pela Universidade de Chicago, que retomou estudos 

acerca do interacionismo simbólico, tendo como motivador os estudos de Georg Simmel, 

sociólogo alemão.  

A partir de Moraes Filho (1983) entendemos que Georg Simmel implantou as bases da 

microssociologia, pois considerava as formações sociais semelhantes à anatomia e como 

átomos da sociedade que fundamentam toda dureza e toda a elasticidade da vida social. 

Goffman (2001) referencia Simmel em sua tese de doutorado e considera as interações sociais 

como constituintes da teia da ordem social, pois se constituem a partir de regras institucionais, 

como a família, por exemplo. Para Goffman (2001), o comportamento é pautado por um 

conjunto de códigos e sistemas de regras. Como já referenciado em estudos anteriores 

(KEGLER, 2008; KEGLER; FOSSÁ, 2010) compreendemos que existe uma sintaxe, uma 

semântica e uma pragmática do comportamento, sendo este o fundamento de um sistema de 

comunicação.  

                                                           
21

 Em 1910 Andrei Markov começou pesquisas sobre a teoria das cadeias de símbolos na literatura que 

continuaram com os estudos de Ralph Hartlhey que propõe a primeira medida de informação associada à 

emissão de símbolos, o “ancestral do bit”, entre outros (MATTELART; MATTELART, 2004, p.59). 
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Goffman (2001) afirma que as interações possuem suas regras próprias, as quais são 

externas aos indivíduos. Assim, há uma valorização da relação interdependente entre 

indivíduo, meio e seus pares, no qual cada comportamento individual é afetado pelo 

comportamento dos outros e a interação é uma série complexa de mensagens entre as pessoas. 

Consideramos que os estudos de Goffman (2001) acerca das interações têm suas bases na 

proposta de George Mead (1972) e seus seguidores, os quais tinham como princípio a 

compreensão da conduta humana sob um olhar social.  

A emergência do caráter interpretativo dos fenômenos sociais ocorreu em 1937, após a 

denominação da corrente como Interacionismo Simbólico, atribuída pelo sociólogo Herbert 

Blumer, ex-aluno e seguidor de George Mead. A corrente estruturava-se na inter-relação entre 

psicologia e sociologia, sendo por meio da convergência entre indivíduo e sociedade que 

ocorre a comunicação. Nessa perspectiva, a sociedade, o indivíduo e a mente, são os 

elementos inter-relacionados que compõem os fenômenos sociais. 

De acordo com Blumer (1969), o processo interativo é estabelecido na relação entre 

atores sociais, os quais são mutantes, redefinem-se ininterruptamente, socializam-se nos 

processos interativos, possuem aptidões para selecionar estímulos, atribuir significados, 

interpretar conjunturas e emitir avaliações sobre si e sobre os outros. Na interação, os sujeitos 

assumem papéis, o que é condição incipiente para a comunicação simbólica. Blumer (1969) 

propõe premissas fundamentais da interação simbólica: o ser humano comporta-se em relação 

às coisas segundo o significado que estas têm para ele; o significado é decorrente da interação 

social e os significados são manipulados ou transformados pelo indivíduo através da 

interpretação dos fatos (KEGLER; FOSSÁ, 2010).  

A Escola de Palo Alto, iniciada em 1942 por Gregory Bateson, defendia uma visão 

circular do processo de comunicação, atribuindo ao receptor, funções tão importantes quanto 

às funções do emissor (KEGLER, 2008). A proposta de Palo Alto manifesta-se na explicação 

de uma situação global de interação com base em conceitos e modelos da abordagem 

sistêmica, da lógica e da linguística, de forma que as interações se definiam também como 

trocas entre os subsistemas. A noção de comunicação se apresentava como processo social 

integrado por múltiplos modos de comportamento, sempre levando em consideração o 

contexto, ou seja, o ambiente social no qual ocorrem as interações.  

Como afirmam Mattelart e Mattelart (2004, p. 68), sobre o modelo circular retroativo 

proposto por Norbert Wiener, “nessa visão circular da comunicação, o receptor tem um papel 

tão importante quanto o emissor”. Ao basearem-se em premissas sistêmicas os pesquisadores 

da Escola de Palo Alto tinham três hipóteses: 
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A essência da comunicação reside em processos relacionais e interacionais (os 

elementos contam menos que as relações que se instauram entre eles). Todo 

comportamento humano possui um valor comunicativo (as relações, que se 

respondem e implicam mutuamente, podem ser concebidas como um vasto sistema 

de comunicação); observando a sucessão de mensagens situadas no contexto 

horizontal (a sequência de mensagens sucessivas) e no contexto vertical (a relação 

entre os elementos e o sistema), é possível deduzir uma lógica da comunicação 

(MATTELART; MATTELART, 2004, p. 68). 

 

Neste sentido, esta corrente de estudos interessa-se pelos gestos e pelos espaços 

interpessoais onde ocorrem as interações. O interacionismo simbólico considera as interações 

humanas constituintes do social, dos comportamentos, das significações e das materialidades. 

Ou seja, o contexto é tão ou mais importante que o conteúdo das interações. A visão 

interacionista valoriza o empirismo e considera cada fenômeno único, visto que a 

comunicação se dá na interação indivíduo-sociedade, sendo nesta relação que ocorre a 

atribuição de sentidos e de investimentos simbólicos de acordo com a realidade dada e com o 

repertório dos sujeitos envolvidos (KEGLER, 2008). Podemos considerar que é esta mesma 

interação que produz as identidades em jogo, através das peças simbólicas disponíveis e 

postas em cena.  

Ao priorizar o contexto, o interacionismo simbólico não previu nas interações os 

meios de comunicação, tão usuais na sociedade contemporânea. Nosso intuito é articular o 

interacionismo simbólico com os meios de comunicação contemporâneos, uma vez que a 

natureza e o desenvolvimento dos meios de comunicação são características essenciais da 

cultura. A partir de Thompson (2008), compreendemos que a circulação de formas simbólicas 

possui uma função essencial e crescente, é uma característica onipresente na vida que assume 

novos contornos frente aos meios técnicos de produção, de reprodução e de circulação das 

informações. A emergência dos meios técnicos impulsionam novas formas de interações e 

transformam seu papel diante das demandas sociais (KEGLER, 2008). 

A história da sociedade comporta fases de acordo com os meios disponíveis para a 

interação. Inicialmente, através das interações sociais face a face, havia o intercâmbio de 

formas simbólicas a partir de um ambiente físico compartilhado. Aos poucos, as interações 

foram incorporando, às suas possibilidades de realização, novos meios tecnológicos que, a 

cada dia, possibilitam a interação com os multisentidos sensoriais, especialmente através do 

som, do texto e da imagem, de forma mais qualificada, mesmo que de forma mediada. Assim, 

pela ampla influência que os meios exercem sobre as interações, a midiatização atua como um 

fluido que permeia todas as partes e os processos sociais.  
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O desenvolvimento tecnológico dos meios intervém na construção identitária, visto 

que promove a transformação das formas tradicionais de comunicar e também a incorporação 

de novas formas. Essa evolução é um fenômeno cultural gerenciado pela comunicação social 

ancorada nas aspirações humanas. Há uma ligação entre o avanço tecnológico, a emergência 

de meios de comunicação e as relações sociais e culturais, de forma que os novos meios e 

interações coexistem com seus predecessores. Além de mudar o sentido de espaço e de tempo, 

os meios são capazes de criar novos ambientes sociais.  

A construção das identidades ocorre através de interações sociais. Na sociedade 

contemporânea as interações, em grande parte, são estabelecidas através dos meios de 

comunicação, entre eles, as tecnologias de informação e comunicação. A combinação entre o 

Interacionismo Simbólico e a Teoria do Meio tem o propósito de contemplar esta relação. 

Consideramos que esta Teoria, de Herbert Marshall McLuhan (1971), pode representar uma 

transição do paradigma matemático informacional às formas de comunicação midiatizadas, as 

quais integram tanto as interações simbólicas como o meio técnico. McLuhan (1971) propôs 

as noções de aldeia globale o meio é a mensagem, as quais agem como metáforas para a 

análise das transformações da sociedade e suas imbricações com a tecnologia.  

A passagem de teorias ligadas ao consumo de massa associado ao modelo fordista é 

marcada por teorias que remetem à globalização da sociedade. O conceito de sociedade de 

massa, a partir do final dos anos 1960, “perde esse estatuto de exclusividade: recebe novas 

denominações para caracterizar a sociedade trabalhada pelas tecnologias da informação e da 

comunicação [...]. O global ingressa na representação do mundo pelo viés da comunicação 

eletrônica” (MATTELART; MATTELART, 2004, p.126). 

A audiência passa a viver e participar dos acontecimentos eletronicamente 

disseminados, e porque não, midiaticamente construídos. A perspectiva de McLuhan (1971) 

tem como objeto o meio de comunicação em si, sem estabelecer a relação entre os meios de 

comunicação e as interações entre os sujeitos, buscando compreender como um novo meio 

modifica as formas de acesso a informações e reformula a cultura. O interacionismo 

simbólico, por sua vez, possui como objeto de estudo o comportamento humano e social, 

dando pouca relevância aos efeitos desses meios nas interações e preocupando-se em 

descrever situações e comportamentos, conforme características individuais e contextuais de 

cada um, que são construídas conforme o acesso à informação e ao conhecimento. 

Na sociedade midiatizada, a análise dos meios e a análise dos comportamentos se 

entrecruzam e estabelecem a cultura e os fenômenos de comunicação social. Os meios 

modificam os comportamentos e os comportamentos modificam os meios; é um processo 
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cíclico e constante. Thompson (1995) afirma que a própria transmissão cultural e a troca de 

formas simbólicas são fenômenos sociais, sendo que se estabelecem por meio da combinação 

de três modalidades: o meio técnico, o aparato institucional e o distanciamento espaço- 

temporal.  

Compreendemos que os meios técnicos são partes materiais de produção, reprodução e 

transmissão das formas simbólicas; o aparelho institucional de transmissão é o conjunto 

peculiar de articulações institucionais, no qual o meio técnico é planejado e os indivíduos da 

codificação e decodificação estão inseridos com capacidade de projetar, planejar e organizar 

comportamentos e situações a partir do seu repertório e dos seus interesses. Assim, a cultura e 

seu processo de construção definem-se simultaneamente pelos meios, pelos comportamentos e 

pelas interações. Os sentidos são construídos socialmente e carregam a polifonia da 

sociedade.  

Diante das perspectivas teóricas apresentadas e discutidas, compreendemos que a 

construção da identidade territorial pode ser dinamizada pelos processos comunicativos que 

envolvem os processos sociais e constituir-se como uma estratégia em nome do 

desenvolvimento, ancorada nestes processos planejados. Assim, no próximo capítulo, com 

intuito de vincular a construção da identidade com a festividade e seus processos 

comunicativos, pretendemos abordar a noção de identidade territorial e suas implicações nas 

estratégias de desenvolvimento dos territórios.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

IDENTIDADE TERRITORIAL: TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO 

E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

 

 

O objetivo deste capítulo é abordar a noção de identidade territorial. Em geral, 

podemos considerar que identidade territorial compreende todos os atributos, materiais e 

imateriais, que constituem um território. Os sentidos de identidade, no entanto, são 

representações desses atributos, são ideias, conceitos, como uma valoração intangível dos 

elementos que constituem a identidade. Esta identidade, ou alguns dos seus sentidos, podem 

ser mobilizados como estratégias em nome da promoção do desenvolvimento territorial.  

Destacamos que, independente de constituir-se ou não como estratégia, a identidade 

territorial existe; porém, pode não ser mobilizada e proposta com intencionalidade dirigida. 

Quando se define estrategicamente, geralmente visa-se a exaltação de elementos identitários 

que demonstram a singularidade do território e suas peculiaridades. Woodward (2009) afirma 

que a emergência de identidades pautadas pela diferença localiza-se em momento específico 

da história, no qual seus atores, geralmente, buscam os elementos significantes no passado da 

nação, do local, ou do grupo em questão.  

Podemos considerar que o desenvolvimento com abordagem territorial tem suas raízes 

na década de 1970, quando os processos de desenvolvimento que eram ainda centralizados e 

conduzidos pelo Estado, passam a ser questionados (CARRIÉRE; CAZELLA, 2006). A partir 

de Harvey (2010) entendemos que o desenvolvimento, seus conceitos e suas práticas, passam 

a ser influenciados, da mesma forma que a identidade, pelos acontecimentos que ocorrem nas 

esferas econômica, política, social e cultural diante da aceleração da produção e do consumo 

impulsionados pela globalização. Com esses contornos, processos identitários e 

desenvolvimento são complementares e desenvolvem-se dialogicamente na perspectiva 

territorial. 

A busca no passado, enquanto um forte recurso para a construção da identidade, não 

implica necessariamente em permanência ou resgate, mas sim, na reelaboração dos elementos 

significantes de acordo com o contexto social vivido. Esta reelaboração trata-se de uma 

construção social simbólica que utiliza os sentidos do passado objetivados em materialidades 
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do presente, diante das demandas e necessidadesde diferenciação, o que pode ocasionar uma 

mercantilização das formas simbólicas (HARVEY, 2010; THOMPSON, 2008).São 

construídas novas identidades com os mesmos ou semelhantes elementos, os quais são 

submetidos a um processo de ressignificação. Este processo é pautado pelo contexto e atuação 

social dos atores envolvidos, no caso, pelo contexto em redes e midiatizado em que se situa o 

território.  

Nesta perspectiva o território atua como o cenário, porém, um cenário em constante 

construção, transformado e objetivado pelas ações significantes da diferença diante de outros 

territórios. E a identidade territorial conceitualmente, é um conjunto que pode ser mobilizado 

para significar e gerenciar os elementos simbólicos estruturantes da diferença e da 

especificidade territorial. 

Este capítulo estrutura-se em três partes na busca do seu objetivo: a primeira aborda a 

noção de território na perspectiva contemporânea de desenvolvimento territorial; a segunda 

aborda pressupostos de identidade territorial, e; a terceira objetiva compreender inicialmente 

os suportes e materialidades comunicativos envolvidos na construção da identidade territorial. 

Em linhas gerais, a noção de território adotada determina a abordagem atribuída ao 

desenvolvimento. Logo, para o desenvolvimento territorial, a identidade consolida-se a cada 

dia como estratégia possível de ser dinamizada e acionada. Para tanto, é preciso estudos e 

análises que abordemos processos, os suportes e as materialidades das interações sociais 

(ABRAMOVAY, 2007)
22

, de forma a melhor compreender as potencialidades e limitações de 

dadas estratégias de desenvolvimento ancoradas em processos de identificação territorial.  

 

 

2.1 A noção contemporânea de território e o desenvolvimento territorial 

 

O termo território é definido no dicionário como “extensão considerável de terra. A 

área de um país, província. Base geográfica do Estado (solo, rios, lagos, baías, portos, etc.), 

sobre a qual exerce ele a sua soberania” (FERREIRA, 2004, p. 774). O significado do 

dicionário remete à identidade da nação que tratamos no capítulo um, assim, com um 

                                                           
22

 Ricardo Abramovay (2007), no texto Para uma teoria dos estudos territoriais, afirma que o processo de 

desenvolvimento é o resultado da forma específica como são usados os fatores materiais e imateriais disponíveis, 

com base nas relações sociais. No entanto, ressalta que não há uma teoria de interação social para análise das 

regiões. Ao não existir uma teoria própria para o estudo das interações nos territórios, é na relação entre as 

interações e os meios de comunicação social que estruturamos a análise. Consideramos que ao analisar os meios, 

comportamos os suportes técnicos e também simbólicos das interações contemporâneas, visto que, a partir da 

lógica da midiatização, os meios possuem uma dimensão social para além de sua característica técnica.  
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território definido em termos materiais podemos criar e gerenciar uma identidade e consolidá-

la nacionalmente ou em escalas geográficas menores. Mas as águas que permeiam a noção de 

território não são tão calmas como aparentam.  

O debate acerca do território origina discussões simultâneas em diversas áreas, sejam 

elas científicas ou não, o que é relevante, porém ocorre através de um diálogo oculto, 

geralmente entre os geógrafos e os cientistas sociais (HAESBAERT, 2002). O senso comum 

gira em torno do território como espaço físico e geográfico, conforme a definição do 

dicionário. Porém, o conceito de território é utilizado pela geografia, ciências políticas, 

antropologia e outros campos do conhecimento, de forma que vivemos hoje um 

entrecruzamento de definições teóricas que dificulta o posicionamento em uma ou em outra 

abordagem,  

 
[...] somos levados, mais uma vez, a buscar superar a dicotomia material/ideal, o 

território envolvendo, ao mesmo tempo, a dimensão espacial concreta das relações 

sociais e o conjunto de representações sobre o espaço ou o ‘imaginário geográfico’ 

que também move essas relações (HAESBAERT, 2002, p. 46). 

 

Há ainda um discurso que acaba com o território ao considerar que as redes os 

substituem, “como se fosse nítida a distinção entre estas duas formas de organizar e de pensar 

o espaço geográfico” (HAESBAERT, 2002, p. 44). Porém, ao considerarmos as relações 

macro sociais, o território representa um nó dessa rede, pois é, antes de tudo, definido pelas 

relações sociais e culturais que ocorrem em seu contexto (HAESBAERT, 2002). Essas 

relações são, inevitavelmente, relações de poder.  

Para Pecqueur (2006, p. 35) o território é “o resultado simultâneo dos ’jogos de poder’ 

e dos ‘compromissos estáveis’ estabelecidos entre os principais atores sociais”. Como 

resultado de um sistema de interações dos atores locais, Pecqueur (2006) considera o território 

como uma unidade ativa de desenvolvimento, a qual possui recursos não transferíveis para 

outros locais, ou seja, o território constitui-se em um saber-fazer peculiar e intransferível. O 

exercício de poder, diante da diversidade dos sistemas de representação da sociedade 

midiatizada e em rede, é pulverizado, sendo que todos os atores podem atuar como 

construtores do território, e também da sua identidade e visibilidade. Este aspecto atribui ao 

território a qualidade de algo que é construído e não imposto ou disposto para uso como algo 

dado. Essa qualificação pode ser compreendida pelas perspectivas apresentadas por Haesbaert 

(2002). 

Haesbaert (2002) propõe que há dois pontos de vista para abordar a noção de 

território: materialista e idealista. A perspectiva materialista seria a predominante e liga a 
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noção de território à natureza, sendo fonte de recursos para a existência, ou seja, a terra 

possibilitaria os recursos e as condições para a sobrevivência. É, para o autor, uma visão que 

apesar da distância entre o que vem sendo reconhecido por território atualmente, ainda não 

está superada. Mas também é comum a negligência da relação entre sociedade e natureza, o 

que a nosso ver é inaceitável pelo caráter sistêmico e complexo do mundo, de forma que a 

natureza é tão atuante em um território quanto as próprias pessoas sobre a natureza. 

Já na concepção idealista que vincula o território à cultura, Haesbaert (2002) cita os 

autores Bonnemaion e Cambrézy (1996), os quais defendem que a lógica territorial cartesiana, 

geralmente implantada pelo Estado, é suplantada pela lógica culturalista e pós-moderna. O 

“pertencimento ao território implica a representação da identidade cultural e não mais a 

posição num polígono”, de forma que comporta redes múltiplas e inscreve-se em “lugares e 

caminhos que ultrapassam os blocos de espaço homogêneo e contínuo da ideologia 

geográfica” (BONNEMAION; CAMBRÉZY, 1996, apud HAESBAERT, 2002, p. 50).  

Dentro dessas perspectivas há dimensões no debate sobre o território que podem 

priorizar: a natureza, o Estado-política, a cultura, a economia. A primeira já é menos utilizada, 

mas a segunda é muito presente, tanto nos conceitos, como no dia-a-dia das nações. O 

proposto por Bonnemaion e Cambrézy (1996 apud HAESBAERT, 2002) é considerado como 

uma terceira dimensão cultural-idealista, a qual tem menos seguidores, mas com crescente 

influência no mundo atual. Com isso, evidencia-se uma disputa entre a lógica moderna e a 

pós-moderna. 

Conforme Haesbaert (2002) há uma disputa na atualidade entre a lógica moderna, 

funcional e estatal, e a lógica pós-moderna, identitária e contraditória, que reflete, além de 

uma mudança de escala do desenvolvimento, uma revalorização da dimensão local, enquanto 

representação e valor simbólico. Diante disso, uma visão utilitarista do território enquanto 

fornecedor de recursos não sustenta as exigências do mundo contemporâneo. 

A lógica funcional seria pautada não por valores, culturas ou relações sociais dos 

atores de um território; ao contrário, é uma lógica que considera pouco as peculiaridades 

realmente existentes em um contexto social prevalecendo dados de caracterização geográfica 

e econômicos. Haesbaert (2002) refere que o controle, o ordenamento e a gestão do espaço 

são sempre centrais nos debates sobre a temática. No entanto, como não se restringem mais 

somente à figura do Estado, e atualmente, é necessário incluir os papéis dos gestores das 

organizações privadas, é essencial abordar o território contemplando as interações entre as 

variadas dimensões sociais. 
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Nesse sentido, podemos compreender o território como ambiente, condição e cenário 

para as políticas territoriais e para a articulação dos variados atores locais. Assim, requer a 

gestão de seus usos no fluir de seus saberes e fazeres peculiares. Com este sentido, afirma 

Rückert (2010) que o conceito de território retorna ao debate nas ciências sociais e marca 

posição em relevantes políticas públicas e em variadas escalas de poder. Em complemento, 

ressalta o autor que “Milton Santos mesmo passou a adotar este conceito central no início dos 

anos 90, enfocando que é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele 

objeto de análise social” (RÜCKERT, 2010, p. 21). 

Os estudos acerca dos usos do território podem evidenciar tanto o poder 

unidimensional tradicional, característico da concepção clássica de geografia política, como 

as abordagens multidimensionais do poder, o que permite considerar a multiplicidade das 

territorialidades, e a diversidade de atores que constroem continuamente o território a partir de 

“poderes, políticas, programas estratégicos, gestão territorial”, etc. (RÜCKERT, 2010, p. 21). 

Rückert (2010) afirma que o aumento dos usos dos territórios no Brasil, pode ser relacionado 

com a redemocratização do país e com a descentralização prevista em princípios 

constitucionais: 

 

O atual desafio posto ao Estado, aos governos e à sociedade civil é a implementação 

dos princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, que consagrou o 

planejamento da atividade econômica e a redução dos desequilíbrios regionais. O 

processo de redemocratização, a descentralização de poder para estados e 

municípios, as práticas de poder com enfoque territorial reemergem como práticas 

em múltiplas escalas de poder e gestão. Tal processo coincide com o início do 

transbordamento das discussões sobre a recuperação do conceito de território que 

assim, chega, progressivamente, às práticas e políticas territoriais em escalas 

supranacional, nacional, meso regional, e regional local (RÜCKERT, 2010, p. 22). 

 

 

 Com visão semelhante em relação à concepção de território, Carriére e Cazella (2006) 

afirmam que os estudos sobre o espaço geográfico ignoraram os estudos sobre o 

desenvolvimento, da mesma forma que foram ignorados por estes, até a crise dos anos 70. Em 

contrapartida, estudos recentes sugerem “que a formação de um território resulta do encontro 

e da mobilização dos atores sociais que integram um dado espaço geográfico e que procuram 

identificar e resolver problemas comuns [...], o território pode ser visto como uma 

configuração mutável” (CARRIÉRE; CAZELLA, 2006, p. 34). 

 Na mesma época que o território sofre influências dos acontecimentos econômicos, 

políticos e sociais do final dos anos 1970, o desenvolvimento centralizado e estatal baseado 

em complexos urbanos e industriais, próprio do período após a segunda guerra mundial e com 

abordagem funcional, cede lugar para um desenvolvimento descentralizado. Este 
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desenvolvimento volta-se para a valorização dos recursos locais e dos pequenos centros 

urbanos integrados ao seu entorno rural.  

Entendemos, então, que surgem nesse período as bases para a noção de 

desenvolvimento territorial. De acordo com Carriére e Cazella (2006, p. 27): 

 

O pensamento sobre as dinâmicas de desenvolvimento territorial está ligado a vários 

fenômenos socioeconômicos, políticos e ambientais que surgiram a partir dos anos 

1980. Sem dúvida, a crise econômica provocada pela guerra entre Israel e os países 

árabes em 1973, somada ao consequente aumento vertiginoso do preço do petróleo 

representam o fim do período chamado de ‘Trinta gloriosos’ (as três décadas de 

forte crescimento econômico do pós-guerra). A partir de então, começa-se a 

especular sobre a crise do modelo de desenvolvimento dito ‘fordista’[...]. Essa crise 

favoreceu a aparição de um novo conjunto de teorias, que alicerçam a abordagem 

territorial do desenvolvimento. 

 

Os anos de 1980 foram propícios para a emergência da abordagem territorial devido 

ao reconhecimento da incapacidade do Estado de resolver sozinho os problemas ocasionados 

pelas transformações mundiais. De acordo com Vieira, Cazella e Cerdan (2006), em nosso 

país, o conceito de desenvolvimento territorial é elaborado à medida que aumenta a 

consciência do agravamento da crise socioambiental que atinge o planeta, e também 

simultâneo a experimentação com foco no ecodesenvolvimento. Por ecodesenvolvimento 

entende-se “uma filosofia de planejamento e gestão participativa inspirada no novo paradigma 

sistêmico”, que se originou nas reuniões prévias para a Conferência de Estocolmo (1972) e 

“consolidando-se como instrumento de análise e intervenção por ocasião da Cúpula da Terra” 

ocorrida no Rio de Janeiro em 1992 (VIEIRA; CAZELLA; CERDAN, 2006, p. 13).  

A partir desta época surgem ações locais de desenvolvimento com as mais diversas 

caracterizações. Para Carriére e Cazella (2006, p. 23)
23

, “ações formais de desenvolvimento 

territorial perseguem objetivos diferenciados, segundo o contexto social”, visto que, através 

da contextualização podemos identificar as demandas e dinâmicas territoriais específicas, as 

quais variam imensamente de caso a caso. Em um país como a França, por exemplo, o 

desenvolvimento territorial, em geral, busca apenas uma amenização das desigualdades entre 

regiões sem a preocupação com a pobreza rural já superada.  

 O desenvolvimento nesta visão pressupõe a ação conjunta, a solidariedade, cooperação 

entre atores com interesses convergentes formulados através de projetos e iniciativas comuns. 

O papel do Estado deve ser de apoiador de tais iniciativas, as quais só existem diante da 

                                                           
23

 Os autores consideram como sinônimos os termos desenvolvimento local e desenvolvimento territorial, mas 

assinalam que Pecqueur (2001), pioneiro nos estudos sobre o tema, afirma que o termo territorial é “preferível 

porque não induz à ideia de pequena dimensão, ou de menor escala” (CARRIÉRE; CAZELLA, 2003, p. 23).  
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capacidade dos atores locais, geralmente atores públicos, atores privados e atores 

representantes da sociedade civil. Assim, esse tipo de desenvolvimento “é tributário de um 

processo de educação e de formação, que procura re-qualificar o saber-fazer local, lançando 

mão de novas tecnologias. Isso impõe incluir nos projetos locais, programas de informação, 

de formação e de educação” (CARRIÉRE; CAZELLA, 2006, p. 37). 

A partir de Pecqueur (2001), Carriére e Cazella (2006, p. 34), afirmam que as 

dinâmicas territoriais possuem três características elementares:  

 

[...] a) elas são múltiplas e sobrepostas, além de impermanentes; b) na maioria das 

vezes seus limites não são nítidos; e c) elas buscam valorizar o potencial de recursos 

latentes, virtuais ou ‘escondidos’[...] Quando um processo de identificação e 

valorização de recursos latentes se concretiza, esses recursos se tornam ‘ativos’ 

territoriais. Os recursos e ativos podem ser genéricos e específicos. Os primeiros são 

totalmente transferíveis e independentes da aptidão do lugar e das pessoas onde e 

por quem são produzidos. Já os segundos são de difícil transferência, pois resultam 

de um processo de negociação entre atores que dispõem de diferentes percepções 

dos problemas e diferentes competências funcionais. 

 

Então, é a partir da especificação de recursos-ativos que o território diferencia-se, pois 

o processo de especificação constitui-se na qualificação e distinção de peculiaridades locais. 

O território compõe-se socialmente em um espaço físico, logo, por ser construído, não se 

subordina às características físicas, sendo a territorialização um processo, fundamentalmente, 

social (DURÁN, 2010). Entendemos que é a partir de territorializações que os recursos ativos 

específicos se constituem genuinamente. Ao territorializar, há uma apropriação psicológica e 

simbólica do espaço físico, causando a “transformación de lo caótico-natural en un lugar o 

conjunto integrado de lugares identificados” (DURÁN, 2010, p. 62). 

O território é estabelecido por relações sociais, as quais propulsionam a (re)construção 

contínua de identidades, recursos e valores simbólicos, como o sentimento de pertencimento, 

por exemplo. Compreendemos o desenvolvimento territorial que considera a identidade do 

local, ou (re)constrói essa identidade a partir dos atributos locais, como um desenvolvimento 

legítimo, pelo fato de ser originado no interior do tecido social, respeitando as funções, 

atuações e representações pré-existentes. A constituição de territorialidades proporciona 

 

[...] de forma gradual e sustentável, a transformação produtiva e institucional de um 

espaço rural determinado, agregando maior valoração aos produtos e serviços, e 

possibilitando a interação e a cooperação entre os atores locais. Assim, diante das 

características da sociedade contemporânea com seu expressivo apreço pelo 

consumo de produtos e serviços que dialogam com histórias nostálgicas dos tempos 

antigos ou que interagem com a ‘natureza’, o desenvolvimento dos territórios pauta-

se na necessidade de se conhecer e consolidar potencialidades e estratégias que 

contemplem as suas especificidades e tipicidades histórico-culturais e naturais 

(FROEHLICH; VENDRUSCOLO, 2008, p. 195). 

 



70 
 

O desenvolvimento territorial, conforme Froehlich e Vendruscolo (2008, p. 195), 

reconhece o território como uma “construção social, um espaço construído a partir da 

identificação dos sujeitos com um sistema simbólico onde estratégias de desenvolvimento são 

apontadas”, sendo compreendido então, pela sua dimensão valorativa. Ao considerarmos o 

território como um valor, podemos dizer que ele se estabelece a partir das relações sociais, 

sejam elas materializadas em encontros presenciais e estruturados, sejam elas espirituais, 

como os rituais indígenas, ou até mesmo as relações sociais virtuais contemporâneas.  

As territorialidades, enquanto ação de um ator social no território e que resulta na 

constante construção deste, referem-se aos elementos materiais, aos elementos valorativos 

como os comportamentos, aos simbólicos e afetivos como o pertencimento, e por fim, aos 

políticos e econômicos. Durán (2010, p. 62) define o processo de territorialização, como 

 

[...] procesos que son entendidos aqui como un conjunto organizado de prácticas 

administrativas, económico-productivas y estrictamente sócio-culturales. Tales 

prácticas están encaminhadas a constituir un determinado espacio físico en un 

território; es decir a erigirlo en un espacio socialmente diferenciado y limitado, 

sobre el que, de este modo, se contituye um hábitat, un escenario de acción y de 

relaciones sociales, en el que tiene lugar la producción y la reproducción de la 

sociedad. 

 

 

A produção e reprodução social através das territorialidades possibilitam a 

manutenção da ordem e de valores específicos ao território. Ao mesmo tempo em que podem 

transformá-lo, juntamente com seus elementos sociais e culturais, diante da lógica midiatizada 

e global de consumo. O território não é estático devido à dinâmica e flexibilidade de suas 

territorializações, as quais, na atualidade, estão situadas em um contexto de desenvolvimento 

territorial que valoriza suas peculiaridades, mas não é isento de consequências da cultura do 

consumo (FEATHERSTONE, 1995).   

Do reconhecimento da dinamicidade do território deriva a superação do “enfoque 

setorial das atividades econômicas (agricultura, indústria, comércio, serviços)” e a da 

“dicotomia espacial entre o rural versus urbano ou o campo versus cidade” (SCHNEIDER, 

2009, p. 47). Os antagonismos próprios de outras concepções de desenvolvimento aos poucos 

são substituídos pela aceitação e valorização do que é diverso, ou seja, a heterogeneidade dos 

territórios passa a se constituir como elementos definidores do seu próprio caminho em busca 

do desenvolvimento (SCHNEIDER, 2009).  

À medida em que a abordagem territorial de desenvolvimento suplanta a dicotomia 

tradicional entre rural e urbano, as redes integradoras e estratégicas são vistas como 

alternativas de enriquecimento do tecido social e a “ruralidade deixa de ser uma etapa do 
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desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização, passando 

a ser um valor para as sociedades contemporâneas” (DULLIUS; FROEHLICH; 

VENDRUSCOLO, 2008, p. 193).  Neste contexto, a construção da identidade territorial 

constitui-se como elemento integrante de estratégias em busca de desenvolvimento territorial. 

Esta estratégia, ao valorizar as peculiaridades de um território, estimula novas políticas e 

práticas cotidianas em nome do desenvolvimento.  

Frente aos desafios da sociedade em rede e global e as implicações econômicas e 

sociais dessa qualificação, há regiões que se organizam estabelecendo modelos próprios de 

desenvolvimento territorial, que são ancorados na valorização da diversidade e atributos 

peculiares da localidade, como cultura e natureza. Nesse sentido, muitos lugares optam por 

estratégias de desenvolvimento ligadas diretamente à (re)construção de sua identidade 

territorial frente à lógica contemporânea (de mercado, em rede e midiatizada). Tal abordagem 

do desenvolvimento reflete o novo pensar sobre o rural pautado pelo reconhecimento das 

múltiplas funções do rural no mundo atual.  

 

 

2.2 Pressupostos e noções de identidade territorial 

 

Pertencemos, somos e construímos o território, no presente e no passado, pois “os 

viventes não são os únicos a ocupar o território, a presença dos mortos marca-o mais do que 

nunca com o signo do sagrado”, diante disso, devido à força de sua carga simbólica, o 

território é considerado o mais eficaz construtor de identidade (HAESBAERT, 2002, p. 51). 

Entendemos que essa visão de Haesbaert (2002) pode ser associada ao que Schneider (2009) 

apresenta como o segundo paradigma das ciências sociais em relação ao território.  

Este paradigma refere-se ao território a partir das relações entre as dimensões 

imateriais, culturais e simbólicas com os espaços. O centro desse paradigma baseia-se na 

construção identitária a partir das relações estabelecidas entre os seres humanos e os 

territórios físicos, originando o território como valor. Tais relações são pautadas pela 

construção de códigos, signos, símbolos e normas que servem como elos entre os indivíduos 

que comungam tais elementos e sentidos e se reconhecem como pertencentes a tal grupo 

(SCHNEIDER, 2009).  

Ao pautarmos o território em dimensões imateriais, culturais e simbólicas remetemos 

sua construção a relações sociais que dinamizam esses elementos e constroem sentidos de 

identidade. Ao falarmos em sentidos de identidade, queremos flexibilizar o termo identidade, 
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conforme o referencial teórico estudado no capítulo um desta tese, sem correr o risco de 

expressar uma versão fechada da identidade do território. E, mesmo quando denominarmos 

como identidade ou identidade territorial, está pressuposto que o território pode possuir 

identidades múltiplas que são resultados e fontes de contradição (CASTELLS, 2006). 

A identidade, quando ancorada em elementos peculiares do território e estabelecida 

estrategicamente em busca de diferenciação, em nome do desenvolvimento, pode ser 

considerada como identidade territorial. A configuração de um território e da sua identidade é 

estabelecida através de processos de territorialização, sendo que, nesse contexto, as TICs, 

além das formas presenciais de comunicação, são imprescindíveis. Nesses processos, os quais 

envolvem mobilização e construção identitária, é através dos meios de comunicação que os 

territórios adquirem visibilidade e são reconhecidos, sendo então indispensável colocar em 

funcionamento “relações comunicacionais que devolvam ao indivíduo a capacidade de 

intervir em sua realidade” (BARICHELLO, 2001, p. 102).  

Schneider (2009, p. 31), em relação à mobilização social e intervenção de atores em 

função de um território e sua identidade, afirma que 

 

[...] grupos sociais com forte identidade e sentimento de pertencimento são 

socialmente coesos e capazes de se impor de forma reativa ou proativa aos efeitos 

externos. Assim, grupos locais com identidade social e territorial conseguem 

mobilizar forças e estratégias em face às tendências de massificação e pulverização 

cultural provocadas pela globalização. Neste caso, o recurso ao conceito de 

território ajuda a explicar as estratégias de localização através do fortalecimento da 

identidade, dos valores imateriais e da cultura. 

 

Ao mesmo tempo em que o avanço dos meios de comunicação alarga a massificação 

de mensagens, o acesso a esses meios é aumentado, possibilitando a proliferação e 

potencialização de vozes importantes para o fortalecimento e reconhecimento dos valores 

locais. A consideração da ampliação do acesso à informação e aos meios de comunicação, os 

quais possibilitam a expressão de atores e territórios, é imperativa para a emergência e 

entendimento da abordagem de desenvolvimento estudada, pois através desses meios o debate 

social pode ser potencializado ao lado da participação. Logo, atores sociais, antes pouco 

reconhecidos, têm mais recursos para serem protagonistas efetivos da sua história e do 

desenvolvimento do seu território.  

A “construção de territorialidades ancorada na construção de uma identidade comum 

passou a ser uma estratégia de desenvolvimento” (FROEHLICH, VENDRUSCOLO, 2008, p. 

191), e depende dos meios para se estabelecer como tal, pois os processos de midiatização são 

legitimadores sociais através da visibilidade que conferem. Mesmo seguindo a lógica do 
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capital, como veremos no próximo capítulo, a apropriação da lógica midiatizada pelo 

desenvolvimento territorial em processos de identificação constitui-se uma estratégia 

recorrente em busca de desenvolvimento, sendo possível contemplar o ritmo do local e suas 

características intrínsecas. 

Frente às atuais tendências do mercado, porém, a identidade territorial e seus 

processos pautam-se pela cautela diante de padrões de consumo global, pois ao invés de 

primar pelos “padrões de consumo global baseados na praticidade, na rapidez e na 

obsolescência [...] podem apontar para um consumo diferenciado, “uma valorização de 

padrões de vida ligados à proximidade com a natureza [...] bem como laços de solidariedade” 

(FROEHLICH; DULLIUS; VENDRUSCOLO, 2010, p. 172). Talvez este seja o maior 

desafio para a identidade territorial enquanto uma estratégia de desenvolvimento. O processo 

identificatório em nome do desenvolvimento e processo de mobilização para o 

desenvolvimento através da identidade são dialógicos e recursivos
24

 e estão estreitamente 

ligados à lógica cultural contemporânea. 

A partir de Linck (2010), compreendemos que o termo território é polissêmico e que 

há proximidade com o conceito de patrimônio. Da mesma forma que o patrimônio, o território 

é um recurso ativado para produção social e também para a produção de valores de troca, 

“produccion de representaciones compartidas, valores y normas sociales. Por onde, se activa 

tanto en la producción de riquezas como en la construcción de las identidades locales” 

(LINCK, 2010, p. 75). 

Para o autor, o ponto convergente entre território e patrimônio que causa mais 

polêmicas é que ambos são um recurso completo, ou seja, suas partes são interdependentes e 

estruturadas como uma teia cognitiva. Porém, o processo de mercantilização, ao qual estão 

submetidos tanto um como o outro, diante de estratégias de desenvolvimento, é um processo 

dissociativo, “al tener valor de cambio, el componente territorial se funde en el universo 

unidimensional de las mercancias” (LINCK, 2010, p. 76). Em contraponto, não podemos 

dissociar o produto de sua origem. Acreditamos ser neste aspecto que a festividade, por 

requerer a partilha presencial e de convívio corpóreo, torna-se importante no processo de 

identificação territorial.  

                                                           
24

 São recursivos devido ao fato de a sociedade regular constantemente as intenções de quem a produz, as quais 

retroagem sobre os indivíduos e sobre as espécies; são dialógicos, porque o diálogo entre os componentes da 

relação não é livre de contradições. O princípio dialógico considera que dois elementos, que podem até parecer 

contraditórios, como ordem e desordem, por exemplo, podem colaborar entre si e estabelecer organização em 

determinadas situações. O princípio recursivo busca unir o que está separado através da implicação de um fato 

sobre outro solidariamente: há uma causa que gera um efeito, o qual naturalmente age novamente sobre sua 

causa, sendo ambos modificados e influenciados mutuamente (MORIN, 2006). 
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Para Froehlich e Vendruscolo (2008, p. 192) a identidade territorial revela “as formas 

e a intensidade de integração econômica e cultural dos lugares e regiões [...] no âmbito de 

redes e sistemas sócio-econômicos e espaciais hierarquizados”, ou seja, as próprias relações 

de poder e imposição simbólica entre os atores que vivem no mesmo território, seja em 

âmbito político, econômico, informativo, social, ou étnico. A identidade territorial constitui-se 

como estratégica se capaz de promover os sentidos acerca do território e os novos caminhos 

em direção ao desenvolvimento; este deve estar diretamente ligado às relações entre os atores 

locais e sua capacidade de fomentar atividades econômicas baseadas na diferenciação 

(FROEHLICH, 2010).  

Conforme afirma Froehlich (2010, p. 4), a “formatação e o reforço da identidade 

territorial têm sido ações apresentadas como condição fundamental para o futuro da economia 

e sociedade e como um potencial mobilizável pelas estratégias de desenvolvimento”. Assim, 

para que seja mobilizada pelos atores, a identidade territorial para o desenvolvimento 

sustentável que se pretende, precisa ser dinamizada nos cenários do território e diante dos 

atores que o constroem. Só assim passará a catalisadora de ações e sinergias através dos 

recursos simbólicos estruturados em processos comunicativos, reafirmando, nos encontros 

presenciais, a narrativa e os valores promovidos externamente através da visibilidade 

midiática.  

Especificamente sobre a Quarta Colônia, Froehlich e Vendruscolo (2008) afirmam que 

o território pode ser caracterizado por um processo de configuração de uma territorialidade a 

partir das características sociais e culturais moldadas pela interação das identidades étnicas. O 

que se pretende narrar como sentido identitário do território referido é a multiplicidade étnica 

“pautando-se pela diversidade de saberes, crenças e identificações, enquanto estratégia de 

desenvolvimento territorial” (FROEHLICH; VENDRUSCOLO, 2008, p. 191). Entendemos 

que para confirmarmos uma identidade territorial pautada pela diversidade, deverá haver uma 

narrativa com sentidos comuns e construída pelas diversas vozes que constroem o território, 

em função do desenvolvimento. 

Poderíamos considerar que o discurso do pluralismo é um idealismo político e uma 

saída prática para a construção da identidade territorial, porque a identidade territorial visa o 

que o território quer tornar-se especialmente, pelas necessidades competitivas 

(WOODWARD, 2009). Porém, no momento em que a identidade territorial é política e aceita 

como tal em busca de desenvolvimento territorial são os seus atores que precisam gerenciá-la 

e reivindicá-la nos mais diversos processos sociais. Como afirma Woordward, a identidade 

com o viés de tornar-se pressupõe que “aqueles que reivindicam a identidade não se 
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limitariam a ser posicionados pela identidade: eles seriam capazes de posicionar a si próprios 

e de reconstruir e transformar as identidades históricas herdadas de um suposto passado 

comum” (2009, p. 28).  

Para compreendermos o processo de construção identitária precisamos abordar a 

relação entre os suportes organizacionais, como questões políticas e administrativas, e 

também dos interesses não estruturados socialmente. A abordagem territorial da identidade 

presume a reunião de atores na construção de sentidos pautados pelas afinidades histórico-

culturais diante da alteridade, em outras palavras, entre eles há mais semelhanças do que 

diferenças diante de outro mais global e distante. Em contraponto, compreendemos que a 

afinidade histórico-cultural dos membros de um território faz emergir a diferenciação frente à 

alteridade do que lhe é externo, logo, impulsiona a construção de uma identidade comum - a 

territorial, porém, apenas a afinidade não é capaz de sustentar essa diferenciação como 

estratégia competitiva em um mercado global, apenas a impulsiona.  

Simultaneamente à visibilidade externa, tem-se que trabalhar a institucionalização e a 

legitimidade desta identidade entre os que se beneficiam dela e, pautados pelas afinidades 

reconhecidas mutuamente, compartilham seus sentidos. Pela diversidade que comporta o 

território, culturalmente, por exemplo, antes ou concomitantemente à negociação com o outro 

externo poderia ocorrer à negociação com outrointerno, ou seja, membro do mesmo território. 

Assim, a afinidade teria outros atributos claros a todos, além dos materializados como 

proximidade geográfica e histórias dos colonizadores, de forma que a exaltação das 

singularidades acompanhasse a exaltação do território em uma narrativa complementar, ou 

seja, não uma narrativa homogênea, mas constituída por fragmentos que se 

autorreferenciassem.  

Ao compreendermos conceitualmente o que comporta a identidade territorial 

percebemos que ela é indissociável da comunicação, visto que como afirma Woodward 

(2009), a identidade é relacional, depende totalmente de algo que está fora dela. Assim, é o 

que está fora, o que é diferente, que a constitui como identidade. Através da comunicação, 

desde a comunicação primária proporcionada através da oralidade, é que se estabelecem os 

suportes e materialidades simbólicas para a construção identitária do território. 

Há três níveis que definem conceitualmente uma identidade: o simbólico, o social, e o 

psíquico (WOODWARD, 2009). Nosso estudo centra-se no simbólico tangenciando questões 

sociais estabelecidas no processo de construção da festa e das suas formas de comunicar. 

Ancorados nesses níveis de definição identitária emergem distintivos que visam o 

reconhecimento dos territórios num momento caracterizado pelo colapso das certezas e pela 
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emergência de novos posicionamentos sociais diante do global e das relações competitivas, as 

quais os atores e empreendedores territoriais precisam adaptar-se (WOODWARD, 2009). 

Entendemos que a identidade territorial caracteriza-se como representante das novas e 

globalizadas formas de posicionamento e, em certos momentos, tensiona seu projeto político 

de constituição a partir das contradições do cotidiano e da história vivida, elementos estes que 

passam a ser suplantados pelos sentidos visíveis nos suportes e materialidades comunicativas. 

 

 

2.2.1 Suportes e materialidades comunicativas na construção identitária territorial 

 

A crise de modelos de leituras da realidade, e de práticas frente a essa realidade, 

originou, de certo modo, o reconhecimento dos recursos locais, ironicamente, no curso da 

globalização. Esse reconhecimento e interesse pelo local são impulsionados pela evolução 

tecnológica, pela lógica das redes, e pelos meios de comunicação social que superam 

fronteiras geográficas e possibilitam a visibilidade e apropriação de sentidos destes territórios 

por pessoas e grupos que são não membros do território, antes mesmo de uma visita 

presencial
25

. 

Ao abordar neste subcapítulo os suportes e materialidades da identidade territorial, 

temos como objetivo compreender a relevância dos processos comunicativos na sua 

construção, pois os suportes são os meios e as interações e as materialidades são as 

mensagens e os seus sentidos. Os suportes e as materialidades são organizados hoje, 

especialmente, no sistema de representação midiático, que comporta todas as relações 

midiatizadas da atualidade, como estudaremos no próximo capítulo.  

A materialidade da identidade territorial é como uma marcação simbólica que deve ser 

recorrente aos variados suportes e situações, como afirma Woodward (2009, p. 14) “a 

marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a relações sociais, 

definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído”. É por meio da diferenciação 

social que essas classificações da diferença são vividas nas relações sociais. Ao estudar as 

características do sistema de representação em determinado contexto social é preciso 

                                                           
25

Hoje é possível que uma visita presencial seja antecedida por uma visita virtual. Algumas organizações 

disponibilizam informações em meios digitais como sites, blogs e redes sociais para possibilitar ao visitante 

internauta, uma experiência às suas instalações e características. Isto é denominado como visita virtual. As 

visitas virtuais podem ser compostas por informações estáticas como mapas e fotos, mas também por hipertextos 

em que o internauta pode conduzir os caminhos da sua visita, ler, ver, ouvir e até interagir com as informações. 

Um bom exemplo é a Visita Virtual da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://pinacoteca.org.br/pinacoteca/default.aspx?mn=125&c=398&s=0>. Acesso em: 16 out. 2011.  
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compreender a cultura e seus significados, no caso, a identidade, suas tipicidades e seus 

projetos.  

No contexto social midiatizado essas esferas representativas, espaço social e mídia, se 

cruzam e influenciam-se mutuamente. Com isso, cada festividade, através dos seus meios de 

comunicar, é um elemento da narrativa que se não remeter a outros elementos pode se findar 

em si mesma. Os territórios carecem de elementos objetivados, ou seja, de símbolos que 

representem seus objetivos identitários e que marquem sua diferença diante de outros 

territórios. A classificação e repetição do que une o território e o que o diferencia dos demais 

é uma maneira de ordenar as coisas na realidade.  

A função da comunicação é organizar a narrativa composta pelos elementos 

diferenciadores, visto que é através da interação social e da retórica originada nela que as 

identidades adquirem o sentido. A linguagem e os sistemas simbólicos representam a 

identidade territorial, tornam-na visível e são propulsores de legitimidade social, sendo esta 

legitimidade social, possivelmente, um dos objetivos dos processos comunicativos que se 

envolvem na construção destas identidades.  

Na lógica social contemporânea, a legitimidade de atores e instituições passa, 

inevitavelmente, pela visibilidade midiática constante. Porém, a mera visibilidade de um 

território em que se tem o turismo ou os acontecimentos festivos, que são encontros 

presenciais, como constituintes dos produtos e serviços, requer a reafirmação dos sentidos 

vistos nos momentos de recepção dos visitantes, para que a narrativa divulgada se legitime. 

Assim, recursos como vídeos institucionais, slogans, marcas, hinos, enfim, símbolos em geral 

que representem território como um todo integrado, independente das suas disputas e coerente 

com a narrativa externa, podem ser utilizados em todas as festividades. A coerência a que nos 

referimos, não compreende uma homogeneização de sentidos, mas sim a consistência de 

sentidos mobilizados estrategicamente. 

A relação entre visibilidade e a representação é pontualmente tratada por Silva (2009) 

de forma relevante para nosso estudo. O autor afirma que a representação se expressa “por 

meio de uma pintura, de uma fotografia, de um filme, de um texto, de uma expressão oral. A 

representação não é, nessa concepção, nunca, representação mental ou interior. A 

representação é, aqui, sempre marca ou traço visível, exterior” (SILVA, 2009, p. 90), é o que 

é apresentado através de um suporte e de uma materialidade. Diante disto, representar 

significa dizer: “essa é a identidade”, “a identidade é isso” (SILVA, 2009, p. 91), logo, quem 

se apropria dos suportes e dinamiza as materialidades através deles, exerce o poder de 

representar, de construir sentidos de identidade territorial.  
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Ao mesmo tempo em que nos interessa compreender os sentidos negociados nestes 

suportes e materialidades que sustentam o território no sistema de representação da identidade 

territorial, teremos que identificar a posição de fala desses sentidos, ou seja: se há 

contradições, quem as promove? Se há consensos, quem os promove? É na negociação pela 

coesão diante da alteridade que a identidade territorial define-se enquanto estratégia em 

função do desenvolvimento.  

A festa atua como processo de instrumentalização dos elementos identitários e 

organização destes em seus suportes e materialidades comunicativos. A festa é capaz de 

conciliar a dimensão social e técnica através de um encontro presencial que pode resultar em 

visibilidade antes, durante e depois do momento extraordinário. Por isso o potencial da 

festividade como instrumento e dispositivo de identidade territorial. Consideramos que a festa 

estabelece relação multifuncional com a identidade territorial: atua como suporte e 

instrumento para a identidade, integrando o sistema de representação e relacionando-se com 

suas partes, e também, como é o caso da Quarta Colônia, define-se como um dos elementos 

distintivos da identidade.  

O sistema de representação comunicativo, além de significar e construir a identidade 

territorial, pelos seus suportes e materialidades, atribui lugares, posições, aos indivíduos que 

atuam sobre ele.  

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 

dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito, É por 

meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 

simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 

individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 

possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 

ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 

quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar 

(WOODWARD, 2009, p. 17). 

 

 

A autora explica que os sistemas simbólicos fazem com que seja possível e acessível à 

promoção de identidades ou a identificação com os sentidos visíveis. As telenovelas e a 

publicidade são amplamente utilizadas como objetos de pesquisa nos estudos culturais porque 

a comunicação midiática é considerada como principal sistema de representação da sociedade 

contemporânea. São pelos sentidos midiatizados que pessoas e grupos constroem a sua 

própria identidade, pois através dos atributos que são visíveis se reconhecem ou ajustam seus 

comportamentos diante do que podem tornar-se.  
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Portanto, temos que a identificação é um processo “pelo qual nos identificamos com 

os outros, seja pela ausência de uma consciência da diferença ou da separação, seja como 

resultados de supostas similaridades” (WOODWARD, 2009, p. 18). Em geral, todos os 

processos de identificação e significação envolvem relações de poder porque definem quem é 

do grupo e quem é de fora. Com o mesmo sentido, ao ser atribuída uma identidade a um 

grupo, este grupo pode recusá-la e não fomentá-la em um projeto de desenvolvimento, 

exercendo poder de resistência. Através das interações, em especial pelas ativadas por 

processos comunicativos baseados em meios técnicos, temos acesso a múltiplas identidades 

possíveis e, diante destas possibilidades as relações sociais nas quais estamos envoltos 

exercem poder sobre a nossa escolha. 

O papel da comunicação social, na relação entre ator social e identidade, é 

fundamental, pois, muito além de escolher a sua identidade pode construí-la e disseminá-la a 

partir das possibilidades de relacionamento social do seu tempo. No espaço midiatizado 

(SODRÉ, 2002), há uma ruptura entre a tradicional relação da teoria da comunicação: emissor 

- receptor, a lógica comporta todos os sujeitos em situações específicas não mais como meros 

receptores, mas como sujeitos que comunicam sem passividade e com capacidade de autoria, 

especialmente pela potencialidade tecnológica dos novos meios. Assim, conforme esclarece 

Barichello (2001, p. 102),  

 

[...] a coexistência entre os modelos de comunicação tradicional, moderno e reticular 

na sociedade contemporânea, aliada às novas formas de sociabilidade - que incluem 

fatores como sentimento de pertencimento sem proximidade - podem ser 

responsáveis por uma ação de reterritorialização, entendida como um fenômeno que 

devolve [...] a possibilidade de intervir em sua realidade e construir um projeto 

coletivo de identidade frente a realidade global. 

 

           Diante disso, consideramos que em relação a um mesmo território: a) pode haver 

vários suportes de apresentação identitária, como a mídia tradicional, os meios digitais e as 

festividades; b) pode haver variados lugares e sujeitos de fala sobre esta identidade, como a 

comunidade, as instituições públicas e políticas, os atores sociais e outros; c) as 

materialidades e seus sentidos podem ser coesos ou contraditórios, contribuindo ou não para 

que a identidade territorial se efetive enquanto estratégia, como os próprios discursos em um 

cerimonial de abertura de uma festividade, que pode exaltar o território ou apenas o município 

anfitrião. 

Portanto, como já afirmamos, o território é definido pelas relações sociais e não 

somente por limites e fronteiras geográficas, “seria absurdo considerarmos a existência de 
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territórios ‘naturais’ não definidos por relações sociais” (HAESBAERT, 2002, p. 48). Assim, 

devemos considerar que as relações hoje, em grande parte, são estabelecidas através dos 

meios de comunicação social, que servem de suporte para as materialidades identitárias. Para 

estudarmos uma identidade contemporânea em sua plenitude, seria preciso abordar as diversas 

formas e suportes em que os territórios podem ser construídos (representados) socialmente, 

desde dentro dos limites geográficos como as festividades, até as manifestações na ambiência 

digital e nos meios tradicionais de comunicação. Talvez, então, contemplaríamos uma 

identidade territorial (estratégica) pela combinação das representações do território no espaço 

geográfico, nas concepções coletivas e também nas aparições na ambiência digital (internet). 

Reconhecer os múltiplos sentidos de identidade, contraditórios e, quem sabe, 

complementares, de uma realidade, mobilizados através dos processos comunicativos, talvez 

seja a possibilidade de alcançar o que há de mais essencial nos fenômenos sociais diante da 

temática estudada. O estar em movimento e o existir hoje, implica necessariamente o estar 

visível no espaço midiatizado para ser e ser reconhecido como comunidade, real e simbólica. 

Para tanto, o uso adequado e estratégico dos meios de comunicação, logo, dos processos de 

midiatização, são imprescindíveis para a construção da identidade do sujeito 

contemporâneo.A midiatização que pauta todos os processos sociais da atualidade é o tema 

que estudaremos no próximo capítulo, com intuito de compreender melhor esta lógica a fim 

de analisar com mais propriedade as narrativas que constroem sentidos através das 

festividades, enquanto um processo comunicativo, no território Quarta Colônia. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

MIDIATIZAÇÃO: AMBIÊNCIA E MEDIUM QUE CONDICIONAM OS 

PROCESSOS SOCIAIS 

 

 

O pano de fundo desta pesquisa, na intersecção entre identidade e midiatização 

estrutura-se diante do paradigma contemporâneo ditado pelas tecnologias da informação e 

comunicação. Diante deste pressuposto, compreendemos, a partir de Harvey (2010), que a 

evolução das TICs conjuga-se com as transformações do capital e fluidez do mercado atual. 

Há uma intersecção retroativa entre tecnologias e capital que permeia todos os processos 

sociais de forma não determinante, mas condicionante.  

A informação é a matéria prima deste paradigma e passa a ser também a matéria prima 

do contexto mercadológico, no qual, às formas, às imagens, às sensações é atribuído um 

caráter mercantil devido aos seus atributos intangíveis. Bens intangíveis aumentam sua 

importância especialmente a partir dos anos de 1970, acompanhados da consolidação do 

modelo capitalista de acumulação flexível.  

As informações são tratadas pelos meios tecnológicos, e a dinâmica de transmissão e 

interação destes, influenciam de forma condicionante tanto a produção de mensagens, como 

as habilidades perceptivas e a construção de sentidos. À ação informativa e comunicativa 

incorporam-se a dinâmica em rede e a flexibilidade, características que podem induzir a uma 

fluidez e efemeridade maior nos relacionamentos sociais, o que também é qualidade dos 

processos identitários contemporâneos, conforme discussão apresentada nos capítulos 

anteriores.  

Nesse contexto cresce a complexidade e a imprevisibilidade das interações porque o 

condicionamento é contextual. Ou seja, a tecnologia por si só não manipula os processos 

sociais de uma forma universal e homogeneizante. O que ocorre são ações e reações à 

implicância da dinâmica tecnológica, conforme as caracterizações sociais, históricas, 

econômicas, políticas e culturais das comunidades e diante também das suas demandas, 

especialmente, demandas econômicas.  
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A intersecção entre as TICse a lógica de mercado que permeia todos os processos 

sociais, é contemplada pontualmente na proposta teórica de Muniz Sodré (2002). Esta é a 

principal referência deste capítulo que objetiva situar o estudo das identidades no contexto 

social midiatizado, considerando que todas as relações e processos sociais, que podem 

fomentar processos de identificação, como as festividades, não estão isentos desta influência, 

nem mesmo imparciais à lógica midiatizada.    

Compreendemos, a partir de Sodré (2002), a midiatização como uma ambiência que 

tem como elementar o medium. Este medium, enquanto fluxos comunicativos pautados pela 

aliança entre a tecnologia e o mercado, independe de incidência de um meio técnico no 

processo, ou seja, são fluxos permeados técnica e mercadologicamente. No entanto, é a lógica 

técnica aliada ao mercado que condiciona e impulsiona a existência do medium. O medium, de 

forma simplificada, pode ser materializado por um meio de comunicação como a internet, por 

exemplo, mas não se restringe ao suporte técnico, visto que o próprio indivíduo, ao incorporar 

à sua atuação a lógica tecnológica e mercadológica, pode atuar como medium, constituindo-se 

assim um sujeito midiatizado. 

Em contraponto ao senso comum acerca de uma revolução tecnológica, o que remete a 

emergência de novos valores, dos meios de interagir e comunicar, Sodré (2002) considera que 

estamos vivendo uma mutação tecnológica, ou uma fase de maturação tecnológica. Isto 

ocasiona um cruzamento, especialmente, entre as rotinas de trabalho, as rotinas de consumo, 

os recursos técnicos e os recursos econômicos diante da emergência de um sistema de 

comunicação que passa a ser o sistema de representação de referência da sociedade, por 

prescrever condutas e condicionar os fenômenos sociais. Assim, há uma hibridização dos 

meios, entre si e com os processos sociais, aliada a acelerada reciclagem do conteúdo, que 

ocasiona novos efeitos sociais orientados, em grande parte, para o mercado. 

Diante do exposto, o capítulo estrutura-se em três partes. A primeira visa abordar os 

pressupostos da midiatização, que em seguida é compreendida de forma mais pontual no 

segundo subcapítulo (SODRÉ, 2002). Por fim, relacionamos a importância do campo 

midiático tradicional, bem como das relações midiatizadas de instituições e coletividades em 

busca de visibilidade e legitimidade, tendo como principais referências Barichello (2001; 

2004) e Berger e Luckmann (1985). 
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3.1 Pressupostos para compreender a midiatização 

 

Conforme relatado em estudos anteriores
26

, observamos uma evolução das relações 

comunicativas da sociedade, antes caracterizadas como midiáticas e hoje como midiatizadas, 

as quais incorporam as formas de comunicar precedentes em uma nova dinâmica de 

relacionamento e consumo. Essa mudança deve-se aos papéis sociais dos meios de 

comunicação no decorrer dos anos, anteriormente ligados à transmissão de informações e hoje 

associados ao condicionamento dos processos sociais de forma ampla e difusa, sendo capazes 

de construir sentidos e identidades. 

A sociedade midiatizada comporta as mudanças da vida institucional, da vida pública, 

dos meios e dos processos que possibilitam as relações, seja entre indivíduos, seja entre 

organizações ou campos sociais. Essa evolução não é homogênea e manifesta-se de formas 

variadas conforme o contexto social. Porém, sob essa perspectiva, entendemos que o 

comportamento e as formas de comunicar que qualificam a sociedade simbolicamente estão 

permeados pela lógica midiatizada e manifestam-se em acordo com o que a mídia reflete e 

condiciona.  

O espelho é a metáfora utilizada por Sodré (2002) para representar o papel da mídia 

diante da ordem social contemporânea. Esse espelho tem variados espectros em grande 

medida definidos pela qualificação do meio, o que resulta na possibilidade de podermos 

classificar os meios em tradicionais e digitais. A mídia, seja a tradicional, a qual se baseia na 

relação linear e geralmente unidirecional, ou a estruturada em suportes digitais, as quais 

possibilitam a relação multidirecional, funciona como um espelho que reflete o ordenamento 

do mundo contemporâneo. Este novo ordenamento refletido é pautado pela lógica de mercado 

e apresenta resultados de poder, identidade, mentalidade e conduta da presença e atuação dos 

indivíduos de uma forma um tanto superficial e fragmentada (SODRÉ, 2002).  

A mídia, tradicional e digital, passa a implicar uma “nova qualificação da vida [...]. 

Sua especificidade, em face das formas de vida tradicionais, consiste na criação de uma 

eticidade (costume, conduta, cognição, sensorialismo) estetizante e vicária, uma espécie de 

‘terceira’ natureza” (SODRÉ, 2002, p. 11). Esses princípios que regem a conduta humana, 

quase como uma nova ética, são ancorados em valores estéticos efêmeros atribuídos ao que se 

comunica, ou acerca do objeto sobre o qual algo é comunicado. Uma ética estetizante 

                                                           
26

 Estudos sobre midiatização são desenvolvidos pela autora desde 2006, assim, parte das interpretações aqui 

descritas é decorrente de artigos, de uma monografia de Especialização em Comunicação Midiática (UFSM) e de 

uma dissertação de Mestrado em Comunicação (UFSM). Todos os materiais são referenciados ao final deste 

trabalho. 
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caracteriza-se pela metamorfose constante, visto que não há mediações institucionalizadas 

para o seu controle e gerenciamento. 

O início do século XXI é marcado pela passagem de uma comunicação centralizada, 

vertical e unidirecional para uma comunicação que possibilita a interatividade através dos 

meios multimídias. Apesar de os termos mídia, multimídia e hipermídia já fazerem parte do 

repertório cotidiano, muito pouco refletimos em termos teóricos sobre as suas implicações. As 

características dos meios ou materialidades multimídias e hipermídias influenciam na 

interação, pois as habilidades sensoriais mobilizadas são diferentes. Entendemos que quanto 

mais potencial sensorial tiver uma materialidade, mais capacidade de construir sentidos 

estratégicos de identidade territorial ele possui.  

Entre os três termos, o mídia, é o mais amplo em seus sentidos. Mídia pode designar o 

meio de comunicação, o veículo de comunicação e o conjunto de veículos de comunicação 

orientados para um fim específico. Esses meios têm a função de atuar no espaço social como 

mediadores, disseminando informações dos diversos campos e de diversas instituições sociais, 

devido a sua característica discursiva e enunciativa, colaborando também para a produção de 

sentido, pois não são isentos de cargas ideológicas ou mercadológicas e seguem os interesses 

variados de seus controladores: jornalistas, empresários do setor de comunicação e editores, 

por exemplo. Tradicionalmente, esses meios, veículos e organizações midiáticas eram 

situadas dentro do campo midiático (RODRIGUES, 1990), porém, conforme explicaremos no 

decorrer deste capítulo, a mídia, enquanto meio e veículo, não está mais somente neste campo 

social. 

Em relação ao termo multimídia, em seu princípio, significava o uso simultâneo de 

diversos suportes de informação possibilitando a percepção por mais de um sentido sensorial, 

ou seja, integrava som, imagem e texto em um mesmo ato comunicativo, em um evento, por 

exemplo. Contudo, em tempos mais recentes, a palavra multimídia foi associada diretamente 

ao computador que já pressupõe o composto multimídia em seu funcionamento (som, texto e 

imagem). Atualmente, o termo multimídia está em outros suportes, como os celulares, e 

estabelece relação direta com a dinâmica digital (GOSCIOLA, 2003).  

Para Gosciola (2003) a hipermídia seria a integração da multimídia à capacidade de 

interação. A diferenciação proposta por este autor, entre multimídia e hipermídia, não é 

predominante, visto que outros autores, como Corrêa (2008), já consideram a potencialidade 

interativa como pressuposto da comunicação multimídia. Independente disto, o que será 

fundamental para o nosso estudo é compreender que a característica multimídia, que é ágil, 

veloz, fragmentada e interativa, estruturada pelas novas tecnologias de comunicação e 
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informação, vão caracterizar a nova ordem social, midiatizada, para além das suas funções 

técnicas.  

Até chegarmos a esta ordem social, há várias demarcações que modificam as relações 

sociais através dos meios, sendo que o surgimento da comunicação mediada por computador 

através da rede, pode ser caracterizada como o marco para a realização da comunicação como 

relação recíproca e integrante de todas as formas de comunicação audiovisual e escrita, 

através de um suporte técnico e sem partilha do mesmo espaço físico. Através da rede, temos 

a capacidade de comunicar os mais diversos símbolos, deslocando os polos de emissor e de 

receptor e promovendo a emergência de comunidades virtuais e outras formas de 

sociabilidade (KEGLER, 2008). 

 A comunicação estabelecida através da internet é qualificada pela penetrabilidade, 

descentralização multifacetada e flexibilidade. Esses elementos vão ao encontro de exigências 

dos mais diversos ramos de atuação social, como a política, a economia e a educação. Com 

propriedades de interatividade, individualização tecnológica, e estetização, a cultura na era 

das redes corrobora para novos padrões de comunicação social, sem substituir os modelos 

anteriores e sem complementá-los, posto que a rede os incorpora e os condiciona. 

 Não defendemos neste estudo a comunicação através da rede como uma referência 

para os processos comunicativos sociais nos territórios, mas precisamos compreendê-la 

porque são as suas características que acabam por influenciar outras lógicas informativas e 

comunicativas do cotidiano vivido, inclusive quando este meio não se faz presente nas 

relações na forma técnica. O que queremos compreender é mais sua lógica do que seu suporte 

ou estratégia pontual de uma interface. Não podemos tê-lo (o meio técnico internet) como 

foco de pesquisa neste momento, porque a comunicação mediada por computador em rede é 

educacional, cultural e economicamente restritiva, sendo mais restritiva do que os meios de 

comunicação de massa (CASTELLS, 1999). 

Da sua estratégia dominante e primeira como sistema de entretenimento, o sistema 

multimídia e a compreensão da sua influência na forma de construir e perceber os sentidos 

dinamizados é diferencial competitivo na cultura contemporânea. A sua apropriação pode 

agregar valor a profissionais, personalidades, empresas e instituições que através dele se 

mantêm, existem e tornam-se visivelmente legitimados num espaço de encontro entre a busca 

e a satisfação dos comunicantes inseridos na relação. 

Se refletirmos em termos evolutivos e relacionais, diante dos significados dos termos 

mídia, multimídia e hipermídia, compreendemos que há uma transformação do receptor em 

emissor-receptor, surgem diferentes capacidades e habilidades perceptivas do indivíduo para 



86 
 

se comunicar e, também, existe uma fragmentação e multiplicação das fontes de informação. 

Porém, essas consequências são contextuais e, conforme Sodré (2002, p. 11), as novas 

tecnologias e suas potencialidades, “coincidem, em termos econômicos, com a extraordinária 

aceleração da expansão do capital”.  

A incidência é contextual, porque a globalização não pauta-se pela uniformização, 

visto que essa característica é mais um postulado do que um fato (SODRÉ, 2002). Assim, a 

globalização é regional, pois os investimentos concentram-se em determinados lugares do 

mundo, sendo que o que determina o global é a “medida de velocidade de deslocamentos de 

capitais e informações, tornados possíveis pelas teletecnologias” (SODRÉ, 2002, p. 11). Para 

o autor, a globalização é a denominação para distribuição mundial de pessoas e coisas, através 

das TICs e sua especificidade, desde o final do século passado e já no século XXI, deve-se a 

capitalização do mundo aliada à mutação tecnológica. Neste contexto a informação exerce 

papel fundamental (SODRÉ, 2002). 

Na lógica de mercado a informação é transformada em produtos passíveis de trocas 

econômicas; é impregnada por atributos intangíveis (VAZ, 1995) e materializada na forma de 

filmes, notícias, músicas, fonte de dados. Sodré (2002, p. 12) aborda o intercâmbio da 

informação diante das tecnologias que impulsionam a cultura de massa: 

 

[...] a mutação, que favorece o intercâmbio ampliado e acelerado entre nações. Sobre 

os novos produtos não paira mais o temor - típico dos anos 1960 e 1970 - de 

destruição da ‘alta cultura’ por uma suposta homogeneização inapelável da ‘cultura 

de massa’, uma vez que as fronteiras entre ambas se apagam diante da onda 

planetarista da globalização ou da chamada ‘sociedade da informação’, indefere a 

tudo que não seja a velocidade de seu processo distributivo de capitais e mensagens. 

 

A velocidade temporal com que a informação circula tende a ser associada com a 

conquista do espaço, ou, nesta lógica, com a conquista ou identificação de consumidores 

potenciais para o produto. Não devemos referir a essa nova fase a partir de uma revolução, e 

sim a partir de uma mutação tecnológica. Da mesma forma que na Revolução Industrial, “o 

novo, consistiu propriamente no aumento da velocidade de deslocamento ou distribuição de 

pessoas e bens no espaço” (SODRÉ, 2002, p. 13). Assim, enquanto a revolução industrial 

modificou a mobilidade espacial, a mutação informacional concentra-se na anulação do 

espaço através da celeridade temporal. 

Sodré (2002, p. 14) associa tais transformações ao sentido grego de economia ligado à 

distribuição ordenada de bens, conforme o autor “o nomos da palavra oikonomos deriva do 

verbo neimein, que significa propriamente apascentar, bem distribuir o rebanho no espaço, no 

ritmo adequado”. Assim, o nomos contemporâneo é dado pela “velocidade e fluidez dos 
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processos” (SODRÉ, 2002, p. 14). Tal velocidade e fluidez faz com que as sociabilidades 

sejam compreendidas a partir da metáfora da rede, ou da teia. Porém, Sodré (2002) salienta 

que é preciso observar que a substância de tais relações é sucumbida em detrimento da própria 

agilidade e fluidez dos processos sociais, o que é intensificado pelas novas tecnologias, diante 

de sua presença em tais processos. 

Em complemento ao exposto no capítulo um, entendemos que a globalização é uma 

plataforma econômica, política, social e cultural fundamentada na lógica de mercado e que 

favorece uma “catalaxia, ou seja, um ordenamento mercadológico do mundo, para além de 

qualquer desígnio humano” (SODRÉ, 2002, p. 14). Este ordenamento é impulsionado pelas 

tecnologias de comunicação e informação que passam a se sustentar em uma eterna mutação 

das sociabilidades. Além disto, este funcionamento baseia-se na aceleração da circulação dos 

produtos informacionais, ou bens culturais, ou ainda formas simbólicas, como denomina 

Thompson (2008), através de processos comunicacionais.  

Esta comunicação, que acelera a circulação e estrutura formas simbólicas, ancora e 

integra um “plano sistêmico de estrutura de poder” (SODRÉ, 2002, p. 15).  

 

Com efeito, já é lugar-comum afirmar que o desenvolvimento dos sistemas e das 

redes de comunicação transforma radicalmente a vida do homem contemporâneo, 

tanto nas relações de trabalho como nas de socialização e lazer. Mas nem sempre se 

enfatiza que está primeiramente em jogo um novo tipo de exercício de poder sobre o 

indivíduo (SODRÉ, 2002, p. 15). 

 

O controle e a vigilância através da comunicação são ligados ao aumento das 

informações produzidas de forma descentralizada e são realizados tanto pelo Estado quanto 

pelas organizações com fins privados que acabam por mapear públicos, clientes potenciais, 

seus gostos e perfis. Tais organizações “consolidam pela vigilância continua o seu poder de 

identificação e imobilização dos antigos cidadãos políticos nas funções atribuídas pelo 

mercado” (SODRÉ, 2002, p. 16).  

Diante disto, entram em cena novas formas de perceber e agir sobre a realidade, às 

quais as novas tecnologias contribuem de forma fundamental ao estruturar novos regimes de 

visibilidade pública. 

 
[...] qualquer realidade constrói (por pactos semânticos ou semióticos), de maneira 

mais ostensiva ou mais secreta, regimes auto-representativos ou de visibilidade 

pública de si mesma. Os processos públicos de comunicação, as instituições lúdicas, 

os espaços urbanos para os encontros da cidadania integram tais regimes (SODRÉ, 

2002, p. 16). 
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Os regimes de representação da sociedade foram por muito tempo pautados pela lógica 

midiática dos meios de comunicação tradicionais. Hoje, a mídia, enquanto ambiência, 

constitui o principal regime de representação da atualidade, porém os sentidos são múltiplos e 

multiformes e integram as expressões do cotidiano local. Na lógica midiática, as informações 

eram representadas, ou seja, apresentadas ao receptor em um sentido linear, própria da 

imprensa clássica. 

Com o avanço tecnológico passou a ser possível a comunicação multimídia ou 

hipermidiática que referenciamos, através da qual o receptor passa a apreender o mundo em 

seu fluxo real que é simulado através dos meios, “na verdade uma outra modalidade de 

representação, que supõe um outro espaço-tempo social (imaterialidade ancorado na 

velocidade do fluxo eletrônico), um novo modo de auto-representação social, e por certo, um 

novo regime de visibilidade pública” (SODRÉ, 2002, p. 17). Mas essa caracterização ainda é 

própria da imprensa anterior à fase digital, visto que a simulação refere-se à existência de um 

acontecimento pautado e tratado através do meio técnico. 

Somente a partir do computador que a simulação digitaliza-se e passa a ser gerida por 

diferentes emissores, ou sujeitos que influenciam na simulação digital de forma simultânea e 

real no ciberespaço. Há um caráter maior de real na simulação digital pela simultaneidade 

com que é construída. O analógico e o digital coexistem e inter-relacionam-se continuamente, 

atribuindo à cultura contemporânea a qualidade de tecnocultura, ou cultura da convergência, a 

qual é uma “cultura da simulação ou do fluxo, que faz da ‘representação apresentativa’ uma 

forma de vida” (SODRÉ, 2002, p. 17).  

Esse contexto ocasiona uma transformação na natureza do espaço público 

tradicionalmente associado à imprensa escrita. Em sua concepção tradicional o debate e a 

participação eram impulsionados pela imprensa escrita, a qual era resultado de fontes restritas 

de informação ligadas a poucas organizações de mídia. Hoje, a concepção tradicional é 

integrada à nova realidade virtual da multi-hipermídia, através da qual novos sujeitos sociais 

passam a se movimentar, até mesmo como novos autores e propagadores de ideias no espaço 

público contemporâneo. 

A comunicação passa a ter, primordialmente, mas sem excluir as suas formas 

anteriores, uma caracterização generalizada, fluida, dinâmica em que a “informação insinua-

se nas clássicas estruturas socioculturais e permeia as relações intersubjetivas” (SODRÉ, 

2002, p. 19). Ou seja, trata-se de uma realidade virtual em que a mídia passa a operar dentro 

de próprias organizações e processos sociais externos ao tradicional campo midiático. O 

resultado do processo em que a rede tecnológica confunde-se com o processo comunicacional, 



89 
 

de acordo com Sodré (2002) é a imagem-mercadoria, e afirma “é isto mesmo a dita 

‘sociedade da informação’: um slogan tecnicista, manejado por industriais e políticos” 

(SODRÉ, 2002, p. 20). 

O tradicional campo midiático é considerado como uma esfera de comunicação com 

autonomia relativa e que “abarca todos os dispositivos organizados que têm como função 

compor os valores legítimos divergentes das instituições que adquiriram nas sociedades 

modernas o direito a mobilizarem autonomamente o espaço público” (RODRIGUES, 1990, 

p.152). A legitimidade do campo dos media é por natureza delegada de outros campos da 

sociedade, apresentando a característica principal de mediação. Para Rodrigues (1990), a 

legitimidade do campo dos mediaé uma legitimidade delegada pelos demais campos sociais, 

pois é através da mídia que os campos têm a oportunidade de posicionarem-se no espaço 

público dando visibilidade aos seus interesses, inclusive quando divergentes aos de outros 

campos ou instituições.  

Para Rodrigues (1990) o campo dosmedia instaura, geralmente, uma periodicidade 

formal e estereotipada, além de funcionar uniformemente acelerado e possuir íntima relação 

com o espaço público, o que resulta em processos ritualísticos disseminados pelo conjunto do 

tecido social. Por isso, é submetido a pressões devido a interesses em jogo, sendo que os fatos 

delegados dos campos sociais ao entrarem na esfera midiática estão sujeitos a modificações 

devido às regras discursivas e operacionais da mídia. O campo dos media como proposto por 

Rodrigues (1990) existe na sociedade contemporânea com algumas mutações diante do 

contexto tecnológico e de capital. 

Inicialmente entendemos que as mídias capazes de visibilizar e legitimar ações, 

indivíduos e instituições não estão mais estritamente vinculadasa organizações com função 

social midiática. Ou seja, uma instituição educacional pode criar e gerenciar suas próprias 

mídias, como sites, blogs, sua atuação nas redes sociais, TV corporativas e rádios, entre outros 

recursos. Ainda, o papel de legitimação delegada que o campo dos media deveria possuire, de 

acordo com ele, dirigir sua atuação social, é passível de tensionamento diante da lógica 

mercadológica, pois a busca de legitimidade através da visibilidade midiática é condicionada 

aos interesses políticos e econômicos da própria empresa de mídia, e também a capacidade 

econômica para conquistar esse espaço.  

 Fausto Neto (2006), ao afirmar que, embora Rodrigues (1990) reconheça a autonomia 

do campo dos medias em agir por conta própria na tematização e na publicização, os meios 

ainda ocupam posição representacional, na medida em que fazem veicular algo, cujo controle 

de enunciação estaria fora do seu âmbito, ou seja, nos outros campos sociais. Portanto, esse 
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fechamento dos meios de comunicação em um campo social, os caracterizaria como 

instrumentos de mediação e de representação dos demais campos sociais, embora, atualmente, 

os meios são atores autônomos, construtores de realidades e de sentidos.  

Atualmente, é impossível desconsiderar o que está além da mídia, enquanto meio 

técnico e suas organizações próprias. Assim, o campo midiático é um campo de porosidades e 

complexidades, que fazem com que seja difícil sua definição somente em um campo 

específico, diante da amplitude da mídia como fluido de relacionamentos de outras 

instituições e campos. Sodré (2002) propõe que a mídia, composta por meios, por hipermeios, 

pelas instituições, pelas tecnologias e pelo alcance de todos esses elementos, implica uma 

nova qualificação da vida, a qual denomina bios virtual.  

O quarto bios da existência humana
27

 é modulado pela mídia enquanto um elemento 

de um poder simultâneo, instantâneo e global que se manifesta através das tecnologias da 

comunicação e atende a interesses de mercado. No entanto, segundo o autor, a mídia é apenas 

um componente deste poder, pois nenhuma máquina gera poder por si mesma, já que esse 

decorre do modo de organização da produção e da vida social. O enlaçamento da mídia e de 

todos os interesses e tecnologias envolvidas constituem o medium que estrutura, amplifica e 

propaga o poder. 

Porém, os focos de poder são dispersos diante da pluralidade de vozes. Apesar de 

todos os avanços tecnológicos na esfera midiática e da superação de algumas insuficiências 

como a unidirecionalidade, os desdobramentos em busca de uma comunicação dialógica, que 

possa caracterizar os meios de comunicação como imprescindíveis para a comunicação entre 

os indivíduos, ainda não apresenta um processo de plausibilidade aceitável, pois as evoluções 

dependem de práticas socioculturais que ultrapassam as possibilidades de incidência 

tecnológica (KEGLER, 2008).  

A mutação tecnológica vivida desenha processos difusos e indeterminados, sem a 

capacidade plena de construir um sistema de resposta social, pois este só seria possível de 

forma ampla na medida em que todos os sujeitos pudessem ser protagonistas nos processos 

sociais através da comunicação. Sob essa perspectiva, cada contexto constrói-se a partir de 

temporalidades e de espacialidades diversas conforme a sua morfologia social. Devemos 

situar nosso objeto de estudo frente à sociedade em rede e à sua lógica, sem, no entanto, 

                                                           
27

 O quarto bios é uma alusão à proposta de Aristóteles, conforme Sodré (2002, p. 24), em Ética a Nicômano. 

Aristóteles distingue, a exemplo do que já fizera Platão no Filebo, três gêneros de existência (bios) na Polis: bios 

theoretikos (vida contemplativa), bios politikos (vida política), e bios apolaustikos (vida prazerosa, vida do 

corpo). 
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aceitar a exclusão de atuações midiatizadas, que apesar de guiarem-se por uma lógica global, 

são situadas em contexto locais e visíveis em menor escala.  

Diante do exposto, entendemos que a midiatização que será detalhada no próximo 

subcapítulo, emerge em um contexto que Castells (2008) denomina como uma nova economia 

em que diversas partes do mundo são capitalistas e dependentes da ligação às redes globais de 

trocas materiais e simbólicas. Conforme refere Castells (2008, p. 202), “[...] para que novas 

fontes de produtividade dinamizem a economia, é necessário, porém, garantir a difusão de 

formas de organização e administração em rede por toda a economia - e as redes, estão de fato 

[...] extinguindo, por meio da concorrência, as formas rígidas anteriores de organização”. 

Assim, a relação entre identidade territorial e midiatização é fundamental ao considerarmos 

esta identidade como uma estratégia contemporânea que visa o desenvolvimento dos 

territórios.  

 

 

3.2 Compreendendo a noção de midiatização 

 

Ao abordarmos, no subcapítulo anterior, os pressupostos conceituais ligados as suas 

capacidades, de mídia, multimídia e hipermídia, compreendemos que os processos de 

comunicação de uma sociedade vinculam-se aos meios à medida que os primeiros podem 

interferir na forma do indivíduo produzir e perceber mensagem, e também na maneira como 

constrói sentidos. Hoje, a mídia (comportando meios, multi e hipermeios) vem sendo 

usualmente referenciada como uma forma de comunicação que possui como principal 

característica a utilização de meios técnicos e que pode levar a uma ambiência midiatizada na 

medida em que influencia os processos sociais e os indivíduos.  

De acordo com Verón (1997, p. 6) “um medio de comunicación social es un 

dispositivo tecnológico de producción-reproducción de mensages asociado a determinadas 

condiciones de producción y a determinadas modalidades (o prácticas) de recepción de 

dichos mensages”. Essa proposição comporta a questão tecnológica e a questão social dos 

meios - os usos sociais. Nesta perspectiva, há uma dimensão coletiva na pratica comunicativa, 

especialmente ligada à concepção dos sentidos dinamizados através dos meios. Verón (1997) 

explicita em um esquema o que podemos ilustrar como princípio da midiatização das relações 

sociais (figura 3.1).  
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Figura 3.1 - Esquema acerca da midiatização 

Fonte: Adaptado de Verón (1997) 

 

 

Interpretamos a partir do esquema proposto por Verón (1997) e com base em suas 

afirmações que: os meios são instituições, mas estão fora de seu círculo por possuírem 

funções de centralidade no espaço midiatizado; os Cs indicam o caráter coletivo das relações 

de comunicação social; em C1 há a relação recíproca das instituições com os meios; em C2 há 

a relação recíproca dos indivíduos com os meios; em C3 há a relação das instituições com os 

indivíduos; no entanto, apesar de ser uma relação sem os meios de comunicação em uma 

extremidade, sofre influência (C4) dos mesmos, tendo em vista a ambiência da mídia. Porém, 

entendemos que, atualmente, a relação C3 já comporta meios gerenciados pelas próprias 

instituições que midiatizam suas relações (KEGLER, 2008). 

Verón (1997) afirma que a midiatização é um fenômeno de mídia que ultrapassa os 

meios enquanto instrumentalidades. Para o autor, a comunicação midiática apresenta-se 

resultante da articulação entre os dispositivos tecnológicos e as condições específicas de 

produção e de recepção. Assim, a midiatização surge como processo decorrente da acelerada 

evolução tecnológica, bem como das demandas sociais, as quais fazem com que o ser humano 

aspire novas formas de comunicação.  

 A midiatização é uma ambiência que transpõe as características tecnológicas dos 

meios de comunicar, interferindo intensamente nas formas de sociabilidade. Nesse sentido, a 

midiatização, então, constitui-se como um estado irreversível de sociedade, mas com 

incidências contextualizadas, visto que os protocolos de comunicação são imprescindíveis ao 

relacionamento social.  Os territórios são permeados por redes e fluxos de comunicação 

social, sendo impossível não agir sobre esses elementos, ou esses não agirem sobre todos. O 

funcionamento e a estrutura social, de forma sensível, seguem a lógica midiatizada. 
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Fausto Neto (2006, p. 3) define pontualmente a midiatização como algo maior do que 

as concepções de funcionalidades e de instrumentalidades,  

 

[...] é constituída por uma nova natureza sócio-organizacional, onde as noções de 

comunicação, associadas a totalidades dão lugar às noções de fragmentos e às 

noções de heterogeneidades [...] a sociedade que tem sua estrutura e dinâmica 

calcada na compreensão espacial e temporal, que não só institui como faz funcionar 

um novo tipo de real, e cuja base das interações sociais não mais se tece e se 

estabelecem através de laços sociais, mas de ligações sócio-técnicas. 

 

Entendemos como elemento condutor desta lógica o que Sodré (2002) define como 

medium. Um elemento imaterial capaz de permear e modificar as estruturas sociais e seu 

funcionamento, seja de forma subjetiva ou objetiva. Por isso, a mídia não se restringe ao 

campo midiático, pois seus contornos existem mais em processos do que em estruturas dando 

visibilidade a imagens - mercadorias que moldam a sociedade contemporânea. O medium não 

se limita à técnica, e deve ser considerado enquanto uma canalização e uma ambiência 

estruturados em códigos específicos. 

 

Medium, entenda-se bem, não é o dispositivo técnico. [...] é o fluxo comunicacional, 

acoplado a um dispositivo técnico (à base de tinta e papel, espectro hertziano, cabo, 

computação, etc.) e socialmente produzido pelo mercado capitalista, em tal extensão 

que o código produtivo pode tornar-se ‘ambiência’ existencial. Assim, a Internet, 

não o computador, é medium (SODRÉ, 2002, p. 20). 

 

O meio de comunicação através do qual é estabelecido um fluxo comunicacional, 

situado em um contexto social, político e econômico permeado por intencionalidades, além da 

sua potencialidade técnica, tende a caracterizar e influenciar uma ambiência de vida. Para 

Sodré (2002) essa conjunção entre a potencialidade tecnológica, os interesses sociais, 

políticos e econômicos, e a lógica capitalista origina a midiatização, enquanto um quarto bios 

da existência.  

Neste sentido, a midiatização pode ser denominada como uma categoria explicativa da 

sociedade atual (FAUSTO NETO, 2006), assim como um fenômeno que se apresenta no 

interior de múltiplas questões que remetem a sua complexidade. Os meios, dessa forma, 

passam de atores a sujeitos centrais na vida cotidiana e as tecnologias de comunicação 

implantam-se vertical e horizontalmente nas instituições. Entendemos que essa implantação e 

incidência múltipla dos meios e suas qualificações tende a constituir o medium. 

O medium, ao relacionar-se com as mediações sociais, tende a resultar em processos 

midiatizados. Pois, apreendemos que a mediação interliga partes que se comunicam através de 

uma materialidade; nasce da necessidade do outro e pauta-se na comunicação pelo seu 
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mínimo (emissor, mensagem, receptor) tendo a linguagem como mediação elementar. Todas 

as culturas possuem mediações simbólicas estruturadas a partir da linguagem, das leis, artes, 

etc. 

 

[...] a mediação precisa de bases materiais, que se consubstanciam em instituições ou 

formas reguladoras do relacionamento em sociedade. As variadas formas de 

linguagem e as muitas instituições mediadoras (família, escola, sindicato, partido, 

etc.) investem-se de valores (orientações práticas de conduta) mobilizadores da 

consciência individual e coletiva, Valores e normas institucionalizados legitimam e 

outorgam sentido social às mediações (SODRÉ, 2002, p. 21). 

 

 

O medium situa a mediação em um complexo de relações, pois é um fluxo 

informacional acoplado a um dispositivo técnico que cria uma nova existência e acaba por 

condicionar o que reflete (age como um espelho) e refletir o que condiciona, diante de uma 

lógica com valores de mercado. Assim, caracteriza a ambiência social presente que passa a 

integrar as simulações em rede como próprias do real e vice-versa. 

No estudo de Sodré (2002) a internet é o medium referenciado, mas entendemos que 

outros meios podem alcançar esta denominação conforme o contexto social em que se situa 

diante dos fluxos informacionais e interesses que promove e dinamiza. Ainda, como 

explicaremos no decorrer deste capítulo, no momento em que as características próprias da 

midiatização impregnam-se em instituições e indivíduos, eles mesmos podem atuar como 

medium, pois todos os processos sociais e seus atores são suscetíveis e podem constituir-se 

em real e imagem midiatizada. 

Neste sentido, a midiatização define-se pela “tendência à ‘virtualização’ ou 

telerrealização das relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento 

institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as tecnologias da 

comunicação” (SODRÉ, 2002, p. 21). Essa ambiência, enquanto uma tendência à 

virtualização das relações humanas, passa a mesclar o real e a simulação, tornando as próprias 

relações fluidas e efêmeras, o que ocasiona a existência de várias identidades conforme as 

pautas institucionais ou individuais que comunicam. 

De acordo com Sodré (2002, p. 21) 

 
[...] midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de organizações 

empresariais e com ênfase em um tipo particular de interação - a que poderíamos 

chamar de tecnointeração - caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível, denominada medium.  
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A midiatização enfatiza a relação comunicativa como troca de informações, e menos 

com o caráter dialógico da comunicação. Essa característica é própria de um contexto em que 

se prima pela estetização das relações em detrimento da experiência e da partilha (HARVEY, 

2010). Mesmo quando esses processos informacionais não são gerenciados por interesses 

privados, sofrem influência destes devido à lógica ser uma ambiência fluida que permeia 

todos os processos sociais. 

Mesmo que o processo não se constitua na plataforma do meio técnico computador, a 

internet enquanto um medium passa a condicionar todas as sociabilidades, pois dita uma nova 

eticidade comunicativa que prima pela convergência de sentidos (som, imagem e texto, 

aliados à possibilidade de interação e a carga mercadológica) de forma simultânea e ligeira. 

Nesse sentido, mesmo os processos comunicativos que não se estruturam através da internet, 

sofrem a influência das consequências deste medium, geralmente através da capacidade e 

habilidade sensoriais do indivíduo que foram, anteriormente, condicionadas. 

A midiatização funda-se em mediações realizadas através de um processo 

informacional com ênfase em interações através das tecnologias, ou influenciadas por elas, as 

quais se caracterizam pela técnica e pela lógica mercadológica, dominada pelos interesses de 

quem as promovem. As comunicações com este perfil tendem a ter uma substancialidade rasa, 

visto que ao invés de atuar como um espelho do real, simulam ser um espelho ou simulam 

refletir o real ou ainda simulam o próprio real. Então, o que é visível através dessas mediações 

midiatizadas não é somente reflexo, pois condicionam fortemente o que refletem (SODRÉ, 

2002). 

Apesar da centralidade da internet os outros meios não são isentos do fenômeno da 

midiatização em curso, principalmente pelo nexo mercadológico que impulsiona. Neste 

sentido, compreendemos que processos comunicativos mesmo sem ênfase informacional ou 

baseada no medium proposto por Sodré (2002), podem ser influenciados pela ênfase na 

mercantilização, própria da midiatização. Isto se dá na predominância da forma em 

detrimento do conteúdo, ou mesmo da estética e da visibilidade em detrimento do convívio 

comunicativo que legitima o que se dá visibilidade.   

Consideramos possível esta interpretação, ou seja, da midiatização enquanto um 

processo que permeia todas as formas e meios comunicativos da sociedade contemporânea. 

Sodré (2002, p. 22) afirma que o medium emerge em uma fase em que o “processo da 

comunicação é técnica e industrialmente redefinido pela informação, isto é, por um regime 

posto quase que exclusivamente a serviço da lei estrutural do valor, o capital”. Há, assim, uma 

visibilidade exacerbada dos dispositivos técnicos e da estética, em detrimento dos seus 
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aspectos sociais, os quais geralmente são acordados por relações de poder e interesses 

privados, geralmente, mercadológicos. 

Para Sodré (2002), através da mídia tradicional ainda há uma representação com 

referencialidade externa (real), porém, na ambiência digital, a tendência é a movimentação do 

usuário, possibilitada pela interface gráfica, e a vivência representativa em sua gênese, ao 

invés de uma representação clássica do que se compreende como real, ou, fora da ambiência 

virtual. A mídia enquanto um espelho, na ambiência digital, não é simples reflexo, pois 

“implica uma nova forma de vida, com um novo espaço e modo de interpelação coletiva dos 

indivíduos, portanto outros parâmetros para a constituição das identidades pessoais” (SODRÉ, 

2002, p. 23). Já, pelas mídias tradicionais o reflexo não é passível de tratamento pelos 

usuários, ou melhor, pelos receptores; e, em sua essência há conteúdos que representam 

interesses em jogo na construção das identidades, especialmente as identidades de grupos e 

comunidades. 

 

A forma midiática condiciona apenas na medida em que se abre a permeabilizações 

ou permite hibridizações com outras formas vigentes no real-histórico. Trata-se de 

fato da afetação de formas de vida tradicionais por uma qualificação de natureza 

informacional [...] cuja inclinação no sentido de configurar discursivamente o 

funcionamento social em função de vetores mercadológicos e tecnológicos é 

caracterizada pela prevalência da forma [...] sobre os conteúdos semânticos 

(SODRÉ, 2002, p. 23). 

 

A partir do que refere Sodré (2002), compreendemos que, a forma midiática pode 

referir-se tanto a forma midiática analógica ou tradicional, quanto à forma hipermidiática 

própria dos meios digitais. Assim, se os processos ou instituições sociais permitem em sua 

estrutura e funcionamento a presença e atuação midiática como constituinte do seu real, é 

possível que esta atuação midiática os condicione. O condicionamento pode ser pautado pela 

própria presença do meio, ao proporcionar um envolvimento sensorial diferenciado em que o 

próprio meio é a mensagem.  

A midiatização, ou a mediação social tecnologicamente estabelecida, altera costumes, 

crenças, percepções e também formas de representar. Porém, o conceito de midiatização, 

diferente da mediação, não comporta o campo social como um todo, mas a articulação 

hibridizante das variadas instituições com os meios e com organizações de mídia, ou seja, 

“com atividades regidas por estritas finalidades tecnológicas e mercadológicas, além de 

culturalmente afinadas com uma forma ou um código semiótico específico” (SODRÉ, 2002, 

p. 24). 
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A midiatização implica em uma nova qualificação da vida e da presença do sujeito no 

mundo, como um quarto âmbito existencial onde predomina o caráter mercadológico com 

aspectos culturais próprio da tecnocultura. Tal caracterização já se fazia presente antes mesmo 

da emergência do medium internet, “por meio da mídia tradicional e do mercado, no ethos 

abrangente do consumo” (SODRÉ, 2002, p. 25). 

A linguagem, construtora de realidade (BERGER; LUCKMANN, 1985) é pautada 

pela mídia, considerada por Sodré (2002, p. 25) como uma “técnica política de linguagem, 

apenas potencializada ao modo de uma antropotécnica política”. Como antropotécnica 

política, o autor considera a mídia uma técnica que forma e intervém na consciência dos 

homens, sendo capaz de requalificar a vida social diante da tecnologia e do mercado, em 

todos os seus espectros, desde costumes até crenças religiosas.  

Assim, é fundamental compreender como essa requalificação da vida social através da 

mídia, desde a tradicional até as digitais, relaciona-se, em termos de poder, com a construção 

da realidade, ou seja, na influência das percepções, crenças, pertencimento, etc. Sodré (2002) 

afirma que esta é a questão central da sociologia da comunicação e indica que os estudos 

atuais consideram a mídia como “estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições, 

funcionando como uma espécie de agenda coletiva” (SODRÉ, 2002, p. 26), o que reflete a 

teoria do agenda setting
28

 que considera a mídia como organizadora da pauta individual e 

coletiva dos cotidianos.  

O processo de midiatização traz à sociedade diversos efeitos, entre eles os efeitos 

políticos. O verbo manipular é comumente associado à mídia, mas, o voto não é efetuado 

porque a televisão ou o rádio mandam, mas porque a escolha pessoal é condicionada pelas 

notícias e fontes de informação de quem tomou a decisão do voto. O meio constrói uma 

imagem do que é o político ideal, conforme a lógica mercadológica que o sustenta, e a esta 

imagem alguns políticos adaptam-se. Ainda há os que votam num político simplesmente 

porque ele aparece, ou porque “simplesmente existe num espaço valorizado (a mídia), o que o 

torna legitimado pelo regime de visibilidade pública hegemônico” (SODRÉ, 2002, p. 29). Tal 

fato agrega ao processo comunicativo a característica de despolitizado. 

 
A chamada despolitização midiática ou tecnológica resulta, por sua vez, do 

enfraquecimento ético-político das antigas mediações e do fortalecimento da 

midiatização. Sob a égide da produção informacional da realidade, a tecnointeração 

toma o lugar da mediação, desviando os atores políticos da prática representativa 

                                                           
28

A partir de Wolf (2003) compreendemos que a teoria do agenda setting considera que os meios de 

comunicação de massa, ao descrever e precisar a realidade, apresentam ao público uma relação do que é 

importante ser discutido e sobre o que deve formar uma opinião. Assim, tem como pressuposto que a percepção 

que as pessoas possuem da realidade é proporcionada em grande medida pela mídia. 
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concreta (norteada por conteúdos valorativos ou doutrinários) para a performance 

imagística (SODRÉ, 2002, p. 34). 

 

Os atores políticos são absorvidos pela lógica, e sua identidade partidária passa a 

fraquejar diante de uma imagem pública pautada na aparência midiatizada. No entanto, a 

mídia não atua sozinha, a visibilidade midiática é aliada a um “arsenal de identificações entre 

a imagem e a audiência, a fim de se obter efeitos” (SODRÉ, 2002, p. 34), tanto projetivos, 

quanto de si mesmos, ou seja, a audiência se reconhece na imagem refletida. Diante desta 

necessidade de identificação, o imaginário midiático é permeado por motivações, 

estrategicamente, tradicionais ligadas ao contexto mais próximo do real, como família e 

religião. Tais elementos são ressignificados pela mídia tornando-se formas simbólicas. 

 

Tudo tende a confluir para a imagem publicitária como valor coletivo, o que pode 

tornar a interpretação cênica da realidade mais importante do que qualquer modo 

tradicional de representação. Publicamente, importa mais a capacidade pessoal de 

gerar espetáculo [...], portanto, a performatividade midiática, do que conteúdos 

programáticos (SODRÉ, 2002, p. 35). 

 

Entendemos que a performatividade midiática influencia políticos, mas pode também 

influenciar organizações e grupos, nas festividades, por exemplo. Pois, da mesma forma que 

político performático midiático é convertido em imagem - produto diante da lógica da 

circulação de signos no mercado, outras entidades tendem a comportarem-se de acordo com a 

lógica para diferenciar-se competitivamente e resultar em um signo da midiatização. O 

político ou a entidade recobrem-se semioticamente da lógica midiatizada ao incorporarem em 

seu comportamento não midiático (não estruturado dentro de um programa televisivo, por 

exemplo), o código e as regras de aparência midiáticos. 

Assim, o medium pode estabelecer-se a partir da “impregnação de esferas particulares 

de ação da sociedade nacional e mundial (estruturas políticas, tecnoburocráticas e outras) por 

tecnologias da comunicação, hoje predominantemente eletrônicas e cibernéticas” (SODRÉ, 

2002, p. 37). Conforme Sodré (2002, p. 37) “o próprio indivíduo é suscetível de converter-se 

em realidade midiática”, sendo possível considerá-lo imagem e medium, visto poder estar 

imerso em uma esfera significativa das regras do jogo de visibilidade pública vigente, 

tornando-se boa cara de vitrine. A imagem pública a que se refere o autor, não implica 

necessariamente a representação disponibilizada pelos meios de um referente humano, mas de 

um simulacro verossímil, sendo uma realidade tecnocultural da própria aparência (SODRÉ, 

2002, p. 37). 
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Ser ‘imagem’ (signo icônico) pública significa tornar-se interpretante vivo ou núcleo 

politópico de uma determinada conjuntura de valores, significa tornar-se ‘medium’. 

Mas significa também se realizar como forma acabada e abstrata da relação humana 

mediada pelo mercado, ou seja, existir como individuo ‘irreal’, mero suporte para 

signos que se dispõem a representar uma realidade instituída exclusivamente como 

mercadoria (SODRÉ, 2002, p. 38). 

 

O indivíduo, ou entidade, que se transformam em imagem constituída por signos de 

mercado, ou seja, uma concepção mental acerca de sinais apresentados que remetem e 

identificam a lógica mercadológica, podem tornar-se medium e atuar como um suporte que 

leva a significados ligados a mercadorias simbólicas. Diante disso, o sentido essencial da 

política
29

 não compõe a visibilidade midiática no espaço público contemporâneo, pois a 

“diferença de valores dissolve-se na equivalência geral da forma-produto” (SODRÉ, 2002, p. 

40). O espaço público atual é instituído em dimensões estáticas e de entretenimento, com 

recursos que provém do imaginário social. Assim, a vida cotidiana é “profundamente afetada 

pela esfera do espetáculo”, torna-se “medium publicitário e transforma a cidadania política em 

performance tecnonarcísica” (SODRÉ, 2002, p. 40). 

Diante da incorporação dos signos de mercado fomentados pela evolução tecnológica, 

ou seja, midiatizados, o cotidiano da vida através dos seus acontecimentos, indivíduos, 

coletividades e instituições atua como um fluxo comunicacional, atrelado a materialidades e 

suportes técnicos, mas socialmente construído diante da lógica do mercado; assim, a ligação 

técnica-comunicação-mercado passa a ser indissociável da vida comum.  

Além de considerar a mídia apenas como uma interferente, é oportuno pensar ações de 

inclusão de indivíduos, grupos e territórios, a partir de uma atuação midiatizada frente à 

lógica global. Como afirma Fausto Neto (2006), a midiatização pode afetar o funcionamento 

de outras práticas sócio institucionais, porém acreditamos que pode existir uma apropriação 

estratégica da lógica para fins próprios, justamente pelo condicionamento não ser 

determinístico, mas fluido. De acordo com Fausto Neto (2006, p. 8): 

 
[...] a midiatização se constitui a partir de formas e de operações sócio-técnicas, 

organizando-se e funcionando com bases em dispositivos e operações constituídas 

de materialidades e de imaterialidades. Seus processos de materialidades se passam 

em cenas organizacionais/produtivas e em cenas discursivas. São em tais âmbitos 

que se realizam as possibilidades pelas quais a midiatização pode afetar as 

características e funcionamentos de outras práticas sócio-institucionais. Mas isso não 

significa uma ação de natureza linear, determinística, pois a atividade da 

midiatização realiza-se de modo transversal e ao mesmo tempo relacional. A 

característica de transversalidade tem a ver com o fato de que suas operações, além 

                                                           
29

 “Expressão contraditória dos múltiplos interesses em jogo, logo um fenômeno aberto ao debate e à 

argumentação racional” (SODRÉ, 2002, p. 39). 
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de afetar ao seu próprio campo, afetam também o campo das instituições bem como 

aqueles dos seus usuários. 

 

Entendemos que as materialidades comportam os meios, as mensagens e as 

organizações. Quanto a imaterialidades, podemos entender a subjetividade dos sujeitos e a 

própria característica de mercado e de estética que caracterizam o processo de midiatização. 

Esse processo ocorre de acordo com a sociedade ou com o grupo, sendo geralmente 

responsabilidade das organizações proporcionar a participação de todos os grupos e cidadãos 

através desses meios, organizando suas práticas sócio institucionais com vistas à integração 

(KEGLER, 2008). A apropriação da lógica para uma adaptação comunicativa das instituições 

ao contexto atual reflete a influência normativa da midiatização. 

Além desta influência, no sentido de ditar regras de conduta e valores, a mídia 

interfere nas emoções e nas habilidades sensoriais, geralmente com seu repertório culminando 

na ênfase estética da vida social. Conforme Sodré (2002, p. 44) as “identidades pessoais, 

comportamentos e até juízos de natureza supostamente ética passam pelo crivo de uma 

invisível comunidade do gosto, na realidade o gosto ‘médio’, estatisticamente determinado”. 

Emerge um emocionalismo ligado ao imediatismo da experiência sensorial que passa a 

“conformar o sentido de nossa presença no território que habitamos, no nosso espaço humano 

de realização” (SODRÉ, 2002, p. 44). 

Percebemos que a midiatização age não somente sobre o campo político, mas 

influencia o ethos, o local de morada, os modos de ser e viver. Para Sodré (2002, p. 45) ethos 

designa a consciência de um grupo social, a qual é atuante e objetivada, e é onde “se 

manifesta a compreensão histórica do sentido da existência, onde tem lugar as interpretações 

simbólicas do mundo - e, portanto, a instância de regulação das identidades individuais e 

coletivas”. As materialidades do ethos são constituídas pelos costumes, símbolos, hábitos, 

valores e regras estruturadas em um ambiente cognitivo que o dinamiza. O ethos também 

depende de uma “unidade dinâmica de identificações de grupo, que é seu modo de 

relacionamento com a singularidade própria, isto é, a cultura” (SODRÉ, 2002, p. 46). Assim, 

as formas simbólicas orientam o conhecimento e as ações dos grupos e indivíduos 

interferindo na construção identitária. 

 O ethos constitui-se pelas formas de agir costumeiramente, o que implica 

contingência, ou seja, a vida é construída conforme os interesses em jogo e as condições 

contextuais, inclusive de tempo e espaço (SODRÉ, 2002). Assim, “toda repetição padronizada 

de uma ação implica também intervenção e controle da temporalidade, o que atesta o modo de 

presença do tempo no ethos” (SODRÉ, 2002, p. 46). E, perante a atual organização capitalista 
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da produção pautada pela acumulação flexível de capital (HARVEY, 2010) a rotina de 

produção cede lugar, em termos de foco, à rotina do consumo, na qual a mídia passa a exercer 

papel fundamental nessa nova qualificação do ethos, pois o consumo ágil e contínuo é um 

novo tipo de intervenção na temporalidade (SODRÉ, 2002). 

Sodré (2002) afirma que consumo e moral passam a se equivaler na configuração 

circular da natureza moral, fundamentada na tecnologia e no mercado. A “midiatização da 

sociedade oferece a perspectiva de um eticismo vicário ou paralelo, atravessado por injunções 

de ordem de ‘ter de’ e ‘dever’ e suscetível de configurar uma circularidade de natureza moral” 

(SODRÉ, 2002, p. 50). Ou seja, a mídia contribui para a construção cênica de uma nova 

moralidade ligada à ordem do consumo, onde o reordenamento social é ligado ao código de 

circulação de mercadorias que auxiliam na manutenção do sistema vigente. 

A midiatização do ethos pela atuação, como medium, dos atores sociais, torna esse 

medium uma sustentação da consciência prática, a qual também é recursivamente ligada à 

nova moralidade. O conjunto e suas interligações passam então a reorganizar as rotinas e até 

mesmo inventar novas rotinas no espaço e no tempo existencial, ou seja, nos territórios em 

que se vive ou ao qual se pertence, e na temporalidade habitual.  

Portanto, o espelho midiático, que reflete e condiciona, passa a gerar um controle 

moral com premissas publicitárias e mercadológicas (SODRÉ, 2002). A prescrição dessa 

moral é difusa, está nas entrelinhas do discurso midiático e não há controle institucionalizado 

do seu atendimento, podendo haver a recorrência “à autodesvalorização estética, à 

inadequação pessoal a um padrão” (SODRÉ, 2002, p. 53). Todo esse controle prescritivo do 

ethos é pautado pela atuação do medium e seu conteúdo midiatizado. 

Este conteúdo, “apresenta-se como um fluxo heterogêneo, senão estilhaçado, de dados 

significativos da existência, mas sempre sob modalidades de discurso afins ou compatíveis 

com microuniversos da eticidade cotidiana” (SODRÉ, 2002, p. 55). Assim, o conteúdo da 

mídia tradicional tende a ser regido, especialmente pela lógica mercadológica, enquanto nas 

redes digitais existem processos inter-relacionados, mutantes, flexíveis e abertos. As mídias, 

tradicionais e digitais, atuam como dois sistemas operativos diferentes, mas que acabam por 

espelhar-se um no outro podendo ocasionar distorções e complementações identitárias.  

Diante do jogo entre os planos, cotidiano, festividade, mídia tradicional e mídia 

digital, entendemos que as identidades são construídas e refletidas através de sentidos 

variados promovidos por múltiplos atores sociais do território através dos suportes e 

materialidades comunicativas que dispõem. A identidade em sua totalidade é de impossível 

apreensão, apenas é viável a apreensão de uma percepção ampla acerca da identidade a partir 
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da compreensão de suas aparições, seus fragmentos, nos diferentes planos midiáticos. Ainda, 

este conjunto percebido não comporta a identidade, visto que esta não é dada pelo somatório 

dos sentidos disponíveis e negociados, visto que é instável. Para Sodré (2002, p. 57): 

 
Na medida em que esse ‘jogo’ continue por organização midiática, relacionada com 

instituições sociais, ou seja, por midiatização, a representação estatística dos 

indivíduos reais (uma abstração que se realiza como representação fantasmática da 

coletividade) termina realizando-se como imagem pública e reforçando o sentimento 

de indecisão quanto à realidade do mundo. 

 

Tal indecisão reflete a incerteza identitária própria da contemporaneidade, ou, a 

fluidez que caracteriza as identidades. Nesse sentido, entendemos que as imagens públicas 

retroalimentam o processo de construção identitária, mas, pode haver, como propõe Sodré 

(2002, p. 57) “a desrealização do mundo tradicional pela mídia”, ou ainda “uma distância 

semiótica” entre as ordens do cotidiano-real e da mídia, o que dificulta a análise sociológica e 

antropológica na intersecção dos planos diante da necessidade de avaliação das influências 

midiáticas e seus efeitos.  

Apesar de sabermos do poder agendador da mídia, essa atuação é contextual e não 

depende somente dela. Além disso, o que não é visível midiaticamente também pode 

representar aspectos essenciais da vida, ou seja, de acordo com Sodré (2002, p. 59) a mídia 

também pode 

 
[...] deixar na obscuridade fatos históricos importantes e assim apagá-los da 

consciência pública [...] Pode ocultar mostrando, ou seja, exibir realisticamente um 

aspecto do mundo, mas ao mesmo tempo impedir a sua justa interpretação por meio 

de um ‘engana - olho’ estético: o ‘agradável’ da forma exibida anestesia 

sensorialmente a sensibilidade crítica. E o agradável está sujeito às variações da 

moda. 

 

 

 A valorização do agradável é o que Sodré (2002) denomina como estesia midiática, 

sendo que é o mesmo princípio do consumo. A estesia emerge em detrimento do valor de uso 

dos objetos industriais, pois o que sustenta e move o desejo de consumir são mais as emoções 

e sensações associadas ao bem (valor intangível) de forma significante, do que a sua utilidade. 

Sodré (2002) afirma que a isto Baudrillard (1995) define como sendo a ideologia do consumo, 

a qual conquista a mente pelas imagens, tornando o ato de consumir um ato de 

territorialização guiado pela nova moralidade e novo ethos midiatizado.   

 O ato de consumir, nesta lógica midiatizada, própria do estágio de acumulação flexível 

que vive o sistema capitalista, é determinado pela percepção sensorial atrelada aos mitos e 

emoções dinamizados pelo mercado da mídia e apropriados pelas instituições sociais, as quais 
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se “empenham na reorganização das rotinas ligadas aos tempos mortos (lazer) da produção 

em função do ato aquisitivo” (SODRÉ, 2002, p. 59). 

Sodré (2002) entende que o êxito desta eticidade é assegurado pela ilusão simulativa, 

ou seja, pela ilusão de estar informado pelo turbilhão de informações repetitivas e 

simplificadas apresentadas de forma fragmentada e em velocidade cada vez maior. Ainda cita 

o autor que “emocionalismo infantilizante daí decorrente confunde-se com a informação 

classicamente definida pela transmissão de conteúdos pertinentes à compreensão da realidade 

histórica” (SODRÉ, 2002, p. 60). Pela retórica repetitiva e simplificadora, como já 

expressamos, a mídia não manipula ou determina o andamento das coisas, mas prescreve 

condutas e valores. Essa prescrição pode modificar hábitos extremamente arraigados, porém 

conforme uma perspectiva tecnológica e comercial  que não se situa somente na programação 

tradicional dos meios de comunicação, mas em suas apropriações mais diversas. 

Para o autor “os conteúdos morais do discurso midiático não remetem a nenhuma 

práxis ou a qualquer efeito prático além da repetição do código utilitarista do mercado em 

busca de consenso social” (SODRÉ, 2002, p. 66). Porém, entendemos que considerar que os 

conteúdos midiáticos não remetem a nenhuma práxis, não significa dizer que esses conteúdos 

não atuam sobre determinadas práticas sociais, visto que os signos apresentados contribuem 

na construção da realidade social ao servirem como referência para comportamentos e 

concepção de princípios. Logo, o código utilitarista que constitui este conteúdo é concebido 

na própria construção social dos territórios, ou mesmo nos processos de identificação 

individual ou coletiva. 

Portanto, toda a vivência mística das comunidades, como os ritos religiosos, são 

vividas ou revividas na contemporaneidade, porém agora através do medium; mesmo que não 

haja a presença na mídia em um rito religioso ele está permeado pela lógica estética 

midiatizada, dando um caráter até mesmo de espetáculo para conquistar seus fiéis-

consumidores em uma linguagem mais agradável à moral vigente. Como afirma Sodré (2002, 

p.69) “é preciso atentar para o fato de que o ‘midiático’, enquanto categoria particular da 

forma-espetáculo pode existir fora dos suportes tecnológicos”, ou seja, “a comunicatividade 

em si mesma torna-se espetacular e fascinante”. 

A visão que proporciona a visibilidade como um elemento do poder social, torna-se 

um sentido determinado pela técnica e responsável tanto pela captação como pela 

representação de um referente. Assim, a visão de quem dá visibilidade ao referente pode 

cenarizar ou inventar um espaço próprio. A “produção-reprodução imagística da realidade não 

se define, portanto, como mera instrumentalidade, e sim como princípio de geração de real 
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próprio” (SODRÉ, 2002, p. 73), por isso é que a mídia passa a permear os processos sociais 

que não são próprios do campo midiático tradicional. 

A influência dos processos de identificação é dada, especialmente, porque “o que 

emerge das ruínas da identidade moderna é uma nova identidade adaptável ao ethos 

contingente da tecnocultura e permeável a várias regressões pulsionais possíveis” (SODRÉ, 

2002, p. 74). Essa adaptação vai além da concepção utilitarista das TICs própria de um 

parâmetro economicista, visto que são mais do que meros canais, são construtores do real, 

com ambiência e ética próprias. 

Nessa lógica midiatizada, a identidade, ou as ações individuais e coletivas, precisam 

ser reafirmadas nos variados espelhos, como afirma Sodré (2002, p. 75) “uma boa ação 

individual tende aí a depender muito mais da repercussão midiática (portanto, o 

reconhecimento narcísico do espelho) do que de motivações solidaristas avaliáveis por 

princípios de comunidade”. A visibilidade é transformada conforme os usos dos meios de 

comunicação e seus avanços no decorrer dos diferentes modelos econômicos de produção. 

O modelo de produção industrial, também denominado como fordista, associa-se com 

a mídia de massa, representada pela televisão, tanto pela transmissão televisiva como pela 

aquisição do aparelho de TV que dinamizou a produção em série do produto em rígidas 

estruturas de divisão do trabalho. Já o modelo de acumulação flexível, pós-fordista, 

caracteriza-se pela flexibilidade da produção, dos processos de trabalho e também dos padrões 

de consumo. Este modelo é influenciado pelas tecnologias de comunicação e informação e 

tem como impulsionador a segmentação da produção e do mercado consumidor 

(ANDERSON, 2006; HARVEY, 2010; SODRÉ, 2002).  

A variação dos modelos dá-se, entretanto, no quadro da evidência histórica da 

apropriação e valorização do processo informativo em todos os seus níveis pelo capital. A 

questão estratégica daí decorrente é a tendência à privatização dos canais de comunicação e 

informação. Porém, a mera aquisição dos canais e meios de comunicação não é fonte de 

poder, visto que o poder deriva da organização da produção e da vida social, especialmente, 

hoje, das atividades de ordem simbólica destinadas à formação do cidadão-consumidor. Neste 

cenário, há uma valorização da mercadoria cultural, o que representa uma união entre 

mercado e esfera social (SODRÉ, 2002). 

Diante desse contexto midiatizado, há uma desconfiança em relação à fixidez das 

identidades. Como afirma Sodré (2002, p. 152) “a subjetividade conformada por um espaço-

tempo durável e orientada por um projeto [...] dá lugar a estratégias de adequação a situações 

rapidamente mutáveis”. Essas estratégias de indivíduos e organizações, e até mesmo de 
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territórios, são tecnologicamente articulados com o mercado e com os fluxos comunicativos. 

Consideramos que é nesta articulação, entre mercado e fluxos comunicativos, que a 

identidade passa a ser construída de novas formas, a partir do reordenamento entre o real e o 

simulado, ou, neste estudo, entre o cotidiano e símbolos exaltados na festividade como 

representantes de um território.  

Como propõe Sodré (2002, p. 153) a “aparência tem o seu ser e o seu real, como 

sabemos, mas a lógica do aparecer (realidade midiática) não é a mesma do ser da realidade 

tradicional”, o que quer dizer que por mais semelhante que seja o reflexo do ser individual, 

social ou institucional, a representação, ou a imagem representada deste ser, quando 

influenciada pela lógica midiatizada, é perpassada por distorções e intencionalidades, 

construindo mais um ser imaginário do que um ser real representado. 

A importância da temática para atualidade se dá menos pela capacidade de alterar a 

realidade original pelos meios, visto que isso é pressuposto essencial da comunicação 

midiática e “toda a reprodução imagística ou sonora - fotografia, rádio, cinema, televisão, etc. 

- altera de alguma maneira a realidade original” (SODRÉ, 2002, p. 154); se constitui mais 

relevante, justamente pela banalização dessas construções imagéticas em infindáveis 

contextos sociais e, até mesmo, quando não se fariam necessárias.  

Ao comentar o filme O homem da câmara de filmar, Sodré (2002) afirma que os 

indivíduos reagem instantaneamente com uma pose, a nosso ver quase que inconscientemente, 

à câmera de vídeo ou fotografia, “para se adequarem à percepção internalizada de si mesmas. 

Aplicando-se o mesmo princípio à realidade da tecnocultura contemporânea, onde se 

hibridizam espetáculo e vida comum” (SODRÉ, 2002, p.154). O exemplo encaminha à 

compreensão de que tendemos a encenar nossos papéis sociais ou as nossas identidades, 

mesmo que distante dos programas midiáticos, numa hibridização de lógicas, midiática, 

tecnológica e mercadológica, ditada pela ambiência midiatizada, na qual a visibilidade é 

sobrevalorizada. 

 

 

3.3 Visibilidademidiática em busca de legitimação 

 

Este subcapítulo tem o objetivo de compreender a importância da visibilidade para o 

alcance da legitimidade de indivíduos, organizações e territórios a partir de processos 

comunicativos midiatizados no contexto atual. A noção de legitimação que seguimos é 
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baseada na proposta de Peter Berger e Thomas Luckmann (1985). A compreensão ancora-se 

ao compreendermos a comunicação como uma espécie de estrutura, capaz de redefinir 

identidades, instituições e processos sociais, principalmente pelo fato de proporcionar 

visibilidade privilegiada às ações humanas e à capacidade de legitimar indivíduos e 

instituições (BARICHELLO, 2001).  

No entanto, essa potencialidade da comunicação de legitimar atores sociais não se 

manifesta simplesmente pela presença dos mesmos nos meios de comunicação, mas sim pelos 

sentidos organizados na mensagem visível e sua coerência entre os sentidos midiatizados e os 

sentidos reais da vida comum. É muito difícil essa distinção devido à midiatização permear 

todos os elementos e processos sociais, assim, sua visibilidade está nas entrelinhas, na 

microfísica dos discursos e até mesmo nos contraditórios representados por imagens e signos 

em jogo.  

Compreendemos a partir de Rodrigues (1990), que os campos sociais são constituídos 

por instituições que determinam esferas de legitimidade e atribuem linguagem, discursos e 

práticas dentro de um domínio determinado e específico de competência, como política, 

educação, etc. Para este autor, a legitimidade é elementar para um campo social, porque é 

preciso um consenso ordenador e valorativo dentro do mesmo campo, e que se constitua 

como força vinculativa. De acordo com Rodrigues (1990), os campos sociais exercem 

funções expressivas ou discursivas e funções pragmáticas ou técnicas. 

 
As funções expressivas ou discursivas consistem no exercício da competência 

legítima por parte de um campo social para enunciar os princípios, valores e as 

regras que têm curso dentro do domínio da experiência sobre o qual tem 

competência. As funções pragmáticas ou técnicas consistem no exercício da 

competência legítima por parte de um campo social para intervir, com eficácia, com 

vista à criação, à inculcação, à manutenção, ao sancionamento e ao 

reestabelecimento da sua ordem de valores (RODRIGUES, 2000, p. 195). 

 

Para Berger e Luckmann (1985), a função pragmática ou técnica pode ser classificada 

em pedagógica, posto que é a inculcação da sua legitimidade ao conjunto da sociedade; e, 

terapêutica, à medida que intervém no restabelecimento da sua ordem de valores próprios. O 

valor e os objetivos de um campo social passam pela questão da sua legitimidade, pois 

quando legítimo, habilita-se para enunciar as regras que deverão ser observadas e para intervir 

sobre o domínio de sua competência.  

Um campo social pode possuir dois caminhos para a legitimidade, através das suas 

próprias ações e a legitimidade vicária, ou seja, quando delegada por outra esfera ou campo 

social. A necessidade de ser legítimo implica a necessidade de publicizar ações e funções 
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sociais. Dessa forma, conforme Rodrigues (1990), o campo dos medias é de natureza 

delegada pelos demais campos devido a sua função de publicidade. Ainda, consideramos que 

a legitimidade de campos sociais e instituições que não se situam no campo midiático, pode 

ser alcançada por ações e estratégias midiatizadas próprias e que venham a visibilizar suas 

ações e valores. 

O campo dos media, como propõe Rodrigues (2000), possui saber e competência 

discursiva. Além disso, tem “competência legítima para criar, impor, manter, sancionar e 

restabelecer a hierarquia de valores, assim como o conjunto de regras adequadas a respeito 

desses valores”(RODRIGUES, 2000, p. 202), sendo capaz de mediar as trocas simbólicas 

entre os demais campos e instituições. Porém, mesmo diante dessas capacidades, 

consideramos que à medida que ocorre a evolução das tecnologias de informação e 

comunicação, pela descentralização do seu acesso, outras fontes passam a conquistar, no 

cenário público, a capacidade de dar visibilidade e buscar legitimidade independente das 

organizações midiáticas, apesar de sofrerem influência de suas lógicas, sejam elas estéticas ou 

mercadológicas. 

Quando tratamos de real, ou de realidade em que ocorrem os fenômenos 

comunicativos, compreendemos, a partir Berger e Luckmann (1985), como uma esfera 

enquanto qualidade de fenômenos que reconhecemos existir, independente da nossa vontade 

ou desejo. Esse reconhecimento é dado pelo conhecimento, ou seja, pela certeza de que os 

fenômenos são reais e possuem características próprias seguindo uma rotina comum aos seus 

membros. A sociologia do conhecimento tratada por estes sociólogos abrange não somente a 

multiplicidade empírica do conhecimento, mas também dos processos pelos quais qualquer 

corpo de conhecimento chega a ser socialmente estabelecido como realidade.  

A perspectiva sociológica do conhecimento apresentada por estes autores é importante 

para o nosso estudo na medida em que consideram a sociedade com caráter objetivo e 

subjetivo, ou seja, para a comunicação, a materialidade e seus sinais que refletem um 

significado. Assim, a vida cotidiana ou a vida comum, como referencia Sodré (2002), é a 

realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida 

em que forma um mundo coerente. O mundo dessa vida origina-se no pensamento e na ação 

dos homens comuns, sendo afirmada como real por eles a partir do conhecimento que 

possuem da sua realidade (BERGER; LUCKMANN, 1985).  

No entanto, consideramos que, atualmente, mesmo a construção do mundo da vida 

cotidiana pelos indivíduos passa a ser midiatizado e implica consequências ao seu 

ordenamento, pois a linguagem dessa realidade, especialmente quando estimulada e 
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organizada por processos comunicativos, fornece objetivações e determinam a ordem em que 

adquirem sentido e significado, “a linguagem marca as coordenadas da vida em sociedade e 

enche-a de objetos com significação” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 39). E, 

considerando que a “consciência é sempre intencional, sempre tende para ou é dirigida para 

objetos” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 37), a tecnologia e o capital ao condicionar 

ações rotineiras, pode privilegiar certos interesses diante da forma como a lógica é apropriada 

por diferentes indivíduos e coletividades.  

Na vida cotidiana é estabelecida a interação face a face, sendo o prototípico da 

interação social, ou melhor, todas as outras formas de interação derivam desta. Nessa 

interação, o outro, que é plenamente real devido à existência de um encontro, é apreendido 

num presente partilhado, há um intercâmbio de expressividade, sendo que as expressões são 

orientadas com reciprocidades de atos expressivos. Através dessa relação, a subjetividade é 

acessível através dos sintomas. No contexto dessas interações, são as objetivações da 

expressão humana que servem como índices duradouros dos processos subjetivos, permitindo 

a permanência dos sentidos no decorrer do tempo. Entendemos que esses índices constituem-

se através das linguagens, meios e intenções envolvidos no processo comunicativo, e 

oferecem pistas acerca da subjetividade, estabelecendo a realidade e sentidos de identidade 

desse real construído. 

Pela linguagem e meios, é possível tornar presentes objetos ausentes espacial e 

temporalmente, além de transcender a realidade da vida cotidiana referindo-se a áreas 

limitadas de significação através de símbolos. Os símbolos são elementos objetivamente reais 

capazes de abstrair-se da experiência diária, bem como, retornar a ela. No entanto, esse 

retorno só é possível com base no conhecimento, o qual fornece os esquemas tipificadores das 

rotinas da vida cotidiana em forma de acervo que proporciona estabelecer elos e 

ordenamentos entre a objetividade e subjetividade da realidade (BERGER; LUCKMANN, 

1985). 

Essa relação entre objetividade e subjetividade do indivíduo juntamente com seus 

determinantes biológicos unem-se a uma ordem social e cultural de forma que o homem se 

autoconstrói. Portanto, o eu não pode ser analisado fora do contexto social em que é formado, 

pois a construção identitária do homem é sempre um empreendimento social. Essa existência 

predisposta de acordo com uma ordem socialmente instituída pelo próprio homem, e 

historicamente determinada e exteriorizada, assegura direção e estabilidade para a maioria das 

condutas humanas.  
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Os significados, quando objetivados, proporcionam a emergência, manutenção e 

transmissão de uma ordem social, através de um processo de institucionalização. A 

institucionalização caracteriza-se por hábitos moldados em um padrão de comportamento e 

continuidade. As ações habituais conservam um caráter significativo para o indivíduo que a 

produziu e a tornou como rotina, sendo que precedem todo o processo de institucionalização 

em si. Tal processo acontece quando há tipificação recíproca de ações habituais por atores, 

sendo que essas tipificações são acessíveis e partilhadas entre todos os membros do grupo 

social. Assim, a institucionalização é incipiente em toda situação que prossegue no tempo, 

pois o que deverá ser habitual em qualquer interação prestes a institucionalizar-se é o 

processo de comunicação entre os atores.  

De acordo com Berger e Luckmann (1985), para os novos membros do grupo, o 

mundo institucionalizado transmitido aparece como realidade dada, sendo que é somente 

como mundo objetivo que as formações sociais podem ser transmitidas a uma nova geração. 

Esta transmissão de uma geração para outra, ou de um grupo para outro, é sustentada por 

processos de legitimação, que induz, complementa e sustenta a institucionalização. São 

precisos meios de justificação e explicação, tendo em vista que o significado inicial das 

instituições, indivíduos ou coletividades, é inacessível aos novos membros e públicos em 

termos de memória. Por isso, é preciso reinterpretar os significados institucionalizados, com 

vistas a se institucionalizarem, de diversas formas legitimadoras. De forma sintética, trata-se 

de proporcionar marcas visíveis que direcionem suas representações institucionais, ou 

territoriais, e as justifiquem socialmente (BERGER; LUCKMANN, 1985). 

Para interpretar e publicizar constantemente significados, a linguagem e os meios são 

instrumentos fundamentais, pois asseguram a sobreposição da lógica sobre o mundo social 

objetivado e o cumprimento da função da legitimação: tornar objetivamente acessível e 

subjetivamente plausível as objetivações de primeira ordem que foram, ou visam ser, 

institucionalizadas. Compreendemos que através de processos comunicativos que organizam 

os significados institucionais pela linguagem comum dos atores é possível a justificação dos 

motivos daquela estrutura e dinâmica territorial. Pois “a legitimação não apenas diz ao 

indivíduo porque deve realizar uma ação e não outra, diz-lhe também por que as coisas são o 

que são” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 129). 

Neste sentido a visibilidade é fundamental para o alcance da legitimação, porém, a 

mera visibilidade não garante que o que é visto seja legitimado socialmente. Entendemos que 

a aparição midiática e processos sociais presenciais ocasionados, geralmente pela visibilidade 

que instiga ao conhecer e ao relacionamento, precisam estar ajustados em uma ordem 
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simbólica que possibilite significados coerentes sobre o território.  Pois, ao estar visível 

também se está condicionado a uma vigilância que pode ocasionar a legitimidade, ou mesmo 

a punição
30

 como se refere Foucault (1979) em relação ao exercício de poder. 

Na sociedade contemporânea, a mídia, ao mesmo tempo em que pode contribuir para o 

alcance de visibilidade, pode comportar contradições inerentes à representação midiática e seu 

referente cotidiano. Em geral, podemos considerar que, além de legitimidade, a visibilidade 

pode associar poder ao seu objeto, especialmente quando a ocorrência é nos meios 

tradicionais de comunicação. A partir de Barichello (2004, p. 29) em seu estudo sobre as 

instituições do saber, compreendemos que a visibilidade dos territórios depende da 

capacidade de “informar e comunicar seus atos”, especialmente através da mídia, a qual 

constitui-se reconhecidamente como o local de visibilidade da sociedade contemporânea, ou 

seja “[...] novo local da cena de legitimação”.  

Ainda, os novos suportes de visibilidade diante da midiatização dos indivíduos e 

coletividades tendem a ser dinamizados como nunca e úteis na construção de sentidos e 

identidades. Essas características possibilitam, como propõe Barichello (2004), uma expansão 

da experiência para além das fronteiras territoriais. Diante disto, entendemos que a incidência 

de um meio de comunicação tradicional e de formas estratégicas territoriais comunicativas, 

como as festividades, mesmo que circunscritos em um espaço são amplos em ocorrência, 

diante da sua visibilidade. As estratégias comunicativas podem ser complementadas pela 

instantaneidade e o alcance mundial dos processos comunicativos digitais. 

Diante do exposto, o próximo capítulo visa compreender as festividades em sua 

perspectiva social, enquanto capaz de mobilizar e integrar uma comunidade; e também pela 

sua perspectiva técnica, ou seja, capaz de, estrategicamente, constituir-se como medium que 

dinamiza diversos fluxos comunicativos em prol da construção identitária de um território. A 

partir de todo panorama teórico esboçado nesses quatro capítulos teóricos, o quinto capítulo 

visa traçar a teia teórica do fenômeno analisado de forma interpretativa.  

 

 

 

 

 

                                                           
30

No sentido amplo de “sanções” ou de sofrer as ações de outras instâncias e agentes sobre si. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

FESTIVIDADE: DIMENSÃO SOCIAL E TÉCNICA DE 

IDENTIFICAÇÃO TERRITORIAL 

 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo compreender as dimensões que envolvem a 

festividade na investigação do seu potencial comunicativo e construtor de sentidos acerca da 

identidade dos territórios. Definimos como dimensões essenciais da festa, a social e a técnica, 

as quais podem se articular estrategicamente ao considerarmos a festividade como um 

processo comunicativo.  

A compreensão da dimensão social da festividade é embasada especialmente no 

estudo de Roberto DaMatta (1997), que aborda os rituais no contexto brasileiro, mas não faz 

distinção entre cerimoniais, festas e ritos. Adotamos esta postura, já que a intenção deste 

estudo não é o encontro ou a definição de uma noção de festa, pois como afirma Amaral 

(1998) não há um conceito capaz de comportar todas as festividades e todos os contextos onde 

ocorrem estas festividades
31

. Centramo-nos em elementos e funções que envolvem as 

festividades, especialmente seu caráter mediador (AMARAL, 1998). 

A pesquisa realizada por Amaral (1998) oferece rico aporte teórico sobre festa 

comportando concepções de diversos pesquisadores. No entanto, diante deste apanhado 

conceitual, a autora afirma que “existe alguma coisa na festa, que impede que se busque sua 

‘essência’ comum em todas as culturas e ao mesmo tempo comum a todas as festas. Uma 

festa não se permite confundir com outra, embora seja fácil reconhecermos os traços que as 

irmanam” (AMARAL, 1998, p. 47). São esses traços mais gerais da festividade enquanto 

técnica e fenômeno social, que buscamos levantar neste capítulo, para compreender as 

festividades da Quarta Colônia-RS como processos comunicativos mediadores de sentidos de 

identidade territorial.  

A partir desta perspectiva entendemos que, em torno da festa, atores e instituições 

sociais desenvolvem estratégias comunicativas em busca de visibilidade e legitimidade 

                                                           
31

 Para o conhecimento das diversas noções atribuídas à festa é relevante a tese de Rita Amaral (1998), que faz 

nos seus primeiros capítulos uma retomada teórica da noção.  
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(BERGER; LUCKMANN, 1985) de valores que envolvem o seu cotidiano, mas são 

realçados, conforme seus interesses, no momento festivo. Destacamos que não são novos 

valores os impulsionados através da festa, a qual é extraordinária, são apenas qualificações da 

comunidade que passam mais adormecidas no decorrer do cotidiano e são explicitadas 

durante o momento festivo.  

A dimensão técnica institui-se na analogia com os eventos, os quais são considerados 

pela área de Relações Públicas
32

 como instrumentos e estratégias profissionais na construção 

da identidade e imagem, geralmente, organizacional. A festa enquanto evento é “excelente 

meio de comunicação dirigida aproximativa” (KUNSCH, 2003, p. 385). O aspecto técnico 

possibilita a articulação das dimensões sociais de forma estratégica em busca da construção de 

sentidos de identidade territorial através dos processos comunicativos que envolvem a 

festividade.  

A festa relaciona-se com a identidade territorial ao promover sociabilidades e convidar 

os sujeitos a “vivenciar crenças grupais” e a “reanimar o sentimento que o grupo tem de si 

mesmo” (MAFRA, 2006, p. 65) sendo condições propícias à visibilidade estratégica dos 

signos que se pretendem mobilizar. O estudo das festividades é relevante para analisar a 

identidade territorial, pois a construção das identidades sociais afirma-se no âmbito de redes 

de sociabilidades (FROEHLICH; ALVES, 2007), as quais, hoje, são pautadas pela lógica das 

TICs que influenciam os fenômenos sociais, permeados por interesses mercadológicos, ao 

construírem sentidos (SODRÉ, 2002).  

Para alcançar o seu objetivo o capítulo estrutura-se em três partes: a) Dimensão social: 

o ritual festivo e seu potencial mobilizador de sentidos; b) Dimensão técnica: a festa como 

estratégia de comunicação em busca de visibilidade; c) Entre a técnica e o social: a festa 

enquanto estratégia comunicativa de identificação territorial. As principais referências 

teóricas do capítulo são Amaral (1998), Bezerra (2008), Cesca (1997), DaMatta (1997), 

Espeiorin e Pozenato (2010), Giácomo (2004), Kunsch (2003), Meirelles (1999), Wandscheer 

e Souza (2008). 

 

 

 

                                                           
32

O olhar da autora desta tese situa-se na sua área de formação: Comunicação Social - Relações Públicas. Apesar 

de defendermos que, antes de sermos Relações Públicas somos Comunicadores Sociais, esta nota explicativa 

tornou-se necessária, porque percebemos que alguns dos critérios e perspectivas de análise advêm da experiência 

profissional da autora como Relações Públicas concursada da Câmara de Vereadores de Santa Maria–RS entre 

2003 a 2009.  
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4.1 Dimensão social: o ritual festivo e seu potencial mobilizador de sentidos 

 

A obra de DaMatta (1997) oferece uma compreensão sociológica do ritual com base 

no contexto brasileiro e, por isso, será o eixo teórico condutor na compreensão da dimensão 

social da festa. Ao realizar análises sobre o carnaval, as procissões, a semana da pátria, missas 

e algumas dramatizações e narrativas, o antropólogo nos oferece rico aporte para o estudo, 

especialmente teórico, das festividades. Sem afirmar distinção entre ritual, rito, festividade e 

cerimonial, o autor considera que esses encontros, ou zonas de encontro onde o tempo é outro 

e alguns significados são exaltados, essenciais para a compreensão das peculiaridades de uma 

sociedade (DAMATTA, 1997). 

Da mesma forma, Amaral (1998) proporciona uma posição reflexiva diante do caráter 

de alienação atribuído à festa no Brasil. A festa é quase a pizza que remete ao 

encaminhamento descabido moral e eticamente de assuntos sociais sérios. Há, na própria área 

de Relações Públicas um pré-conceito do profissional que trabalha com eventos e cerimoniais 

devido ao caráter operacional atrelado à função. Em contraponto, ao aliarmos a perspectiva 

sociológica da festa com sua abordagem técnica, é possível considerar a sua complexidade 

enquanto uma construção social com intencionalidades e arbitrariedades, pois como afirma 

Amaral (1998), a festa é um modo de vida. 

Amaral (1998) relata que somente a partir da década de 1970 estudos sobre as 

dimensões da vida social passam a considerar a festa, ou o lazer, tão importante quanto à 

religião e o trabalho, destacando a obra de DaMatta, lançada em 1978
33

, como a primeira obra 

que trata do assunto de forma legítima, visto que outros estudos tangenciam a festa na 

abordagem de outros temas, como religião. A partir da obra As formas elementares de vida 

religiosa, de Durkheim (1996), percebemos a semelhança entre os ritos religiosos e a festa 

(divertimento), pois ambos buscam a união e o movimento entre pessoas, fazendo com que a 

coletividade seja exaltada (DURKHEIM, 1996). 

Entendemos que as festas contemporâneas são, em sua maioria, híbridas de sagrado e 

de profano e a sua existência funda-se na clara separação temporal entre a vida cotidiana e o 

universo dos acontecimentos extraordinários (DAMATTA, 1997). Essa passagem, conforme 

DaMatta (1997), é marcada pela mudança de comportamentos, papéis, vestimentas, horários, 

que tornam a festa um acontecimento especial. O universo das festas é caracterizado como 

especial e extraordinário, capaz de transformar o cotidiano e reafirmá-lo a partir das 

                                                           
33Carnavais, malandros e heróis. 
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interações e sentidos festivos. De acordo com Amaral (1998), as festas constituem-se como 

uma linguagem do nosso povo e através delas muitas experiências do passado e expectativas 

do futuro são transmitidas. 

Na festividade, os problemas do cotidiano ou são esquecidos ou são enfrentados, pois 

é a “festa que reconstrói o mundo - tocamos o reino da liberdade e do essencialmente humano. 

É nessas regiões que renasce o poder do sistema, mas é também aqui que se pode forjar a 

esperança de ver o mundo de cabeça para baixo” (DAMATTA, 1997, p. 18). Neste sentido, 

através da festividade podemos enxergar os valores, atributos e ideais de uma comunidade 

que se pretendem eternos, ou, superiores às limitações de tempo e de espaço.  

A partir do estudo de DaMatta (1997), o qual comporta a análise de rituais, seus 

personagens e narrativas, entendemos que os significados dinamizados por esses elementos 

tendem a demonstrar o que as comunidades envolvidas gostariam que se perpetuasse através 

do tempo. As festividades contribuem para “promover a identidade social e construir seu 

caráter. É como se o domínio do ritual fosse uma região privilegiada para se penetrar no 

coração cultural de uma sociedade, na sua ideologia dominante e no seu sistema de valores” 

(DAMATTA, 1997, p. 29). 

As festividades não se situam no tempo e no mesmo ritmo do cotidiano, mas podem 

ser realizadas com o objetivo de resolver “ao menos pelo plano simbólico, algumas das 

contradições da vida social, revelando-se como poderosa mediação entre estruturas 

econômicas, simbólicas e míticas” (AMARAL, 1998, p. 8). A partir da obra de DaMatta 

(1997) e do estudo de Amaral (1998) consideramos que a festa não corresponde à ideia de 

alienação que usualmente lhe é atribuída, ao contrário, a festa pode mobilizar atores sociais ou 

mesmo ser mobilizada por atores sociais em função de objetivos do grupo. Assim, pode ser 

construída em busca de um objetivo além da diversão extraordinária ao cotidiano. 

A festividade, ao propagar significados sociais pode criar, institucionalizar, legitimar 

ou mesmo divulgar certos valores para as novas gerações e grupos que ainda não conhecem 

ou não vivenciam aproximadamente esses valores. Os grupos sociais escolhem as 

materializações significativas em seu repertório histórico e cultural e as utilizam como pontos 

de referência na festa para que os públicos possam compreender a sua perspectiva de mundo. 

Esta apreensão e exposição de elementos são próprias dos cerimoniais e das teatralizações, 

pois fazem uma combinação de fatos e símbolos para que o público entenda seu contexto para 

além da cerimônia em si.  

Esta combinação faz referenciarmos Amaral (1998, p. 10), quando a autora sugere: 

“ler a festa como síntese de mediações”, pois, desde seu princípio em nosso país, no período 
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colonial, as festividades brasileiras tendem a mescla de culturas, dos seus ritos e símbolos 

próprios. Assim, passam a representá-los como uma expressão de liberdade e unidade na 

diferença, ou mesmo uma marcação das autoridades, como as religiosas que representavam a 

divindade diante de outras crenças. 

Ao analisar o carnaval brasileiro, DaMatta (1997) o considera como uma marca cuja 

modificação acarretaria em “catástrofe da perda de sua substância individualizadora, de sua 

marca registrada”, ou seja, para o país, o carnaval é uma instituição perpétua que representa a 

continuidade como grupo (DAMATTA, 1997, p. 30). Diante disto, através das festividades 

mudamos o eixo da perspectiva de atenção ao transformar o individual em coletivo, ou 

mesmo, quando um território reage aos movimentos globais.  

 
O rito, assim, entre outras coisas, pode marcar aquele instante privilegiado em que 

buscamos transformar o particular no universal [...]; o regional no nacional [...]; o 

individual no coletivo [...] ou, ao inverso, quanto diante de um problema universal 

mostramos como o resolvemos, nos apropriamos dele por um certo ângulo e o 

marcamos com um determinado estilo (DAMATTA, 1997, p. 31). 

 

 A festividade constitui-se como fenômeno social para que um grupo marque sua 

diferença e unicidade, pois além de comunicar e refletir valores atua como “instrumento de 

parto e acabamento desses valores, do que é prova a tremenda associação entre ritual e poder” 

(DAMATTA, 1997, p. 31). Nesse sentido, DaMatta (1997) propõe que existe uma estreita 

relação entre ritual e poder, especialmente pelas regras e normas seguidas nos cerimoniais que 

demarcam o distanciamento entre autoridades e público, entre fracos e fortes ou mesmo para 

inculcar os elementos da estrutura social vigente.  

 Da mesma forma que as festividades podem institucionalizar e legitimar valores 

culturais, servem para atualizar e manter relações de poder, autoridade e hierarquia, pois todo 

o ritual é permeado por protocolos e uma espacialização que reflete os papéis ou posições 

sociais para além da questão estética do encontro festivo. Há sempre um centro controlado por 

alguém ou alguns ao redor do qual ocorrem as ações que constituem a festa e legitimam as 

mais variadas atuações sociais, situadas dentro ou fora deste centro (DAMATTA, 1997). Mas 

destaca-se que, geralmente, os mais centralizados são os mesmos que controlam os signos e 

sentidos em jogo na festividade. Amaral (1998, p. 47) considera que a festa brasileira 

constitui-se pelas 

 

[...] mediações entre natureza local e o instrumental cultural dos colonizadores, entre 

etnias, mitos e tempos históricos diversos, o que a festa teria o poder de fazer ao 

estabelecer uma linguagem possível para o diálogo entre os muitos diferentes. 

Estabelecer a comunicação entre as culturas foi a tarefa principal da festa no período 

colonial, ao mesmo tempo em que, através desta comunicação, exercitou e 
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estabeleceu o contrato social brasileiro e nosso modelo de sociabilidade, que é o de 

busca da semelhança dentro da diversidade. 

 

Entendemos que um evento é realizado por um grupo que pode ser “colocado acima de 

todas as diferenças que tipificam tais sistemas, podendo representar toda a coletividade” 

(DAMATTA, 1997, p. 32). No entanto, pode haver indivíduos e grupos marginalizados no 

processo festivo e que nem sempre consideram o grupo organizador como legítimo para tal 

função, o que transforma a festividade em uma representação segmentada da comunidade 

onde o ocorre. Contudo, mesmo como representação segmentada, a festa auxilia na 

construção do universo social e o reflete, visto que este não é isento de contradições. 

Conforme DaMatta (1997, p. 33) “o ritual, então, é entre outras coisas, um instrumento 

privilegiado para expressar e enfeixar totalidade. Ou melhor, é o ritual que consagra tais 

globalizações que já existem na realidade”. Diante desta perspectiva, a festividade pode 

funcionar como um espelho do que já existe no cotidiano, porém, devido a ser um cenário 

potencial para exaltações, tende a favorecer a visibilidade de alguns valores e elementos em 

detrimento de outros, o que depende dos interesses de quem está no centro e das capacidades 

de promover os sentidos através dos meios e estratégias de comunicação, intrínsecos à 

festividade. 

 A relação essencial entre a construção social e os rituais é relativa à função que o ritual 

exerce na tomada de consciência dos indivíduos diante dos elementos da realidade 

explicitados na festividade. A tomada de consciência para DaMatta (1997) trata-se da atenção 

mais centrada nos elementos comunicados pelo ritual, o qual atua como um veículo que 

transforma algo dado considerado como natural, em algo social através da narrativa e 

dramatização própria do ritual e que desloca o elemento do espaço comum, cotidiano, para 

um espaço especial, na festividade. 

 Entendemos que, para Durkheim (1996), o rito religioso e a festa podem servir como 

um reforço na coesão social. Conforme Amaral (1998), ao interpretar Durkheim, poderíamos 

considerar que “quanto mais festas um dado grupo ou sociedade realizam, maiores seriam as 

forças na direção do rompimento social às quais elas resistem. As festas seriam uma força no 

sentido contrário ao da dissolução social” (AMARAL, 1998, p. 26), especialmente pela 

dinamização de valores coletivos.   

Consideramos que os cerimoniais, a decoração, os cenários, as roupas, os signos de 

materiais de divulgação são elementos da dramatização, ou da narrativa festiva que se 

transformam em coisas sociais, sendo pela “dramatização que o grupo individualiza algum 

fenômeno, podendo, assim, transformá-lo em instrumento capaz de individualizar a 
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coletividade como um todo, dando-lhe identidade e singularidade” (DAMATTA, 1997, p. 36). 

Assim, o que denominamos como festa, ritual ou cerimonial caracteriza-se também pela 

passagem de um elemento a coisa social (DAMATTA, 1997). 

O momento festivo, ao colocar em foco um aspecto da realidade, pode modificar o seu 

significado, pois a dramatização desloca o que coloca em foco atribuindo-lhe sentidos 

variáveis. A teatralização, como traço distintivo da festividade pode ser considerada como 

 

[...] a condensação de algum aspecto, elemento ou relação, colocando-o em foco 

[...], onde certas figuras são individualizadas e assim adquirem um novo significado, 

insuspeitado anteriormente, quando eram apenas partes de situações, relações e 

contextos do cotidiano (DAMATTA, 1997, p. 36).  

 

Diferente de outras formas de comunicar e de se relacionar, o ritual não se consolida 

pela repetição, mas pelo seu rigor entre a festividade e o cotidiano, visto que tem capacidade 

de ritualizar todos os seus componentes. A festa determina-se então, menos pela sua 

substancialidade, e mais pelo diálogo entre a vida do dia-a-dia e o momento extraordinário. 

Entendemos que esta é a função de mediação proposta por Amaral (1998). 

A festa é sempre relativa à vida real, normal, do curso diário. A diferença é que uma 

ação ou elemento que no mundo comum é banal pode adquirir na festividade significado 

relevante ao ser destacado em sua narrativa e disponibilizado em sua espacialidade. A 

repetição desta ação ou elemento é menos necessária do que a sua disposição em lugar de 

destaque na festividade. Deste modo, podemos inferir que os principais elementos identitários 

que as comunidades querem que sejam reconhecidos tendem a estar, ou deveriam estar, em 

lugares especiais da festividade, principalmente em seus processos comunicativos, seja em 

sua divulgação ou mesmo em seu curto tempo de existência espacial extraordinária.   

 
É o rito [...] que abre as portas da esperança e, muitas vezes, é o instrumento dessa 

esperança abrangendo, nas suas formas solenes e complicadas, a verdade de um 

grupo ou momento histórico. Na passagem da natureza à cultura, então, temos de 

cogitar esse plano que é expresso pelos cerimoniais, área onde se apresenta o 

problema da identidade, da consciência, da liberdade de responder ou morrer, e da 

esperança: a resposta que abre espaço para outras respostas (DAMATTA, 1997, p. 

38). 

 

A festividade, ao mesmo tempo em que dá voz ao imaginário e as ambições sociais, 

constrói a realidade social e a sua identidade a partir das respostas que estimula através das 

suas materialidades informativas e comunicativas. As respostas tendem a marcar a 

individualidade e o grupo que as concedem traduzindo valores, cultura e identidade. A partir 

disto, a tomada de consciência de uma identidade comum “encapsulada no que chamamos de 

ritual, conjunto que dá forma e realidade a esta resposta, irá permitir a invenção de um campo 
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transcendente, onde a projeção do grupo poderá gerar e orientar novas determinações e 

estímulos” (DAMATTA, 1997, p. 38). 

Por isso as sociedades são indissociáveis das suas festas e as festas indissociáveis das 

suas sociedades, sendo a conjunção que leva aos movimentos de mudança social através da 

dialética que define o ritual, entre o cotidiano e o extraordinário. A festividade é o 

extraordinário que se estabelece na coletividade e a partir da sua ideia de mundo 

extraordinário e vida em plenitude (DAMATTA, 1997). É possível considerarmos que o 

planejamento da festa atende de certa forma a esta expectativa coletiva de mundo especial, 

onde podem extravasar seus desejos e valores fora das restrições cotidianas, porém, em 

diálogo com elas, visto que através do ritual passageiro é possível uma visão alternativa de si 

mesmo, que mesmo efêmera pode proporcionar novos sentidos ao cotidiano que a condiciona. 

O controle do sistema social não deixa de existir nas festividades. 

 A festa pode ser considerada como uma alternativa, uma nova ordem ou um retorno à 

ordem das coisas através da focalização de certos elementos da sociedade e comunidades que 

a organizam. Além disso, é uma maneira de “chamar a atenção para certos aspectos da 

realidade social, facetas que, normalmente, estão submersas pelas rotinas, interesses e 

complicações do cotidiano” (DAMATTA, 1997, p. 42), ou ainda, o momento em que a 

realidade comunitária “se desdobra diante dela mesma, mira-se no seu próprio espelho social 

e, projetando múltiplas imagens de si mesma, engendra-se como uma medusa, na sua luta e 

dilema entre o permanecer e o mudar” (DAMATTA, 1997, p. 46). Em tempo, consideramos 

que dentre as múltiplas imagens umas tendem a sobrepor-se às outras.  

Neste sentido, consideramos que as festas podem “estabelecer uma mediação entre a 

utopia e a ação transformadora, pois através da vontade de realização da festa muitos grupos 

se organizam, em nível local, chegando até mesmo a crescer política e economicamente” 

(AMARAL, 1998, p. 8). Amaral (1998), diferente de DaMatta (1997), aborda em seu estudo o 

caráter econômico ao qual também se vinculam as festividades contemporâneas. Assim, 

consideramos que além do sistema social dado pela estrutura hierárquica e de papéis 

considerados por DaMatta (1997), as festividades são condicionadas e condicionam atividades 

econômicas nos contextos em que existem. 

 O controle do sistema social é inerente ao planejamento e à ocorrência das 

festividades, sendo que mesmo a festividade mais isenta de hierarquias, como o carnaval, está 

permeado por elas, ainda que de forma inversa e idealística. A partir de DaMatta (1997) 

entendemos que há três categorizações principais de rituais em nosso país, que tendem a 
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assinalar qualquer festividade nele realizadas: festas do Estado, festas religiosas e festas do 

povo.  

As festividades possuem um caráter amplo, mas em suas fases possuem uma 

combinação de características das três perspectivas, por exemplo (DAMATTA, 1997, p. 70):  

 

[...] as festas religiosas, por colocarem lado a lado e num mesmo momento o povo e 

as autoridades [...] atualizam em seu discurso uma sistemática neutralização de 

posições [...]. Em tais cerimônias há momentos altamente rígidos, quando o foco são 

os níveis hierárquicos em representação [...] e momentos semelhantes em forma e 

conteúdo ao carnaval.  

 

Em complemento, as relações econômicas tendem a influenciar todos os tipos de 

festividade, a partir das teorias estudadas anteriormente como a midiatização dos fenômenos 

sociais. O que é, indiretamente, atestado por Amaral (1998), ao afirmar a exitosa relação entre 

turismo, como atividade econômica, e as festividades: 

 

O forte apelo turístico que lhes é peculiar, especialmente quando elas apresentam 

particularidades regionais, mitos religiosos ou simplesmente a vontade de dançar, 

cantar e beber, tem se mostrado capaz de gerar muitos dólares em divisas, conforme 

os relatórios da Embratur, que vem desenvolvendo projetos de incentivo ao 

desenvolvimento de festas em pequenas cidades carentes de recursos. Portanto a 

festa adquire tríplice importância: por sua dimensão cultural [...], como modelo de 

ação popular [...] e como espetáculo, produto turístico capaz de revigorar a 

economia de muitas cidades (AMARAL, 1998, p. 9). 

 

Esta tríplice importância ressalta a relevância das festividades na construção 

identitária em busca de desenvolvimento territorial. Conforme Amaral (1998), no Brasil a 

cada ano mais e mais festas são criadas e transformadas conformes os contextos históricos, 

sociais e econômicos sendo que a possível contradição entre acumulação de capital e 

desperdício da festa não é tensa. A autora afirma parecer que “o capitalismo cooptou as festas 

populares e foi cooptado por elas, mas também o povo vem reinventando suas festas nas 

novas condições de vida resultantes de novos contextos econômicos e sociais” (AMARAL, 

1998, p. 34). Neste contexto festas antigas e tradicionais, como as religiosas, transformam-se 

diante do desenvolvimento capitalista, incorporando novos contornos, ao mesmo tempo em 

que novas festas são criadas com um caráter contemporâneo. 

Assim, percebemos que a matéria prima da festa é a mesma do cotidiano, porém 

tratada de forma diferente. Ao ser como um reflexo do cotidiano, a festividade carrega em si 

todas as oposições e integrações próprias da vida social. Porém, na festividade esses 

elementos do mundo diário adquirem outros sentidos e estão mais claros ou mais ofuscados 

na narrativa, como afirma DaMatta (1997, p. 77) “em uma palavra, o universo do ritual é o 
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mundo do efetivamente arbitrário”, e expressa tanto quanto as relações sociais, apenas em 

intensidade distinta. 

Enfim, enquanto mediação, a festa prevê participação das pessoas presentes e em seus 

sentidos contradições inerentes à vida social. Pode ser entendida como uma ação coletiva para 

responder às demandas do cotidiano ou mesmo contestar essas demandas, mas sempre tem 

uma atuação situada e contextualizada. Além de mediação e espaço para promoção da 

sociabilidade (MAFRA, 2006), a festa tem se “revelado um grande e lucrativo negócio, razão 

para que as festas cresçam mais e mais” (AMARAL, 1998, p. 16).  

De acordo com Borelli (2007, p. 117) “as apropriações da festa não se limitam apenas 

a seu caráter simbólico, pois incidem sobre ela aspectos de ordem econômica”, sendo que 

muitas vezes essas festas, como a Romaria da Medianeira
34

 estudada por esta autora, podem 

se constituir como uma “oportunidade ímpar para que haja uma rentabilidade para as mídias, 

os empresários, o campo religioso e o poder público” (BORELLI, 2007, p. 118). 

Entendemos que é com a emergência do caráter mercadológico das festividades que 

sua dimensão técnica passa a ser um requisito estratégico para o planejamento e a execução 

das festividades. Como função própria da profissão de Relações Públicas, a execução de 

eventos ainda é muito direcionada à promoção de organizações. Porém, consideramos os 

territórios como potenciais para o exercício pleno desta estratégia, da mesma forma que 

consideramos fundamental a existência da atividade em territórios que pretendem diferenciar-

se pelas festividades e pela identidade territorial, as quais exigem gerenciamento 

comunicativo. 

 

 

4.2 Dimensão técnica: festa como estratégia de comunicação 

 

Uma festividade é uma modalidade de evento, sendo que o evento, de forma geral, de 

acordo com Kunsch (2003, p. 385) é “um excelente meio de comunicação dirigida 

aproximativa” entre todos os púbicos envolvidos. O evento constitui-se como estratégico, pois 

é planejado, coordenado, organizado, controlado e avaliado em busca de objetivos 

                                                           
34

A Romaria da Nossa Senhora da Medianeira de Todas as Graças, padroeira do Rio Grande do Sul, é um dos 

maiores eventos religiosos do Estado. Ocorre no segundo domingo do mês de novembro em Santa Maria-RS, na 

forma de uma procissão que parte da Catedral Diocesana até a Basílica da Medianeira onde ocorre a missa. Em 

2010, o Município recebeu aproximadamente 300 mil romeiros. 



121 
 

preestabelecidos pelos seus organizadores. Um evento quando bem organizado, torna-se 

eficiente forma de elevar, manter ou recuperar conceito (CESCA, 1997). 

Evento, como definido nas referências bibliográficas de Comunicação Organizacional 

e Relações Públicas, é uma estratégia de comunicação que se constitui por três fases: pré-

evento, evento e pós-evento. Essas fases são representadas respectivamente pelo 

planejamento, execução e avaliação de todas as atividades que permeiam o acontecimento. 

Essas fases são desenvolvidas através de ações e processos comunicativos, dentre eles 

podemos citar: divulgação, cerimonial, pesquisa de opinião, etc. Os processos comunicativos 

são ancorados em instrumentos e meios de comunicação, os quais podem possuir 

característica limitada, dirigidos a indivíduos ou grupos específicos, ou ilimitada, quando 

voltados para uma disseminação de informação e relações comunicativas em grande escala, 

ou seja, relações através dos meios de comunicação.  

Um evento pode ser realizado por uma única organização e também por uma 

diversidade de entidades, grupos e atores sociais que se relacionam em torno de uma causa 

comum entre todos os interesses que estão em jogo. No contexto dos territórios, as festas 

possuem, ao lado de seu aporte técnico, enquanto uma estratégia e meio de comunicação, um 

papel de comunicação popular ligado diretamente com a identidade da comunidade que a 

promove e se envolve em sua execução. Na conjuntura de suas especificidades, entendemos 

que a festividade promove a sociabilidade, a qual é a base da vida em sociedade. 

Conforme Giácomo (2004, p. 38) “o evento é um instrumento de comunicação e um 

dos elementos mais poderosos na estratégia comunicacional”, que pode ser utilizado para 

além do divertimento, em busca da construção de identidade e imagem favorável em nome do 

desenvolvimento de organizações e territórios. Para concebê-la em sua dimensão estratégica, 

é importante que seus organizadores reconheçam os públicos envolvidos e a realidade em que 

o evento ocorre para definir seus objetivos (GIÁCOMO, 2004).  

A partir dos objetivos do evento podemos definir a sua natureza, como “científica, 

técnica, comercial, social, cultural, institucional, política, de lazer, etc. A natureza do evento 

está intimamente ligada à entidade que o promove, isto é, à intenção dessa entidade para com 

o público de interesse do evento” (GIÁCOMO, 2004, p. 56). Porém, tal classificação proposta 

nas festividades contemporâneas, e mesmo em eventos empresariais, não são rígidas. Na 

verdade, há uma hibridização das naturezas em um único acontecimento, o que reflete a 

própria mercantilização e midiatização da cultura, da política e da religião. 
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Planejar e executar eventos significa ter a responsabilidade de construir, manter e 

divulgar a imagem da organização através de encontros, geralmente, presenciais
35

. Dessa 

forma, o evento constitui-se como um encontro entre pessoas e grupos que compartilham um 

mesmo espaço físico, sendo o momento para comprovar tudo que a organização divulgou 

através da internet e televisão, por exemplo, aos seus públicos de interesse.  

O evento é o momento em que público vivencia a realidade mais próxima da 

organização ou, no caso, do território, seus elementos distintivos de identidade e valores 

ficam expostos mais claramente aos olhos da opinião pública. Tendo em vista a transparência 

que o evento proporciona, é inegável a importância do planejamento desses encontros, sendo 

que é através do planejamento detalhado, especialmente das suas formas, meios e conteúdos 

de comunicar, que os sentidos de identidade podem ser abordados de forma adequada, 

agregando imagem e valores positivos ao território para o seu reconhecimento.  

Há noções e práticas que muitas vezes se confundem: evento, cerimonial, protocolo e 

precedência; sendo os três últimos constituintes do evento. Nesse sentido, todos são 

complementares e a qualidade de um interfere no outro, construindo simultaneamente os 

sentidos de identidade que se deseja comunicar. Esses sentidos identitários são essenciais, 

pois fundamentam a percepção que os públicos formam do território, o que condiciona 

relacionamentos, ou seja, em termos de mercado, os sentidos de identidade difundidos e 

percebidos podem constituir-se como diferencial competitivo. 

Planejar, organizar e realizar eventos é uma tarefa especializada e especialmente 

importante para instituições e localidades que visam o reconhecimento social. Porém, 

dependendo da maneira como são conduzidos e apresentados estes eventos, desde sua 

divulgação até sua avaliação final, podem valorizar ou assolar a reputação de quem o 

promove. A importância do planejamento aumenta em decorrência da mercantilização das 

festividades nos territórios em busca de renda e construção identitária. Para tanto, é preciso 

conciliar a essência cultural da festa com seus objetivos econômicos sem esquecer que o 

consumidor é antes de tudo um cidadão que se aproxima do território a partir de festividades 

buscando, especialmente, seus atributos simbólicos. 

Atualmente, há grande preocupação com o preparo e qualificação das pessoas 

envolvidas em eventos. O evento pode ser considerado um instrumento institucional e 

promocional, utilizado na comunicação dirigida, com a finalidade de criar conceito e 

estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um 

                                                           
35

 Hoje não é prerrogativa do evento ser presencial, podendo ser realizado à distância através de tecnologias 

digitais. 
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acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de tempo com a 

aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja por meio de recursos da 

tecnologia (MEIRELLES, 1999).  

Assim, a festividade especializada deve respeitar todos os valores e elementos 

identitários de quem a promove, em todas as suas fases e de forma coerente. Porém, dentre 

todas as fases, a que mais concentra potencial para a negociação, disseminação e construção 

de sentidos identitários, é o cerimonial, capaz de integrar presencialmente, ou, ao menos, em 

um mesmo referente temporal, a união de ideais e discursos de forma multimídia, integrando, 

som, texto e imagem. As normas seguidas no cerimonial obedecem ao caráter do evento, bem 

como as regras legais de precedência. O cerimonial não deve ser confundido com o evento 

em si, visto que é apenas uma das estratégias previstas em um projeto de evento.  

O cerimonial em conjunto com o protocolo preveem a ordem e a disciplina social de 

um evento. A análise destas regras diante do seu cumprimento, ou não cumprimento, podem 

ser úteis na observação de hierarquias informais em uma festividade. A ordem prevista pelo 

cerimonial e protocolo é de extrema necessidade, pois a complexidade das relações humanas 

impõe o respeito a regras indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso da sociedade. O 

que determina as regras de conduta dos governos e seus representantes em ocasiões oficiais e 

particulares é o protocolo, o qual insere técnica e controle do comportamento nas cerimônias 

públicas e privadas e visa assegurar que cada cidadão tenha o lugar e a deferência referente 

ao cargo ocupado.  

O planejamento de festividades com a participação de autoridades exige a observância 

das Normas do Cerimonial Público e Ordem de Precedência, estipuladas especialmente pelo 

Decreto Federal nº 70274, de 09 de março de 1972 (BRASIL, 1972). Ainda, a precedência é 

a ordem prevista oficialmente pelo protocolo (decreto federal, estadual e municipal), sendo 

através dela determinamos os pronomes de tratamento, o posicionamento das autoridades, a 

ordem dos pronunciamentos, o posicionamento das bandeiras, etc.  

Além do domínio de cerimonial e protocolo o planejamento e execução de eventos 

deve comportar providências logísticas adequadas para o êxito de todas as fases da 

festividade; assim, se é um encontro gastronômico o que é mais relevante define-se pelos 

elementos e instrumentos que envolvem o ato de alimentar-se, a comida pode ser espetacular 

e perder todo o seu sentido se estiver envolvida em um ambiente desconfortável ou com 

dificuldades à degustação com qualidade. Reza os princípios de Relações Públicas, que todos 

os detalhes que permeiam o relacionamento direto entre evento e público devem ser 

observados com acuidade. 
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O planejamento de um evento pode durar meses, enquanto sua real execução pode 

durar rápidas horas de cerimonial e suas etapas complementares, que deixarão transparecer a 

organização dedicada e minuciosa (ou não) de seus organizadores. De forma resumida, 

compreendemos então que um evento, como uma festividade, é um acontecimento com 

execução baseada em projeto devidamente planejado com objetivo de manter, elevar ou 

recuperar ideias e valores identitários diante dos públicos de interesse.  

Ainda, podemos considerar o evento como um fato que desperta a atenção, podendo 

ser notícia e, com isso, torna-se uma mídia poderosa de divulgação (CESCA, 1997). O alvo 

da festividade, mesmo que não reconhecido muitas vezes pelos organizadores, perpassa a 

criação de conceitos, de sentidos de identidade e de reforço da imagem de um território, de 

seus produtos, serviços, pessoas, entidades e organizações, por meio da aproximação entre os 

participantes.  

É possível que em muitas das festividades de um território em que as atividades 

ligadas à identidade territorial estejam em expansão, ainda não exista a concepção da festa 

como um instrumento, uma técnica e uma estratégia de agregar valor as suas atividades, 

produtos e serviços de forma profissionalizada. Entendemos que a dimensão social é 

elementar para a festividade nestes contextos, porém, esta tende a ser tensionada pelas 

relações de consumo, exigindo qualificações no processo de planejamento e execução da 

festa. O planejamento técnico da festa aliado à dimensão social é uma prerrogativa para os 

territórios que estimam construir a sua identidade no contexto atual, pois é difícil considerar 

que uma festa que estima receber quinze vezes o seu número de habitantes, em visitantes para 

almoçar e jantar, seja apenas comunitária e vise apenas sociabilidade
36

. 

 No entanto, quando essas redes sociais já estão estabelecidas e com a potência para 

promover uma festa deste porte, a mobilização já existe, e os processos comunicativos que 

seriam direcionados para esta mobilização passam para a segunda fase, ou seja, para 

organização dos processos comunicativos que estabelecem o relacionamento entre a festa e os 

seus convidados. Mafra (2006, p. 65) afirma que em situações de festividade “os sujeitos são 

convidados a estabelecer um convívio corpóreo, motivados por atos de comemoração em 

relação à causa”. Então, é esta causa que geralmente remete ao sentido de identidade do 

território que se quer exaltar, são seus atributos peculiares que lhe fazem diferente dos 

demais. 

                                                           
36

 A estimativa afirmada pela Prefeita Municipal de São João do Polêsine-RS e pelo coordenador-organizador da 

Semana Italiana de Vale Vêneto, explicitada em seus discursos divulgados pela mídia, era de receber 30 mil 

visitantes na festividade, o que representa quinze vezes o número de habitantes do local. Disponível em: 

<http://valeveneto.net/index.php?secao= noticias&cod=vbef36t2wt75vv5pswda>.  Acesso em: 01 ago. 2011. 
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A situação festiva é estabelecida através de processos comunicativos, não meramente 

informativos, que proporcionam a criação de vínculos, de retorno, de lembranças e sentidos 

que tendem a estabelecer cumplicidade entre o território, a festa e seu público. 

Compreendemos, com base em Mafra (2006, p. 19), que esforços que mobilizem a sociedade 

“para tematização pública de suas questões, representam esforços comunicativos no sentido 

de tentar estabelecer, basicamente, dois processos: o processo de debate na esfera pública e o 

processo de mobilização social”. Assim, a identidade territorial comunicada resulta em uma 

partilha de signos que podem mobilizar seus sentidos diante dos presentes, em complemento 

com o que já foi informado através de outros meios de comunicação como jornais impressos, 

por exemplo. 

Para Caponero e Leite (2010, p. 102), festa “envolve não só a presença, mas também a 

participação concreta de um determinado coletivo que interage com as comunicações de 

massa e tradicionais, resultando em um complexo processo”. Ressaltamos que a interação 

implica em ação, desta forma, todos os atores envolvidos são produtores e receptores 

responsáveis pela comunicação que permeia a festa. Os processos comunicativos dos quais 

resultam a festa são geridos por atores sociais diversos, situados em variados campos sociais, 

assim, a lógica comunicativa que atravessa a realização da festa é em rede e todos constroem 

mutuamente o acontecimento e seus sentidos. Ainda, o evento constitui-se como uma 

estratégia em busca de diferenciação social dos que o promovem, geralmente em busca de 

imagem positiva e legitimidade perante a sociedade. 

Entendemos neste estudo que a festa, da mesma forma que Borelli (2007, p. 113) 

compreende o acontecimento religioso Romaria Nossa Senhora da Medianeira, “carrega 

consigo também marcas de outros campos sociais que o constituem enquanto uma prática 

social singular”. Cada festa é marcada por características religiosas, sociais, políticas, 

econômicas peculiares, no entanto, todas as festas negociam e articulam os interesses dos 

variados campos sociais através de processos comunicativos. No cenário atual, todos os 

campos sociais são permeados pela lógica do capital e da mídia (SODRÉ, 2002), portanto, a 

festa pode ser considerada como resultante de processos comunicativos e econômicos 

midiatizados. A seguir, abordamos algumas constatações de estudos que tiveram a festividade 

como temática e que tangenciam a relação com a midiatização. 
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4.3 A festa como estratégia de identificação territorial 

 

Para Amaral (1998), se a festa é linguagem, é um fenômeno social e também constitui 

fundamento de comunicação. Neste sentido, a autora propõe que é importante buscar as 

relações entre o “discurso sobre a festa e a realidade não verbal, entre o pensamento e as 

coisas, entre a significação e a não significação. Entre a celebração e o silêncio” (1998, p. 51). 

Enquanto estratégia a festividade precisa organizar os signos que serão dinamizados em busca 

da construção identitária. 

A partir de Peruzzolo (2002), consideramos que sinais ou signos são a matéria que 

enxergamos ou o som que ouvimos, aliados à representação imediata que fizemos desta 

materialidade. Neste estudo, não faremos diferenciação entre significado e sentido, e 

usaremos o termo sentido para remeter ao significado que algo possui para o indivíduo, de 

acordo com o seu próprio repertório. Então, a partir de Peruzzolo (2002) compreendemos que 

o sentido é o que os sinais-signos significam no contexto e repertório de quem percebe, 

comportando inclusive as contradições que podem inferir.  

Pelos sinais e sentidos apreendidos através dos processos comunicativos da festa, 

podemos considerá-la também como mediadora entre “mito e história, fantasia e realidade e 

exaltando as contradições impostas à vida humana pela dicotomia natureza e cultura” 

(AMARAL, 1998, p. 52). Acreditamos que é também por este potencial comunicativo que as 

festas vêm aumentando nos territórios especialmente em busca de divulgação e promoção dos 

seus produtos e serviços. Ainda, este potencial tende a ser incorporado, na atualidade, pela 

lógica da midiatização em que a festa transforma-se em um negócio, ou mesmo, em uma 

mercadoria direcionada para consumo como um bem simbólico. 

Há estudos que tangenciam a apropriação das festividades como diferencial dos 

territórios em busca de construção identitária e desenvolvimento territorial (AMARAL, 1998; 

BEZERRA, 2008; CAPONERO; LEITE, 2010; ESPEIORIN; POZENATO, 2010; 

FROEHLICH, 2003; WANDSCHEER; SOUZA, 2008), especialmente em relação ao caráter 

de negócio que vem sendo atribuído à festa devido à renda originada através dela como um 

atrativo turístico. Amaral (1998), por exemplo, aponta a Oktoberfest de Blumenau, Santa 

Catarina (SC) como uma estratégia que surgiu em um dos períodos mais críticos da cidade, 

pois, 60 dias após a enchente de 1984, a comunidade realizou a primeira edição da festa como 

uma alternativa de renda para reconstrução da cidade arrasada. Blumenau recebe seus 
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visitantes para beber, comer e dançar, além, é claro, para consumir seus produtos e seus 

atributos culturais. 

Amaral (1998) afirma que esta festividade é de uma “sociedade pluricultural, de 

capitalismo tardio, que encontrou nela uma linguagem de múltiplas traduções capaz de 

expressar as muitas nuanças de sua identidade, formada por contribuições diversas, porém 

redutíveis entre si” (1998, p. 90). Além disto, afirma que no momento de festa os munícipes 

integram-se e unem-se em busca de um ideal, dispensando temporariamente as hierarquias e 

diferenças a favor do desenvolvimento conjunto. Neste contexto e acontecimento, a autora 

ressalta o caráter simbólico da comida. Entendemos, diante disto, que em tempo 

extraordinário como é o caso da festividade, a comida partilhada é especial e pode valorizar 

laços de solidariedade e de pertencimento que são exaltados (AMARAL, 1998). 

Mesmo não sendo o foco do seu estudo Amaral (1998) ressalta a importância da 

comunicação, considerando o marketing e a publicidade como fundamentais para a realização 

do evento com este caráter turístico e afirma que o planejamento da festa ocorre com bastante 

antecedência e cada vez mais exige profissionalização e parcerias, no caso, especialmente 

com os fornecedores do chope. A autora afirma que a Oktoberfest se “converteu num evento 

tão associado à identidade da cidade” que muitas vezes Blumenau é reconhecida mais pela 

sua festa do que pela sua denominação oficial.  

Na pesquisa de Amaral (1998) está clara a relação entre a Oktoberfest de Blumenau e 

a busca da promoção do desenvolvimento local e regional, pois indica que os recursos obtidos 

através da festa são investidos em melhorias como obras, geração de empregos e fomento a 

indústrias. A autora afirma que é um modelo seguido em outras regiões do país, e que o 

potencial econômico da festividade é explorado de forma consciente e planejadapelos 

blumenausenses. Em contraponto, “a transformação da festa popular em produto turístico 

parece estar introduzindo de fato novos elementos tidos como bastardos pelos primeiros 

festeiros. Os jovens, entretanto, apreciam as novidades e impulsionam a transformação” 

(AMARAL, 1998, p. 116). Unem-se, assim, a pluralidade de interesses e sentidos na 

festividade. 

A alimentação como atributo simbólico dinamizado nas festividades, também é 

analisado no estudo de Wandscheer e Souza (2008), como elemento da identidade 

historicamente construída de Silveira Martins - RS. Neste caso, a valorização dos costumes e 

hábitos baseia-se na produção rural, pois, para os autores, as características produtivas do 

local são relacionadas aos hábitos alimentares que “conduzem a uma determinada 

configuração que se dá não somente na estruturação das festividades locais, mas sim, em 
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todos os hábitos cotidianos” (2008, p. 3). Os produtos alimentares territoriais são exaltados na 

festividade, culminando em um sentimento de pertença (WANDSCHEER; SOUZA, 2008).  

A festividade e a alimentação estão interligadas no estudo de Wandscheer e Souza 

(2008). Para os autores, a partir de DaMatta (1987), a alimentação e suas formas é 

estruturante de identidades sociais, pois “distinções, combinações e preparos diversificados no 

ato de alimentar-se possuem um cunho identitário, que pode ser apropriado, rejeitado ou 

adaptado num local distinto” (2008, p. 6).   Diante disto, entendemos que as festividades que 

possuem cunho gastronômico possuem grande potencial para a construção de sentidos de 

identidade, por envolver elementos sensoriais peculiares. Os autores ainda apontam a 

potencialidade do local para o desenvolvimento do turismo rural, através de novas alternativas 

socioeconômicas que relacionem a alimentação e as festividades.  

A exploração das festividades como atividade turística para os territórios é recorrente 

nos estudos analisados que articulam desenvolvimento, festividades e identidade. Para 

Caponero e Leite (2010, p. 99) “as festas contribuem para a afirmação da identidade cultural 

das comunidades locais, reforçando a diversidade cultural e atraindo expressivo número de 

turistas”. Porém estes autores criticam a industrialização ou massificação das festas diante do 

possível abandono das tradições, e instigam a investigação para verificar se os novos 

elementos da festa como um entretenimento são tão importantes quanto os elementos que 

podem ser perdidos. Em contraponto, entendemos que esses elementos tendem a coexistir e 

são mutáveis na festividade contemporânea, a qual estrutura-se na inter-relação entre o 

tradicional e o negócio, ambos, fundamentais para o desenvolvimento territorial. A 

coexistência desses elementos na festividade é pressuposto das identidades pós-modernas que 

são fluidas e híbridas, ao mesmo tempo em que é resultado da mercantilização das formas 

culturais. Não compreendemos como negativa esta coexistência e sim, como estratégica no 

contexto de mercado global em que os territórios atuam. 

Compreendemos que o desenvolvimento das festividades nos territórios está atrelado 

ao desenvolvimento do turismo local, o qual, conforme afirma Caponero e Leite (2010) cresce 

em larga escala nos últimos 40 anos. Tais desenvolvimentos, porém, não ocorrem de maneira 

simultânea e homogênea nos territórios sendo condicionadas pelas suas características sociais, 

econômicas e políticas. Assim, as festividades ligadas ao turismo podem existir há quarenta 

anos ou podem estar em expansão e manifestando-se na atualidade de forma mais clara. 

Bezerra (2008) também ressalta a (re)criação e (re)invenção da festa diante dos 

preceitos de geração de renda e afirma que as festas, à medida que vem sendo apropriadas 

pelos administradores públicos tendem a se transformar em megaeventos. Mesmo assim, a 
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identidade é apresentada como uma representação do território, porém construída geralmente, 

como já dissemos, pelos que detêm o acesso aos meios de produção destas representações, ou, 

dos sentidos de identidade territorial. A autora afirma que “para perdurar e se reproduzir a 

identidade necessita o recurso à memória social, ao jogo simbólico, às cerimônias 

comemorativas e às festas, aos discursos históricos e mitológicos, à repetição das práticas e 

dos comportamentos rotineiros do cotidiano” (BEZERRA, 2008, p. 9). Diante disto, a festa é 

oportuna para se construir sentidos identitários, pois aciona várias narrativas em diversos 

meios e estratégias de comunicação.  

Essas narrativas acionadas pela festividade são tema do trabalho de Espeiorin e 

Pozenato (2010) que investigam a reprodução pelos jornais impressos dos discursos de 

identidade a partir da Festa da Uva de Caxias do Sul-RS. Para os autores o visitante tende a 

perceber o local de forma idealizada, a partir da história que é contada através dos meios de 

comunicação, porém, ressaltam que “essa situação pode ser invertida, se a falta de 

infraestrutura do produto turístico não atender às necessidades do visitante” 

(ESPEIORIN;POZENATO, 2010, p. 4). Além disto, consideram que a mídia com 

comprometimento local, ao explorar a festa, tende a manter a proximidade cultural 

construindo uma identidade através de um “discurso retórico para cativar os visitantes que 

durante a Festa da Uva vêm até Caxias do Sul” (2010, p. 5). Assim, a “memória coletiva se 

infla em época de Festa da Uva e é ela quem sustenta a identidade da cidade” baseada em 

muitos aspectos na atuação da imprensa local (ESPEIORIN; POZENATO, 2010, p. 5).  

Enfim, a festa dinamiza atuações levando o território a colocar-se “diante do espelho, 

procurando a si mesmo e à sua identidade” (FERREIRA, 2006, p. 64) em busca de garantias 

históricas e culturais re-afirmando a identidade no contexto contemporâneo de indefinições e 

diante do que lhe é externo. A partir destes estudos, temos que há uma preocupação com a 

descaracterização das festas comunitárias diante da lógica global e de mercado em 

contraponto ao potencial de geração de renda e desenvolvimento pleno das comunidades que 

a festa pode acarretar.  

Todavia, sobre esta apreensão são pertinentes as considerações de Froehlich (2003), 

em relação à dicotomia entre a aldeia em festa e a festa na aldeia
37

. Em seu estudo sobre a 

Festa do Carreteiro no Distrito de São Valentin, Santa Maria-RS, e o Festival Internacional de 

Inverno da UFSM, que ocorre em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine-RS, aponta a 

preocupação de alguns entrevistados em relação ao tipo de envolvimento da comunidade local 

                                                           
37

 Esta abordagem dicotômica é proposta por Champagne (1977). 
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nestas festividades, que, a cada edição recebem mais visitantes. A atuação da comunidade 

geralmente não está ligada ao planejamento ou a esferas decisórias, no caso de grandes 

festividades, sendo mais direcionada a tarefas ligadas à culinária e preparação do local para 

recepção dos visitantes.  

Froehlich (2003) destaca que, atualmente, esta parece ser uma falsa dicotomia, pois se 

a festa é na aldeia não há como a aldeia não estar em festa, diante da complexidade com que 

local e global se perpassam mutuamente. Assim, consideramos que as festividades comportam 

conflitos e articulações difusas entre o que é interno e o que é externo ao território, pois é 

impossível de haver hoje “eventos festivos totalmente isolados dos interesses e fluxos 

‘globais’ mais amplos, sempre capazes de ultrapassar barreiras e ‘contaminar’, por algum 

viés, qualquer pretensão a um puro paroquialismo” (FROEHLICH, 2003, p. 126). 

Diante disto, não consideramos plausível isentar as festas de riscos e desafios diante da 

lógica midiatizada, mas acreditamos que seus elementos e características, tanto sociais quanto 

técnicas, ao serem articuladas estrategicamente podem construir sentidos de identidade 

territorial em nome do desenvolvimento. Entendemos que há festas transformadas diante 

desta lógica que negociam o caráter tradicional e o mercadológico das formas simbólicas, mas 

que há também novas festividades que podem consistir em uma categorização distinta, já 

voltada diretamente para a promoção identitária e demandas próprias do desenvolvimento 

com abordagem territorial. É isso então que vamos relatar nos próximos capítulos a partir dos 

dados e das análises realizadas diante de algumas das festas da Quarta Colônia-RS e suas 

narrativas, entre janeiro e outubro de 2011. 
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CAPÍTULO 5 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

A metodologia comporta as “concepções teóricas de abordagem, o conjunto de 

técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do 

investigador” (MINAYO, 1994, p. 16). Diante desta concepção descrevemos neste capítulo o 

processo e as informações essenciais para a compreensão da nossa tese, de que as festividades 

contemporâneas da Quarta Colônia são midiatizadas e contribuem para a construção de 

sentidos de identidade territorial. 

A metodologia da pesquisa é qualitativa
38

 e integra procedimentos variados para 

cercar o objeto de estudo. Inicialmente, realizamos a fase exploratória entre 2009 e 2010, a 

qual foi estruturada a partir de pesquisa bibliográfica, documental e observação das 

festividades e seus processos comunicativos. Desta etapa origina-se o referencial teórico 

acerca das noções operacionais da problemática apresentados nos capítulos 1, 2, 3 e 4; e 

também referenciais sobre a história da Quarta Colônia-RS, especialmente ligada aos aspectos 

da imigração italiana e a constituição do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 

Quarta Colônia (Condesus), esta ocorrida na década de 1990. O encadeamento dos 

pressupostos teóricos será apresentado na seção 5.1, e a contextualização da Quarta Colônia, 

local das festividades enquanto objeto de estudo, será abordada no subcapítulo 5.2.  

A partir deste conhecimento prévio, teórico e empírico do objeto de estudo, passamos 

para a delimitação da amostra e das técnicas de pesquisa definidas no projeto de qualificação 

defendido em janeiro de 2010. No decorrer de 2010 desenvolvemos os ajustes necessários, 

sendo que a pesquisa de campo delimitou-se ao período entre janeiro e outubro de 2011 e 

ocorreu através de observação participante em algumas das festividades da Quarta Colônia, 
                                                           
38

 A pesquisa não se define pelo método etnográfico porque não tem como foco a comunidade em si, e sim, os 

seus meios e processos comunicativos dinamizados na festividade. Mesmo que sejam as relações sociais que 

promovam os meios e processos comunicativos, o foco e delimitação da problemática de pesquisa e seu objeto 

centra-se na contribuição destes meios e processos na construção de sentidos de identidade territorial ao serem 

difundidos através das festividades. Trata-se mais de um estudo de Comunicação Social que tangencia, 

obviamente, a Sociologia. De acordo com Maria Immacolata Vassalo Lopes (2003) os estudos de fenômenos da 

comunicação dentro da cultura contemporânea é que se constituem como objetos de pesquisa na área. Assim, na 

medida em que o Campo autonomiza-se, passa a relacionar e interligar fatores de diversas ordens, como 

históricos, sociais e culturais. Porém, optamos na constituição da metodologia da pesquisa pela combinação de 

técnicas variadas de levantamento e análise dos dados. 
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conversas com informantes ligados ao ambiente festivo, entrevistas com pessoas com grande 

envolvimento com as festas, além de pesquisa bibliográfica sobre o tema e objeto investigado. 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, além das fontes teóricas, compreende todos 

os documentos midiáticos ligados à problemática, conforme delimitação que será exposta no 

decorrer deste capítulo. Toda a descrição das escolhas realizadas nesta etapa da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos serão apresentados na parte 5.3 deste capítulo. 

A fase de organização, tratamento e análise dos dados foi desenvolvida no decorrer da 

própria pesquisa de campo. Esta decisão deve-se à preocupação em apreender as principais 

impressões vividas nas festividades diante do referencial teórico para não correr o risco de, 

com o passar do tempo, essas anotações não representarem apropriadamente o todo da 

observação participante realizada e serem condicionadas pelas impressões de outras 

festividades de maneira menos consciente. 

Então, logo após as festividades vivenciadas, os dados eram descritos, organizados e 

previamente analisados com base na abordagem teórica adotada. As entrevistas foram 

desenvolvidas no decorrer e também após a observação participante das festividades, com 

intuito de esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos originados na observação. Os dados 

da observação participante
39

, das conversas com informantes e das entrevistas tangenciam os 

capítulos seis e sete, mas são centrais no capítulo oito. Na seção 5.3 serão estabelecidos os 

critérios de análise, como os elementos distintivos
40

 da identidade territorial a serem 

levantados nos processos comunicativos das festividades, bem com a delimitação do objeto e 

universo pesquisado. 

Entendemos que a investigação origina-se em questionamentos da vivência na Quarta 

Colônia, no papel de cidadãos e consumidores dos seus atributos simbólicos. Ou seja, ao 

participarmos de algumas festividades deste território, fomos instigados em relação à 

consciência dos atores locais da potencialidade das festas para construir identidade territorial, 

ou mesmo, de pensá-las estrategicamente em busca do desenvolvimento territorial. Diante da 

percepção e uso de elementos identitários do território, ou diante do descaso com esses 

elementos de identificação, o olhar do senso comum foi substituído pelo olhar da investigação 

científica.  

                                                           
39

Não disponibilizamos neste trabalho o roteiro de observação participante (com descrição de elementos a serem 

elencados) nas festividades, porque na segunda festividade observada constatamos a dificuldade de seguir um 

roteiro pré-estabelecido e comum a todos os momentos festivos diante da diversidade e peculiaridade de cada 

festa. Diante disto, não seguimos roteiros e a observação pautou-se pela percepção da pesquisadora, a qual foi 

condicionada pela lente teórica proposta. 
40

 Termo adotado de Vendruscolo (2009). 
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Como afirma Minayo (1994, p. 17) “nada pode ser intelectualmente um problema, se 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da investigação 

estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas”. 

Percebíamos a valoração das festividades na Quarta Colônia, seja através dos meios de 

comunicação ou pelo comportamento dos atores sociais no próprio momento extraordinário, 

como algo além do divertimento. Na fase exploratória, levantamos que as festividades são 

reconhecidas pelos atores sociais em seus discursos cerimoniais como importante elemento 

voltado para o turismo e para o desenvolvimento da Quarta Colônia.  

Em contraponto, parecia-nos que mesmo com este reconhecimento, os seus 

organizadores nem sempre denotavam nas festividades, de forma estratégica, os elementos 

identitários do território. Assim, surgiu o interesse de desenvolver mais conhecimentos na 

intersecção entre comunicação social e identidade territorial através das festividades da 

Quarta Colônia, o que originou o projeto desta tese e deriva, hoje, no caminho metodológico 

percorrido e nos resultados, os quais, mesmo que provisórios diante da complexidade e 

dinâmica das ciências sociais apresentam uma abordagem original, histórica e socialmente 

situada, da temática delimitada.  

 

 

5.1 Postulado teórico que conduz o método de análise  

 

 O postulado teórico que conduz esta pesquisa estrutura-se na articulação das noções: 

identidade, midiatização e festividade. Podemos dizer que a intersecção entre as noções 

constitui-se como uma lente de análise, visto que nos orienta em todas as fases do estudo. Esta 

organização induz à articulação de técnicas de pesquisa que possibilitam e visam contemplar 

as especificidades dos pressupostos teóricos. 

Seriam possíveis estudos com cada uma das noções operacionais de forma 

independente das demais. Ao mesmo tempo, é presumível que duas delas se relacionem e 

resultem em outros objetos de pesquisa. Porém, nosso estudo estrutura-se na inter-relação 

simultânea entre as três noções, conforme demonstramos através da figura 5.1 abaixo, na qual 

o centro da ilustração representa a sobreposição teórica proposta. 

A identidade é a questão central, o que se busca de mais profundo no objeto de 

pesquisa que é constituído e demarcado por processos sociais e comunicativos. A festividade 

define-se como este objeto, condicionada pela midiatização e sendo o cenário para o 
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fenômeno analisado: a construção de sentidos de identidade territorial a partir de processos 

midiatizados promovidos pela festividade. 

 

 

 

Figura 5.1 - Inter-relação teórica que conduz o método da pesquisa 
 

 

 

Apresentamos o postulado desta forma, com a intenção de explicitar a teia teórica 

construída e o raciocínio dos pesquisadores no levantamento e análise dos dados. Neste 

estudo, a dissociação de um dos eixos da intersecção promoveria a desconstrução da 

problemática que se investiga, bem como, da rede teórica concebida. Além disto, a presença 

simultânea dos eixos incide em inter-relação e influências mútuas, mesmo quando estão 

presentes e visíveis de forma desagregada no cotidiano empírico. A lente analítica é focada na 

associação entre a identidade territorial, as festas e a midiatização.  

Escolhemos esta figura de diagrama para representar a proposta teórica que orienta os 

passos metodológicos: a inter-relação e a interdependência das noções são o que podem 

contribuir, ou não, ao desenvolvimento territorial. A exaltação da identidade territorial em 

processos comunicativos midiatizados da festividade tende a dar visibilidade a elementos 

distintivos com potencial para mobilizar grupos e públicos que os promovem e reconhecem. 

Esta interdependência também acaba por delimitar o postulado teórico, visto que a festividade 

é apenas uma das formas de se trabalhar identidade territorial. Ainda, a comunicação compõe-

se como um dos processos que podem ser dinamizados em uma festividade para abordar os 

elementos identitários de um território. Não se almeja abarcar a totalidade das noções, mas 

sim, o que resulta de mínimo e profundo na inter-relação entre elas.  
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A identidade territorial institui-se pelos seus atributos materiais e imateriais que são 

apresentados e representados em suas relações comunicativas. As formas de comunicar 

garantem a exteriorização e afirmação destes predicados, sendo que sua representação 

possibilita o designio de sentidos próprios a quem comunica. Simultaneamente à evolução do 

sujeito do iluminismo, para o sujeito sociológico, ao sujeito pós-moderno, o formato de 

comunicação transforma-se em sintonia com as concepções de identidade de cada tempo e, 

nessa evolução conjuntural, as próprias festas tem suas relações comunicativas alteradas.  

Da concepção de interação estudada pelos interacionistas simbólicos ao meio é 

mensagem ou o meio como extensão do homem, de McLuhan (1971), alcançamos a 

compreensão de que as interações da sociedade contemporânea são estabelecidas ou 

condicionadas pelos meios de comunicação e sua funcionalidade, ou seja, a midiatização, a 

qual é definida teoricamente por Sodré (2002). Assim, ao seguir esta lógica, consciente ou 

inconscientemente, os atores sociais podem atuar como medium ou estabelecer processos 

comunicativos e sociais que operem como medium e construam o território nesta dinâmica. 

A ambiência midiatizada que permeia a sociedade contemporânea tem como elementar 

o medium, sendo este definido como os fluxos comunicativos estruturados com influência das 

tecnologias e do mercado. Das relações sociais reconhecidas como interações pelos 

interacionistas simbólicos, às interações definidas pelos meios técnicos, vivemos hoje uma 

perspectiva em que as interações entre indivíduo e sociedade, além de serem em grande parte 

estabelecidas pelos meios de comunicação, são condicionadas por eles, mesmo quando nos 

comunicamos sem a incidência direta da técnica. Esta é ambiência a que se refere Sodré 

(2002), pois nos apropriamos de uma estética, de um ritmo e de um valor tangível e intangível 

ligado ao mercado; e, como um reflexo das molduras midiáticas, adaptamos a nossa 

comunicação a esta lógica fluida e incisiva. 

Mas, as características da sociedade midiatizada, ao mesmo tempo em que 

condicionam, ampliam a quantidade e diversidade de atores sociais que se apropriam de 

meios e estratégias de visibilidade antes inacessíveis ou inexistentes em seus contextos. 

Diante disto, configura-se a potencialidade das relações midiatizadas para a construção da 

identidade pretendida, visto que a identidade territorial visa o que o território quer tornar-se, 

independente de ser ou não uma estratégia planejada de desenvolvimento. As materialidades 

visibilizadas nas ações midiatizadas de uma festividade reflete aquilo que o público, que 

comunica, quer representar de si e do seu espaço social. Os próprios grupos em sua 

festividade apropriam-se de formas de comunicar que exaltam e valorizam a sua identidade, 

mobilizam forças e demarcam sua existência e seus sentidos em um movimento contrário à 
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tendência de massificação e debilidade cultural, geralmente prevista diante da globalização. 

Ao comunicar suas especificidades garantem sua diferenciação e valoração no contexto atual. 

A identidade territorial, como uma categoria de identidade
41

 e enquanto um conjunto 

de subjetividades e atributos materiais e imateriais pode, ou não, constituir-se como uma 

estratégia em nome do desenvolvimento. Para que uma ação ou elemento seja estratégia ou 

estratégico, depende do planejamento de seus meios e condições disponíveis em busca de um 

objetivo específico em dada conjuntura social, econômica e política. 

As subjetividades que constituem a identidade de um território são representadas em 

materialidades comunicativas, como símbolos, canções, traços étnicos, roupas típicas, 

temperos e receitas gastronômicas. Já os atributos materiais, que são elementos identitários, 

como a natureza, as caracterizações geográficas e arquitetônicas, geralmente são adjetivados 

tornando-se uma abstração valorativa intangível do território. Neste ir e vir, entre o tangível e 

o intangível, a identidade territorial estabelece seus contornos em categorias e elementos 

distintivos diante da alteridade. 

A organização destes atributos em elementos distintivos de fácil reconhecimento e 

assimilação, mesmo sem um planejamento metódico em busca do desenvolvimento, pode ser 

considerada como uma estratégia de visibilidade em busca de legitimação social, ou, 

simplesmente, de maior reconhecimento. Tal visibilidade e reconhecimento, em um contexto 

midiatizado, tende a contribuir positivamente para o desenvolvimento territorial. 

Os elementos distintivos de identidade, enquanto caracterizações da identidade 

materializadas para comunicar o sentido do território, geralmente são instrumentalizados em 

processos comunicativos, como marcas, selos, indicações geográficas e festividades. Em 

nosso estudo, a festividade define-se como um instrumento multifuncional, pois ao mesmo 

tempo em que é um elemento que representa a identidade territorial da Quarta Colônia, 

também é um suporte que operacionaliza outros elementos identitários a partir de variadas 

formas de comunicar. 

A festividade é um encontro de pessoas em torno de objetivos comuns ou semelhantes. 

Este encontro tem uma dimensão social e uma dimensão técnica, as quais estão ancoradas 

neste estudo em pressupostos sociológicos e na concepção da festa como uma estratégia de 

comunicação em busca de fortalecimento da identidade e composição da imagem territorial 

diante dos públicos. As duas dimensões são indissociáveis e construtoras de identidade. 

                                                           
41

 Consideramos que existem dimensões identitárias diferenciadas, por exemplo: identidade pessoal, identidade 

organizacional, identidade nacional, identidade etno-cultural, identidade territorial, etc. 
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Porém, quando planejadas em harmonia podem habilitar de forma mais direcionada, os 

sentidos de identidade territorial como uma estratégia em nome do desenvolvimento. 

Apreciamos também a festividade como um acontecimento mediador, através das suas 

comunicações, entre o território e os seus públicos. A mediação pode ser de caráter simbólico, 

social e econômico; sendo especialmente importante para esta pesquisa as mediações 

simbólicas referentes aos sentidos dinamizados nos processos comunicativos acerca da 

identidade territorial. A festividade dá visibilidade à identidade além de impulsionar 

negociações entre os sentidos percebidos e estimulados pelo território acerca de si, tanto na 

festa como em meios externos ao momento extraordinário. 

As ações e materialidades comunicativas da festa são midiatizadas porque seus 

procedimentos são permeados e condicionados pela ambiência caracterizada pelas tecnologias 

da informação e comunicação, pela lógica de mercado e pela dinâmica em rede dos 

relacionamentos sociais. Neste ponto de vista, a combinação destes fatores qualificam as 

festividades e a identidade territorial e podem influenciar o desenvolvimento de forma ampla, 

visto que, como consequências positivas e relativas às formas de comunicar, pode 

descentralizar as fontes de informação e o exercício de poder pelas novas visibilidades que 

possibilita. Em tempo, as relações de poder continuam sendo exercidas em atuações no 

território, umas com mais força do que outras, mas que podem se articular em resistência aos 

poderes externos.  

Estas três características da midiatização (lógica de redes, de mercado e emergência 

das TICs), ao estruturarem uma esfera de representação em variados suportes, contribuem 

para a construção de sentidos de identidade de um território. Esta construção, pela fluidez das 

relações comunicativas que a midiatização dita através da sua funcionalidade e dos contornos 

dos seus suportes tecnológicos, resulta em identidades fragmentadas e efêmeras, em acordo 

com que os teóricos afirmam sobre a identidade pós-moderna. Implicações que consideramos 

como favoráveis ao desenvolvimento de abordagem territorial, pois quanto mais pluralidade 

de sentidos, mais indícios de que os grupos que compõem o território se apropriam das novas 

formas de comunicar e de conhecer e mais angariam espaço na esfera de representação. 

A fragmentação da identidade, ou, a sua constituição como mosaico poroso, não é 

negativa. O que se estabelece como contraproducente à identidade considerada como uma 

estratégia é a existência de narrativas independentes, isoladas, concorrentes e que invalidam 

umas às outras. Enquanto estratégia em nome do desenvolvimento, a pluralidade de sentidos 

de identidade territorial requer um fio condutor que demonstre onde estão e quem promove os 

sentidos invisíveis em determinadas festividades, encaminhando links de um sentido ao outro 
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e construindo a narrativa como um todo, fluente e mutante. A conexão do hipertexto, ou seja, 

textos constituídos por links que remetem a outros textos e resultam em uma narrativa, ou 

mesmo a narrativa transmidiática já referenciada, refletem a lógica de narrativa 

contemporânea e são adequadas para a reflexão da construção identitária territorial através das 

festas de forma estratégica. 

As formas de comunicar transformam-se em conformidade com as concepções de 

identidade diante dos desafios da sociedade em rede e incidem de forma específica em cada 

território. Emergem modelos próprios de desenvolvimento territorial pautados pela 

valorização da diversidade e peculiaridades que possibilitam uma (re)construção identitária. 

Neste sentido, na Quarta Colônia, a identidade ligada à italianidade passa ser substituída, 

fragmentada ou complementada pela identidade da multietnicidade, ao menos nos materiais 

comunicativos estudados para a elaboração desta teia teórica. O que pressupõe o interesse em 

um reposicionamento de valores e elementos distintivos diante do contexto atual. E, para esse 

reposicionamento, são imprescindíveis os processos comunicativos que visibilizem os novos 

sentidos e os legitimem socialmente. 

A festividade e seus atores podem atuar como medium. Tal possibilidade determina a 

problemática desta investigação, ou seja, como as festividades da Quarta Colônia são 

midiatizadas e de que forma contribuem para a construção de sentidos de identidade deste 

território. A própria festividade pode compor-se como uma arena para os sentidos em jogo e 

através de suas estratégias comunicativas servir de referente em processos de identificação. 

Quanto mais os elementos distintivos estiverem representados e visíveis, mais estarão 

disponíveis para identificação e reconhecimento pelos públicos. 

A partir da disponibilidade de elementos distintivos a identidade é construída e através 

dela o território é delineado. A comunicação e as relações midiatizadas atuam como 

reguladoras e indutoras dos sentidos de identidade almejados pelo grupo. Por isso, exercem 

poder e visam disciplinar as representações do território de acordo com os signos dispostos 

nas materialidades comunicativas. Esta organização comunicativa, em muito, tende a estar em 

acordo com a mercadificação das formas simbólicas elementares e distintivas da identidade 

territorial, logo, são condicionadas também pelo mercado e seus interesses. 

O território então, mesmo na delimitação deste estudo dada pelas festividades e 

sentidos de identidade territorial promovidos por ações de comunicação midiatizadas, segue a 

premissa de ser resultado de jogos de poder e de responsabilidades institucionais estáveis, ou 

seja, dos papéis funcionais exercidos pelos atores sociais. É decorrência de interações, dentre 

elas as mediadas tecnologicamente e dependentes do mercado e da fluidez em rede. A rede 
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influencia até mesmo a superação da dicotomia entre rural e urbano, conectando as esferas em 

elementos inter-relacionados e dependentes enriquecedoras do tecido social. 

Consideramos que, em grau não determinado, as festas são formadas por ações e 

materialidades comunicativas midiatizadas que contribuem para a construção de sentidos de 

identidade territorial. Esta contribuição é variável e depende da apropriação da lógica 

midiatizada nas ações comunicativas que envolvem a organização e a promoção da festa. 

Além disto, depende do quanto a construção da identidade territorial constitui-se ou é 

reconhecida como estratégia potencial em nome do desenvolvimento pelos atores sociais que 

organizam e que participam da festividade.  

 

 

5.2 Contexto de pesquisa: a trajetória histórica do território Quarta Colônia 

 

Este subcapítulo tem o objetivo de compreender, brevemente, o contexto histórico que 

permeia a Quarta Colônia - RS, especialmente ligada à imigração italiana. Para isso, 

realizamos pesquisa bibliográfica com base nas obras de De Boni e Costa (1982), Santin 

(1986) e Zanini (2006). Em complemento, observamos a Quarta Colônia atual, como sendo 

redefinida discursivamente como um território de diversidade étnica e pluralidade cultural. 

 Além da redefinição discursiva, a sua delimitação geográfica é ampliada passando a 

comportar outros municípios devido à sua proximidade e relevância para o Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (Prodesus) desenvolvido pelo Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável da Quarta Colônia (Condesus). Neste sentido, visamos compreender o Consórcio, 

sua proposta e sua constituição diante dos pressupostos de desenvolvimento territorial a partir 

de pesquisa bibliográfica, utilizando especialmente estudos científicos que já abordaram o 

contexto investigado, como por exemplo, Froehlich (2010) e Vendruscolo (2009). 

A narrativa de uma nação, como discutida a partir de Hall (2000), no primeiro capítulo 

desta tese, trata-se de como a comunidade e sua história são contadas na literatura, na mídia e 

na cultura popular. Entendemos que o mesmo processo ocorre em territórios, com escala 

menor que uma nação. Tal narrativa é híbrida, são histórias, cenários, eventos e símbolos, em 

sua maioria com grande carga estética, que representam as experiências compartilhadas, as 

perdas e as vitórias da comunidade. 

As diferentes narrativas podem dar ênfase na origem e no resgate de valores 

tradicionais em contraponto à compressão espaço-tempo que agrega aos processos sociais o 

caráter mutável e efêmero. Porém, é nessa condição efêmera de social, que emergem os mitos 
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fundacionais como um resgate do vivido para cultivar a esperança nos dias atuais. A etnia e a 

religiosidade são características relevantes da Quarta Colônia, elementos estes dinamizados 

nas festividades como recursos ativos específicos. Esses elementos que representam o 

território Quarta Colônia, e, na atualidade podem ser contemplados diante da lógica cultural 

midiatizada (FROEHLICH, 2010).  

Como o território é construído por diversas narrativas, nosso estudo se limita a analisar 

a narrativa contida em processos comunicativos midiatizados, que permeiam algumas das 

festas midiatizadas da Quarta Colônia. Essas festas acionam bens intangíveis, como a 

gastronomia, os quais atuam com mais adaptabilidade, no contexto deste estudo, como 

recursos ativos da lógica midiatizada contemporânea, porém, que neste território vêm 

usualmente acompanhado da qualificação étnica e religiosa. 

Mesmo que o foco da pesquisa seja as festividades, seus meios e discursos, 

consideramos imprescindível compreender historicamente, ainda que de forma breve, a 

Quarta Colônia, que na verdade é, em sua gênese, a Quarta Colônia de Imigração Italiana do 

Rio Grande do Sul.  Assim, a partir de um breve apanhado histórico, passamos a situar a 

Quarta Colônia contemporânea, a qual se caracteriza pela diversidade cultural e étnica. A 

narração territorial referenciada pode representar uma passagem da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana, com fronteiras étnicas e geográficas delimitadas, para uma Quarta Colônia 

que estende seus limites (ou reintegra parte do que foi separado, como veremos no decorrer 

do texto), seja pela expansão geográfica que passa a referenciar, seja pela influencia dos 

processos econômicos globais nas territorialidades locais, como apresentamos a seguir. 

Durante o século XIX, as mudanças socioeconômicas provocadas pelo sistema 

capitalista de produção, na Europa, levaram a um processo intenso de emigração, devido às 

suas implicações para a produção agrária, em especial, na Itália. Em 1870, na Itália, concluía-

se a unificação de pequenos reinos e principados, derrubando-se fronteiras e alfândegas, 

constituindo-se um único país. Esta transformação, de acordo com De Boni e Costa (1982), 

foi movida pela afirmação do capitalismo e, consequentemente, pela necessidade de 

escoamento da produção industrial.  

Nesse contexto da então recente unificação italiana, a oferta de produtos 

industrializados aumentou significativamente, impulsionada pela queda das barreiras 

alfandegárias. Ao agricultor, ainda com o modelo artesanal de produção, restava ficar no 

campo. Porém, alguns produtos vindos de fora da Itália, como o trigo, entravam no país com 

um custo menor que o comercializado pelos produtores locais. Aliado a isso, somam-se 
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sucessivas colheitas frustradas, elevação das tarifas alfandegárias para os produtos agrícolas e 

a má distribuição de terras.  

Algumas pessoas produziam em lotes tão pequenos de terra que a colheita não garantia 

a sobrevivência. Deste modo, eram obrigados a arrendar outros campos e a moeda de troca era 

o trabalho, o dinheiro e até produtos. Diante dessa situação, a sobrecarga de trabalho e a 

situação de miséria levavam à subnutrição e, por consequência, à proliferação de doenças. A 

Itália encontrava-se à beira de um colapso, devido às pressões sociais que, cedo ou tarde, 

resultariam em uma revolução motivada pela necessidade de uma reforma estrutural. 

Consequentemente, ante a esta situação, a emigração em massa se apresentou como solução.  

A vinda para a América tinha por objetivo deslocar a massa de mão-de-obra excedente 

italiana. Por outro lado, com a proibição do tráfico de escravos, no ano de 1850, a vinda de 

imigrantes europeus para o Brasil surgia como uma oportunidade para evitar o declínio da 

produção agrária. Houve uma primeira tentativa do governo para atrair os imigrantes 

italianos, através da criação da Lei-Geral 601 de 18.09.1850
42

 (BRASIL, 1850), garantindo-

lhes alguns benefícios (DE BONI; COSTA, 1982). No entanto, Argentina e Estados Unidos 

continuavam sendo os preferidos. Até que, em 1867, o governo ampliou os benefícios aos 

imigrantes e estes começaram a vir em grande número. 

Na Itália, já eram frequentes os movimentos emigratórios sazonais para os países 

vizinhos, para trabalhar na agricultura e na construção de ferrovias, assim como para a 

América, ainda que em menor escala. Mas, a partir da década de 80 do século XIX, o fluxo de 

emigrados italianos para a América aumentou em progressão geométrica (DE BONI; COSTA, 

1982). Estima-se que cerca de 1,5 milhões de imigrantes italianos entraram no Brasil entre o 

último quarto do século XIX e as primeiras quatro décadas do século XX. 

Foi nessa época que chegaram ao Rio Grande do Sul as primeiras levas de imigrantes 

italianos. Data-se mais de cem anos desde o princípio dessa imigração, que teve reconhecida 

importância para o desenvolvimento econômico, cultural e político para o Estado do Rio 

Grande do Sul. Assim como os imigrantes italianos, alemães, poloneses e açorianos também 

ocuparam o solo rio-grandense e têm sua importância na formação do Estado. 

A vinda dos imigrantes italianos era alimentada por um ideal de libertação e de dias 

melhores, diante da situação de penúria em que viviam na Itália. Em meio à falta de 

perspectivas na terra natal, do medo em relação às incertezas da aventura, nasceu a esperança 

de um recomeço mais próspero na América. Por trás da decisão pela partida ou pela 
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Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Disponível em: 

<http://lhists.blogspot.com/2007/10/lei-n-6011850-terras-devolutas-do.html>. Acesso em: 01 mar. 2011. 
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permanência na Itália, estavam as particularidades de cada contexto familiar. Para muitos, não 

havia o que ponderar, só restava partir. Cabia aos demais equilibrar no imaginário as 

angústias de um paradoxo iminente: de um lado, o medo da pobreza absoluta e, do outro, o 

sonho de prosperidade, sem ter noção do que de fato viria pela frente. Em comum, a ambição 

de ter a própria terra, de conduzir a própria vida. Esta ambição, quase uma obsessão, era 

sabida pelos promotores da imigração e, por isto, se tornou um argumento muito explorado 

para atrair mais interessados (SANTIN, 1986).  

Não bastassem as dificuldades vividas no país natal, aqueles que emigraram 

encontraram nos navios condições tão precárias quanto às vivenciadas pelos escravos. 

Inicialmente, a viagem de navio era custeada pelo Brasil, assim como os deslocamentos 

internos. As duas primeiras colônias criadas pelo Presidente da Província de São Pedro do Rio 

Grande do Sul, em 1870, foram “Dona Isabel (que a República rebatizou posteriormente 

como Bento Gonçalves) e Conde D’Eu (Garibaldi), localizadas na Serra Geral, ao longo do 

caminho que levava do rio Maratá ao Rio das Antas” (DE BONI; COSTA, 1982, p.72). Dois 

anos depois, o governo imperial retomou para si a colonização das duas colônias já 

referenciadas, que continuavam quase sem ocupação, além de ter criado a terceira colônia, 

denominada Fundos de Nova Palmira (que depois passou a ser chamada de Caxias), e a 

quarta, com o nome de Silveira Martins (DE BONI; COSTA, 1982).   

A Colônia de Silveira Martins, localizada na região central do Rio Grande do Sul, é hoje 

mais conhecida como Quarta Colônia. A data exata da chegada da primeira leva de imigrantes 

italianos ainda não é consensual, mas ocorreu entre os anos de 1877 e 1878. Zanini (2006) 

descreve que, em sua chegada à terra que tentariam ocupar, encontraram imigrantes polacos 

partindo, devido ao sofrimento causado por doenças contagiosas, naquele mesmo local.  

Santin (1986) assinala que a colônia de Silveira Martins abrigou o contingente de 

imigrantes tratado com mais descaso pelas autoridades provinciais. Para os cônsules italianos, 

pertencentes à nobreza, os imigrados eram vistos como gente pobre, impertinente, sem 

instrução e que, em sua ignorância, não merecia ser tratada como cidadã.  

Por essa razão o descaso, tanto na Itália, quanto na chegada dos imigrantes ao Brasil. 

Inicialmente instalados no barracão de Val de Buia, foi somente a partir da morte de 400 

pessoas, vitimadas por uma doença desencadeada pelas péssimas condições de higiene no 

barracão (ZANINI, 2006) que se aceleraram as providências para a demarcação das terras. 

De acordo com Santin (1986, p. 22), “Santa Maria não registra em seus anais nenhuma 

iniciativa para socorrer os miseráveis pestilentos”. Além do descaso dos gaúchos e das 
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autoridades da Província com os recém-chegados, a colônia de Silveira Martins ficou ainda 

mais isolada pela falta de conexão geográfica com os demais núcleos de imigrantes. 

Santin (1986, p. 23) relata ainda que “Silveira Martins foi a quarta colônia, fundada em 

1877 por decreto imperial, destinada a receber imigrantes italianos com o objetivo de povoar 

uma área devoluta pertencente ao governo imperial, seguindo a mesma política de ocupação 

das demais colônias”. Fato é que as primeiras quatro levas somaram 1500 imigrantes, 

inicialmente lançados ao descaso, como já mencionado. Superado este estágio crítico, fora 

traçada sua primeira sede, as terras foram sendo demarcadas e, aos poucos, com trabalho e 

organização, a colônia passou a se desenvolver.  

Ao receber os lotes, os colonos também recebiam suas ferramentas de trabalho e 

sementes para iniciarem o cultivo (ZANINI, 2006). Apesar dos relatos empolgantes após a 

primeira visita da Corte, que descreviam situação privilegiada da colônia frente às coirmãs, o 

ritmo de desenvolvimento não acompanhou o das demais (SANTIN, 1986). Diante de todos 

esses aspectos, a religiosidade se tornou um elemento importante para a manutenção e 

renovação das esperanças de prosperidade. Não apenas o catolicismo, mas também as 

superstições e a crença em forças sobrenaturais. Isto explica a construção de capelas e 

monumentos religiosos, pois diante da sensação de abandono quando da sua chegada, 

acreditavam mais na força divina do que na fraternidade humana (SANTIN, 1986). 

A religiosidade também foi fundamental para o processo de enraizamento dos italianos 

em solo brasileiro, permitindo a identificação de vínculos entre as duas pátrias. Na chegada ao 

Brasil, as diferenças culturais dos imigrantes, vindos de diversas regiões da Itália, foram 

desconsideradas. Diante deste contexto, a religiosidade foi um elemento essencial de distinção 

e afirmação da identidade italiana dos imigrantes, que tinham dialetos, alimentação e 

costumes distintos e, em comum, o catolicismo e a condição de emigrados (ZANINI, 2006). 

De emigrados da Itália, passaram a desbravadores e civilizadores de locais onde, até 

então, só havia mata. Em pouco tempo, quitaram as dívidas das terras com o governo 

brasileiro. Já em 1888, Silveira Martins deixa de ser colônia e seu território é subdividido 

entre as cidades de Santa Maria, Júlio de Castilhos e Cachoeira do Sul. Conforme consta, 

diante da discordância dos descendentes dos imigrantes, no ano de 1898, uma comissão de 

moradores de Silveira Martins foi até o governo do Estado para reivindicar a criação de um 

novo município, que abrangesse os territórios dos atuais municípios de Faxinal do Soturno, 

Dona Francisca, Silveira Martins, Núcleo Norte (Ivorá) e dos distritos de Arroio Grande e 

Vale Vêneto. A solicitação foi negada por duas vezes, em 1898 e em 1963. A esta divisão se 
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atribui uma das causas de Silveira Martins não ter atingido o mesmo desenvolvimento de 

Caxias do Sul, a pérola das colônias (ZANINI, 2006). 

Desde os primórdios da ocupação italiana na ex-colônia de Silveira Martins, houve um 

grande movimento migratório de imigrantes para os distritos do município de Santa Maria, 

em especial Arroio Grande e Estação Colônia (hoje Camobi), principalmente pela 

proximidade das vias pelas quais o trem passava e pela busca por melhores condições de vida. 

Silveira Martins permaneceu distrito de Santa Maria até 1987, quando da sua emancipação 

(ZANINI, 2006). 

De acordo com Santin (1986), os valores de coragem, de desbravamento, de trabalho e 

de luta que os imigrantes italianos manifestaram, especialmente na transição de emigrantes a 

proprietários de terras, permanecem vivos nas representações dos seus descendentes, que 

tratam de alimentá-las através de festas, canções e obras literárias, que de certa forma 

cristalizam os valores associados à figura mítica dos antepassados. Em contrapartida, a figura 

heroica do imigrante não se estende ao território de Silveira Martins da mesma forma que 

Caxias do Sul, devido a não ter tido o mesmo desenvolvimento industrial e econômico. 

Porém, na atualidade podemos perceber certo resgate dos ideais heroicos da imigração 

nas festividades e seus processos comunicativos. Em termos empíricos, destacamos que a 

Quarta Colônia é um território com elevado número de festividades caracterizadas 

especialmente pela religiosidade e pela gastronomia. Nessas festividades reconhecemos o 

cruzamento de ideais históricos, como os apresentados a partir de De Boni e Costa (1982), 

Santin (1986), Zanini (2006) e, com os sentidos dinamizados na atualidade, especialmente 

através do que se propõem os Municípios que compõem este território hoje, unidos através do 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia. 

A Quarta Colônia tem sua história atual influenciada pela constituição, em agosto de 

1996, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia-RS que surge para 

executar o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (PRODESUS, 1995). 

Os nove municípios da região central do estado do Rio Grande do Sul que compõem o 

Condesus são: Silveira Martins, São João do Polêsine, Ivorá, Nova Palma, Faxinal do 

Soturno, Pinhal Grande, Dona Francisca, Restinga Seca e Agudo. Destes, os primeiros sete 

municípios citados configuram o que historicamente é conhecido como a Quarta Colônia 

Imperial de Imigração Italiana do RS, constituída no decorrer do ano de 1878, procedentes da 

região do Vêneto - província de Treviso - no norte da Itália. Restinga Seca e Agudo, onde a 

colonização se deu com predominância da etnia alemã, embora também haja muitas famílias 

de origem italiana, figuraram no Condesus devido a sua proximidade geográfica e semelhança 
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agroecológica com os municípios da Quarta Colônia, além da relevância econômica destes 

municípios.  

De acordo com Vendruscolo (2009), quem participou do processo político-

administrativo de constituição do Prodesus e do Condesus não reconhece a união dos 

municípios de colonização italiana com os municípios de colonização germânica como um 

limite ou um problema ao desenvolvimento, ao contrário, a diversidade étnica constitui-se 

como um elemento da identidade territorial que se busca.  

São membros deste Consórcio os prefeitos desses municípios com função de cumprir 

as premissas do Prodesus. Enquanto associação civil, o Consórcio é pessoa jurídica de direito 

privado e sem fins econômicos com intuito de promover o debate, o planejamento e a 

execução de ações com visem o interesse da região e a integração dos municípios 

consorciados. Atualmente, o Prefeito de Agudo-RS, Senhor Ari Alvez da Anunciação, é 

Presidente do Consórcio e o Senhor José Itaqui é o Secretário Executivo.  

Em agosto de 2011, o Condesus completou quinze anos de constituição
43

. Entendemos 

que o Consórcio, ou os municípios que compõem o Consórcio, promovem ações com objetivo 

de afirmar uma identidade territorial como suporte ao desenvolvimento territorial. Conforme 

constata Vendruscolo (2009, p. 80): 

 

[...] as ações e projetos têm sido pensados e realizados em conjunto pelos atores 

políticos, o que é reconhecido por estes como a principal possibilidade para o 

desenvolvimento da microrregião. Diversos projetos vêm sendo realizados ao longo 

da constituição do Condesus, mobilizados por um espírito de cooperação e de 

sentimento de territorialidade. Projetos de sinalização turística, de educação 

ambiental e patrimonial, de capacitação e incentivo à agroindustrialização, bem 

como de formação de cooperativas de comercialização como a ‘Rede da Casa’. Os 

projetos passaram a ser pensados em nível territorial adquirindo maior força e 

reconhecimento em nível estadual e federal. 
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 O Senhor José Itaqui, participou do processo de constituição do Projeto de Desenvolvimento Sustentável da 

Quarta Colônia a partir do Projeto de Identidade desenvolvido em Silveira Martins-RS, no início da década de 

1990, coordenado por ele, conforme relata no Caderno Quarta Colônia nº 216 de 2011: “Entre 1989 a 1996, nos 

governos de Cleomar Balen e Carlos Alberto Brandão, tive a oportunidade e a honra de projetar e coordenar a 

execução de uma política cultural denominada Projeto Identidade. Entre as suas linhas de ação estavam os 

projetos: Filós Culturais, Fóruns de Cultura da 4ª Colônia, Festivais do Jogo da Mora, Inventário do Patrimônio 

Edificado de Silveira Martins, Identificação das Fontes Históricas de Silveira Martins, Recuperação da Capela 

do Rosário, Estudos Arqueológicos e demarcação do Cemitério da Val de Buia, Programa Regional de 

EducaçãoPatrimonial da Quarta Colônia, Área Prioritária da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Projeto 

de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia - Prodesus/QUARTA COLÔNIA. Este último, como já 

havia ocorrido com o Projeto de Educação Patrimonial da Quarta Colônia, o Prodesus se dirigiu à integração, 

desde ponto de vista legal, dos municípios de colonização italiana (Silveira Martins, Ivorá, Faxinal do Soturno, 

Nova Palma, Dona Francisca e São João do Polêsine), alemã, Agudo (que estão também em Dona Francisca, 

Nova Palma e Restinga Seca) e portuguesa Restinga Seca e Pinhal Grande, mas que têm uma forte presença 

italiana. Este projeto trouxe consigo um instrumento de gestão que poucos obtiveram em conta e que é o 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), entidade que no dia 05 de agosto de 

2011 fará 15 anos” (CADERNO QUARTA COLÔNIA, 2011). 
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Em resumo, concebe-se que os projetos planejados e executados de forma integrada 

pelos municípios são fortalecidos e ganham representatividade estadual e federal ao angariar 

apoio político e financeiro, seja do Governo ou de outras instituições de fomento ou 

apoiadoras. A cooperação e a territorialidade atuam como diretrizes dessa integração. Muito 

deste espírito é divulgado nos processos e materialidades comunicativas da Quarta Colônia 

que são dinamizados pelo Condesus. 

Já como resultados de nossa pesquisa, destacaremos aqui alguns processos 

comunicativos que caracterizam a Quarta Colônia contemporânea
44

. Entre os principais 

processos comunicativos geridos pelo Consórcio que contribuem para a construção identitária 

do território, destacamos a logotipia, do Condesus e da Quarta Colônia, o portal da internet 

www.quartacolonia.com.bre o Caderno Quarta Colônia, que é um encarte comercial 

distribuído semanalmente nos Jornais Diário de Santa Maria e Zero Hora. Abaixo, 

apresentamos a logomarca do Consórcio (figura 5.2): 

 

 

 

Figura 5.2 - Logomarca do Condesus 

Fonte: Portal Quarta Colônia (2011) 

 

 

A logomarca do Consórcio é constituída no signo árvore, que de imediato remete à 

natureza do território, bem como às raízes que remete à tradição, ambos são elementos 

identitários. Além da natureza a árvore remete aos antepassados, aos ascendentes e 

descendentes, devido à árvore genealógica de uma família. A cor verde da árvore tende a 

remeter à sustentabilidade, conceito usual e adjetivo ao desenvolvimento na década de 1990, 

da mesma forma que traz o sentido de esperança e de futuro a partir das ações que tiverem o 
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Optamos por deslocar estas análises preliminares para o capítulo que apresenta a metodologia para descrever 

melhor o contexto em que se insere o fenômeno investigado. Ressaltamos que esta reflexão analítica foi 

realizada na fase exploratória da pesquisa.  

http://www.quartacolonia.com.br/
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carimbo ou o aval do Consórcio. O verde conforme Kreutz (2001, p. 10) remete à “paz, saúde, 

ideal, abundância, natureza, tranqüilidade, esperança”, e, geralmente, é utilizado em 

organizações que pretendem estimular o público a reagir, a mobilizar-se. 

Os signos linguísticos têm o formato de um carimbo que marca essa natureza e 

tradição. Percebemos que não há folhas na árvore, há gotas, como um fluido que representa 

atores sociais que se inter-relacionam, a água, além de matéria essencial à vida, remete à 

fluidez e à flexibilidade que requer um projeto de desenvolvimento na atualidade. 

No seu conjunto, podemos considerar que na logomarca o desenvolvimento está em 

erupção, ou, que o Condesus é o impulso para o desenvolvimento, já que o carimbo é o sinal 

distintivo que marca esta erupção. Porém, o carimbo, ao mesmo tempo em que positiva o 

território, pode excluir atores ou ações que não o tem, do processo de desenvolvimento 

territorial. 

A logomarca do Consórcio é adequada à proposta na medida em que sua cadeia de 

signos engloba elementos e sentidos em geral, comuns a todos os atores: árvore, natureza e 

genealogia, água, fluidez, raízes, tradição e impulso ao desenvolvimento. Pretende-se como 

prerrogativa do desenvolvimento na integração de atores políticos - administrativos, mas 

exclui quem não reconhece o Consórcio ou Poderes Executivos Municipais, já que não há 

representantes da esfera civil.  

As qualidades do território representadas nesta logomarca, à medida que é líquida 

perpassam as tradições, a riqueza cultural e os sítios de grande relevância científica, onde 

foram encontrados fósseis de vertebrados e botânicos do período Triássico
45

, Médio e 

Superior. Além disso, é Área Prioritária da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

preservando importantes fragmentos da Floresta Estacional Decidual e de uma rica fauna 

(PORTAL..., 2011). Entendemos que a logomarca do Condesus remete ao que une e ao que 

assemelha o território, ou seja, a busca de desenvolvimento pela cooperação e territorialidade.  

Já a representação da diversidade e da pluralidade também propostas como sentido de 

Quarta Colônia baseia-se na narrativa disposta no site que divulga a Quarta Colônia pelo 

Condesus, ao defender que a pluralidade de tradições advém de diferentes etnias:  

 

[...] sua população preserva, nas suas mais diferentes manifestações, falas, hábitos 

costumes, artesanato, gastronomia e as referências vivas das culturas de portugueses, 

afro-descendentes, imigrantes alemães e italianos. Essas marcas, materiais e 

imateriais, constituem um patrimônio que, na sua diversidade e biodiversidade, dá 

sentido às formas de viver, ser e fazer do seu povo (PORTAL..., 2011).  
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De 248 a 208 milhões de anos atrás.   
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O portal é um dos exemplos de estratégias midiatizadas gerenciadas pelo Condesus, 

que de certa forma apresenta um sentido de identidade almejada ou ideal às premissas do 

Consórcio. A análise do portal terá subcapítulo especial na seção sobre a construção de 

sentidos de identidade a partir das festividades na ambiência digital, no próximo capítulo. Mas 

apresentamos este trecho do discurso para compará-lo com as logotipias, importantes 

estratégias para o alcance da visibilidade.  

Entendemos que para o Consórcio, enquanto uma entidade político-administrativa, a 

logomarca acima apresentada adequa-se inclusive ao utilizar uma cor fria (verde), porém, para 

representar o próprio território esta logomarca é funcional e pouco emotiva. As nove cidades 

que compõem o território Quarta Colônia possuem peculiaridades, desde sua população até os 

seus costumes diante da diversidade étnica, mas como poderemos observar com o estudo das 

festividades, a italianidade é predominante. A marca do território Quarta Colônia remete à 

arquitetura, um dos seus elementos identitários mais visíveis nos caminhos que levam às 

festividades da Quarta Colônia: a arquitetura colonial e seus traços étnicos. A logomarca que 

representa a Quarta Colônia é representada pelas figuras 5.3 e 5.4, apresentadas a seguir:  

 

 

 
 

Figura 5.3 - Logomarca da Quarta Colônia 

Fonte: Portal Quarta Colônia (2011) 
 

 

 
 

Figura 5.4 - Aplicações da Logomarca da Quarta Colônia no Portal 

Fonte: Portal Quarta Colônia (2011) 
 



149 
 

A logomarca oficial da Quarta Colônia representada na figura 5.4 é direta: a Quarta 

Colônia é representada pela arquitetura colonial italiana. Além de ser um signo solto no 

composto visual da logotipia, visto que a casa colonial italiana parece estar suspensa no ar, 

sustentada por uma linha que não remete sentido algum além de alinhamento estético. Ao 

fundo temos a impressão de um tijolo ou pedra própria desta construção arquitetônica que 

tende a remeter a solidez da tradição e da fortaleza dos laços com a colônia. Entretanto o 

tijolo pode remeter a algo estático, rígido o que não se adapta ao contexto contemporâneo que 

permeia o território, a não ser quando associado ao saudosismo dos heróis do passado, porém, 

entendemos que o heroico deve ser estruturado em momentos extraordinários, como a 

festividade, e não em um logotipo que precisa ser acionado em todos os processos 

comunicativos do território, desde papelaria até as festividades.  

Como já referenciado em estudos anteriores (FROEHLICH, 2010; VENDRUSCOLO, 

2009) o sentido desta logo é contrário ao sentido construído no discurso linguístico, pois não 

remete à diversidade étnica e à multiplicidade cultural. Assim, esta logomarca é inadequada 

ao sentido de identidade que pressupõe todos os municípios e suas peculiaridades que 

constituem o território. Ao dinamizar apenas a etnia italiana é exercido um poder simbólico 

que exclui as demais etnias da representação e não condiz com a proposta do Condesus. Em 

busca do desenvolvimento, a identidade territorial também em sua dimensão visual é 

fundamental para a visibilidade e o reconhecimento do território. O que está visível é apenas 

um fragmento do território que visibiliza não sua integração, mas contradições discursivas. 

Sabemos que a italianidade é predominante na Quarta Colônia, mas ao estabelecer a 

diversidade e a multiplicidade como diferencial, o território fragiliza-se na incoerência visual 

e não se posiciona estrategicamente diante do contexto midiatizado e de mercado ao qual 

precisa adaptar-se e desenvolver-se a partir dos seus saberes e fazeres.  Além disso, não há 

sentido de rede e territorialidade nos signos apresentados, e sim de unidade e localidade. 

Acima temos a logomarca com aplicação no portal da internet. Ao observá-la 

percebemos que não é seguida uma padronização do seu uso o que dificulta seu 

reconhecimento e mesmo sua qualidade de representar o território. Como descreveremos 

abaixo, no próprio Caderno Quarta Colônia, importante, se não principal, meio de 

comunicação fomentado pelo Condesus, esta marca não é utilizada de nenhuma forma. Neste 

meio, há uma nova construção sígnica para representar o território, como veremos a seguir. 

A denominação Quarta Colônia manteve-se, retirando o complemento de Imigração 

Italiana, e vem sendo reconhecida como região de gastronomia típica, turístico ecológico e 

cultural e produtos coloniais, geralmente, todos associados às festividades (FROEHLICH, 
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2010). Este (re)posicionamento contemporâneo tende a ser influenciado pela lógica 

midiatizada, através da qual os territórios podem buscar visibilidade e legitimidade de seus 

processos comunicativos, o que pode contribuir para sua economia e desenvolvimento como 

um todo. Exemplo disto é o encarte comercial Caderno Quarta Colônia.  

Esse Caderno pode ser considerado como uma estratégia de comunicação do território 

em busca de visibilidade e reconhecimento. Percebemos que nas edições de 2011 do referido 

Caderno, a logomarca oficial da Quarta Colônia (figura 5.4), nem as apresentadas na figura 

5.5, são utilizadas. Em contraponto, é utilizado outro distintivo visual que representa o 

território (figura 5.5): 

 

 

 

Figura 5.5 - Distintivo da Quarta Colônia utilizado na capa do Caderno Quarta Colônia 

Fonte: Caderno Quarta Colônia (2011) 

 

Este distintivo é disposto na capa do encarte e representa mais adequadamente o 

território do que a logomarca (figura 5.4). Percebemos que é composto por signos linguísticos 

e icônicos que são complementares e atuam didaticamente no reconhecimento dos municípios 

que fazem parte da organização política e administrativa da Quarta Colônia. Além disto, o 

mapa como recurso icônico facilita a sua localização no Rio Grande do Sul e entre os 

municípios, além de demostrar a ligação geográfica das cidades em uma mesma tonalidade da 

cor verde; novamente a cor verde é utilizada para o efeito de sentido.  

A dimensão menos racionalizada do distintivo é garantida pela fonte da letra do signo 

linguístico Quarta Colônia remetendo à tradição, à cultura, a algo menos funcional e mais 

cotidiano, artesanal. O encarte comercial Caderno Quarta Colônia constitui-se como uma 

estratégia que retrata o território e sua identidade e também, da mesma forma que as 

festividades e o portal, como suporte para dar visibilidade aos elementos distintivos da 
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identidade. Consideramos, a partir da análise exploratória dos conteúdos dispostos nestes 

suportes (Portal, Caderno e festividades) que se constituem elementos distintivos da Quarta 

Colônia: a multiplicidade étnica, a diversidade cultural, a gastronomia, a natureza, a 

religiosidade e as festividades. No próximo subcapítulo, após apresentar as técnicas de 

pesquisa utilizadas, explicaremos tais distintivos.  

 

 

5.3 Procedimentos metodológicos 

 

Neste subcapítulo apresentamos a delimitação do objeto e universo de pesquisa e a 

delimitação dos sentidos já preconizados e identificados como elementos distintivos da Quarta 

Colônia para organizar a análise. 

 

 

5.3.1 Objeto e universo de pesquisa 

  

A construção de sentidos de identidade do território a partir das festividades e seus 

processos midiatizados constituem o objeto de pesquisa. Este objeto foi cercado de duas 

formas: delimitação das festividades e seus planos de midiatização; delimitação dos elementos 

e categorias distintivas de identidade territorial da Quarta Colônia, a partir do que já se 

divulga como atributos do território. Estas delimitações resultam no universo investigado. 

A festividade é considerada como um dos elementos da narrativa de identidade 

territorial da Quarta Colônia (FROEHLICH, 2010; VENDRUSCOLO, 2009) e constitui-se 

como componente do nosso objeto de investigação que precisa ser delimitado, sendo que não 

há viabilidade para investigar todas as festividades da Quarta Colônia, nem mesmo todos os 

seus processos comunicativos. Além da festividade, foram identificados, a partir de estudos 

anteriores e também dos materiais de divulgação do território, outros elementos que 

constituem a narrativa histórica e que aparecem como categorias de distintivos identitários. 

Esses elementos são delimitados para organizar a análise da construção de sentidos através 

das festividades.  

A delimitação das festividades e de seus planos de midiatização origina quatro 

categorias de investigação, que se referem, respectivamente, ao momento presencial e 

extraordinário da festa, a midiatização da festa na mídia impressa e a midiatização da festa na 

ambiência digital. Conforme ilustramos no quadro 5.1 a seguir apresentado: 
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DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DO OBJETO DE PESQUISA 

CATEGORIA FATORES DE DELIMITAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Categoria A - 

Festas com interação presencial  

 

Temporal: o período de observação das festividades foi entre janeiro e 

outubro de 2011 

 

Edição da festividade: preferiu-se observar festividades criadas mais 

recentemente 

 

Caráter: foram excluídas da amostra as festividades com caráter 

eminentemente religioso, visto que a religião não é tema da pesquisa, 

apenas o tangencia em aspectos empíricos 

 

Viabilidade: financeira, de deslocamento e de permanência do 

pesquisador nas festividades 

 

 

Categoria B - 

Festas em mídia gráfica 

 

Temporal: todos os materiais gráficos coletados das festividades 

ocorridas entre janeiro e outubro de 2011 

 

Edição da festividade: preferiu-se observar festividades criadas mais 

recentemente 

 

Caráter: apenas materiais de divulgação direta da festividade 

 

Acesso: todos os materiais que forem possíveis coletar, visto que 

algumas fontes não tinham ou não disponibilizaram os materiais 

 

 

Categoria C -  

Festas no Caderno Quarta Colônia  

 

Temporal: Cadernos Quarta Colônia publicados entre janeiro de 2011 

e outubro de 2011 

 

Caráter: apenas matérias que tenham como tema as festividades da 

Quarta Colônia 

 

 

Categoria D - 

Festas no ambiente digital 

 

Temporal: aparições no ambiente digital entre janeiro e outubro de 

2011 

 

Caráter: apenas documentos que tenham como tema as festividades da 

Quarta Colônia 

 

Instrumento: apenas documentos localizados através da técnica de 

pesquisa avançada do Site de Busca Google ou da técnica de Google 

Alerta  

 

 

Quadro 5.1 - Categorias de delimitação das festividades e seus processos de midiatização 

 

A Categoria A, Festas com interação presencial, delimita-se pelos fatores temporal, 

edições e caráter das festividades e viabilidade. Em relação ao tempo, escolhemos o ano de 

2011 por ser possível a análise de dez meses consecutivos. Sobre as edições das festividades, 

optou-se por selecionar festividades criadas nos últimos 30 anos. Essa escolha se pautou pelos 
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pressupostos teóricos, de acordo com a emergência do mercado de formas simbólicas, 

especialmente a partir da década de 1970.  

Em complemento, como exceção, foi selecionada uma festividade que teve 

transformações nestes últimos anos: a Festa Regional do Arroz, já na sua 56ª edição. Além 

disto, foram excluídas do universo da pesquisa todas as festividades com caráter 

eminentemente religioso, por não ser o foco da investigação.  

A viabilidade, enquanto um fator de delimitação do universo investigado, refere-se 

diretamente aos desafios enfrentados em relação ao deslocamento da pesquisadora que reside 

e trabalha a uma distância de 350km da Quarta Colônia-RS. A distância geográfica foi o 

principal fator limitador da participação em um número maior de festividades. Porém, 

consideramos que isto não compromete a acuidade da investigação e o alcance dos seus 

objetivos, visto que, a partir de levantamento bibliográfico, identificamos que importantes 

estudos sobre festas brasileiras, geralmente, limitam-se a pesquisas bibliográficas e 

documentais
46

.  

Entretanto, em um estudo como o nosso, a combinação entre a observação e a análise 

documental midiática é o ideal, para compreender os sentidos de identidade territorial 

estimulados pelas festividades e visibilizados em mídias impressas e digitais, pois é através 

dessas mídias, que o público externo ao território, constrói constantemente suas impressões e 

interesses. Essas mídias constituem as outras categorias e serão explicadas em seguida. 

Abaixo listamos as festas observadas presencialmente: 

 

a) 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia; 

b) 56ª Festa Regional do Arroz
47

 

c) 18ª Ein Volksfest 

d) 8ª Expocolônia 

e) 26º Festival Internacional de Inverno da UFSM  

f) 26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto 

g) 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

 

                                                           
46

 Como exemplo, citamos a tese de Rita Amaral (1998) referenciada. 
47

 A Festa do Arroz é organizada pela Comissão de festas da Paróquia São João Batista há 56 anos. Conforme o 

informante qualificado C.A. até a década de 1990 a festividade ocorria aos domingos, a partir de quando foi 

expandida para três dias de realização. Essa expansão deve-se ao aumento de visitantes e também necessidade de 

conquistar apoiadores e incentivos para a realização da festa. Assim, a festa apesar de mais antiga que as demais 

componentes de nossa amostra, é relevante devido as adaptações à lógica contemporânea. 
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A Categoria B, Festas em mídia gráfica, refere-se a todo material impresso utilizado 

para divulgar as festividades que se adequam aos critérios de: tempo, publicados entre janeiro 

e outubro de 2011; de edição, festas mais recentes do território; caráter, apenas os materiais 

de divulgação direto da festividade, como fôlderes e cartazes; acesso, visto que alguns 

promotores quando contatados não possuíam o material para disponibilizar à pesquisa. 

Abaixo listamos os materiais investigados: 

 

a) Calendário de Eventos de Nova Palma-RS 

b) Calendário de Eventos de Agudo-RS 

c) Calendário de Eventos de Faxinal do Soturno-RS 

d) Fôlder e Cartaz da 4ª Feira Municipal de Nova Palma-RS 

e) Fôlder e Cartaz da 4ª Festa da Cuca e do Risotode Nova Palma-RS 

f) Flyer da 6ª Festa da Abóbora 

g) Fôlder da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia  

h) Fôlder da 56ª Festa Regional do Arroz 

i) Fôlder da 18ª Ein Volksfest 

j) Flyer da 8ª Expocolônia 

k) Fôlder em Flash e Impresso da 26ª Semana Cultura Italiana de Vale Vêneto 

h) Fôlder da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

 

 

A Categoria C, Festas no Caderno Quarta Colônia limita-se pelas matérias 

publicadas com o tema festas nas 45 publicações do encarte, entre janeiro e outubro de 2011.  

Por fim, a Categoria D, Festas no ambiente digital, se define pelos documentos 

publicados em ambiente digital, internet, sobre as festividades realizadas em 2011, até o mês 

de outubro. Ao invés de selecionarmos fontes específicas de pesquisa (como sites, blogs dos 

municípios), optamos por levantar os documentos a partir de duas técnicas do principal site de 

busca utilizado atualmente, o Google: pesquisa avançada e Googlealerta. A pesquisa avançada 

compreende a busca através de um termo chave, conforme ilustração a seguir (figura 5.6):  
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Figura 5.6 - Formulário de Pesquisa avançada do Google
48

 

Fonte: Google (2011) 

 

 

 Através do preenchimento do formulário pesquisamos o nome da festividade e o 

município em que a festa se realiza. Todos os documentos levantados com relação direta à 

festa foram arquivados no decorrer do ano e ao final da coleta foram analisados. Já o Google 

Alerta serve como um complemento à pesquisa avançada, pois permite o controle diário 

constante de tudo que está disponível na internet e acessível nesse site de busca (figura 5.7). 

 

 
Figura 5.7 - Termos rastreados pelo Google Alertas  

Fonte: Google (2011) 

                                                           
48

 Disponível em: <https://encrypted.google.com/advanced_search >. Acesso em: 23 set. 2011. 
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Inicialmente criamos um e-mail especial para desenvolver a atividade de 

gerenciamento desses documentos, bem como para servir de arquivo digital das publicações 

encontradas. Nesse e-mail, conforme demonstra a figura acima, foram registrados 12 termos 

para serem rastreados pelo Google Alertas constantemente, sendo que a cada nova aparição 

no ambiente digital da amplitude do site de busca e sobre cada termo, recebíamos no e-mail o 

link para a postagem. A análise dos enfoques e das fontes denota a apropriação das 

tecnologias digitais para divulgação das festividades e construção de sentidos de identidade 

do território em ambiência digital. 

 

 

5.3.2 Categorias distintivas de sentidos de identidade territorial 

 

Em um segundo momento, no decorrer do caminhar metodológico, tivemos a 

necessidade de pontuar e delimitar quais eram os sentidos de identidade da Quarta Colônia já 

dinamizados em materialidades comunicativas, para então, podermos identificá-los na 

midiatização das festividades. A delimitação das categorias distintivas de identidade da 

Quarta Colônia foi construída a partir da pesquisa bibliográfica de trabalhos acadêmicos sobre 

a Quarta Colônia e, especialmente, pesquisa documental a partir do que é divulgado como 

atributos do território em momentos de relacionamento com a alteridade, como por exemplo, 

a partir do Portal na internet. Diante das materialidades comunicativas que divulgam a Quarta 

Colônia, estabelecemos as categorias constituídas por elementos distintivos de identidade 

territorial para serem analisados nos processos comunicativos das festividades.  

Ressaltamos que não ajustamos o olhar apenas em busca destes sentidos já 

identificados através de pesquisa bibliográfica e documental em estudos acadêmicos e 

documentos midiáticos, porém estes serviram para a organização da busca, mas de forma 

flexível para identificar novos sentidos de Quarta Colônia, ou mesmo novos elementos 

distintivos antes não reconhecidos ou classificáveis nas categorias propostas. Todos estão 

relatados nas análises e considerações finais desta tese. 

Essas categorias constituem-se de especificidades do território, sendo que o uso dos 

seus elementos para representá-lo nas festividades caracteriza-se como a estratégia de 

desenvolvimento pautada pela identidade territorial. De acordo com Froehlich (2010, p. 51) a 

“territorialidade é apresentada sob a caracterização cultural e étnica, onde os saberes e fazeres 
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constitutivos da multiplicidade étnica são reivindicados como peculiaridades do território”. 

Diante disso, há sentidos categorizados interligados que constroem a narrativa identitária.  

Em tempo, sabemos que todos os elementos categorizados, compõem a cultura e o 

território, mas por questões instrumentais de análise os separamos em seis categorias, 

conforme o quadro 5.2 a seguir: 

 

 DELIMITAÇÃO DAS CATEGORIAS DISTINTIVAS DE SENTIDOS DE  

IDENTIDADE TERRITORIAL DA QUARTA COLÔNIA-RS (2011) 

CATEGORIA DISTINTIVAS ELEMENTOS DISTINTIVOS 

 

Categoria A - Multiplicidade étnica 
Manifestação plural e simultânea das etnias que compõem a Quarta 

Colônia (italianos, germânicos, afrodescendentes e portugueses).  

 

Categoria B – Cultura 
Manifestações culturais diversas do território: falas, arte, cultivos, 

danças, músicas, arquitetura, saberes, herança, história.  

a) Categoria C – Gastronomia Pratos típicos, rituais de alimentação.  

Categoria D - Natureza  Características da geografia do território.  

Categoria E – Religiosidade Religiões e rituais de fé. 

 

Categoria F – Festividade 
Festas, cerimoniais, materiais de divulgação, cenários, públicos 

envolvidos. 

 

Quadro 5.2 - Categorias distintivas de sentidos de identidade territorial da Quarta Colônia-RS 

(2011) 

 

Em relação ao quadro 2, ressaltamos que não pretendemos uma classificação dos 

elementos distintivos em única categoria, até porque as categorias tendem a estar interligadas 

e complementares em textos comunicativos das festividades. No entanto, a partir desta 

organização podemos reconhecer quais os elementos distintivos são predominantes na 

construção de sentidos de identidade agenciada através das festas. Ainda, reconhecemos que 

todas as categorias poderiam estar definidas como cultura. Mas, diante do estudo realizado 

previamente, alguns componentes da cultura se autonomizam e ganham protagonismo na 

construção de sentido. É o caso da multiplicidade étnica, da natureza, da religiosidade e da 

gastronomia, como demostramos a seguir. 

 A multiplicidade étnica, Categoria A, remete à diversidade e à pluralidade do 

território. Este argumento é considerado como um diferencial da Quarta Colônia na proposta 

de desenvolvimento territorial capitaneada pelo Condesus. Como constatado em estudos 
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anteriores, há intenção de instrumentalizar a característica multiétnica do território como o 

diferencial da Quarta Colônia em relação às suas colônias irmãs (FROEHLICH, 2010; 

VENDRUSCOLO, 2009). 

Conforme disposto no portal da Quarta Colônia (2011): 

 

[...] a sua população preserva, nas suas mais diferentes manifestações, falas, hábitos 

costumes, artesanato, gastronomia e as referências vivas das culturas de portugueses, 

afrodescendentes, imigrantes alemães e italianos. Essas marcas, materiais e 

imateriais, constituem um patrimônio que, na sua diversidade e biodiversidade, dá 

sentido às formas de viver, ser e fazer do seu povo.  

 

Esse trecho faz parte de uma narrativa identitária e constitui como um dos sentidos de 

identidade dinamizados no processo de desenvolvimento. Assim, entendemos que a partir da 

afirmação cria-se a expectativa de encontrar a diversidade no território e, também, cria-se um 

sentido de identidade territorial estimulado por elementos distintivos que caracterizam a 

multiplicidade étnica. Esses elementos podem estar em uma festividade através de danças, 

músicas e exposições, por exemplo, ou mesmo em discursos cerimoniais. 

A cultura (Categoria B) integra todas as manifestações e seus cruzamentos na 

multiplicidade étnica pretendida. Nas festividades, entretanto, acreditamos que os seus 

elementos distintivos podem ressaltar uma etnia, um prato típico, uma religião e um aspecto 

da natureza.  É possível que um dos seus elementos, como a gastronomia tenha relevância e se 

sobreponha à cultura como um todo, passando de elemento da cultura à categoria. Há uma 

inversão de escala: concebe-se a cultura pelo elemento e não o elemento pela cultura, já que o 

elemento é mais apreensível e passível de mercadificação na lógica midiatizada. 

Também como elemento da categoria cultura, destacamos os trajes, os cenários, as 

heranças e a arquitetura. A arquitetura, mesmo que de forma estática, sempre permeia as 

festividades presenciais e, conforme sua valorização na espacialidade festiva, pode denotar 

sentidos de identidade territorial. A seguir a parte interna do fôlder Cultura, que embasa nossa 

categoria (figura 5.8): 

O fôlder sobre a Cultura do território propõe: Viva a Quarta Colônia. O que induz 

pelas suas marcas icônicas e linguísticas a compreender esta cultura pela “palavra, dialetos 

alemães e italianos, artesanato, prédios, lavouras, o badalar dos sinos, a gastronomia, as 

danças, os cantos populares e religiosos” (Condesus/Sebrae-RS, 2011). Neste fôlder, podemos 

perceber que a Categoria A - multiplicidade étnica é representada apenas por duas etnias. É 

neste exercício de intersecção, visibilidade e silenciamento que fazemos a análise dos sentidos 

presentes nas festas e seus processos comunicativos. 

 



159 
 

 

Figura 5.8 - Fôlder Cultura da Quarta Colônia
49

 

Fonte: Condesus/Sebrae-RS (2011) 

 

 

A chamada Delicie-se na Quarta Colônia denota a autonomia e independência da 

Categoria C - gastronomia, como elemento distintivo do território. A capa e a parte interna do 

fôlder Gastronomia da Quarta Colônia apresentam o tema que busca induzir o leitor: “use os 

sentidos, visão, tato, olfato e paladar, para aproveitar cada pedaço da gastronomia das diversas 

etnias da região” (figura 5.9).  

 

 

 

   Figura 5.9 - Fôlder Gastronomia da Quarta Colônia
50

 

   Fonte: Condesus/Sebrae-RS (2011) 

 

 

Novamente, a multiplicidade étnica é retomada. As imagens do material auxiliam na 

construção dos distintivos identitários atrelados à gastronomia. A gastronomia é reconhecida 

como elemento distintivo principal na narrativa identitária da Quarta Colônia (FROEHLICH, 

2010; FROEHLICH; DULLIUS; VENDRUSCOLO, 2010; VENDRUSCOLO, 2009). Entre 

os pratos e alimentos típicos que poderemos encontrar como elementos distintivos, temos os 

                                                           
49

Fotos, Renato Seerig, Studio Drescher e Erni Produções; design, Verdi Design. 
50

Fotos, Renato Seerig e Studio Drescher; design, Verdi Design. 
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já identificados em estudos anteriores. A tipicidade
51

 singular da gastronomia da Quarta 

Colônia pode ser representada pelos produtos: vinho, risoto, salame, queijo, massas, cucas, 

sopa de agnolini, todos relativos aos modos de fazer étnicos.  

 A Categoria D - natureza, também possui fôlder próprio que induz à aventura: 

Aventure-se na Quarta Colônia (Condesus/Sebrae-RS, 2011). Esta categoria relaciona 

diretamente o território ao turismo ecológico, radical, rural propiciado pelas características 

naturais. Como disposto no fôlder Ecoturismo da Quarta Colônia “percorrer os vales, trilhas, 

arroios e rios, banhar-se nas cascatas são vivências únicas onde a natureza é muito mais que 

um cenário, é vida” (figura 5.10).  

 

 

Figura 5.10 - Fôlder Ecoturismo da Quarta Colônia
52

 

Fonte: Condesus/Sebrae-RS (2011) 

 

 

Ocorre o que denomina Froehlich (2010, p. 52) como “apropriações a partir da relação 

entre significações semânticas da natureza, do rural, da tranqüilidade, da aventura e do 

saudável”. A tranquilidade, da mesma forma que os pratos típicos, remetem ao rural e 

permitem a identificação das atividades com as novas ruralidades, dimensões valorizadas na 

abordagem territorial do desenvolvimento. 

 A Categoria E - religiosidade tende a estar entrelaçada nas visibilidades midiatizadas 

da identidade territorial com as demais categorias distintivas, especialmente com a cultura e 

com a gastronomia. A própria arquitetura das Igrejas é elemento cultural que tende a estar 

presente, e, em destaque, nos cenários das festividades. O que podemos conferir na parte 

interna do fôlder Religiosidade, exclusivo sobre o tema (figura 5.11): 

 

                                                           
51

 “A tipicidade, portanto, está diretamente ligada à tradição, aos saberes passados de geração e herdados pelo 

grupo que os reivindica e os cultiva, materializando-os na gastronomia e nos produtos agroalimentares” 

(FROEHLICH, 2010, p. 81). 
52

 Fotos, Renato Seerig, Studio Drescher e Erni Produções; design, Verdi Design. 
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Figura 5.11 - Fôlder Religiosidade da Quarta Colônia
53

 

Fonte: Condesus/Sebrae-RS (2011) 

 

 

Já a gastronomia, tanto o espaço para degustação como o feitio dos pratos típicos 

podem estar atrelados à estrutura das paróquias. Ainda, no fôlder que tematiza a religiosidade, 

a multiplicidade étnica é referenciada “nas culturas das comunidades da Quarta Colônia, 

independente da origem étnica de seus habitantes, a fé tem um papel fundamental e ela se 

manifesta das mais diferentes formas” (CONDESUS/SEBRAE-RS, 2011). Assim, pretende-

se identificar essas variadas formas de religiosidade nas festividades ou em suas mídias de 

divulgação. 

Por fim, a festividade define neste estudo como: tema, categoria distintiva e também 

como cenário comunicativo midiatizado para dinamização de todos os elementos distintivos 

das categorias elencadas. A festividade é multifuncional, pois a consideramos como medium, 

ou seja, como processo comunicativo potencial para acionar outros elementos em nome do 

desenvolvimento a partir da construção da identidade territorial. 

Neste sentido, a festa quando midiatizada estrutura-se em meios e ações comunicativas 

que tendem a dinamizar outros elementos que constroem sentidos de identidade. Entendemos 

que uma festividade com papel estratégico na construção da identidade territorial, da mesma 

forma que aborda elementos distintivos como a gastronomia ou a religiosidade, por exemplo, 

poderia referenciar as outras festividades do território colaborando para o sentido de 

multiplicidade étnica e diversidade cultural. Adotamos para isso a expressão narrativa 

transfestiva, inspirada na narrativa transmidiática de Henry Jenkins (2009)
54

. Ressaltamos 

                                                           
53

Fotos, Renato Seerig, Studio Drescher e Erni Produções; design, Verdi Design. 
54

 A narrativa transmidiática (JENKINS, 2009) ocorre na convergência de meios, ou seja, fragmentos de uma 

narrativa são disponibilizados em diferentes meios interdependentes. Assim, somente pela convergência dos 

meios é possível compreender a narrativa como um todo. A apropriação desta lógica é pertinente às festividades 
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que o termo transfestiva surge a partir de Jenkins (2009), mas não se refere a uma apropriação 

teórica ou ao seguimento dos seus pressupostos, trata-se apenas de uma associação de 

sentidos diante de teorias e objetos empíricos diferentes. 

 Representamos a Categoria F - festividade a partir da frase disposta na parte interna do 

fôlder sobre os Roteiros Integrados, Aprecie a Quarta Colônia (figura 5.12).  

 

 

Figura 5.12 - Fôlder Roteiros Integrados da Quarta Colônia
55

 

Fonte: Condesus/Sebrae-RS (2011) 

 

 

 Utilizamos o fôlder Roteiros Integrados para representar a categoria das festividades 

como elemento distintivo de identidade territorial por duas razões: primeiro, porque não há 

um fôlder divulgando as festividades da Quarta Colônia, nem mesmo um calendário anual que 

contemple as festas de todos os municípios do território; segundo, porque entendemos que a 

lógica dos roteiros integrados é potencial para ser adaptada às festividades. Parece-nos que, 

em certa medida, como avaliaremos nas análises dos dados, que as festividades enquanto algo 

extraordinário parece estar neutralizada em sua dimensão estratégica de autopromoção 

enquanto categoria distintiva, o que pode representar potencial à construção identitária em 

nome do desenvolvimento territorial.  

Encerrada a delimitação do objeto, do universo e das categorias distintivas que 

organizam a análise dos sentidos de identidade nas festividades e seus processos midiatizados, 

passamos à definição das técnicas de pesquisa utilizadas. 

 

                                                                                                                                                                                     
da Quarta Colônia, ao considerarmos as festas enquanto meios, entendemos que não é preciso disponibilizar 

todos os sentidos em uma mesma festividade, mas, organizar e disponibilizar fragmentos da narrativa identitária 

que remetam a outras festividades, a outros elementos distintivos, de outros grupos, municípios, religiões, 

culturas, atestando assim, o caráter multiétnico e multicultural que é peculiar e diferencia a Quarta Colônia dos 

demais territórios. Exploramos mais apropriadamente esta ideia nas considerações finais desta tese. 
55

 Fotos, Renato Seerig, Studio Drescher e Erni Produções; design, Verdi Design. 
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5.3.3 Técnicas de pesquisa utilizadas 

 

Neste estudo, foram utilizadas três técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica e 

documental, observação participante e entrevista. A análise dos dados levantados foi crítica e 

interpretativa, a partir dos pressupostos teóricos estudados.  

A pesquisa em ciências sociais caracteriza-se pela investigação de objetos e 

fenômenos contextualizados historicamente e de difícil apreensão devido à complexidade da 

vida social. Porém, nesta investigação, ao considerarmos as festividades e seus processos de 

midiatização como construtores de sentidos de identidade territorial da Quarta Colônia, 

compreendemos o que Minayo (1994, p. 13) afirma em relação às sociedades humanas, pois 

no estudo observamos que as pessoas “vivem o presente marcado pelo passado e projetado 

para o futuro, num embate constante entre o que está dado e o que está sendo construído”. 

Hoje, podemos afirmar que é neste vaivém, entre o passado e o futuro, que o território, 

também através das festividades e seus processos comunicativos, constroem, afirmam e 

reforçam os sentidos de identidade. 

O alcance desta compreensão foi possível através da combinação das técnicas de 

pesquisa na constituição da abordagem qualitativa deste estudo e a certeza de que seus 

resultados são provisórios e condicionados, especialmente, às mudanças sociais e dinâmicas 

do território em questão. Minayo afirma que a pesquisa é um labor artesanal que se “constrói 

com um ritmo próprio e particular” (1994, p. 25), ao qual denomina como ciclo da pesquisa, 

iniciado pelo problema e que resulta em um produto provisório, gerador de novos 

questionamentos. As escolhas metodológicas refletem o repertório do pesquisador e sua área 

de origem. Diante disto, nosso caminho metodológico estrutura-se pela combinação 

interdependente das técnicas que são descritas a seguir. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida no decorrer de todo o processo 

investigativo. Conforme Lakatos e Marconi (2010) esta técnica deve abranger a investigação 

sobre a bibliografia tornada pública acerca do tema estudado e tem como finalidade 

proporcionar ao pesquisador um panorama sobre os debates contemporâneos. São fontes de 

pesquisa bibliográfica, de acordo com as autoras, tanto documentos científicos, como livros e 

teses, como documentos midiáticos, como audiovisuais e mídia impressa, além de materiais 

cartográficos. Utilizamos apenas os dois primeiros tipos de materiais bibliográficos: materiais 

midiáticos compostos por documentos impressos e digitais; e materiais científicos. 

Consideramos que a análise dos materiais midiáticos contemporâneos que fazem parte desta 

investigação, também poderiam ser situados como uma pesquisa documental, por isso 
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articulamos a pesquisa bibliográfica com pressupostos de pesquisa documental e seguimos as 

definições de Lakatos e Marconi (2010). 

A pesquisa bibliográfica a partir dos materiais científicos estrutura os pressupostos 

teóricos que cercam a problemática e foram expostos nos capítulos iniciais desta tese. Já os 

documentos midiáticos foram levantados apenas no decorrer da pesquisa de campo, os quais 

são analisados diante do aporte teórico, resultando na pesquisa documental deste estudo.  

O conjunto de materiais científicos consultados foi composto especialmente por livros, 

teses, dissertações e artigos publicados em periódicos ou eventos, que versam sobre os temas 

que constituem a problemática do estudo. Não identificamos neste apanhado de fontes, 

pesquisas que tenham como temática a relação entre comunicação social, festas e identidade 

territorial; constatação que pode indicar a relevância desta pesquisa, especialmente quando 

consideramos que a identidade pode ser estimulada em nome do desenvolvimento e pauta-se 

por dispositivos de reconhecimento, sendo a festa, especialmente no território estudado, um 

relevante dispositivo.  

A mídia escrita neste estudo é delimitada pelas edições do Caderno Quarta Colônia 

publicadas entre janeiro e outubro de 2011. Este Caderno, porém, não tem as características 

tradicionais da imprensa escrita no que se refere à produção, pois se define como um encarte 

comercial produzido por uma empresa de Assessoria de Comunicação. Apenas é distribuído 

juntamente com os Jornais Diário de Santa Maria e Zero Hora. A distribuição abrange trinta e 

sete municípios do Centro de Distribuição de Santa Maria e também da capital do Estado. Tal 

formato está explícito no Expediente do próprio Caderno e a nosso ver, devido a esta forma, 

denota a intencionalidade do Condesus, enquanto entidade que conjuga forças entre os 

municípios consorciados, na construção de sentidos de identidade. 

Em relação aos documentos digitais não delimitamos os formatos que fariam parte da 

amostra, comportando tudo que foi encontrado através do Google Alertas e da Pesquisa 

Avançada do Google, entre janeiro e outubro de 2011. Porém, destacamos que matérias com 

texto e imagem predominam, sendo exceção os conteúdos audiovisuais.  

Tanto o Caderno Quarta Colônia como os documentos digitais foram essenciais como 

fontes de pesquisa bibliográfica e documental, pois representam a comunicação do território 

com os públicos que lhes são externos sem a exigência de compartilhamento de espaço físico. 

Consideramos que a apropriação de novas formas de comunicar, além do tradicional rádio ou 

dos jornais locais, já indicam uma midiatização do território e a necessidade de ser visível, em 

um contexto em que as novas ruralidades estimulam o relacionamento de variadas formas 

com os públicos externos temporários ou esporádicos. 
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Saber em que medida as festas dinamizam os sentidos do território nessas mídias nos 

traz a compreensão da midiatização deste acontecimento extraordinário e também dos 

sentidos em jogo. Há uma construção identitária nesses documentos, os quais não são neutros. 

No entanto, até mesmo a comparação entre o que é dito acerca da festividade ou sobre o 

território, e o que é visto, através da observação participante, exprime os fragmentos da 

identidade territorial e indica os processos comunicativos utilizados como prismas que 

refratam as mais diversas luzes e interesses. 

 A observação participante, da mesma forma que o estudo dos documentos midiáticos, 

é técnica fundamental para o levantamento e análise dos sentidos de identidade territorial 

estimulados pela festividade. Esta técnica foi escolhida justamente devido à compreensão da 

mídia como um espelho (SODRÉ, 2002) que reflete, mas que ao mesmo tempo condiciona a 

realidade refletida; ainda, podemos dizer que o que é refletido não corresponde a uma 

homogeneidade no andar cotidiano, tende a ser algo intencionalmente construído por grupos 

que detém os meios de comunicação e a sua lógica de funcionamento na sociedade 

contemporânea.  

 

A técnica de observação participante se realiza através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade 

dos atores sociais em seus próprios contextos. O observador como parte do contexto 

de observação, estabelece uma relação face a face com os observados. Nesse 

processo, ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser modificado pelo contexto 

(CRUZ NETO, 1994 apud MINAYO, 1994, p. 59). 

 

 

Um dos desafios da observação participante é a chegada ao contexto investigado. A 

abordagem em todas as festividades foi realizada da mesma forma: entrávamos em contato 

com os organizadores, nos apresentávamos e relatávamos brevemente o que era e como seria 

desenvolvida a pesquisa. Todas as pessoas com as quais estabelecemos este contato inicial, 

antes da observação da festa em si e seus processos comunicativos, foram muito receptivas à 

proposta e geralmente se constituíam como nossos informantes no ambiente festivo. A 

impressão passada foi de que ao se realizar uma pesquisa na Quarta Colônia representava para 

elas a valorização do território e da comunidade envolvida e, diante disto, posicionavam-se 

inteiramente à disposição das necessidades da pesquisa.  

Nos primeiros contatos, a realização da festa pelas falas dos organizadores, parecia-

nos quase que como um ideal a ser alcançado. Representava o êxito de muito trabalho prévio 

para que tudo pudesse ser executado. De imediato identificamos a ausência de responsáveis 

técnicos pelo planejamento e execução das festividades. Essas ações são de responsabilidade 

de membros da comunidade, de cargos políticos ou de cargos vinculados a entidades civis, 
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como associações e microempresas. Talvez esse envolvimento comunitário, político e 

econômico maior seja o vínculo que promove a emotividade expressiva no evento em si.  

O início e mesmo o desenvolvimento da observação participante não sofreu 

resistências por parte da comunidade investigada, ou ao menos essas resistências não estavam 

visíveis. Contamos até mesmo com o auxílio dos próprios organizadores das festas, através da 

indicação de outros eventos que consideravam fundamentais e também através da 

apresentação de líderes e outras pessoas relacionadas com alguma festa do território.  

A observação se limitou a: participação em algumas festas conforme delimitação do 

objeto já exposta neste capítulo; conversas no decorrer do evento com organizadores, 

visitantes, entre outros, os quais denominamos como informantes; ao levantamento e registro 

fotográfico e escrito de categorias e elementos distintivos de identidade territorial, sejam eles 

os reconhecidamente almejados ou marginais à narrativa midiática tradicional. As entrevistas 

foram realizadas tanto no decorrer da observação como após a participação nas festividades. 

O registro fotográfico foi fundamental para preservar as impressões da pesquisadora, pois, 

conforme esclarece Cruz Neto (1994, p. 63) “amplia o conhecimento do estudo porque nos 

proporciona documentar momentos ou situações que ilustram o cotidiano vivenciado”. 

A convivência com os organizadores e visitantes das festividades, não como 

consumidores da Quarta Colônia, mas como pesquisadores, nos fez enxergar o quanto a 

observação participante indica o dinamismo, os desafios, as contradições e as 

complementaridades da vida coletiva. Além disto, o quanto esta vida coletiva é construída 

socialmente junto com seus significados que transbordam a partir de gestos, de imprevistos, 

de discursos, de olhares, de todas as materialidades comunicativas, tecnológicas ou não, mas 

que emanam sentidos.  

De acordo com Minayo (1994, p. 14) “na investigação social, a relação entre o 

pesquisador e seu campo de estudo se estabelecem definitivamente. A visão de mundo de 

ambos está implicada em todo o processo de conhecimento, desde a concepção do objeto, aos 

resultados do trabalho e à sua aplicação”. E, ainda mais, uma pesquisa social como esta, 

acerca dos processos comunicativos das festividades, implicou reconhecer que as verdades 

sobre os mesmos objetos podem ser variadas, dependendo da lente e da posição em que se 

olha. Alcançamos, assim, os fragmentos da identidade, a hibridização, a liquidez dos sentidos, 

que tanto os pressupostos teóricos nos indicavam existir. 

Para enriquecer o panorama de percepções e aprofundar nosso conhecimento sobre as 

festividades da Quarta Colônia, suas histórias e transformações nos últimos anos, a técnica de 

pesquisa desenvolvida foi a entrevista.  A entrevista consta de encontro entre pesquisador e 
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entrevistado que estabelecem uma conversação metódica sobre a temática estudada. 

Desenvolvemos entrevistasnão estruturadas, o que garantiu um caminho flexível para obter do 

entrevistado as informações essenciais ao estudo. Conforme Lakatos e Marconi (2010), a 

entrevista com essas características possibilita explorar mais amplamente uma questão, sendo 

que, em geral, as perguntas são abertas, conforme a explanação do entrevistado e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal. Além das entrevistas, consideramos que as 

conversas mais despretensiosas enriqueceram a análise, pois complementaram os dados 

obtidos de modo mais formal. 

Os informantes e os entrevistados se diferenciam devido à relação estabelecida entre 

eles e a pesquisadora. O grupo dos informantes é composto por 15 pessoas que dedicaram um 

bom tempo para conversar conosco no decorrer das festividades e três pessoas com as quais 

estabelecemos um diálogo através de e-mail. Em geral, estes informantes nos acompanharam 

no ambiente festivo, explicavam as festas, apresentavam os estandes, comentavam sobre as 

relações envolvidas na organização e execução do evento. As manifestações foram obtidas de 

forma individualizada, livre e informal, logo, não se tratava de uma entrevista.  

Já, os oito entrevistados foram identificados como fontes relevantes para a 

problemática investigada no decorrer da observação participante e, em geral, foram indicados 

pelos informantes. As entrevistas foram agendadas previamente e estas pessoas nos receberam 

em suas residências ou locais de trabalho. Enfim, apresentamos no quadro 5.3, a nossa 

amostra, suas características e como denominaremos os informantes e entrevistados no 

decorrer dos capítulos empíricos. 
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CATEGORIA  

CARACTERÍSTICAS 

INICIAIS 

FICTÍCIAS56 
Informantes (I) 

I1 Empreendedor 1 DA 

I2 Empreendedor 2 SM 

I3 Empreendedor 3 NP 

I4 Empreendedor 4 RC 

I5 Empreendedor 5 FA 

I6 Empreendedor que já coordenou festas  SV 

I7 Expositor externo EC 

I8 Expositor do território (contratado, não empreendedor) BN 

I9 Representante de entidade de apoio  JK 

I 10 Coordenador de festa e político  CA 

I 11 Coordenadora de festa vinculada a comissão paroquial  EA 

I 12 Político 1 TP 

I 13 Político 2 VI 

I 14 Político 3 NM 

I 15 Pesquisadora local VR 

I 16 Comunicador Social local CC 

I 17 Servidor Municipal FS 

I 18 Representante de Associação  IA 

Entrevistados (ENT)  

ENT 1 Representante do Condesus RC 

ENT 2 Representante político do território PM 

ENT 3 Coordenador de Festividade CS 

ENT 4 Coordenadora de Festividade EP 

ENT 5 Visitante assídua FM 

ENT 6 Empreendedor 1(mais jovem) RF 

ENT 7 Empreendedor 2 LS 

ENT 8 Empreendedor 3 (mais antiga) RE 

 

Quadro 5.3 - Informantes e entrevistados 

Fonte: KEGLER, J. (2011) 

 

 

 

 
 

 

                                                           
56

Utilizamos iniciais fictícias para referenciar os informantes qualificados e os entrevistados, garantindo o sigilo 

das fontes. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

FESTAS E SENTIDOS IDENTITÁRIOS NO CADERNO QUARTA 

COLÔNIA 

 

 

Neste capítulo iniciamos a descrição e análise crítica interpretativa dos subsídios 

empíricos levantados durante os dez meses de investigação, sendo que os próximos dois 

capítulos terão este mesmo intuito. Diante disto, consideramos importante, antes de 

declararmos os objetivos pontuais do presente capítulo, fazer algumas considerações válidas 

para toda esta etapa empírica analítica do trabalho. 

Em nossa pesquisa de campo, buscamos por calendários das festividades não 

religiosas da Quarta Colônia e identificamos que não existe um calendário único do território 

acerca de qualquer tipo de evento. Além disto, apenas três municípios (Agudo, Faxinal do 

Soturno e Nova Palma) possuem calendários anuais divulgados ao público. Em acordo com a 

delimitação das festividades que seriam estudadas e, diante da inexistência de um calendário 

festivo da Quarta Colônia, buscamos listar as festas de nosso interesse, a partir da sua 

identificação nas mais variadas fontes.  

No decorrer desta construção percebemos que as festas criadas nos últimos anos 

possuem objetivos turísticos mais acentuados que as mais antigas. Ainda, constatamos que 

algumas festividades antigas, como a Festa Regional do Arroz de São João do Polêsine que 

está em sua 56ª edição, vêm se transformando diante da lógica do mercado e das novas formas 

de comunicação. Consideramos que as características das novas festividades e as mudanças 

das antigas são influenciadas pela evolução dos meios de comunicação (CASTELLS, 2006; 

SODRÉ, 2002), pelas consequências do modelo capitalista de acumulação flexível 

(HARVEY, 2010), pela emergência da perspectiva territorial do desenvolvimento 

(FROEHLICH; VENDRUCOLO, 2008; SCHNEIDER, 2009; VIEIRA; CAZELLA; 

CERDAN, 2006) e, especificamente na Quarta Colônia, pelo movimento de implantação do 

Condesus, antecedido pelo Projeto Identidade
57

 relatado anteriormente. 

                                                           
57

Explicado na nota nº 28.  
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Apesar de as festas com caráter religioso serem em quantidade maior nesse território, 

as festas contemporâneas, mais turísticas e mercadológicas, começam a surgir de forma 

representativa a partir do final da década de 1980, o que corresponde ao início da preocupação 

de identificação e valorização dos atributos e peculiaridades do local.  

Também podemos afirmar que essas festividades possuem mais visibilidade midiática 

e relações midiatizadas em seu desenvolvimento, visto que a mídia serve como suporte 

tecnológico que exibe os sentidos desejados de Quarta Colônia, mas também condiciona o 

posicionamento desses sentidos no local festivo. Um exemplo disto é que entre os quarenta e 

cinco Cadernos Quarta Colônia analisados, dez capas são sobre as festas contemporâneas e 

apenas duas capas sobre festas religiosas (111ª Festa de São Roque e Festa da Nossa Senhora 

do Caravaggio). Entre as festividades com esse perfil estudadolistamos em ordem de criação 

(quadro 6.1): 

 

Festa Criação Município Categoria  

Distintiva58 

26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto  1985 São João do Polêsine Cultura 

26º Festival Internacional de Inverno da UFSM (Vale Vêneto) 1985 São João do Polêsine Cultura 

21ª Expofax 1990 Faxinal do Soturno Cultura 

18ª Ein Volksfest e Expo Volks 1993 Agudo Cultura 

17º Festival do Vinho e do Queijo  1994 Faxinal do Soturno Gastronomia 

14ª Festa do Moranguinho  1997 Agudo Gastronomia 

14º Rodeio Crioulo Intermunicipal do CTG Estância do Sobrado 1997 Pinhal Grande Cultura 

9º Festival do Chope, Cuca e Linguiça – Choculin 2002 Agudo Gastronomia 

8ª Expocolônia 2003 Faxinal do Soturno Cultura 

6ª Feira Regional da Abóbora 2005 Ivorá Gastronomia 

6ª Festival da Uva e das Águas  2005 Silveira Martins Gastronomia 

6ª Feira Regional do Amendoim 2005 Ivorá Gastronomia 

5ª Mostra Gastronômica  2006 Itinerante Gastronomia 

4ª Feira Municipal de Nova Palma 2007 Nova Palma Gastronomia 

4ª Festa da Cuca e do Risoto 2007 Nova Palma Gastronomia 

3ª Trilha das Águas 2008 Ivorá Natureza 

2ª Jantar do Talharim 2009 Restinga Seca Gastronomia 

 

Quadro 6.1 - Relação de festividades contemporâneas da Quarta Colônia 

Fonte: KEGLER, J. (2011) 

 

 

                                                           
58

 Predominante nas materialidades comunicativas analisadas. 
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Enfim, dado o panorama geral das festividades encontradas com os critérios de 

delimitação propostos, passamos ao que é central neste capítulo. O capítulo seis tem como 

objetivo descrever e analisar todas as matérias publicadas no Caderno Quarta Colônia, entre 

janeiro e outubro de 2011, que tematizam simultaneamente as festividades e a identidade 

territorial deste território. Para a seleção destas matérias, foram lidos os quarenta e cinco 

Cadernos Quarta Colônia (CQC)
59

 distribuídos no período. Como o encarte é semanal, 

ressaltamos que todas as edições foram contempladas na análise.  

A partir dos pressupostos teóricos, consideramos que a identidade territorial é 

construída. Para tanto, é importante, diante da multiplicidade de atores e condições 

contextuais, levantar os envolvidos e as características do processo de construção em estudo. 

Neste capítulo, este processo envolve além do território em si, enquanto contexto de 

produção, as características que condicionam o Caderno Quarta Colônia.  

A obra de Castells (2006, p. 23) induz a se questionar: “Quem constrói a identidade 

coletiva, e para quê essa identidade é construída”?. No caso do CQC, os sentidos de identidade 

são construídos a partir de um suporte de comunicação impresso, mas com a classificação de 

encarte comercial, o que acaba por condicionar ainda mais as suas informações pelo caráter de 

mercado, próprio das mídias, transformando-as em formas simbólicas (THOMPSON, 2008; 

GIL, 1994).  

No entanto, acreditamos que esta divulgação comercial não é realizada de forma direta 

através do Caderno Quarta Colônia, pois, ao mesmo tempo em que há anunciantes e os 

atributos do território são apresentados como produtos para turista, há também um viés de 

valorização e pertencimento ativado pelo encarte. Constatamos que o Caderno é produzido em 

tríplice responsabilidade: do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, 

especialmente através da sua Secretaria Executiva, da empresa Plano Comunicação, 

responsável pela elaboração de todas as matérias, e pela Rede de Comunicação Brasil 

Sul(RBS), responsável pela parte comercial e revisão final do material.  

Desde a sua primeira edição, em 4 de agosto de 2006, foram distribuídos “cinco 

milhões e seiscentos mil (5.600.000) exemplares para um universo semanal de, ao redor, 

120.000 leitores”, como afirmado por José Itaqui, Secretário do Condesus, em artigo alusivo à 

250ª edição do Caderno Quarta Colônia, publicado em 30 de setembro de 2011 (CQC, nº 250, 

                                                           
59

 Utilizaremos a sigla CQC para referenciar o termo “Caderno Quarta Colônia”, especialmente nas citações. 

Além disto, não referenciaremos o ano nas citações, pois todos os Cadernos utilizados como fonte referem-se ao 

mesmo ano, 2011. Para tanto, evidenciaremos ao invés do ano, o nº da edição, a fim de possibilitar, quando 

necessário, o encontro direto do referido Caderno.  
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p. 6). Itaqui indica que através desse meio está sendo construída uma relação da Quarta 

Colônia com o público leitor, e mostra os seguintes números: 

 

Nas duzentas primeiras edições foram encartados três milhões e seiscentos mil 

(3.600.000) exemplares deste Caderno no Diário Santa Maria e distribuídos para os 

leitores da Região Central. As últimas cinquenta edições o Caderno, que até então 

era de quatro páginas, ampliamos para oito e a distribuição que estava restrita ao 

Diário Santa Maria, passou a ser encartado nas assinaturas do jornal Zero Hora da 

Região Central e do Centro de Porto Alegre. De uma edição semanal de 18.000 

exemplares ela foi ampliada para 40.000. O Condesus, com aportes de recursos das 

nove prefeituras membros, investe, anualmente, R$ 81.000,00 para produzir, editar, 

imprimir e distribuir 1.920.000exemplares ou 15.360.000 páginas anuais do Caderno 

Quarta Colônia (CQC, nº 250, p. 6). 

 

Para o Secretário a proposta do Caderno é “divulgar e estreitar laços da Quarta 

Colônia com os municípios vizinhos da Região Central”, além disto, sua proposta editorial 

visa “[...] mais do que promover produtos, dialogar, construir uma rede de apoio à 

preservação, a defesa e a valorização do endógeno como base do desenvolvimento regional 

sustentável”, neste sentido, ressalta que além de se direcionar para seus próprios membros, 

dirige-se para o externo e sustenta-se do cotidiano, “dos hábitos, fazeres e dos costumes que 

mantêm viva as comunidades que fazem a Quarta Colônia” (CQC, nº 250, p. 6). 

Além destas informações auxiliarem a responder as indagações instigadas por Castells 

(2006, p. 23), “a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece”, consideramos que sua observação 

mais cautelosa tende a denotar a midiatização das relações sociais do território. Os próprios 

municípios que constituem a Quarta Colônia e são organizados em Consórcio, produzem um 

meio de comunicação para estreitar laços com seus vizinhos e até mesmo entre si. Para isso 

investem recursos financeiros e também valores intangíveis referentes ao capital intelectual e 

simbólico que mobilizam em função da produção semanal do encarte. 

Compreendemos que, se o valor total é de 81 mil, cada município investe, por ano, 9 

mil reais em comunicação somente no encarte. Podemos ainda considerar que o investimento 

em comunicação social certamente ultrapassa dez mil reais na maioria dos municípios, 

quando somamos outras formas midiáticas de comunicar, como materiais gráficos (fôlderes, 

cartazes, calendários e outros), outdoors, comerciais, sites e outros. O que representa um 

investimento em busca de algo maior, como a divulgação, o reconhecimento do território ou 

mais visitantes. 

Assim, a criação e manutenção deste Caderno indica um processo de midiatização do 

território, como resultado da relevância dada à visibilidade e ao reconhecimento por outros 

externos, ainda que vizinhos. A partir de Sodré (2002) consideramos que se refere a uma 
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globalização regionalizada, ou seja, as relações são expandidas com a incorporação do meio 

de comunicação pelo território aumentando a velocidade com que as informações circulam. 

Além disto, a comunicação através deste meio é impulsionada com o intuito de “construir 

uma rede de apoio” (CQC, nº 250, p. 6), fazendo com que as interações sejam estabelecidas 

com a incidência da técnica, do meio, do suporte. 

Neste contexto, da totalidade do material analisado, considerando-se os critérios que 

delimitam as festividades objeto desta pesquisa, destacamos que: a) 18 Cartas ao Leitor 

fizeram referências às festividades e suas características, geralmente convidando o leitor a 

visitar o evento; b) 15 colunas sociais faziam referência às festividades; c) 5 Cadernos, do 

total, não trouxeram nenhum conteúdo sobre as festas do território, além do calendário de 

eventos; d) as festividades ocuparam destaque em 10 capas; e) houve13 chamadas de capa 

para as festividades; f) houve 2 encartes especiais: um sobre a Ein Volksfest e outro sobre o 

Festival de Inverno e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto. 

Antes de passarmos à estrutura do capítulo é importante ressaltar que, em nossa lente 

de análise a identidade territorial é construída com elementos distintivos de identidade, os 

quais organizamos em categorias através de suas peculiaridades, conforme explicitado no 

capítulo anterior. E, para se chegar a esta interpretação, seguimos o proposto por Silva (2009) 

em sua explicação relacional entre os conceitos: visibilidade, representação e identidade. No 

caso, os signos linguísticos e icônicos, como texto escrito e fotografias, referem-se à 

representação. A “representação é, aqui, sempre marca ou traço visível, exterior” (SILVA, 

2009, p. 90), é o que é apresentado através do Caderno. E representar significa dizer: “essa é a 

identidade” (SILVA, 2009, p. 91). 

Enfim, para dar conta da análise desta gama de documentos, dividimos o capítulo em 

duas partes. A primeira intitulada Elementos identitários de capa busca analisar o que ocupa 

destaque, visto que, em uma linguagem coloquial é comum falarmos os termos manchete de 

capa, ou saiu na capa atribuindo uma valoração para o assunto publicado neste espaço. Isso 

se deve a maior visibilidade que a capa possui na distribuição do material, pois é o que 

geralmente aparece em um comercial televisivo que divulga o encarte ou mesmo é a primeira 

visão que temos quando o encarte está à disposição em algum lugar público. Semelhante 

relevância pode ser atribuída à contracapa, porém pelo fato de ser dispostas matérias com as 

mesmas características das publicações internas na contracapa deste Caderno, estas serão 

objeto de análise no subcapítulo seguinte. 

O segundo subcapítulo Da chamada à coluna social: festas e sentidos identitários no 

Caderno descreve e analisa as publicações relacionadas à nossa problemática a partir do 
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exame dos 45 cadernos. Consideramos que há um percurso da narrativa festiva, a qual 

geralmente inicia-se com uma chamada na capa, tematiza a carta ao leitor e uma matéria 

interna ou de contracapa, chegando à coluna social. Neste percurso levantamos e analisamos 

os sentidos identitários impulsionados pela festividade e que ganharam visibilidade midiática 

através do Caderno. 

 

 

6.1 Elementos identitários de capa no Caderno Quarta Colônia 

 

Há vinte e duas ocorrências
60

 das festividades nas capas dos 45 Cadernos analisados. 

Entre as dez capas, apenas duas utilizam a gastronomia como elemento identitário distintivo 

do encontro festivo, logo, do próprio território. Uma destaca o Rodeio Crioulo, próprio da 

cultura rio-grandense; duas das capas exaltam o povo, o público, o movimento da festividade; 

uma destaca a religiosidade (figura 6.1); uma apresenta o ambiente, o cenário, nas quais 

podemos contar algo da natureza e da tranquilidade interiorana que permeia o referido 

território. A seguir, apresentamos estas capas e seu estudo a partir da teia teórica proposta.  

Deste modo, uma capa pode dar centralidade a uma festividade e também fazer 

chamadas para outras, como ilustra a figura 6.1: 

 

 

 

 
Figura 6.1 - Capa Semana de Nova Palma e 

chamadas para outras Festas 

                                   Fonte: CQC (nº 240) 

                                                           
60

 As vinte e duas ocorrências resultam do somatório de referências às festividades analisadas, independente do 

número de capas em que elas estão distribuídas. No caso, há 10 capas que totalizam 22 ocorrências sobre 

festividades, entre fotos e chamadas. 
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Das nove capas selecionadas com a temática das festas de nosso recorte, a capa acima 

é a única que exalta a religiosidade, apresentando uma igreja da religião católica da cidade de 

Nova Palma como elemento distintivo de identidade acionado para a divulgação da Semana 

do Município. Como veremos no próximo capítulo, todo o material desta festividade 

municipal, que comporta festas recentes com características conforme nossos critérios em sua 

programação, utiliza a categoria religiosidade como identificação. 

A imagem 6.2 permite visualizar a diversidade das festas contemporâneas da Quarta 

Colônia, pois visa à divulgação de um Rodeio Crioulo. 

 

 

 

Figura 6.2 - Capa Rodeio Crioulo 

Fonte: CQC (nº 218) 
 

 

Este evento é, oficialmente, um dos componentes da cultura popular gaúcha, conforme 

define a Lei nº 11.719, de 07 de janeiro de 2002 (RS, 2002), do Estado do Rio Grande do Sul 

(RS). Esta festa ultrapassa os limites de sentido do território Quarta Colônia, levantados 

preliminarmente neste estudo. Em geral, um rodeio envolve a presença de animais ligados às 

atividades de montaria, provas de laço, além de outras, típicas da tradição rio-grandense. 

Evidencia-se que, em nenhum dos materiais anteriormente analisados para a construção das 

categorias distintivas da identidade territorial da Quarta Colônia, estão presentes 

características ligadas à identidade gaúcha.  

Este elemento pode ser um complemento às categorias estabelecidas. Ou ainda, pode 

ser considerado diante da diversidade cultural do território sendo assim, adequado à categoria 

distintiva cultura. Esta diversidade é reconhecida pelo Caderno Quarta Colônia, pois o título 
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da seção Carta ao Leitor da mesma edição é Terra de todas as culturas. Também 

consideramos a ativação de elementos da cultura gaúcha como um dispositivo para captar 

simpatia e angariar apoio e legitimidade, pois busca se reportar a um público amplo. 

A pluralidade e busca por legitimidade é evidenciada na afirmação “embora os 

costumes italianos prevaleçam, na Quarta Colônia todos os povos têm o seu espaço. Duas 

provas deste contexto ocorreram no final de semana passado. O Rodeio Crioulo [...] e o 

Choculin em Agudo” (CQC, nº 218, p. 2). Além disto, em matéria do mesmo Caderno, foi 

relatado que o evento teve público superior a duas mil pessoas, número bastante expressivo e 

que nos permite inferir que a diversidade também é reconhecida e aceita por boa parte dos 

moradores da região. 

Como elemento identitário já reconhecido, a gastronomia tematiza duas capas que 

retratam as festividades, evidenciando também a confraternização que impulsiona, o que é 

típico destes eventos e acionado como argumento para divulgação, algo que pode ser 

constatado nas matérias internas do Caderno Quarta Colônia. Estas, ora promoviam as 

festividades, ora retratavam a repercussão daquelas já realizadas, ambas apropriando-se do 

mesmo argumento. As referidas capas estão representadas na figura 6.3 abaixo e promoviam 

os eventos 6ª Festa da Abóbora, realizada em Ivorá, e da 5ª Mostra Gastronômica, ocorrida 

em Agudo (figura 6.3). 

 

 

 

Figura 6.3 - Capa 6ª Festa da Abóbora, Capa 5ª Mostra Gastronômica, Capa 14ª Festa do 

Moranguinho e da Cuca.  

Fonte: CQC (nº 224; 225) 
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Mesmo que ambas referenciem o alimento, entendemos que, a partir dos seus signos, 

como a mesa cheia, na primeira, e a variedade de alimentos na segunda, podemos inferir 

sentidos diferentes e complementares. A primeira imagem ilustra uma mesa comprida, repleta 

de pessoas durante a refeição, na Festa da Abóbora, o que exalta o vínculo, a proximidade 

entre elas, tendo o alimento como elo de integração, algo que é muito próprio das culturas 

italiana e germânica. A segunda, com um propósito diferente, já que busca promover um 

evento futuro, também demostra a fartura e a diversidade dos alimentos típicos das etnias que 

que promovem o evento, como a cuca, prato típico da cultura alemã.  

Ainda sobre esta imagem, percebe-se que nem todos os alimentos em destaque são de 

origem alemã ou italiana, como o risólis, que é de origem francesa. Como já observado, a 

diversidade está presente nas  manifestações festivas da Quarta Colônica. Ao mostrar uma 

imagem com alimentos estrangeiros à localidade e facilmente encontrados em outras cidades, 

entendemos que perde-se em diferenciação. Em outras palavras, o argumento publicitário não 

é explorado em toda a sua potencialidade, ao omitir ou substituir a gastronomia local. 

Mas, mesmo a nossa crítica deve ser tensionada ao entendermos que a festividade, a 

partir de Amaral (1998), carrega em si forte apelo turístico e na lógica midiatizada exalta-se 

mais a imagem do que um repertório cultural de origens ou fundamentos 

étnicosgastronômicos baseados em uma só cultura ou etnia. Muitos dos turistas ao estarem 

imersos pela fluidez do consumo são impulsionados pelos sentidos momentâneos do produto 

e serviço turístico sem a disponibilidade para saber além do que é oferecido e das sensações 

que promove. 

Diante disto, o café colonial, representado pela mesa da segunda imagem é elemento 

distitintivo da categoria gastronômica, porém não é servido somente com produtos 

agroalimentares do território, visto que é influenciado pelo gosto médio
61

. Presenciamos na 

observação participante consumidores querendo uma Coca-Cola ao invés de suco de 

morango. Tal constatação reflete a midiatização da própria gastronomia, pois entendemos a 

partir de Sodré (2002, p. 45) que os sentidos identitários e seus elementos representantes, 

neste caso, “passam pelo crivo de uma invisível comunidade do gosto, na realidade o gosto 

médio” regido pelo imediatismo da experiência sensorial.  

A tradição e a valorização do passado e do presente é explícita na fotografia que 

compõe a capa, ilustrada a seguir, e que referencia a 56ª Festa Regional do Arroz (figura 6.4).  

                                                           
61

Sodré (2002) refere-se ao gosto médio, como o resultado do condicionamento de valores, condutas, 

comportamentos e emoções ocasionados pela midiatização.  
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Figura 6.4 –  Capa Desfile Festa Regional do Arroz 

Fonte: CQC (nº230) 
 

 

Podemos afirmar que o desfile representa esta festividade. É um recurso de 

teatralização para relembrar e legitimar valores que ancoram a comunidade e, na medida em 

que este desfile transforma-se em capa do jornal, além de se auto legitimar como estratégia 

narrativa da festividade, as lembranças e os valores adquirem visibilidade, o que pode levar ao 

reconhecimento perante as novas gerações e também aos públicos externos ao território. Os 

valores compartilhados no ambiente familiar e dentro das próprias comunidades, nas suas 

diversas formas de sociabilidades, são reforçados internamente (no local) através da 

visibilidade midiática que é dada às manifestações culturais, carregadas de sentimentos 

associados ao passado, além de serem disseminados externamente ao território, nas cidades 

em que o Caderno circula.  

Essa capa define-se como categoria distintiva cultural de identidade diante da 

mobilização de saberes, fazeres e instrumentos de cultivo próprios do povo do território. 

Como teatralizaçãocompreendemosa forma de representar o passado do território, que  

consiste na atuação voluntária dos próprios munícipes, que encenam, em carros alegóricos ou 

em deslocamentos a pé, o trabalho, o artesanato, a religião, o preparo do alimento, etc., dos 

antepassados. 

Esta narrativa encenada age como uma “espécie de atualização da origem étnica e, 

portanto, possui uma vinculação entre o futuro utópico e o passado, presente nas práticas 

sociais cotidianas e nas marcas culturais” (VENDRUSCOLO, 2009, p. 112). Ainda, o desfile 

e o teatro são recursos de comunicação com características de espetacularização do objeto 

narrado, visto que selecionam fragmentos históricos para dar visibilidade, os quais levam a 

exaltação e reconhecimento. No caso da Quarta Colônia, “os elementos são reivindicados para 
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a afirmação dos colonos que, por muitas vezes, foram estigmatizados e proibidos de expressar 

sua cultura, costumes e crenças da pátria mãe” (VENDRUSCOLO, 2009, p. 111). 

Através do desfile a festa exerce suas duas funções: de mediadora e de estratégica. A 

primeira baseia-se no fato de que “estas performances vivenciam um ritual e oportunizam a 

interação com o tempo dos antigos, como uma memória viva interagindo com o novo” 

(FROEHLICH, 2010, p. 67). Nesse sentido as festas exercem sua função de mediação 

(AMARAL, 1998) de sentidos e valores entre épocas e gerações diferentes. 

A festividade é estratégica através do desfile, especialmente diante da midiatização da 

encenação ao voltar-se aos externos. A presença da mídia na festividade, ou o desfile de capa 

publicado no encarte, condiciona as próximas edições do evento. Partimos da premissa que o 

estímulo à realização de um desfile organizado, vistoso e interessante, nasce do próprio 

orgulho dos atores pertencentes ao território e voluntários à participação. Sendo assim, é 

interesse de todos os envolvidos que o público leitor do Caderno reconheça valores fiéis ao 

que buscam representar e sintam-se satisfeitos com o material visualizado. Além disto, a 

repercussão midiática positiva sobre o desfile pode mobilizar mais pessoas para sua realização 

e, ao mesmo tempo, contribuir para que outros queiram assistir, o que tende a aumentar a 

visitação e a arrecadação da festividade. 

As imagens da multidão, nas capas apresentadas a seguir, tendem a indicar 

mobilização de público semelhante à promovida pelo desfile (figura 6.5): 

 

 

 
Figura 6.5 – 1ª Capa: 8ª Expocolônia; 2ª Capa: 18ª Ein Volksfest 

Fonte:  CQC (nº229, 239) 
 

Os locais repletos de pessoas podem despertar nos leitores o interesse de também 

participar destas festividades. Na primeira capa, além do grande público não é possível 



180 
 

reconhecer nenhum outro signo que remeta a algum sentido identitário. O mesmo ocorre na 

segunda capa, onde o que vemos além do público são máquinas agrícolas que não remetem a 

um elemento distintivo do território em que se realiza o evento. Nem o espaço em que a 

multidão se encontra é capaz de indicar em qual território ocorre estas festividades, pois não 

denota a natureza ou a tranquilidade de um local interiorano para se passear e relaxar em um 

final de semana. Nas capas abaixo, esta perspectiva já muda (figura 6.6): 

 

 

 
Figura 6.6 - Capas Semana de Dona Francisca e 26º Festival  

Internacional de Inverno da UFSM 

Fonte: CQC (nº 238,  241) 
 

 

A primeira imagem mostra a cidade de Dona Francisca contornada e permeada por 

árvores, o Rio Jacuí, casarões e a Igreja, além das lavouras que indicam a cultura agrícola do 

seu povo. A segunda capa também conota a leveza interiorana em uma imagem um tanto 

bucólica: dois jovens com vestimentas discretas, um deles está de chinelo, e seus violões em 

uma rua com traços antigos, atribuídos pelas aberturas da casa, ao fundo, e também pelas 

rústicas calçadas em que estão sentados.  

Entedemos que a exaltação destes atributos deve-se à grande busca na 

contemporaneidade, ou seja, pela “sociabilidade convivial que nossa época credita aos 

pequenos povoados, aos lugarejos, ao rural hipostasiado em natureza e símbolo de 

tranqüilidade e acolhimento” (FROEHLICH, 2002, p. 124). Como já indicado em estudos 

anteriores,Vale Vêneto é reconhecido por ser um lugar que oferece o alcance destes anseios 

em busca do bucolismo e do sossego (FROEHLICH, 2002). Em geral, consideramos que estas 

imagens representam o ambiente próprio da Quarta Colônia, capaz de transmitir tranquilidade 

e harmonia aos seus visitantes. 
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Das capas analisadas identificamos categorias e elementos distintivos de identidade 

territorial a partir da visibilidade obtida pelas festividades no Caderno Quarta Colônia, os 

quais pontuaremos a seguir. A categoria natureza é representada por dois elementos 

distintivos de identidade: a paisagem panorâmica de Dona Francisca e as ruas musicais de 

Vale Vêneto. As fotos apresentam-se de forma harmônica com seus complementos 

linguísticos e podem impulsionar um processo de identificação com ou sobre o território. A 

recorrência de paisagens, incluindo-se a arquitetura colonial, é considera por Vendruscolo 

(2009) uma forma de compor a narrativa bucólica, mas também de elevar a auto-estima dos 

habitantes, em especial por gerar a identificação.  

A gastronomia como categoria distintiva é representada por duas capas que indicam 

dois elementos distintivos de identidade da Quarta Colônia: o café colonial e a mesa 

comprida, farta e cheia de pessoas. Em complemento, destacamos que apenas em uma das 

festas que realizamos observação participante não havia a mesa com estas características. A 

religião como categoria de identidade territorial foi acionada através do elemento distintivo 

Igreja.  

A categoria distintiva cultura foi representada em duas capas. Os elementos acionados 

foram: um rodeio crioulo, que representa a diversidade e as tradições gauchescas na Quarta 

Colônia e um desfile temático, que representa os saberes, os fazeres, e a tradição ligada à etnia 

italiana. As duas capas apresentam forte apelo identitário com a associação entre imagem e 

texto. 

Por fim, duas capas não exploram a potencialidade do meio de comunicação para 

construir os sentidos de identidade territorial pressupostos, porém, acionam outros sentidos 

estratégicos de identificação, como é o caso da multidão, que é mais global do que local, visto 

que não há signos que situem no espaço o público retratado nas fotografias. Entretanto, a 

multidão tende a despertar nos leitores o interesse em saber o que há nessa festividade 

territorial capaz de atrair tantos visitantes. Consideramos que as duas festividades retratadas 

nessas capas são as que mais apresentam indícios de identificação eclética do território em 

função de uma forte ênfase mercadológica em grandes negócios, como a venda de máquinas, 

em detrimento dos atributos locais.  

Nessas festividades, como veremos no capítulo oito, o ecletismo é a marca diante do 

apelo mercadológico do evento, o que retrata características do pluralismo cultural próprio da 

contemporaneidade (HARVEY, 2010). Assim, a partir de Froehlich (2002) consideramos que 

a essência dessas festividades que se estruturam como grandes feiras de produtos materiais e 

simbólicos é o ecletismo que permite a “convivência de todos os estilos, de todas as épocas, 
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sem hierarquias, numa abertura que acredita ser o mercado um cardápio variado, e não 

havendo mais regras absolutas, cada um estaria livre para escolher o prato que mais lhe 

apetece” (FROEHLICH, 2002, p. 15). Com a analogia à gastronomia retratamos a mesa 

fartados estilos culturais oferecidos nessas festividades. 

 As marcas disponíveis nas capas do CQC tendem a contribuir pontualmente para a 

construção dos sentidos de identidade, especialmente a partir da percepção dos leitores deste 

encarte. Pois, como estudamos teoricamente, a identidade, e de forma específica, a identidade 

territorial é indissociável da comunicação, é relacional, ou seja, depende das percepções de 

suas marcas por quem está fora ou distante do território (WOODWARD, 2009). Além disto, 

são as capas que conquistam os leitores a dedicarem seu tempo à leitura das matérias do CQC, 

as quais analisamos no próximo subcapítulo. 

 

 

6.2  Da chamada à coluna social: festas e identidade no Caderno Quarta Colônia 

Colônia 

 

Este subcapítulo resulta de um banco de dados com o objetivo de arquivar todas as 

publicações do Caderno Quarta Colônia sobre as festividades da nossa amostra. Porém, como 

este documento se trata de um relato descritivo de pesquisa, selecionamos o que encontramos 

de mais relevante para elaborar nossa análise.  

Como dito, há um percurso usual de divulgação das festividades pelo Caderno Quarta 

Colônia: chamada na capa, carta ao leitor, matéria interna ou na contracapa, e, por fim, após a 

ocorrência da festa, geralmente é publicada uma coluna social na editoria Em foco. Além 

dessas posições, que chamaremos de editorias, das aparições das festas investigadas, há um 

calendário semanal das festividades.  

Iniciamos o ano de 2011 com o 6º Festival da Uva e das Águas. Ora denominado 

como Festa, ora denominado como Festival, tem sua primeira visibilidade em uma chamada 

na capa (CQC, nº 213), conforme a figura 6.7 abaixo: 

 

 

 
Figura 6.7 - Chamada 6ª Festa da Uva e das Águas 

Fonte: CQC (nº 213) 
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A matéria sobre a Festa da Uva e das Águas ocupou quase página inteira na 

contracapa do Caderno (CQC, nº 213, p. 8), com texto linguístico e icônico. A fotografia de 

um cacho de uva na parreira garante bastante visibilidade pela atenção que desperta. O texto 

ressalta os almoços típicos no decorrer da programação, que ocorre entre 15 e 23 de janeiro, 

além dos valores dos ingressos e do curso de cucas. A programação completa do evento está 

disponibilizada na mesma página, conforme a ilustração abaixo (figura 6.8). 

 

 

 

Figura 6.8 - Matéria I: 6ª Festa da Uva e das Águas 

Fonte: CQC (nº 213) 

 

 

No Caderno do dia 21 de janeiro foi publicada novamente uma matéria sobre a Festa 

da Uva e das Águas, porém em tamanho menor e sem fotografia. O apelo para as refeições 

continou presente no texto que antece a programação, que explicita o dia e os valores: 

domingo com “churrasco em Val de Buia. O ingresso custa R$ 15,00”. Na semana seguinte 

uma matéria relatou a Festa exaltando o curso de cucas (figura 6.9). 

Na matéria, afirma-se que, apesar da festa ser da uva e das águas, “o centro das 

atenções em Silveira Martins foram as cucas preparadas pela merendeira da Escola Municipal 

João Frederico Savegnago, Zuleika Todolo Dellamea. Ela proferiu um curso de cucas [...] e 

atraiu alunos de Santa Maria, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasília e Mato Grosso do Sul”. 

(CQC, nº 215, p. 7). Por fim, a cobertura da Festa da Uva e das Águas encerra com a coluna 

social do Curso de Cucas (CQC, nº 216).  
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Figura 6.9 – 6ª Festa da Uva e das Águas – Curso de Cucas 

Fonte: CQC (nº 216) 
 

 

A oferta de um curso de cucas extrapola a relação tradicional de oferta de produtos 

locais para os visitantes. Consiste numa forma de valorizar a cultura e a gastronomia, 

demonstrando e ensinando o processo de produção do alimento. Para o visitante, é uma 

oportunidade de aprender e de experimentar uma sensação diferente daquela relacionada ao 

consumo do produto pronto. Também é uma forma de socialização e de convivência, ao 

proporcionar a permanência prolongada dos alunos do curso. 

Podemos considerar que a partir da visibilidade midiática da 6ª Festa da Uva e das 

Águas, as categorias distintivas foram a gastronomia e a natureza, o que o próprio nome da 

festividade indica. Porém, somente a gastronomia teve elementos distintivos imagéticos, o 

que lhe garante maior representação, em consequência maior força enquanto elemento de 

identidade territorial em comparação com a categoria natureza representada apenas pela 

palavra águas, que está associada à paisagem e aos locais disponíveis para lazer e banho de 

rio e cascatas. Em Val Feltrina, e Val de Buia, locais promotores do evento, existem 

balneários que fazem parte da rota turística, entre os quais se destacam o Balneário Baggio e o 

Ágape, além da cascata do Mezzomo, muito visitada por trilheiros. Os elementos distintivos 

da gastronomia são: a uva, a partir do parreiral e do cacho fotografado, e as cucas, algumas 

feitas com recheio de uva. 

A festividade divulgada na sequência foi o 9ª Festival do Chopp, da Cuca e da 

Linguiça (choculin), que teve chamada na capa da edição nº 217 do Caderno (figura 6.10). 
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Figura 6.10 – Chamada 9ª Choculin 

Fonte: CQC (nº 217) 

 

Conforme matéria publicada nesse Caderno (CQC, nº 217, p. 8), a nona edição do 

Choculin, que é uma festa promovida pelo Rotary Club e que foi antecipada para fevereiro, 

devido ao carnaval, teria “5 horas de festa” e a oferta de “barris de chope e janta a noite 

inteira”. Além disso, eram esperadas “3 mil pessoas, a maioria visitantes de outros 

municípios”. Ainda, a matéria destacava o cardápio do jantar típico: “maionese, salada, cuca, 

linguiça e bolinhos de carne” (CQC, nº 217, p. 8). 

A matéria sobre a festa Choculin, apesar de não ter grande destaque no Caderno e a 

foto traduzir pouco a festividade, expressa em seu texto a importância do chope, da comida e 

também da dança, como afirma a organizadora do evento na publicação: “Quem gosta de 

dançar veio participar da festa” (figura 6.11).  

 

 

 
Figura 6.11 – Matéria 9ª Choculin 

Fonte: CQC (nº 217) 
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A fotografia utilizada para a matéria tende a exaltar o movimento, a música, a dança, o 

show de banda; no entanto, devido ao seu enquadramento estar distante das pessoas e do 

palco, não explora a potencialidade do momento para representar a animação da festividade, 

sentido que só é efetivado com a combinação entre o título Música e Chopp animaram o 

Choculin. Em complemento destacamos os seguintes trechos: 

 
[...] foram oferecidos cerca de 4,5 mil litros de chopp. A banda Anuska, de Santa 

Catarina, animou o público a noite toda com bandinhas alemãs e sucessos da 

atualidade. [...] Além do chopp, das cucas e da linguiça, um jantar foi servido 

durante toda a madrugada. Uma típica festa alemã com boa comida e muita diversão 

(CQC, nº 218, p. 8, grifo nosso).  

 

Abundância de comida e bebida. Um jantar servido durante a madrugada inteira, 

acompanhado de chope e música típica, indica certa peculiaridade cultural. Além disto, a 

presença da música típica revela a valorização da tradição; logo, constitui-se como um traço 

identitário mobilizado na festividade que, mesmo se combinado com músicas da atualidade, 

rememora valores étnicos e culturais específicos. Desta festividade, destacamos duas 

categorias distintivas: a gastronomia (chope, cuca e linguiça) e a cultura (bandinhas e dança). 

Por fim, o Choculin foi tema para uma coluna social no mesmo Caderno, sendo que a maioria 

das fotos retrata alguns casais que estiveram presentes. 

A festividade que ocorreu após o Choculin, foi a 6ª Festa da Abóbora, realizada no 

município de Ivorá. Em alguns momentos, o evento é denominado de Festa, em outros, de 

Feira. Abaixo, a primeira publicação, a qual demonstra o envolvimento comunitário na 

festividade, visto que são crianças em sala de aula preparando adornos para a decoração do 

ambiente festivo (figura 6.12).  

O Caderno explica que os alunos envolvidos na confecção dos adornos para a feira, 

participam do Projeto Turno Inverso Mãos Dadas pela Educação. “Eles desenvolvem toda a 

sua criatividade com pincéis, tintas e tecidos decorando abóboras, morangas e porongos para 

representar a estrela principal da feira, a abóbora” (CQC, nº 222, p. 8). Para a festa, o fruto é 

transformado em pudim, sorvete, doces, bombons e outros produtos que são comercializados 

no decorrer da festa. O alimento indica novamente a gastronomia como categoria distintiva de 

identidade, porém, através desta publicação, congregamos a ela o vínculo comunitário desta 

festividade. 
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Figura 6.12 - Preparativos 6ª Festa da Abóbora 

Fonte: CQC (nº 222) 
 

 

 

Também na capa do Caderno nº 223 há uma chamada para a Festa da Abóbora. Nessa 

edição, há, na parte interna, uma matéria que ocupa quase página inteira e exalta novamente o 

envolvimento das crianças da comunidade. Além disto, foi disponibilizada a programação 

inteira do evento, destacando, no texto principal, as seguintes atrações: “exposição de 

abóboras, produtos coloniais, artesanato, gastronomia típica, doces e pratos à base de abóbora, 

concurso e premiação de abóboras em diferentes categorias e a 3ª Trilha das Águas”. Todos 

os produtos são comercializados. Já no Caderno nº 224, um final de semana após a realização 

da Festa, o evento contou com visibilidade de capa com a denominação Festa, ao invés de 

Feira, como tratado nas publicações anteriores. 

No Caderno de nº 224, além da capa, a Festa recebeu atenção também na Carta ao 

Leitor, na qual o jornalista comenta “frio, barro e muita chuva não foram empecilhos para as 

centenas de visitantes que Ivorá recebeu no final de semana passado”.  E afirma que a festa 

“vem se consolidando como um dos principais eventos do primeiro trimestre na Quarta 

Colônia. Mesmo com o tempo ruim, seu público se mostrou fiel nesta sexta edição” (CQC, nº 

224, p. 2). Na matéria, a superação das dificuldades impostas pelo tempo é relembrada: 

 

O tempo chuvoso do domingo não foi capaz de estragar o espetáculo. - Em relação 

ao tempo, está ótimo o movimento deste ano - explica o pedreiro Vitélio Simonetti, 

que trabalhava vendendo bebidas e doces de abóbora. Cada bandeja de doces era 

vendido a R$ 7,50. Quem desejava fazer a aquisição apenas no fim do evento 

precisava fazer uma reserva, pois a possibilidade de sair de mãos abanando era 

grande. Para os apreciadores de chocolate, a alternativa eram os alfajores de 
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abóbora. Mas quem desejava a típica gastronomia italiana, era fácil encontra cuca, 

salame, queijo e vinho no local. Ainda era possível conhecer vários tipos de 

abóboras, além de apreciar peças de artesanatos feitos a partir do fruto. A 3ª Trilha 

das Águas foi um evento a parte. Dezenas de trilheiros participaram em um trajeto 

de 50 quilômetros atravessando morros e riachos da Quarta Colônia (CQC, nº 224, 

p. 3). 

 

São exaltados os produtos feitos de abóbora, em especial os adaptados a um apelo de 

consumo como alfajores e bombons, além de artesanatos. Mais uma vez, podemos inferir que 

os gostos e exigências do público influenciam na formatação da festividade. A incorporação 

de novos produtos feitos à base de abóbora sinaliza uma adaptação aos hábitos de consumo do 

público visitante. Por exemplo, a receita original do alfajor, doce bastante tradicional em 

países vizinhos (Uruguai e Argentina), é recheado com doce de leite; porém, em Ivorá, há a 

substituição do doce de leite por um doce confeccionado com o fruto cultivado no território (a 

abóbora), mantendo-se a denominação original do doce e trazendo o recheio como um 

diferencial, de modo a ter valor agregado e obter novas formas de comercialização, ampliando 

o mercado do produto.   

O envolvimento da comunidade na festa fica explícito na presença de um senhor, que 

atua na construção civil, mas, que durante o evento, comercializa doces e bebidas de abóbora; 

possivelmente as atividades de pedreiro e agricultor sejam desenvolvidas simultaneamente. 

Ainda, o valor cobrado pelas bandejas de doces é citado, o que deixa clara a relação de 

mercado instituída no encontro festivo. A gastronomia típica italiana também é mencionada 

como motivador para ida às próximas edições, já que esta divulgação foi posterior ao evento. 

O Caderno indica que a 3ª Trilha é relevante, “um evento à parte”, o que consideramos 

como um elemento distintivo que exalta a natureza do território, visto que os trilheiros 

estabelecem contato direto com os morros, riachos e paisagens (CQC, nº 224, p. 3). 

Consideramos que a 3ª Trilha das Águas tem potencial para impulsionar a Festa da Abóbora 

ainda mais, visto que neste ambiente festivo ocorre a largada e a benção dos trilheiros; ou 

mesmo, adquirir autonomia para constituir-se como evento, contribuindo para a construção 

identitária ancorada na categoria distintiva natureza.  

Em geral, a 6ª Festa da Abóbora contribuiu para a exaltação na mídia de duas 

categorias identitárias e uma terceira distinção ainda não visibilizada pelo Caderno. As 

categorias e elementos respectivos referem-se a: gastronomia, representada pela abóbora e 

seus derivados e a natureza, pelo evento 3ª Trilha das Águas. Outra característica que merece 

destaque é o envolvimento comunitário, recorrente nas aparições desta festividade. 

Consideramos que o caráter comunitário tem amplo apelo identitário e forte potencial para 
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diferenciação do território no contexto regional, porém, é pouco acionado pelos processos 

comunicativos.  

A Festa da Abóbora também indica uma característica que permeia as festividades da 

Quarta Colônia que é a participação e envolvimento de atores políticos. Em variados eventos 

que participamos, a presença política e dos seus discursos é presente. A programação da Festa 

da Abóbora comportou encontro entre representantes de Estado, da Secretaria da Agricultura, 

e de representantes do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), Fundação Estadual de 

Pesquisa Agropecuária (Fepagro), Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS) e com a comunidade ivoraense e 

autoridades da região, como prefeitos e secretários municipais. 

Porém, esta ampla presença política já não ocorreu na 5ª Mostra Gastronômica, evento 

organizado por empreendedores da Quarta Colônia. A Mostra Gastronômica foi tema de capa 

do Caderno nº 225, na sexta-feira que antecedeu a realização; como já relatado anteriormente, 

o elemento identitário exaltado nesta foi a gastronomia e sua diversidade, através de uma 

mesa própria de café colonial servido na Quarta Colônia. A Mostra também foi citada na 

Carta ao Leitor que teve como título Final de semana gastronômico, conforme destacado a 

seguir (figura 6.13): 

 

 

 
 

Figura 6.13– Carta ao Leitor sobre a 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: CQC (nº 225) 
 

 

A afirmação “reunirá em um único local os saborosos pratos típicos da culinária alemã 

e italiana” (CQC, nº 225, p. 2) pode produzir alguns sentidos: indicar que essa união não 

ocorre no cotidiano, trata-se de uma reunião extraordinária, o que é próprio da festividade; 

tende a exaltar o que silencia: na Quarta Colônia, só temos culinária italiana e alemã? Ou, esta 

Mostra da Quarta Colônia limita-se aos empreendedores destas origens étnicas? São 
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questionamentos que evidenciam o tensionamento que há entre a identidade multiétnica 

almejada e os sentidos visíveis nesta matéria (figura 6.14). 

Em complemento ao título, os signos icônicos representam dois tradicionais pratos: a 

torta de morango, da culinária de origem germânica, e as massas, da culinária de origem 

italiana. Agudo, município com grande parte da população de origem alemã, pela primeira 

vez foi sede dessa Mostra, que já ocorreu em São João do Polêsine e em Silveira Martins. As 

relações de consumo proporcionadas pelo momento festivo são expressas pelo trecho “a 

entrada é gratuita, você só vai gastar o que consumir [...] os visitantes poderão adquirir 

porções dos produtos ao preço de R$ 5,00” (CQC, nº 225, p. 2). Por fim, destacamos que a 

Mostra Gastronômica foi a primeira festividade divulgada no Caderno em 2011 que publicou 

um anúncio, conforme disposto na figura 6.15. 

 

 

 

 
 

Figura 6.14 – Matéria sobre a 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Rosauro (CQC, nº 225)  
 

 

.  
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Figura 6.15 – Anúncio da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: CQC (nº 225)  

 

A publicação de anúncios publicitários sobre as festas no Caderno Quarta Colônia 

ainda não pode ser considerada usual, pois, dentre todas as festividades desta pesquisa, apenas 

duas se utilizaram desse meio de comunicação com este intuito. Porém, pode indicar o início 

do reconhecimento do potencial publicitário para as festividades, atribuído especialmente aos 

materiais gráficos de divulgação, bem como sua veiculação em jornais impressos. Os sentidos 

de identidade gerados por estas materialidades gráficas serão analisados no próximo capítulo. 

 O Caderno publicado na semana posterior à festividade atesta em sua capa Mostra foi 

um sucesso (CQC, nº 226), conforme podemos comprovar através da figura 6.16: 

 

 

 
Figura 6.16 – 5ª Mostra Gastronômica foi um sucesso 

Fonte: CQC (nº 226) 

 

 

O sucesso, em certa medida, pode ser associado ao que afirma o jornalista responsável 

pela publicação na Carta ao Leitor: “[...] o evento contou com a participação de diversos 

empreendedores do ramo que atuam na região. O bom público proveniente de diversos 
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municípios ajudou a divulgar os produtos expostos e certamente irá auxiliar em futuros 

negócios” (CQC, nº 226, p. 2).  O grande público é ilustrado na fotografia ao lado da matéria, 

conforme a figura 6.17. 

 

 

 
Figura 6.17 – A gastronomia fez sucesso 

Fonte: Rosauro (nº 226) 
 

 

A partir dos textos acima, recebemos a informação de que “a gastronomia fez sucesso. 

Sucesso de público e de vendas, assim foi a 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia” 

(CQC, nº 226, p. 7). Consideramos que esse posicionamento do Caderno deve-se a opinião 

dos expositores, conforme expressa na citação retirada da mesma matéria: 

 

De acordo com o expositor C.R.D. [...], a participação no evento é importante para 

apresentar seus pratos para um grande público. Segundo ele, que já participou das 

outras edições, é comum os clientes visitarem o evento e depois irem conhecer o seu 

restaurante. Opinião semelhante tem o expositor S.L.M., [...]. É a quinta vez que ele 

participa do evento, o qual já lhe trouxe muitos benefícios. - O objetivo principal da 

mostra é divulgar os produtos e o nosso balneário. Muitas pessoas não sabem que 

nós trabalhamos lá o ano todo e temos pratos típicos – relata M.. Alguns expositores 

vieram de longe para mostrar seus produtos (CQC, nº 226, p. 7). 

 

 

Os negócios são fomentados para além do momento extraordinário da festividade. 

Neste sentido, a Mostra cumpre sua função de expor os produtos para que os visitantes 

conheçam e, posteriormente, dirijam-se aos estabelecimentos, que fornecem os produtos 

durante o ano inteiro. Enfim, como o próprio nome indica, a Mostra reforça a categoria 

identitária gastronomia e sustenta-se nos pratos típicos disseminados nestas matérias, desde as 
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fotos até a programação: cuca, linguiça, tortas, cuca alemã, nhoque recheado, sopa de 

agnolini, tábua de frios, polenta, risoto e bife à milanesa, galeto com polenta, lasanha, 

strudelli, caneloni, tortéi, galinha ao molho, carne de porco frita, mandioca e salada, pizzas, 

panquecas. Como categoria secundária é acionada a cultura através da música e da dança de 

origem germânica, do teatro e do artesanato, como elementos distintivos. 

Depois da Mostra Gastronômica, a Expocolônia também teve um anúncio publicitário 

publicado no Caderno. O anúncio foi postado uma semana antes da abertura do evento, 

conforme a figura 6.18, e também na sexta-feira em que começava o evento. 

A Expocolônia foi capa do Caderno, no entanto, não foi destacado nenhum elemento 

distintivo da identidade territorial, como podemos perceber na figura 6.5, já apresentada no 

início deste capítulo. Além da capa, esta festividade foi adjetivada na Carta ao Leitor como 

uma oportunidade única para os moradores da região central adquirir “as delícias 

gastronômicas da Quarta Colônia. Produtores dos nove municípios (Agudo, Dona Francisca, 

Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e 

Silveira Martins) estarão presentes na 8ª edição da Feira Agroindustrial de Faxinal do Soturno 

(Expocolônia)” (CQC, nº 229, p. 2). 

 

 

 

Figura 6.18 - Anúncio da 8ª Expocolônia 

Fonte: CQC (nº 229) 
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A Carta ao Leitor a que nos referimos, menciona todas as outras atrações da exposição 

e exalta a gastronomia. O que não se sustenta na presencialidade do evento, como 

discutiremos no próximo capítulo. Além disto, refere-se à Expocolônia como uma Feira de 

Faxinal do Soturno, porém, a feira municipal de Faxinal de Soturno é a Expofax. Os motivos 

pelos quais a sua organização foi centralizada em Faxinal do Soturno não foram identificados.  

Consideramos que a matéria do Caderno nº 229 exalta a cultura: “não é todo dia em 

que é possível ver um engenho de cana tocado a boi com distribuição de garapa e ainda 

acompanhar a produção de cachaça destilada em alambique com direito a degustação”. Por 

outro lado, também deixa clara a importância dos negócios para a Feira, especialmente através 

de um trecho de autoria do organizador do evento: “no ano passado, comercializamos mais de 

R$ 6 milhões [...]”, valor significativo originado pela negociação de máquinas agrícolas por 

empresas do território e também de municípios vizinhos, como Santa Maria (CQC, nº 229, p. 

3). 

Está expresso na matéria que “as prefeituras da Quarta Colônia terão estandes 

especiais, onde irão mostrar a produção de seus municípios [...]. Os visitantes também irão 

encontrar parque de diversões, produção de pães e cucas em forno de barro, produção de 

açúcar mascavo e exposição de flores” (CQC, nº 229, p. 3). A última ocorrência no Caderno 

sobre a Expocolônia foi uma chamada de capa e uma matéria que relata a festividade (figura 

6.19). 

A partir do confronto entre o sentido denotativo de pitoresco, que representa algo 

“graciosamente original”, conforme registro de Ferreira (2004), e a presencialidade vivida 

antes desta matéria, consideramos que a visibilidade midiática exaltou o que havia, realmente, 

de mais pitoresco neste evento. Porém, outros elementos e atrações previstos na matéria de 

divulgação, publicada antes da festividade, tornaram-se invisíveis: as máquinas, o parque, a 

floricultura, etc. Enfim, a visibilidade no Caderno desta festividade ressaltou a gastronomia 

como categoria distintiva de identidade territorial, porém poucos elementos peculiares a esta 

classificação foram apresentados de forma clara. A cultura é acionada a partir do engenho de 

cana e fabricação da cachaça.  
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 Figura 6.19 – 8ª Expocolônia e seus personagens pitorescos 

 Fonte:  Rosauro (CQC nº 229) 
 

 

A Expocolônia é exemplar para a análise da festividade midiatizada, pois, ao mesmo 

tempo em que oferece uma narrativa construída midiaticamente pelos agentes do encarte 

Quarta Colônia, aciona visibilidades midiáticas em suportes digitais através da atuação 

midiatizada dos seus próprios organizadores. A visibilidade midiática passa a influenciar a 

atuação cotidiana, transformando os comportamentos em posturas midiatizadas, pautadas pela 

importância da presença dos meios de comunicação e sua correspondente valoração 

intangível, ligada ao reconhecimento e legitimidade social. A seletividade da abordagem dada 

pelo Caderno Quarta Colônia ilustra a narrativa como construção identitária estratégica, onde 

os atributos convenientes à proposta são os exaltados. 

Na sequência, a Festa do Arroz foi a festividade que ganhou destaque no Caderno, 

ocupando a capa do mesmo, como ilustrado na figura 6.4. Além da capa, foi ressaltada na 

Carta ao Leitor em uma narrativa com sentido de continuidade das festividades, “Agora é a 

vez da Festa do Arroz” (CQC, nº 230, p. 2). Esta festa comemora a colheita do arroz, 

importante cultura agrícola da região cultural (figura 6.20). 
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Figura 6.20 – Divulgação da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: CQC (nº 230) 
 

De acordo com a matéria, a Festa promovida pela Paróquia São João Batista,  com 

apoio da Prefeitura e da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agricultura da 

cidade, “o tradicional evento chega a sua 56ª edição com fôlego renovado e repleto de 

atrações típicas”. O que já é tradicional da festa é seu desfile temático, como ilustrado na 

fotografia da matéria. Neste ano, intitulado “Das mãos calejadas ao ouro dos arrozais”, encena 

as mudanças ligadas à cultura do arroz, à evolução tecnológica, à mão-de-obra, etc.  

O desfile, bem como as celebrações religiosas e as refeições com gastronomia típica 

italiana, caracterizam a festividade e indicam claramente seus elementos distintivos 

estruturados nas categorias: cultura, natureza e gastronomia. Inevitavelmente a arquitetura 

configura-se indiretamente como um elemento distintivo. Dizemos que é indiretamente 

acionado porque não aparece como estratégia e sim como um cenário estático, natural, do 

próprio município, o que pode ser observado na mesma fotografia utilizada na matéria para 

mostrar o desfile (figura 6.21). 
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Figura 6.21 – Desfile da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: CQC (nº 231 ) 

 

 Conforme já foi referido anteriormente, no último dia de evento, a cultura agrícola foi 

tematizada e relembrada através do desfile com carros alegóricos. [...] Os veículos mostraram 

as diferentes fases da orizicultura no município. Mais de 20 veículos, entre tratores, 

caminhões e charretes, participaram do ato. Moradores com vestimentas típicas dos primeiros 

imigrantes e CTGs
62

 também marcaram presença (CQC, nº 231, p. 7). O desfile que, de certa 

forma resgata a cultura agrícola e também a cultura italiana, é central na divulgação desta 

festividade no Caderno Quarta Colônia.  

Em seguida, nos Cadernos de junho foi realizada a divulgação da Festa do Amendoim, 

realizada em Ivorá. Esta festividade contou com chamada na capa do encarte (CQC, nº 235) e 

também destaque na Carta ao Leitor (figura 6.22).  

 

 

 

Figura 6.22 – Chamada 6ª Festa do Amendoim 

Fonte: CQC (nº 235) 
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 CTG - Centro de Tradição Gaúcha. 
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 Na Carta ao Leitor há um convite para os leitores irem até a Festa do Amendoim: 

“Você anda a fim de dar umas voltas no domingo? Então visite a comunidade do Barreiro, em 

Ivorá. Lá ocorre a 6ª Feira Regional do Amendoim. O evento deve reunir centenas de 

visitantes que apreciam os pratos típicos da região” (CQC, nº 235, p. 8). Como o próprio 

nome da festa denota, o amendoim é o protagonista da festa, no entanto, ressalta-se que 

haverá pratos típicos da região. Na matéria sobre a festa, no mesmo encarte, o título é 

publicitário “Participe da Feira Regional do Amendoim” incentivando os leitores a irem à 

festa (figura 6.23).  

 

 

 

Figura 6.23 – 6ª Festa do Amendoim 

Fonte: CQC (nº 235) 

 

 

O apelo icônico é gastronômico. Os produtos comercializados são à base de amendoim 

com objetivo de divulgar a cultura desta semente, bem como a comercialização dos seus 

derivados a partir de um apelo gastronômico. Na matéria é relatado o número de visitantes da 

edição anterior: “no ano passado, 1.500 pessoas estiveram presentes e foram servidas em 

torno de 600 refeições no almoço de domingo” (CQC, nº 235, p. 8). Em conjunto com o 

elemento gastronômico, consideramos que há a categoria natureza indicada através da 

Cavalgada ecológica como atividade integrante da programação. Por fim, a existência de 

bailes com presença de bandas pode indicar o elemento cultural, mas sem especificar sua 

etnicidade. 
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No encarte nº 236, publicado na semana após a Festa do Amendoim, como ocorreu 

também com as demais festividades divulgadas, foi feito um breve relato do evento. 

 

A 6ª Feira Regional do Amendoim, realizada no final de semana passado na 

comunidade do Barreiro, em Ivorá, reuniu mais de 2 mil pessoas. Os visitantes 

puderam conferir vários alimentos produzidos à base de amendoim. [...]. Mas o 

destaque mesmo ficou com os produtos expostos pela Cooperativa da Agricultura 

Familiar de Ivorá (Coopivorá). Pé-de-moleque e amendoim torrado foram apenas 

algumas das delícias que o público pode conferir (CQC, nº 236, p. 8). 

 

Em relação às Semanas Municipais que comemoram os aniversários de emancipação 

dos municípios, destacamos três para exemplificar o que vem ocorrendo com estas 

celebrações: geralmente, é divulgado o grande evento Aniversário do Município ou Semana 

do Município e a programação deste evento maior comporta outros menores com 

características múltiplas. São exemplos do caso: a Semana de Nova Palma, de Ivorá e de 

Dona Francisca.  

Os 23 anos de Ivorá comportou a 5ª Mostra da Terneira Leiteira, festividade que não 

deixa de exaltar atributos e potencialidade agropecuária do território. Com formato 

semelhante, a Semana Festiva de Dona Francisca configura-se como importante em nosso 

estudo justamente porque comporta eventos menores em sua extensa programação com as 

características relevantes ao nosso tema, entre eles destacamos alguns: almoços típicos 

italianos e alemães; inauguração do Centro de Eventos; 24ª Exposição Feira Agroindustrial, 

Artesanatos e Produtos Coloniais; 2ª Amostra de Risoto entre Comunidades, Café Colonial, 2ª 

Trilhassauro - Passeio Moto Ciclístico Ecológico, 1ª Amostra de Cucas Típicas Alemães
63

 

(figura 6.24).  

Como se trata de uma semana festiva o formato do evento é adequado para 

desenvolver os mais variados tipos de eventos, encontrando na festividade baseada na 

gastronomia um atrativo importante para atrair público a eventos simultâneos tão importantes 

quanto à alimentação. A combinação de eventos em uma semana como esta é fundamental 

para a configuração da festa estratégica em busca de construção identitária. Como exemplo 

disto, podemos citar a programação do último final da Semana Comemorativa que reuniu a 

Feira, com participação de aproximadamente 60 empreendimentos, a maioria do ramo de 

vestuário e externos ao município, com a 2ª Amostra de Risoto Entre Comunidades, que 

ocorreu no sábado, e a 1ª Amostra de Cucas Típicas Alemães, que ocorreu no domingo. Logo, 

                                                           
63

Termos idênticos aos empregados no Caderno Quarta Colônia. 
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quem foi com intuito de participar apenas de uma das atividades, possivelmente participou 

das duas, feira de vestuário e evento gastronômico.  

 

 

 

Figura 6.24 – Semana de Dona Francisca 

Fonte: CQC (nº 238 ) 

 

 

A Semana de Dona Francisca teve ampla divulgação, sendo que após a festividade foi 

apresentado no encarte subsequente um relato do evento. Destacamos que foi a primeira 

festividade que deu visibilidade a outras etnias, além do italiano e do alemão. Além disto, a 

coexistência das etnias em uma mesma programação é diferencial desta festa, como ilustra a 

figura 6.25. 

A matéria expressa a diversidade cultural e a valorização das crianças, visto que o 

evento teve apresentação do “grupo de danças típicas alemãs Sonnenblue, de Caemborá, 

distrito de Nova Palma” e na sequência, “o grupo afro Linguerre, de Dona Francisca, entrou 

em cena. Canções populares, com destaque aos sucessos da Bahia, marcaram a apresentação”. 

(CQC, nº 240, p. 7). As crianças continuaram sendo destaque na publicação nº 241 que 

divulgou as fotos da festa na editoria Em Foco. 
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Figura 6.25 – Semana de Dona Francisca (b) 

Fonte: CQC (nº 240) 
 

 

A emergência de novos formatos de festa está indicada na Semana Municipal de Nova 

Palma, apresentada no Caderno Quarta Colônia nº 238 pela primeira vez. Ao lado da Ein 

Volksfest, em Agudo, e da Semana Cultural Italiana e do Festival de Inverno de Vale Vêneto, 

em São João do Polêsine, aparece como uma das opções festivas de inverno. A Carta é 

finalizada com a seguinte frase: “Os melhores eventos da estação estão aqui” (CQC, nº 238, p. 

2). Na edição nº 240 a Semana de Nova Palma foi novamente lembrada. Desta vez, além da 

Carta ao Leitor, o evento foi assunto para uma página inteira do encarte, conforme mostra a 

figura 6.26. 

A Praça Padre João Zanella que aparece na foto da matéria (figura 6.26) foi onde 

ocorreu a extensa programação alusiva ao aniversário do Município. Entre feiras, festas, filós, 

apresentações culturais, os eventos confundem-se e complementam-se constituindo a Semana 

Municipal. Destacamos alguns fundamentais a nossa investigação: 16º Filó Cultural, 5º 

Arraial da 3ª Idade, 2º Café Cultural da 3ª Idade – Comemoração do Dia do Vovô, 18º Jantar 

Gaúcho, 9ª Mostra de Produtos Coloniais, 4ª Feira Municipal e a 4ª Festa da Cuca e do 

Risoto. 
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Figura 6.26 – Semana de Nova Palma  

Fonte: CQC (nº 240) 
 

 

Dentre as festividades que compuseram a Semana Municipal, o 5º Arraial teve maior 

divulgação pelo Caderno e a terceira idade foi o público para o qual variados eventos foram 

dirigidos. Neste Arraial foram comercializados produtos típicos e também associados às 

festividades juninas em “pequena feira com barracas de várias comunidades apresentaram 

alguns pratos, como cucas, pipoca, Sonho da Nona, rapadura e pé-de-moleque” (CQC, nº 241, 

p. 8).  

A Semana de Nova Palma originou três colunas sociais Em Foco. Uma sobre o 5º 

Arraial da Terceira Idade (CQC, nº 242, p. 4), e duas sobre a 4ª Feira Municipal com destaque 

para os expositores (CQC, nº 248, p. 4; CQC, nº 246, p. 4). O registro fotográfico e a 

publicação na forma de coluna social é um recurso bastante utilizado pelo Caderno Quarta 

Colônia. Entendemos que, por se tratar de uma mídia comercial, a divulgação dos eventos e 

dos seus participantes através de fotos, pode gerar expectativa em algumas pessoas levando a 

acompanhar a publicação e, até mesmo, adquirir o jornal no qual é encartado o Caderno.  

Consideramos que a existência de um Caderno distribuído pela mídia impressa 

tradicional e que retrata com exclusividade da Quarta Colônia, aproxima os processos 

midiáticos ao cotidiano deste território e, da mesma forma, amplia as possibilidades dos seus 
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atores em adquirirem visibilidade e suas consequências subsumidas, como o reconhecimento 

social. O estar em uma coluna social pode representar uma valoração peculiar para quem tem 

sua foto, pessoal ou do seu empreendimento, publicada. A estratégia mercadológica do 

próprio Caderno, visto que segue interesses políticos e econômicos que influenciam o seu 

fazer midiático, estrutura-se nesta identificação da mídia como instituição legítima de 

visibilidades creditícias sobre o que acontece no mundo. 

Como constatado através das entrevistas com envolvidos nas festividades, 

especialmente como organizadores, o Caderno é visto como uma forma de divulgar em um 

primeiro momento a festividade, mas que alcança a divulgação dos negócios presentes nestes 

eventos e também o território como um todo. O uso recorrente de imagem icônica pode 

indicar uma tendência da comunicação promovida pela ambiência midiatizada em que a 

estética é valorizada em detrimento de conteúdos expressos de forma longa e mais densa.  

Em geral, nas matérias do Caderno Quarta Colônia, as semanas municipais não 

destacam uma categoria identitária em detrimento de outra devido a sua vasta e diversificada 

programação. No entanto, quando são retratadas nas capas e material gráfico, são exaltadas a 

religiosidade e paisagem.  

Anteriormente, no Caderno nº 240, a Carta ao Leitor indicava que o difícil seria ficar 

em casa com tantas festividades ocorrendo na Quarta Colônia em um único final de semana: 

“alguns dos maiores eventos da Quarta Colônia ocorrem nos próximos dias [...], as 

informações estão em suas mãos. Monte o seu roteiro e participe de cada um destes eventos 

culturais” (CQC, nº 240, p. 2). As informações referenciadas tratam-se não somente do 

Caderno, visto que esta edição foi complementada com dois encartes especiais que abordaram 

especificamente o Festival de Inverno e a Ein Volksfest.  

A Ein Volksfest, iniciada em 16 de julho e encerrada em 25 de julho, contempla várias 

atrações, entre elas a Feira alusiva ao aniversário de Agudo. Foi tema da capa da edição nº 

239, já apresentada na figura 6.5. No mesmo encarte a festividade é referenciada na Carta ao 

Leitor: “Volksfest significa festa do povo. E é esta celebração germânica que inicia amanhã 

em Agudo. Até o dia 25 de julho, os agudenses e seus visitantes poderão conferir uma série de 

eventos que irão mostrar o que o município mais alemão da Quarta Colônia tem de melhor” 

(CQC, nº 239, p. 2).  

O nome da festividade por si só aciona a distintividade étnica apoiada nos dialetos, os 

quais, antes motivos de vergonha, hoje são ressignificados e passam a compor a narrativa 

identitária da Quarta Colônia (VENDRUSCOLO, 2009). Através da imagem fotográfica, a 
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matéria não exalta nenhum elemento identitário do território que, da mesma forma que a capa, 

mostra e representa o povo, tema da festa (figura 6.27).  

 

 

 

Figura 6.27 – 18ª Ein Volksfest 

Fonte: CQC (nº 239) 
 

 

 

Nesta matéria é referenciada a programação, sendo que “entre os atrativos, estarão o 

desfile do colono e motoristas, encontro de corais, shows, bailes, café colonial, bandinhas, 

artesanato, gastronomia, danças, chope, café colonial e atrações artísticas e culturais”. Dentro 

da programação da Ein Volksfest inclui-se a Expovolks - Expofeira da Indústria, Comércio e 

Serviços. Através da publicação percebemos que há inovações e ecletismo na edição deste 

ano, como no Rodeio Country com duração de três dias.  

Se, por um lado, o Rodeio Country estabelece uma relação com cultura do rural, por 

outro, como propõe Froehlich (2002) o country “comporta prescrição de gosto, padrão de 

consumo, etiqueta, temas de conversação, movimentos corporais e gestuais; de modo a 

configurar um determinado recorte de sociabilidade pautado pela temática rural”. A relação 

com o rural é definido pela relação mercadológica ditada pelo ecletismo que emerge do gosto 

dos públicos variados.  
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Diferentemente das demais festividades foi distribuída juntamente como o Caderno 

um encarte especial específico da Ein Volksfest com quatro páginas. Porém, o Especial 

Volksfest foi distribuído na sexta-feira anterior ao final de semana de encerramento. Tanto a 

capa, composta pelas soberanas da Volksfest, como a Carta ao Leitor, não exaltam elementos 

identitários distintivos do território. Uma das quatro páginas foi ocupada para apresentar as 

atividades já realizadas  e as demais apresentavam as atrações do final de semana. Sobre as 

atrações destacamos o trecho da matéria: 

 
Empreendimentos de todas as regiões do Estado. É assim que se desenha a 

Expovolks 2011. A feira organizada pela Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços de Agudo (Acisa) é mais uma vez a responsável por movimentar os 

negócios durante a Volksfest. De acordo com o secretário executivo da Acisa, A. G., 

não vão faltar atrações na Expovolks. - Teremos representantes de indústrias, 

comércio e serviços. Destaque para as empresas que trabalham com malhas, 

confecção, calçados, gastronomia e móveis - explica G.. A Praça de Alimentação 

terá shows durante todos os dias de evento (ESPECIAL EXPOVOLKS, p. 3).  

 

Além do foco nos negócios a Ein Volksfest foi caracterizada por formas de diversão 

nada peculiares ao território: um rodeio country e um parque de diversões. Todas as atrações 

são divulgadas no corpo do texto com os respectivos valores de ingresso e formas de 

participação. Como realizado após todas as festividades, após a ocorrência da Ein Volksfest 

foi divulgado no caderno um relato com o título “Público compareceu em peso à Expovolks”. 

A 18ª Ein Volksfest tradicionalmente é encerrada com a Feira, mais caracterizada pelas 

relações econômicas, conforme o trecho abaixo retirado da matéria da edição 241: 

 

[...] a funcionária pública da prefeitura de Paraíso do Sul, C.L., aproveitou o evento 

para fazer compras. - Eu comprei roupas, o preço estava bom - afirmou C.. Quem 

não teve do que reclamar foram os expositores. Conforme a artesã L.F., que 

participou da Feira do artesanato, a procura pelos produtos estava muito boa. - As 

pessoas procuram um pouco de tudo na feira - explica L.. Fizeram parte das atrações 

da Volksfest um parque de diversões, um rodeio country e diversos shows (CQC, nº 

241, p. 7). 

 

Porém, além do usual relato no Caderno subsequente ao evento, houve a publicação de 

uma nota sobre o público presente na Ein Volksfest no encarte nº 242. Conforme publicado, 

com base nos dados fornecidos pelos organizadores do evento, Agudo recebeu 

aproximadamente 42 mil pessoas, o que representa mais que o dobro da sua população. 

As categorias distintivas de identidade aderem à ênfase nos negócios que a festa 

proporciona, sendo que o Caderno tende a exaltar o que convém ao posicionamento 

estratégico desta identificação territorial. De forma secundária na narrativa de divulgação os 

elementos que pudemos identificar está a etnia germânica representada pelo próprio nome do 
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evento e sua exaltação na Carta ao Leitor. Em complemento, destacamos que na página três 

do Caderno Especial foram destacadas outras atrações turisíticas, complementares à festa, que 

os visitantes poderiam usufruir (figura 6.28).  

 

 
 

Figura 6.28 – Atrações turísticas 18ª Ein Volksfest 

Fonte: Encarte Especial 18ª Ein Volksfest 
 

 

Consideramos esta referencialidade como um exemplo da integração necessária entre 

as categorias distintivas de identidade territorial, pois a festividade pode servir como recurso 

para mobilizar outros sentidos do território além dos envolvidos diretamente com sua 

execução. Quanto mais a narrativa de uma categoria passar a indicar outras categorias de 

forma ordenada, mais o sentido integrado da identidade territorial se constitui e comporta a 

sua diversidade.  

 O Festival Internacional de Inverno, mesmo sendo objeto de Edição Especial, também 

foi abordado no Caderno. Além da capa já apresentada (figura 6.1), foi referenciado na Carta 

ao Leitor e ocupou a página três inteira com sua programação. Ressaltamos que esta edição 

foi publicada na sexta-feira que antecede o final de semana de encerramento destas 

festividades. Esta ampla divulgação se deve à relevância e tradição do Festival e sua 

integração com a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto. Esta articulação à gênese dos dois 
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eventos garantem a complementaridade dos seus objetivos, ou seja, “a parceria entre boa 

música e gastronomia típica é o grande trunfo do festival” (CQC, nº 241, p. 3). 

 A gastronomia, acompanhada de seu valor econômico, é amplamente exaltada na 

divulgação do Festival e da Semana, conforme exemplificamos com o trecho da publicação: 

 

No primeiro dia foram servidos 1.650 almoços em duas ‘mesadas’ (termo usado em 

grandes eventos da região e que significa ‘servidas à mesa’. No caso, foram servidas 

duas rodadas de almoços). [...] Todas as noites, às 19h, ocorre recital dos professores 

do festival, no Salão de Atos do Seminário Palotino, com entrada franca. Logo 

depois, às 20h30min, é servido o jantar, que custa R$ 16,00 (o valor é o mesmo para 

os almoços). Os ingressos podem ser reservados pelo fone (55) 3289-1096 e 

retirados até meia hora antes das mesas serem servidas (CQC, nº 241, p. 3). 

 

Conjugada à gastronomia, a natureza é categoria distintiva que acompanha a 

visibilidade do Festival de Inverno no caderno Especial. Porém, a religiosidade permeia todos 

os sentidos e está presente como elemento da própria paisagem. A figura apresentada a seguir, 

composta pela capa do Especial e uma das suas matérias internas, indicam as categorias e seus 

elementos (figura 6.29). 

 

 

Figura 6.29 - Natureza, religiosidade e gastronomia do 26º Festival Internacional  

de Inverno da UFSM 

Fonte: Encarte Especial Festival de Inverno 
 

 

Em uma das matérias internas afirma-se que “o charmoso distrito recebe o 26º Festival 

Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 26ª Semana 

Cultural Italiana de Vale Vêneto” (ESPECIAL FESTIVAL, p. 2) e, em seguida, que “para 

ouvir, sentir e provar. Escute a música, sinta a cultura e prove a gastronomia típica” 

(ESPECIAL FESTIVAL, p. 2). São argumentos que salientam as qualidades da festividade 
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para convidar o leitor a participar. Entre estas, a gastronomia é um dos elementos distintivos 

da Semana Cultural Italiana. 

Conforme destacamos na citação abaixo, a publicação trata de um convite expresso 

para o leitor participar do evento. Além disto, oferece todas as informações necessárias, 

inclusive um mapa de como chegar, não disponibilizado no encarte especial da Ein Volksfest. 

 

A Programação da 26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto é um prato cheio 

para quem gosta da gastronomia da Quarta Colônia. Durante a semana, cada noite 

ganha um nome especial destacando o prato que será servido. Segunda-feira será a 

Noite do Bife à Milanesa, na terça haverá um jantar italiano tradicional, na quarta é a 

vez da Noite do Rondelli, na quinta Noite do Porco e na sexta é a vez da Noite das 

Massas. Reservas e ingressos no salão paroquial pelo fone (55) 3289-1096. As 

reservas para almoço valem até as 11h30min e para jantares até as 20h. Ou seja, é 

bom sempre chegar cedo. Aos domingos, haverá mateada na praça durante todo o 

dia. O evento será transmitido pela internet através do site www.multiweb.ufsm.br. 

Informações para transporte em grupo pelo fone (55) 3223-3100 (ENCARTE 

ESPECIAL FESTIVAL DE INVERNO, 2011).  

 

 

A citação, além das informações básicas que um visitante precisa para decidir sobre 

sua participação na festividade, apresenta um dado inteiramente novo nas festividades do 

território: a transmissão pela internet. A transmissão deve-se em grande parte ao fato de a 

UFSM ser a promotora do Festival e em seu plano de divulgação desta edição a inovação nos 

meios de comunicação com os públicos foi um dos objetivos visados. Mesmo que seja 

direcionado ao Festival, pela forte integração dos dois eventos que praticamente confundem-

se, o Festival e a Semana, entendemos que a estratégia traz uma visibilidade ao território 

ainda não existente e que pode ocasionar benefícios amplos para o seu reconhecimento. 

Além do expresso na citação, ressaltamos que a programação foi composta por um 

desfile típico intitulado Uma História de Esperança, Fé, Trabalho e Educação com objetivo 

de mostrar as culturas herdadas dos imigrantes, seus valores e costumes, motivados para o 

trabalho com muita fé e esperança. Havia eventos midiáticos na programação, como o 

Programa Controle Geral – Rádio Imembuí – que foi transmitido ao vivo do Salão Paroquial. 

Ainda, vários shows musicais ocorreram, mas com intuito de preservar a identidade da 

festividade. Por fim, uma trilha ecológica de 10 km indica uma valorização, mesmo que 

pequena, da paisagem natural do território.  O evento também foi fonte para duas colunas 

sociais no Caderno nº 243. 

Outra inovação constatada no decorrer das análises é dada pelo Caderno nº 243: o 

calendário de eventos passa a ocupar uma página inteira, ou compartilhada com anúncios, 

além de um mapa da Quarta Colônia. O mapa é providencial e estratégico para fomentar o 
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turismo de eventos do território, visto que além de servir para localização e deslocamento, 

integra de forma visual os seus municípios, a sua rede (figura 6.30). 

 

 

 
Figura 6.30 – Mapa na Agenda do Caderno Quarta Colônia 

Fonte: CQC (nº 243) 
 

 

Por fim, em complemento ao estudo dos sentidos e elementos distintivos de identidade 

que as festividades originaram no Caderno Quarta Colônia, queremos destacar a importância 

dada às melhorias dos estabelecimentos festivos. Entre todos os Cadernos analisados, 

encontramos dois registros que indicam a mobilização para o aperfeiçoamento e a construção 

de locais destinados à realização de eventos. Consideramos que as festividades impulsionam e 

exigem essas iniciativas. 

 

[...] os visitantes que foram até São João do Polêsine encontraram um Salão 

Paroquial com diversas melhorias. Na cozinha, houve colocação de um novo forro e 

luminárias novas, enquanto que a fachada recebeu nova pintura. Além disso, o local 

agora está dentro dos padrões da Vigilância Sanitária (CQC nº 231, p. 7).  

 

Nas entrevistas realizadas, houve o destaque às melhorias de alguns salões e estruturas 

destinados às festividades, assim como houve queixas sobre a precária estrutura de outros, que 

não permitem receber maior público, com segurança e qualidade na oferta de produtos e 

prestação de serviços. A influência do crescimento dos eventos e a consequente melhoria da 

infraestrutura para o turismo, é registrada como positiva pela comunidade, conforme 

externalizado na matéria sobre a inauguração do Centro de Eventos de Dona Francisca (figura 

6.31).  
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Figura 6.31 – Centro de Eventos Dona Francisca 

Fonte: CQC (nº 231) 
 

 

Na matéria referida é afirmado que “o turismo de Dona Francisca deu um importante 

passo neste inverno” ao se referir à construção e à inauguração do Centro, com recursos 

provenientes do Ministério do Turismo e também da Prefeitura do Município. Por ser um 

pavilhão aberto, o espaço será destinado para eventos culturais, feiras e exposições, além de 

ser utilizado, no cotidiano, para ensaios de grupos de teatro e musicais.  

Consideramos que a adaptabilidade destes espaços a usos cotidianos, ou seja, para 

além das festividades, representem um importante investimento para o território que expande 

seu turismo de variadas formas, especialmente através de eventos. Estes espaços podem servir 

para encontros, ensaios, treinamentos, preparativos, por fim, variados acontecimentos 

comunitários com vínculos territoriais. A presença de grupos culturais é corrente em todas as 

festividades analisadas, portanto, infere-se que seria uma forma de apoiar estas inciativas que 

acabam por se transformar em recursos artísticos e culturais disponíveis para serem 

mobilizados nas festas. Geralmente, estes grupos envolvem, em suas apresentações, uma 

carga emocional carregada de sentidos identitários, por isto a relevância do investimento 

nessas atividades.  

 Enfim, constatamos que as festividades impulsionam a visibilidade de alguns 

elementos distintivos da identidade territorial da Quarta Colônia já reconhecidos, como os que 

compõem as categorias gastronomia, natureza, multietnicidade, religiosidade e cultura. Os 

elementos são variados e alguns ainda não levantados como representantes do território como 

é o caso de atributos próprio do regionalismo gaúcho.  
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A gastronomia, categoria mais recorrente para identificação do território, é 

representada por elementos um tanto difusos e adaptados ao gosto médio da lógica do 

consumo. Ainda, o caráter comunitário é visível em duas das festividades retratadas e aparece 

como um potencial elemento distintivo de identidade territorial. Tais constatações serão 

aliadas aos resultados apresentados no próximo capítulo e retomadas no capítulo nove, 

momento em que se estabelecerá o estudo diante do postulado teórico, de forma mais pontual.  

Encontramos na narrativa midiática acerca das festividades e identidade territorial 

visibilizadas no Caderno Quarta Colônia, o que foi denominado em estudos anteriores como 

tipicidade difusa
64

 (FROEHLICH, 2010; VENDRUSCOLO, 2009). Ou seja, há uma 

tipicidade difusa, ao invés de uma tipicidade singular, que, ao mesmo tempo em que é 

condicionada pela lógica de mercado, pode condicionar as relações festivas diante do 

provável sucesso de público e de vendas que conquista. A combinação entre o sentido 

singular e o difuso é inerente ao processo de identificação contemporâneo, entretanto 

consideramos que, além da combinação, a sobreposição das peculiaridades sobre os sentidos 

diversos e difusos acionados pela festividade, tende a constituira estratégia narrativa do 

encarte estudado. 
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Os autores consideram como exemplo de tipicidade difusa a gastronomia da Quarta Colônia, ao acionar 

dispositivos variados para caracterizá-las (territoriais, étnicos, municipais), que às vezes inclusive competem 

entre si e constituem-se como variadas reivindicações, pouco se reportando à uma singularidade territorial, o que 

pode indicar a falta de uma estratégia de identificação. 
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CAPÍTULO 7 

 

 

SENTIDOS IDENTITÁRIOS ACIONADOS PELAS FESTAS DA 

QUARTA COLÔNIA NOS MATERIAIS GRÁFICOS E DIGITAIS 

 

 

A utilização de suportes e materialidades de comunicação
65

, como o Caderno Quarta 

Colônia (CQC), impresso analisado, os fôlderes, os cartazes e os documentos digitais que 

levantamos neste estudo, justifica-se pela busca de comunicação com pessoas que não 

compartilham o mesmo espaço físico de quem promove o processo comunicativo. Os 

públicos distantes, a partir dos seus desejos e necessidades, são os impulsionadores destas 

formas de comunicação geridas pelo território, na medida em que se constituem como 

públicos prioritários das ações comunicativas. São impulsionadores porque a comunicação do 

território passa a reconhecer este outro externo e visa atender os seus anseios através dos 

sentidos acionados nas materialidades, em acordo com os objetivos da festividade e do 

território, no caso, relativos à conquista de visitantes, de consumidores e de apreciadores dos 

seus atributos. 

A busca incessante por visibilidade nos meios de comunicação na contemporaneidade 

traz à tona a noção de legitimidade (BERGER; LUCKMANN, 1985) dos sentidos mostrados 

nestes suportes e materialidades. E, as festividades da Quarta Colônia e o próprio território de 

forma geral tendem a chegar a este tensionamento entre a busca por divulgação por 

reconhecimento e o atendimento na presencialidade festiva, das expectativas dos públicos 

visitantes criadas pelo contato mediado tecnologicamente com território. Esta compreensão 

surge com base em nosso aporte teórico, mas também pela confirmação da existência de uma 

narrativa identitária da Quarta Colônia no cenário midiatizado. Esta narrativa é estimulada 

pela festividade, sendo a festa, como identificamos em estudos anteriores, o principal motivo 

que leva turistas ao referido território (KEGLER et.al, 2010). 

Da interação face a face, própria das festividades comunitárias com forte caráter 

religioso, passa-se à incorporação dos suportes e meios à interação que estabelece o 

intercâmbio de formas simbólicas através de processos que estetizam e transformam inclusive 
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Como abordamos teoricamente no Capítulo 3. 
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a religiosidade, em um bem intangível característico do território. Afirmamos anteriormente, 

que a história da sociedade possui fases conforme os meios de comunicação disponíveis. 

Entretanto, consideramos que cada território possui a sua história peculiar, visto que a 

incidência e a disponibilidade dos meios de comunicação não são homogêneas e 

generalizadas.  

Ao termos o tempo e o espaço como coordenadas dos sistemas e suportes de 

representação (HALL, 2000), consideramos que a combinação destes elementos resulta no 

contexto interacional do território que impulsiona a sua representação e identidade. Diante 

disto, neste capítulo e complementarmente no capítulo oito, pretendemos analisar os materiais 

digitais e gráficos levantados entre janeiro e outubro de 2011. Constatamos, portanto, que, na 

Quarta Colônia, são suportes predominantes do sistema de representação: o Caderno Quarta 

Colônia, os materiais gráficos e a festa. O suporte digital é acionado de forma secundária.  

O estudo dos materiais gráficos e digitais indica a fluidez com que a identidade é 

delineada a partir dos suportes e materialidades desenvolvidas. A fragmentação apontada por 

Hall (2000) é visível ao compararmos os sentidos acionados nos diferentes suportes, até 

mesmo quando relativos a um mesmo referente, ou seja, a uma mesma festividade. A 

dificuldade de apreensão da identidade, condição pressuposta na investigação teórica, é 

desvelada a cada passo no estudo empírico.  

Pelo fato de existirem sentidos dinamizados a partir de variados meios e vozes, a 

Quarta Colônia, é capaz de articular e desarticular sua identidade conforme as suas condições 

contextuais. Há, fazendo alusão aos polos hierárquicos (BAUMAN, 2005), segmentos que 

compõem o território e possuem mais alcance à apropriação dos meios e conteúdos da lógica 

midiatizada. A qualidade técnica das materialidades gráficas pode indicar isto e que a 

apropriação dos suportes digitais está sendo um caminho para a construção identitária a partir 

das festividades.  

Os documentos gráficos que constituem este relato de pesquisa referem-se a oito 

fôlderes, três cartazes, três calendários distribuídos pelas Prefeituras Municipais de Faxinal do 

Soturno, Agudo e Nova Palma com os eventos do município. Os documentos gráficos foram 

levantados através do Google Alertas e da Pesquisa Avançada do Google; foi elaborado um 

banco de dados com esses documentos, entretanto neste relato serão selecionadas as 

materialidades que melhor representam a problemática investigativa proposta.  

Entendemos, enfim, que através das interações comunicativas que serão analisadas 

neste capítulo, demonstraremos formas de territorializações que os atores e entidades da 

Quarta Colônia estabelecem ao se apropriar e representar, de forma simbólica, o espaço em 
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que vivem. Em complemento, esse processo, ao mesmo tempo em que comporta as 

consequências da cultura do consumo (FEATHERSTONE, 1995), serve para conjugar 

elementos e sentidos que emanam o sentimento de pertença (SCHNEIDER, 2009).  

 

 

7.1 Os sentidos identitários nos documentos gráficos 

 

As festividades da Quarta Colônia que possuem a caracterização em acordo com os 

critérios que utilizamos para delimitação do objeto de pesquisa, utilizam materiais gráficos 

como importante recurso para divulgação do evento. A distribuição destes materiais é mais 

local do que regional e ocorre pelos promotores e instituições apoiadoras da festividade; 

quando há cartazes eles são geralmente fixados em empreendimentos e instituições que 

possuem alguma relação com o evento.  

Como já relatado, a publicação dos materiais gráficos como anúncios publicitários de 

divulgação da festividade em meios tradicionais, como jornais impressos e televisão, ainda é 

pouco usual e se restringe às festas com claro objetivo turístico e comercial, entre as quais 

podemos referenciar a Mostra Gastronômica, a Expocolônia e a Ein Volksfest. Isto pode 

indicar a baixa disponibilidade financeira para investimentos em comunicação. Entretanto, o 

encarte comercial Quarta Colônia, considerado por nós como um investimento em 

comunicação, complementa a divulgação local diante da distribuição em maior escala das 

matérias que retratam as festividades. Os suportes e seus conteúdos se constituem como 

integrantes e indispensáveis para as festas estratégicas em nome do desenvolvimento, pois 

visam à comunicação para além do espaço partilhado podendo conquistar públicos e 

interesses pelos sentidos de identidade dinamizados em acordo com as peculiaridades do 

território. 

Os materiais gráficos, da mesma forma que o Caderno Quarta Colônia, desenvolvem 

importante função na construção de sentidos de identidade territorial, visto que através da 

programação neles disposta, muitas vezes, o encarte é pautado; ou ainda, a percepção que os 

leitores adquirem da festividade através da publicação são complementadas pelas 

materialidades gráficas e de identidade visual, como os banners, visibilizadas nas festas.  

No entanto, o contexto e as intencionalidades que permeiam o processo de construção 

destes materiais diferem do Caderno Quarta Colônia. O conjunto destes materiais retrata uma 

pluralidade de vozes que estabelecem de forma mais direta a comunicação com o público, ou 

seja, não passam pelos critérios de edição dos responsáveis pelo encarte. Os materiais gráficos 
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são desenvolvidos por profissionais e gráficas contratados diretamente pelos organizadores do 

evento, os quais tem a responsabilidade de aprovar o conteúdo. 

A qualidade comunicativa das materialidades é variada e, em alguns casos, induz a um 

sentido identitário difuso. Em outros casos, a qualidade técnica é questionável mesmo que os 

elementos distintivos estejam presentes; por isso, nos deteremos no estudo dos elementos 

identitários, sem direcionarmos a análise dos atributos técnicos utilizados para elaboração 

destes conteúdos. 

Em relação às categorias e elementos distintivos da identidade territorial investigada, 

consideramos presentes nestes materiais a religiosidade, a cultura, a etnia, a natureza e a 

gastronomia. A multiplicidade étnica é representada em apenas dois dos materiais que 

comportam em seu conteúdo a multiplicidade pretendida a partir de signos linguísticos. 

Exemplo desta abordagem é o fôlder da Semana de Nova Palma, através do qual iniciamos a 

nossa análise. 

O fôlder da Semana de Nova Palma, nesta edição, comportou a divulgação da 4ª Festa 

da Cuca e do Risoto e também 4ª Feira Municipal. Na foto de capa do fôlder, em primeiro 

plano, está a imagem da Igreja Católica do Município. A imagem da capa nos remete à ideia 

de centralidade que a fé, a religiosidade e, especificamente, o catolicismo, ocupam desde a 

chegada dos imigrantes na região da Quarta Colônia até os dias de hoje (figura 7.1).  

 

 

 

Figura 7.1 – Fôlder Semana de Nova Palma 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Palma (2011) 
 

 

Entendemos que, ao colocar indústria, comércio, agroindústria, artesanato e 

gastronomia, elementos centrais na economia do município e indicativo do que os visitantes 



217 
 

irão encontrar na Feira, ao redor da imagem da Igreja, passa-se a sensação de que tudo, e 

todos, giram em torno da fé, desde a realização do principal evento municipal até a própria 

economia local. Em torno da imagem da Igreja, percebe-se a distribuição de todas as 

informações de divulgação do evento, porém sem imagens complementares que ilustram o 

evento em si ou elementos identitários do território em complemento à religiosidade. 

Por sua vez, a gastronomia aparece como elemento identitário local em dois momentos: 

na própria palavra gastronomia e também em 4ª Festa Cuca e Risoto, estes que são pratos 

típicos da cultura dos imigrantes. No interior do fôlder, consta a programação e a imagem de 

uma cuca ao fundo, que só conseguimos reconhecer a partir de cautelosa observação. 

 Na programação, há diversas atividades exaltando a identidade local, como em 

apresentações folclóricas e na realização da festa do colono e do motorista e na homenagem 

ao imigrante e ao agricultor. Por outro lado, verifica-se, em meio às atividades previstas, a 

diversidade também observada nos Cadernos da Quarta Colônia, agora manifestadas nas 

apresentações de “grupos Municipais de Dança: gaúcha, afro, capoeira e street dance”. A 

parte interna do fôlder está representada nas imagens que seguem (figura 7.2): 

 

 

 
 

Figura 7.2 – Fôlder Semana de Nova Palma 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Palma (2011) 

 

 

A Semana Cultural do Município ancora-se em um dispositivo discursivo (HALL, 

2000), com exaltação da diversidade, mesmo que de forma secundária à religiosidade, ou seja, 

a diferença é reunida na materialidade comunicativa impulsionada pela Festa promovida pelo 

Município. O poder é exercido por quem tem a capacidade de reunir estas diferenças em uma 
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representação, ao mesmo tempo em que ressalta, na diversidade, os elementos identitários que 

consideram relevantes. 

No verso da capa, há a presença do Condesus, não através da sua marca, mas da marca 

da Quarta Colônia, da qual é o idealizador (figura 7.3). 

 

 

 
Figura 7.3 – Verso do fôlder Semana de Nova Palma 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Palma (2011) 

 

 

Nesta contracapa, podemos considerar as flores como um elemento da natureza, mas 

que não se comporta como um elemento distintivo da Quarta Colônia, pois está 

descontextualizado na composição da materialidade comunicativa. Por fim, destacamos o 

mapa, não como um elemento identitário, mas como um recurso de comunicação necessário 

ao apelo turístico para o deslocamento dos visitantes até o território e até mesmo para 

visibilidade integrada, em rede, dos nove municípios da Quarta Colônia. 

O colono, presente na programação da Semana de Nova Palma, é representado em signo 

icônico central na capa do fôlder da 56ª Festa Regional do Arroz, através da imagem que 

ilustra o dia a dia do homem do campo. Antes de analisarmos o fôlder, ressaltamos que esta 

festa foi selecionada para a nossa amostra devido à entrevistada SM, no decorrer da 

Expocolônia, ter a indicado como importante festividade da região que, apesar de ser 

tradicional, vem adaptando-se às demandas da atualidade. Em entrevista com um dos 

organizadores (entrevistado CA) no decorrer da 56ª Festa do Arroz, ele confirmou esta 

adaptação especialmente pelo fato de a Festa ter passado a ocorrer em três dias ao invés de 

somente no domingo; esta mudança deve-se, conforme afirmou o entrevistado CA, 

especialmente à necessidade de buscar maior número de apoiadores e patrocínios. 

Logotipo daQuarta Colônia 
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Compreendemos que, ao ocorrer em três dias, a festividade acaba por dar maior visibilidade 

aos apoiadores e patrocinadores e também extrapola seus objetivos de comemoração e 

religiosidade, os quais continuam centrados no domingo através da missa, almoço festivo e 

desfile comemorativo.  

Através da materialidade gráfica da 56ª Festa Regional do Arroz, percebe-se que há uma 

representação da relação entre passado e presente, ao serem retratados homem e máquina. 

Como podemos analisar nas figuras a seguir, são acionadas as categorias distintivas referentes 

à religiosidade, à cultura e à gastronomia (figura 7.4). 

 

 

 
Figura 7.4 – Fôlder da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Paróquia São João Batista de São João do Polêsine-RS 

 

 

A incorporação da tecnologia na atividade rural, além de representar a prosperidade, 

ilustra a hibridização entre o trabalho tradicional, predominantemente manual, e a 

mecanização da atividade agrícola. Em complemento, na parte interna do fôlder, está a frase 

“das mãos calejadas ao ouro dos arrozais”, que tende a reforçar os sentidos já observados, 

temática que inspira o desfile que encena a evolução do cultivo do arroz, desde a chegada dos 

imigrantes até os dias de hoje. Entre os sentidos que consideramos estão o trabalho do colono 

ligado às atividades agrícola e vida rural e também do heroísmo dos imigrantes como 

distintivos identitários, os quais acionam “virtudes de sofredor ao imigrante que deixou sua 

pátria em busca de um novo mundo, e de um colono que desbravou os espaços vazios e trouxe 

a produtividade, a riqueza e a cultura” (VENDRUSCOLO, 2009, p. 108). 
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Na programação, por tratar-se da festa do arroz, há atividades, como palestras, voltadas 

à valorização e saúde do agricultor.  

 

 

 
 

Figura 7.5 – Parte interna do fôlder da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Paróquia São João Batista de São João do Polêsine-RS (2011) 
 

 

A religiosidade também é um elemento recorrente, através da missa na programação da 

Festa. A gastronomia está em destaque no almoço com pratos típicos, como o risoto. Por fim, 

o último elemento identitário a ressaltar é o desfile, que busca ilustrar a evolução do cultivo 

do arroz, desde a chegada dos imigrantes até os dias de hoje. Já a diversidade aparece na 

descrição do jantar, ofertado no dia da abertura do evento, que mescla pratos típicos da cultura 

italiana, com o churrasco gaúcho. Além disto, a apresentação da Banda Swingueira também 

nos remete a uma heterogeneidade de ritmos musicais, associado ao ecletismo que é 

necessário como apelo ao consumo (FROEHLICH, 2003).  

No verso da capa, há um mapa que representa as rodovias da Quarta Colônia e tem o 

objetivo de facilitar a localização do evento (figura 7.6).  
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Figura 7.6 – Mapa no fôlder da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Paróquia São João Batista de São João do Polêsine-RS (2011) 
 

 

Neste fôlder, também pudemos identificar a presença do Condesus, novamente através 

da marca da Quarta Colônia. Destacamos a presença do Estado do Rio Grande do Sul como 

patrocinador do evento, através da Secretaria da Agricultura e do Agronegócio e da 

Assembleia Legislativa. Esta presença foi demarcada através da participação de agentes 

políticos nas festas, como retrataremos no próximo capítulo.  

Já, a Ein Volksfest, de Agudo, traz no nome o dialeto da etnia alemã e elementos 

identitários bem característicos da localidade. Na capa, consta a ilustração dos personagens 

Fritz e Frida, conhecidos tradicionalmente através de outra festividade germânica, a 

Oktoberfest
66

, mas que não se realiza em nenhum dos municípios da Quarta Colônia. Como já 

referenciamos no capítulo anterior a utilização do Fritz e da Frida é uma estratégia que amplia 

o reconhecimento da Ein Volksfest e ancora-se em personagens já reconhecidos, 

especialmente pelos públicos apreciadores da Oktoberfest (figura 7.7). 
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A primeira festa da cerveja do mundo ocorreu em 1810 em Munique, na Bavária. No Brasil, a principal 

Oktoberfest ocorre na cidade de Blumenau-SC, criada em 1984. Próximo à Quarta Colônia, temos a segunda 

Oktoberfest mais conhecida no país, realizada em Santa Cruz do Sul, município reconhecido pela predominante 

descendência de imigrantes germânicos. 

Logotipo da Quarta Colônia 
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Figura 7.7 – Capa do fôlder da 18ª Ein Volksfest 

Fonte: Prefeitura Municipal de Agudo 

 

No verso do fôlder, não consta referência identitária, nem as marcas da Quarta Colônia 

e do Condesus: há o logotipo da Souza Cruz
67

 como empresa patrocinadora da festividade, 

além de instituições com caráter público como o Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

(Banrisul), a Caixa Econômica Federal e a Companhia Rio-Grandense de Saneamento 

(Corsan). O Governo do Estado do Rio Grande do Sul é exaltado visto que cada unidade do 

estadual mencionada é acompanhada do brasão do Estado e da marca do Governo. Estão 

presentes: a Assembleia Legislativa, a Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, a Secretaria da 

Agricultura, Pecuária e Agronegócio e o próprio Governo Executivo. Isto atesta o que 

levantamos no referencial: os meios capazes de visibilizar e legitimar ações, indivíduos e 

instituições não são mais restritos às organizações com função social midiática. 

Internamente o fôlder comporta como marca d’água uma casa com estilo germânico, a 

foto das soberanas
68

 do município e o pórtico da cidade (figura 7.8).  
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 Indústria de cigarros “líder do mercado nacional. A empresa possui seis das dez marcas mais vendidas no 

Brasil, produzindo cerca de 80 bilhões de cigarros por ano. A participação da Souza Cruz é de 62,3% do 

mercado total brasileiro” (SOUZA CRUZ, 2011).  
68

 Soberana é o título atribuído às moças que representam a festividade ou o município da partir de um concurso 

de beleza. 
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Figura 7.8 – Parte interna do fôlder da 18ª Ein Volksfest 

Fonte: Prefeitura Municipal de Agudo (2011) 
 

 

Através da programação da Festa, percebe-se a presença de atividades voltadas ao 

agricultor, especificamente o produtor de arroz, incluindo um desfile e um baile em 

homenagem ao colono e ao motorista. Chama a atenção que, novamente, há espaço para a 

religiosidade, porém, diferente de outras festividades onde o catolicismo tinha centralidade, 

nesta a Igreja Evangélica de Confissão Luterana sediou a homenagem ao colono e ao 

motorista. Também como elemento identitário, destaca-se o artesanato e as artes plásticas. 

A cultura, como categoria distintiva principal desta festividade e aliada aos elementos 

distintivos da etnia germânica, vem acompanhada de forma secundária, pela diversidade. Por 

mais que tenha a predominância de elementos associados à etnia germânica, a organização do 

evento não nega o contexto e a própria identidade gaúcha, ao inserir show de músicas como 

os com os grupos de tchê music
69

 e, para além desta, trazer também atrações como o Rodeio 

Country. Observamos que esta diversidade existente, no entanto, não se trata da diversidade e 

multiplicidade cultural e étnica que compõem a proposta de sentidos identitários gerida pelo 

Condesus, pois são acionados outros elementos não existentes nos fôlderes e no portal de 

divulgação da Quarta Colônia que utilizamos como base para estabelecer nossa matriz de 

sentidos prévios. O caso denota a fluidez própria das identidades contemporâneas e da 

integração entre local e global que as delineiam. 
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 A Tchê Music se trata de um estilo musical atual que deriva a música tradicional gaúcha. Porém, tal variação é 

criticada e negada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, devido à descaracterização da identidade tradicional 

do Rio Grande do Sul. Com forte apelo comercial a Tchê Music extrapola os limites territoriais do Rio Grande 

do Sul ao incorporar ao seu ritmo elementos próprios de outras regiões do país como o axé, o samba e o baião. 

Em contraponto à opinião dos tradicionalistas, o ritmo vem sendo associado à cultura gaúcha, especialmente pela 

forte visibilidade que obtém no sistema de representação midiático nacional. 
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Evento com proposta menos eclética é a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto. Esta 

Semana, promovida pela comunidade local de Vale Vêneto, e o Festival Internacional de 

Inverno, organizado pela Universidade Federal de Santa Maria, são realizados de forma 

integrada desde o princípio e relevantes ao nosso estudo por algumas razões principais. A 

primeira razão deve-se a consideramos que os dois eventos integrados estruturam um grande 

Festival, e, este se constitui como um elemento componente da Festa enquanto categoria 

distintiva de identidade territorial. Neste sentido, enxergamos nestas festividades algo 

semelhante ao que Amaral (1998) retrata da Oktoberfest de Blumenau, ou seja, a forte 

associação do evento à identidade do local, quase que como um elemento substitutivo de suas 

denominações oficiais, é o Vale do Festival, integrando os dois eventos como representantes 

identitários de Vale Vêneto. 

Em segundo, a Semana Cultural e o Festival de Inverno estão entre as festividades do 

território que melhor se apropriam das formas contemporâneas de comunicar. Por fim, devido 

a Semana e o Festival já estarem em sua 26ª Edição, várias transformações ocorreram no 

tensionamento entre o turismo e a manutenção das tradições, o que pode indicar as 

contradições que envolvem as festividades e a construção identitária do território.  

A XXVI Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto traz no próprio nome o elemento 

identitário mais característico. Na capa do fôlder, há outros elementos centrais que reforçam o 

que está representado no título (figura 7.9).  

 

 

 
Figura 7.9 – Fôlder da Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto 

Fonte: Codevale
70

/UFSM (2011) 
 

                                                           
70

Comunidade de Vale Vêneto (CODEVALE).  
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Entendemos que esta festividade representa o movimento para fora referenciado por 

Hall (2000), demarcado pela fascinação pela diferença e estruturado através da 

instrumentalização da etnia. A tradição, as raízes, os laços afetivos são o elementos 

constituintes dos argumentos publicitários do material.  

O casal de idosos, com vestimentas típicas e carregando um garrafão de vinho, em 

primeiro plano, é uma forma de representar a história dos antigos e sua forte influência nos 

valores do presente. Percebemos ao fundo, a ilustração da Igreja Católica de Vale Vêneto, 

distrito de São João do Polêsine, enfocando mais uma vez o sentido da religiosidade. Em 

complemento, há algumas folhas de parreiras de uva compondo a imagem, ressaltando o 

costume de fabricação de vinhos e também da natureza característica que evoca a estação do 

ano em que se realiza o evento: o inverno.  

A programação da Semana Cultural Italiana e do Festival Internacional de Inverno da 

UFSM, confundem-se e complementam-se. Em geral, as oficinas, os recitais e os concertos 

próprios da programação do Festival, são seguidos, ao final do dia, pelos jantares italianos e 

apresentações artísticas que compõem a Semana Cultural. A diversidade está presente com a 

música regionalista, com os shows de Délcio Tavares e de João Chagas Leite. 

A apropriação das tecnologias de informação e comunicação nesta festividade pode 

ser exemplificada pelo fôlder virtual disponibilizado no hotsite
71

 do evento. O fôlder
72

 pode 

ser um indício da apropriação da lógica digital nas formas de comunicação, pois possibilitava 

aos internautas breve relação digital com a festividade.  

O Festival de Inverno também se apropriou adequadamente das novas tecnologias de 

informação e comunicação e teve divulgação em hotsite vinculado ao Portal da UFSM
73

, que 

comportava a mesma arte utilizada nos materiais gráficos, como cartazes, fôlderes, etc. (figura 

7.10).  

As materialidades gráficas deste Festival exaltam a música, a religiosidade e a 

paisagem, seguindo um mesmo conceito em todas as suas formas de divulgação. Percebemos 

pelas logomarcas dos realizadores e apoiadores que a festividade possui logotipo próprio, o 

que lhe atribui valor intangível diante da continuidade da representação sígnica independente 

da criação utilizada nos materiais de divulgação de cada ano. Ainda, a Quarta Colônia aparece 

como realizadora do evento, em conjunto com a UFSM, através do Centro de Artes e Letras e 

Prefeitura de São João do Polêsine. 

                                                           
71

Hotsite refere-se a um site pequeno, com propósito dirigido e tempo de existência determinado. Trata-se de 

ótimo recurso digital para ser explorado pelas festividades, diante da sua agilidade e fluidez.  
72

O fôlder pode ser acessado em: <http://www.valeveneto.net/semanacultural/Folder>. 
73

Disponível em: http://www.ufsm.br/festivaldeinverno, 

http://www.valeveneto.net/semanacultural/Folder
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Figura 7.10 – Material gráfico Festival Internacional de  

Inverno da UFSM - fôlder e cartaz 

Fonte: UFSM (2011) 
 

 

A religiosidade e a cultura são aliadas à história do distrito ao elucidar a Igreja e sua 

arquitetura. Conforme Vedruscolo (2009, p. 196) “a arquitetura preservada representa a 

cultura e a história materializada em monumentos e construções que tomam sentido e mantém 

vivos os significados da memória coletiva”. Neste caso, esta arquitetura foi estruturada no 

meio rural diante da vinda dos padres palotinos para Vale Vêneto, em 1886, para 

desenvolverem sua missão na América Latina.  

Em relação às categorias distintivas ativadas por estas duas festividades a religiosidade 

é protagonista devido à recorrência da imagem da Igreja de Vale Vêneto nos materiais. 

Somente no fôlder da Semana Italiana ela é visível em duas páginas. E na composição dos 

materiais do Festival de Inverno ela também é central conjugada com a natureza, a qual é 

acionada através da paisagem do Vale. A articulação entre o ambiente do Vale e a ampla 

circulação de visitantes no decorrer do Festival atribui certo “ar cosmopolita nos dias do 

evento” ao território. Como será retratado nas imagens e análises do próximo capítulo, a 

festividade permite uma “manifestação do fluxo ‘global’ no âmbito “local”, possibilitado pela 

compressão espaço-temporal e pela busca valorizada de sociabilidade convivial que nossa 

época credita aos pequenos povoados, aos lugarejos, ao rural” (FROEHLICH, 2003, p. 125). 

Já, os sentidos acionados pela Semana Italiana além dos referentes ao ambiente, são relativos 

à gastronomia e à cultura, a partir dos símbolos como o garrafão de vinho, as folhas de 

parreira, o pão, o queijo e a cuca no cesto da nona. Por fim, consideramos que estes elementos 

em conjunto tendem a exaltar a italianidade. 
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Os três fôlderes a seguir exaltam a gastronomia como distintividade da Quarta Colônia. 

O primeiro é o da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca, realizada em Agudo, que aciona a 

categoria gastronomia de forma incontestável, já que este é o foco do evento (figura 7.11).  

 

 

 
Figura 7.11 – Fôlder da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

Fonte: Prefeitura Municipal de Agudo/Acisa (2011) 
 

 

Além da gastronomia, reconhecemos a visibilidade de forma secundária da categoria 

natureza, a partir do evento 5º Trilhão de Agudo, e também da cultura, pois a programação 

prevê como atrativo a bandinha típica alemã. Entre os elementos que representam a 

gastronomia nesta materialidade, constam: moranguinho e derivados, cucas de diversos 

sabores, café colonial, chope de morango e chope tradicional. Os signos icônicos dão amplo 

destaque ao morango e a cuca de forma coerente com o propósito festivo. A Quarta Colônia 

não tem sua marca no fôlder. O evento é organizado pela Associação Comercial, Industrial e 

de Serviços de Agudo (Acisa) e pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Indústria 

Comércio e Turismo, com apoio de uma Rádio e da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural-Associação Riograndense (Emater). 

De forma mais estilizada, a gastronomia e o cultivo local são representados pelo fôlder 

da Festa Regional da Abóbora de Ivorá (figura 7.12).  
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Figura 7.12 – Fôlder da 6ª Festa da Abóbora 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ivorá/Emater (2011) 

 

 

Este fôlder agrega valor à abóbora devido a sua composição mais simétrica e 

harmônica, se compararmos à divulgação da Festa do Moranguinho e da Cuca. Percebe-se a 

criação comunicativa de forma estratégica ao associar a festa da abóbora com o antigo ou com 

a tradição evocada através da estilização de um pergaminho. Além disto, as cores do fôlder 

remetem às cores do próprio fruto, conforme dispostos na fotografia na parte inferior do 

material. O fato de a festividade comportar uma exposição do fruto e seus derivados indica o 

destaque dado ao elemento, ou seja, a abóbora é protagonista na festividade.Já o fôlder da 

Mostra Gastronômica da Quarta Colônia dinamiza os elementos de outra forma, mas também 

encoberta por sentidos e desejos identitários. A valorização do produto, ou da sua matéria 

prima, cede lugar à exaltação dos responsáveis pela sua elaboração, como podemos constatar 

na figura 7.13. 

A Mostra Gastronômica traz à cena uma imagem estilizada do Chef, o líder da cozinha, 

a pessoa que coordena profissionalmente todo o preparo dos alimentos destinados ao 

consumo. Essa analogia induz a um deslocamento simbólico da cozinha da casa para um lugar 

público de destaque no território, ou seja, a festa e suas estratégias comunicativas. A cozinha, 

especialmente nas casas de descendentes de italianos é o local de encontro e de recepção dos 

visitantes, representado pelas mesas compridas e pelos pratos preparados, geralmente pelas 

mães e avós. Ao se profissionalizar, há um deslocamento desta ambiência familiar para uma 

valorização mercadológica da culinária e dos seus responsáveis. 
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Figura 7.13 – Fôlder da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Mostra Gastronômica (2011) 

 

Em complemento, o Chef da imagem icônica deste fôlder é uma simbologia mais global 

diante do seu chapéu de cozinheiro. Os chapéus utilizados pelos cozinheiros distinguiam a sua 

função e hierarquia; foi criado na França entre os anos de 1601-1643, época em que a 

culinária adquire relevante importância (MUNDO ESTRANHO, 2011). Além disto, podemos 

considerar o tomate como indicativo de uma italianidade, devido a sua ampla utilização na 

respectiva culinária. Há uma incorporação de um sentido que não é próprio ao território, mas 

com a intencionalidade de exaltar e valorizar a categoria gastronomia como distintivo 

identitário em um novo cenário, o resgate não se trata de manter as tradições, mas de atualizar 

as tradições gastronômicas diante a dinâmica contemporânea.  

Consideramos a representação deste chef uma busca por superar as barreiras, simbólicas 

e reais, dos sentidos, pois o território e a sua gastronomia passam a ter novos elementos para 

identificação. Como indica Harvey (2010), com a extrapolação dos sentidos encontramos 

novas formas de identificação. Na mesma perspectiva, o território, ou melhor, os atores 

sociais que constituem o território a partir dos seus usos, passam a questionar sua identidade e 

vislumbrar outros sentidos possíveis diante do ofertado nos sistemas de representação e 

também nas relações sociais midiatizadas. Enfim, a possibilidade de escolha (BAUMAN, 

2005) passa a ser reconhecida e a delinear a identidade. 

Da riqueza dos detalhes destas materialidades comunicativas, passamos à análise do 

panfleto da Expocolônia (figura 7.14), que parece não remeter a sentido visível algum. O 

panfleto de divulgação da Expocolônia, realizada em Faxinal do Soturno, destoa das demais 

festividades, ao apresentar apenas, no título, referência à Quarta Colônia. O leiaute 

Logotipo  

da Quarta Colônia 
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empregado serve para qualquer festividade, apropriando-se de uma imagem bastante genérica, 

ao fundo, que nem bem representa o meio rural, como o nome da festa sugere.  

 

 

 

 
 

Figura 7.14 – Fôlder da 8ª Expocolônia 

Fonte: ACIS – Faxinal do Soturno (2011) 

 

 

Ainda, no verso do panfleto, está a programação do evento que reafirma o que 

percebemos na face da frente do material. Entre a programação, está a apresentação de saltos 

com motos, apresentação de cães adestrados e show de música sertaneja, o que indica o 

ecletismo das atrações. Ainda, há um bom espaço reservado à participação política, através do 

lançamento de projeto de governo e jantar entre as autoridades na abertura do evento. Na 

divulgação está assegurada a participação de “autoridades federais, estaduais e municipais”, 

como ilustra a imagem da parte interna do fôlder a seguir (figura 7.15). 

 

 

 
Figura 7.15 – Fôlder da 8ª Expocolônia 

Fonte: ACIS – Faxinal do Soturno (2011) 

 

 

Há que se destacar que, diferente das demais festividades até então citadas, a 

programação desta é composta por atividades pouco relacionadas com o agricultor, com a 

Feira da Quarta Colônia 
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religiosidade e com as manifestações culturais, e oferece atrações ecléticas a diferentes 

públicos. As únicas atividades mais ligadas ao contexto da cultura local referem-se aos 

lançamentos dos projetos do Governo Projeto de Desenvolvimento da Ovinocultura Gaúcha, 

Ovino no Campo e o Programa Arroz com Feijão, os quais se voltam para a vida no campo. 

Enfim, diante deste material não há categorias distintivas já reconhecidas nem mesmo 

elementos identitários novos a serem mencionados. 

Em complemento aos materiais de divulgação das festas, analisamos também os 

calendários de eventos de Agudo, Faxinal do Soturno e Nova Palma. A busca por calendários 

municipais foi incessante desde a fase exploratória desta pesquisa. No entanto, os subsídios 

encontrados neste formato foram poucos se considerarmos que o turismo de eventos é 

atividade que tem sido apontada como grande potencialidade para promover o 

desenvolvimento do território Quarta Colônia. Somente três municípios possuem calendários 

divulgados e, em ambiência digital, somente a prefeitura de Faxinal do Soturno disponibiliza 

estas informações. Passamos à análise individualizada dos materiais. 

 No calendário de Agudo não há elementos identitários ligados à etnia, cultura ou 

gastronomia e não há a marca da Quarta Colônia. Ainda, como podemos constatar na figura 

7.16 não há indicação do portal ou contato direto para esclarecimento de dúvidas em relação 

às festividades. 

 

 

 
 

Figura 7.16 – Calendário de Eventos de Agudo (2011) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Agudo 

 

 

Internamente, podemos destacar que este calendário prevê os seguintes eventos: 

Choculin (fevereiro), Ein Volksfest (julho), Festa do Moranguinho e da Cuca (outubro). Além 

das festas, destaca as seguintes categorias distintivas de identidade territorial e seus 

respectivos elementos: natureza, a partir da paisagem (campos, cachoeiras) e esportes 
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radicais; cultura, a partir das fotos do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, do 

cultivo do arroz, da bandinha e da arquitetura germânicas; gastronomia, a partir de fotos que 

mostram cucas, morangos, chope; religiosidade, a partir de fotografias da Igreja Evangélica 

Luterana e também da Igreja Católica, o que também pode indicar a multiplicidade das 

origens étnicas na localidade. 

Já na capa do material de Faxinal do Soturno está em destaque a Igreja Católica, 

reforçando a presença da religiosidade. Abaixo do nome do município, para situar a 

localização geográfica, aparece escrito “Quarta Colônia, RS e Brasil”. No verso, a presença 

do Condesus está representada na marca da Quarta Colônia (figura 7.17). 

 

 

 
 Figura 7.17 – Calendário de eventos de Faxinal do Soturno (2011) 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno 
 

 

O calendário de Faxinal do Soturno indica o endereço do portal institucional, 

especialmente da Secretaria de Turismo e ressalta que os eventos e sua programação são de 

responsabilidade dos organizadores. Os elementos identitários e suas categorias distintivas de 

identidade territorial visíveis nesta materialidade comunicativa são: Igreja Matriz, Igreja de 

Novo Treviso, Ermida São Pio de Pietrelcina, Sítio Alto (religiosidade); Trigal (cultura); Sítio 

do Mellos, fotografia com uma paisagem de açude, campo, gado e morros (natureza). 

No material de Nova Palma, a representação identitária também está presente através da 

imagem de uma casa de pedra, bastante antiga, ao fundo, e imagens menores, numa coluna à 

direita, que retratam uma missa e os carros alegóricos do desfile realizado na Festa do 

município, que encenam a diversidade étnica do município. As três etnias em destaque são: 

alemã, italiana e afrodescendente. No verso, consta uma foto de uma propriedade rural 



233 
 

simbolizando a virtude agrícola da região com a seguinte menção “O colonial no município”. 

A Quarta Colônia é visível pela sua logomarca (figura 7.18). 

 

 

 

Figura 7.18 – Calendário de eventos de Nova Palma (2011) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Palma 

 
 

Enfim, a partir da capa e contrapaca desta materialdiade são acionadas: a cultura, a 

natureza, a religiosidade, e a multiplicidadeétnica. Internamente constam fotografias que 

representam as categorias: natureza, a partir dos balneários; religiosidade, a partir das igrejas 

e grutas; gastronomia, pelos produtos coloniais, risoto e; cultura, pela arquitetura, saberes e 

fazeres coloniais como representado a partir de uma foto intitulada Mãos que produzem 

alimentos. Destacamos que Nova Palma é o município da Quarta Colônia que representa de 

forma mais direta a multiplicidade étnica, tanto através do calendário, como através do fôlder 

da Semana Municipal analisado no início deste subcapítulo. 

Como estudamos anteriormente, a relevância da estética e da imagem atinge a 

construção identitária em diversas épocas e maneiras (HARVEY, 2010; SODRÉ, 2002). No 

entanto, na atualidade midiatizada esta valoração é amplificada, tanto por quem promove 

estas materialidades, como por quem as recebe. Em entrevista realizada com uma visitante 

assídua das festividades da Quarta Colônia (entrevistada FM), constamos a percepção da 

graciosidade destes materiais quando aliados a um momento vivido. A entrevistada afirma: 

“temos guardados num álbum diversos folders das festas que fomos. Hoje eles são coloridos, 

bonitos, vistosos [...]. Antigamente não existiam esses materiais” (entrevistada FM). Esta 

entrevistada possui laços afetivos com o território, especialmente com a italianidade, e apesar 

de não possuir parentes no local, nos últimos cinco anos, passou a frequentar as festividades. 

Consideramos que estes materiais são importantes veículos de sentidos identitários do 

território. Mesmo com uso temporário, quando bem elaborados seu conteúdo comunicativo, a 
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imagem e o sentido acionados tendem a permanecer na memória das pessoas, especialmente 

das que se relacionaram diversas vezes com a festividade através do material: no Caderno 

Quarta Colônia, no fôlder que recebeu, no banner, na decoração do evento, etc. A seguir, 

analisamos os materiais publicados em ambiência digital. 

 

 

7.2 Os sentidos identitários nos materiais digitais 

 

 Neste subcapítulo temos o objetivo de relatar a análise dos documentos digitais 

acionados pelas festividades e os sentidos de identidade territorial que foram acionados nessas 

materialidades. Não serão apresentados todos os documentos levantados, apenas um apanhado 

que exemplifica as constatações obtidas pela apreciação geral das materialidades. 

Apresentamos, em ordem, três interpretações que retratam, em linhas gerais, a análise. 

A primeira constatação é que as festividades Festa do Moranguinho e da Cuca, 

realizada em Agudo, Expocolônia, realizada em Faxinal do Soturno, Mostra Gastronômica, 

realizada em Agudo em 2011, Festival Internacional de Inverno da UFSM e Semana Cultural 

Italiana realizados em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, e Ein Volksfest, 

realizada em Agudo, são as que mais aparecem na ambiência digital. Estas festividades 

possuem como fontes especialmente instituições com as quais se relacionaram no decorrer da 

divulgação da festa e a mídia tradicional, como rádios e jornais, os quais replicam as matérias 

publicadas de forma impressa ou sonora. Outras festividades possuem visibilidade de forma 

menos expressiva que estes encontros festivos. Referimo-nos a cinco encontros neste caso, 

porque o Festival e a Semana são referenciados mutuamente nas mesmas materialidades. 

 Há um elemento não previsto e que não é o foco da nossa pesquisa, mas tangencia a 

investigação devido à identidade ser construída a partir de representações visíveis, no caso, a 

partir de materialidades midiatizadas. Identificamos um cruzamento entre festa, visibilidade, 

identidade territorial e política. A visibilidade da festa e a visibilidade da esfera política 

auxiliam-se mutuamente do cenário midiatizado em busca de reconhecimento, como 

abordaremos no subcapítulo 7.2.2. Em alguns momentos, a identidade territorial tende a ser 

minimizada diante da exaltação política, em outros atuam como aliadas. Esta constatação é 

descrita a partir de algumas das ocorrências da Expocolônia e da Festa Regional do Arroz. 

Enfim, a atuação da Quarta Colônia, considerando todos os seus atores sociais, na 

ambiência digital é incipiente, o que podemos representar através do Portal do próprio 

Condesus e do uso do site da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul para divulgação 
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dos eventos. Porém, mesmo sem constituir-se como protagonista do processo comunicativo 

na ambiência digital, o território impulsiona a representação identitária a partir de suas 

festividades neste suporte. Há várias categorias e elementos distintivos nas entrelinhas das 

materialidades encontradas. Enfim, as seções deste subcapítulo apresentam estas três 

interpretações. 

 

 

7.2.1 As festividades visíveis na ambiência digital 

 

 Todas as festividades reconhecidas em nossa amostra possuem alguma materialidade 

comunicativa na ambiência digital. No entanto, na grande maioria se trata de uma reprodução 

do que foi publicado nas mídias tradicionais. Como exemplos, citamos a 6ª Festa da Uva e das 

Águas e o 9º Choculin, que possuem apenas uma ocorrência inserida no Caderno Quarta 

Colônia, publicado no Scribd
74

. Estas materialidades não serão analisadas visto que os 

sentidos identitários dinamizados pelo CQC já foram estudados no capítulo anterior. 

 Outras festividades como o Festival do Vinho e do Queijo e a 56ª Festa Regional do 

Arroz se limitaram a ocorrências nos portais institucionais como Prefeituras Municipais e 

Secretarias do Estado. Além de impulsionarem, a partir dos signos linguísticos, a própria festa 

como elemento distintivo do território as materialidades da Festa do Arroz dinamizaram a 

cultura, a natureza e a gastronomia, como podemos perceber no trecho “[...] a comitiva 

deslocou-se para os municípios integrantes da Quarta Colônia, que se destacam pelo atrativo 

rural e gastronômico” (SECRETARIA DO TURISMO, 2011), que relata a vinda da Secretária 

de Turismo do Estado à Festa. Ainda, a festa pode ser considerada como algo a ser consumido 

ou como um fenômeno social que promove visibilidades, identificações e reconhecimentos. 

Entre as categorias distintivas visíveis, a gastronomia é a mais exaltada nas 

materialidades digitais. Na figura 7.19 apresentamos uma matéria intitulada Um convite à boa 

mesa relativa à Mostra Gastronômica.Como complemento a esta matéria (figura 7.19), é 

disponilizada, através de link multimídia, uma fotografia com diversas cucas alemãs, o que 

realça a categoria distintiva central impulsionada por esta festividade nas materialidades 

digitais. Além da gastronomia, as etnias alemã e italiana são mencionadas como origens dos 

produtos que serão ofertados. A cultura também está presente na divulgação do artesanato que 

                                                           
74

 Plataforma de compartilhamento de documentos digitais. Disponível em: <http://pt.scribd.com/home>. 
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será vendido e no “cantinho de antiguidades [...] com objetos que remetem à época da 

colonização”. 

 

 

 

 
 

Figura 7.19 – Um convite à boa mesa – 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Antonello (2011) 
 

 

 

Após a ocorrência da Mostra, ela foi pauta para uma coluna social do Diário de Santa 

Maria também disponível no Clicrbs (MOURA, 2011). A colunista afirma que o evento 

iniciou com “muita música, dança e, claro, boa gastronomia tradicional”. Entre os alimentos 

destacados na coluna estão: “galeto, polenta, fortaia, tortéi, sopa de agnolini, risoto, strudelli, 

nhoque recheado, pizza, cuca alemã e uma grande variedade de doces” (MOURA, 2011, p. 2). 

Ainda, constitui-se como elemento distintivo a convivialidade, visto que retrata a reunião de 

famílias e amigos no momento festivo. 

A Festa do Moranguinho e da Cuca, também com foco na gastronomia da Quarta 

Colônia, teve variadas aparições na ambiência digital, impulsionadas pelo Poder Executivo e 

imprensa local e regional. A Rádio de Agudo é apoiadora deste evento, o que garantiu a maior 

visibilidade e divulgação antecipada e constante à ocorrência do evento, fator fundamental 

para uma efetiva comunicação festiva (figura 7.20).  

Na matéria, os produtos derivados do morango e a cuca integram-se com os fazeres do 

local, como descrito, estava previsto para a festa “[...] seis fornos para assar as cucas [...]. O 

evento contará ainda com a venda de bandejas de moranguinho e seus subprodutos, como 

sucos, geléias, licores e sobremesas. Mais de 6 mil bandejas de moranguinho dos produtores 
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de Agudo estarão à disposição dos visitantes” (figura 7.20). A gastronomia integra-se com a 

cultura, diante do fazer culinário e do cultivo de morango. 

 

 

 
 

Figura 7.20 – 14 ª Festa do Moranguinho e da Cuca - Rádio Agudo internet 

Fonte: Rádio Agudo web (2011) 

 

 

A mesma ênfase dada ao morango e à cuca na matéria da Rádio Agudo permeia as 

demais apresentações digitais da Festa. No formato digital do Jornal Diário de Santa Maria a 

festividade evoca o desejo insaciável pela gastronomia: A festa da gula começou é o título da 

matéria. Em acordo com o material gráfico, os mesmos produtos são mencionados, inclusive 

o chope de morango e o chope tradicional, o que indica a coerência da narrativa identitária 

nos diferentes suportes. 

Retratamos a representação impulsionada pelo Festival Internacional de Inverno e 

Semana Cultural Italiana, através da matéria do Jornal A Razão que visibiliza as categorias: 

religiosidade, a partir do signo icônico dado pela fotografia da missa de abertura do evento; a 

natureza e a gastronomia através dos signos linguísticos do trecho “Local e clima agradáveis, 

boa culinária e música formaram uma parceira de sucesso, conforme o público presente e 

foram os fatores que levaram o casal M.C., 28 anos, e A.L., 30, para a Quarta Colônia”. Na 

matéria ilustrada na figura 7.21 há um trecho em que o casal afirma: “Essa mistura é muito 

boa: o local chama a atenção, assim como a comida e a música. Gostamos muito da Orquestra 

Sinfônica e da comida italiana. É um belo programa para as férias”. O jornalista responsável 
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ressalta a opinião dos visitantes, pautada pela valorização do ambiente e da gastronomia do 

território, articulada com a boa música do Festival. 

 

 

 

Figura 7.21 – Digital: Festival de Inverno - Jornal A Razão 

Fonte: A RAZÃO (2011) 
 

 

 

A ênfase no fluxo de visitação, no ambiente e na gastronomica dos dois eventos 

são vinculados explicitamente a fins econômicos, especialmente da Semana, o que pode 

ser constatado pelo texto apresentado a seguir, destacada da matéria do Jornal A Razão 

(figura 7.21).  

 
Mais de 30 mil – Essa é a expectativa que os organizadores do evento têm para o 

público visitante dos dois Festivais. Tanto a prefeita de São João do Polêsine, 

Denise Predebom Milanese, quanto o organizador da Semana Italiana Luiz Pivetta, 

acreditam que depois dos mais de 25 mil visitantes no ano passado, a marca será 

chegar aos 30 mil, o que representa 15 vezes o número de habitantes da cidade sede 

dos eventos. ‘Isso é o resultado de uma parceria consolidada e faz com que a 

economia do município e de toda a região gire e todo mundo cresça. Todos os 

produtos e artesanatos expostos ou usados nos almoços e jantares são produzidos por 

agricultores e famílias de Polêsine que aguardam com ansiedade essa semana. 

Pousadas ficam lotadas’, avalia a prefeita (A RAZÃO, 2011). 

 

  

Além dos benefícios econômicos, é referenciada, a partir da opinião dos 

organizadores, a projeção internacional da comunidade, o que é considerado como uma 

oportunidade para o turismo e economia do território. Essa projeção internacional ocorre tanto 

devido à presença de músicos e professores de outros países, como através da transmissão ao 



239 
 

vivo pela internet dos eventos. Já no Jornal Diário de Santa Maria, após o final de semana de 

abertura do Festival e da Semana Italiana de Vale Vêneto, foi publicada uma coluna social 

apresentada na figura 7.22. Nesta coluna, a natureza, a partir do ambiente, e a gastronomia, a 

partir dos produtos típicos vendidos no local, foram novamente exaltadas conforme relata a 

colunista: “Um cenário perfeito para a música erudita, com talentosos músicos, e o grande 

apelo gastronômico transformaram o pequeno lugar num concorrido ponto turístico. A 

procura foi tão intensa que, em algumas noites, muita gente não conseguiu lugar para jantar”. 

A grande visitação aos eventos induz a um comércio de produtos da gastronomia e artesanato 

locais. Pés de moleque, pães e cucas são vendidos e conforme afirmado na matéria “mais de 

20 mil doces foram feitos, e ainda teve quem não conseguiu comprar”.  

 

 

 

 

Figura 7.22 – Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto - ClicRBS 

Fonte: Moura (2011) 
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Há algumas festividades que diferem das demais pelo seu formato de Semana 

Municipal. A Semana de Dona Francisca, que acionou a diversidade nos Cadernos impressos 

não teve visibilidade digital relevante. Já a Semana de Nova Palma teve expressiva 

apresentação digital e também contribuiu significativamente para a circulação de elementos 

diacríticos na construção identitária do território. Exemplificamos, a partir da citação da 

matéria publicada no Diário de Santa Maria, em suporte digital, sobre a Semana de Nova 

Palma: 

 

A programação envolve cultura, esporte, religião e gastronomia. Para resgatar a 

história e a cultura, ligadas à imigração italiana, ocorrerá, entre os dias 29 e 31 de 

julho, a 4ª Feira Municipal e Festa da Cuca e do Risoto. A principal novidade deste 

ano na festa gastronômica é a fornada de cucas. Os tradicionais fornos de tijolos, 

usados no passado para assar pães e cucas, foram construídos na rua, em frente à 

Igreja Matriz. Lá, os visitantes poderão comer cucas assadas na hora. Na feira, 

estarão expostos produtos da agroindústria, artesanato, comércio e gastronomia do 

município (GELATTI, 2011, p. 1). 

 

A gastronomia também é foco do 2º Jantar do Talharim de Restinga Seca, divulgada 

no Diário de Santa Maria na internet. Este município é pouco visível nas materialidades 

comunicativas investigadas. Ressaltamos que o início do Plantio do Arroz no Estado foi 

lançado em uma solenidade oficial neste município e teve ampla divulgação em mídias 

digitais. A Festa da Colheita do Arroz está prevista para o mês de fevereiro de 2012, também 

em Restinga Seca.  

Entendemos que as festas que possuem maior incidência na ambiência digital são as 

que possuem mais direcionamento econômico para além dos produtos locais: a Ein Volksfest 

e a Expocolônia. Tanto a Ein Volksfest como a Expocolônia tiveram aproximadamente 25 

ocorrências na internet a partir das buscas realizadas. As duas festas, pela diversidade de 

atrações que ofertaram, dificultam a análise de sentidos identitários exaltados, no entanto, há 

semelhanças na narrativa entre uma materialidade e outra acerca da mesma festa o que 

permite a sobreposição dos sentidos acionados de forma recorrente. Em outras palavras, as 

festas seguem uma oferta eclética direcionada para atender os gostos de uma multidão, a qual 

é retratada nas capas dos Cadernos Quarta Colônia que divulgam estas festas, como 

elucidamos no capítulo anterior. Mas a narrativa identitária construída, mesmo diante da 

diversidade na presencialidade festiva, preza pela exaltação dos atributos mais comuns ao 

território, como a cultura e gastronomia com caracterizações étnicas e coloniais.  

A diversidade da Ein Volksfest pode ser vista na figura 7.23: 
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 Figura 7.23 – 18ª Ein Volksfest diversidade 

 Fonte: Diário de Santa Maria (2011) 
 

 

A programação da festividade induz à divulgação da chamada Atrações de todos os 

tipos. No entanto, diante de toda a heterogeneidade, recorre-se à gastronomia e à cultura para 

territorializar o evento “o melhor da gastronomia e do folclore alemães” é previsto ao lado de 

estandes que “abrigam ainda diversas áreas, entre economia, prestação de serviços e 

agronegócios”. A cultura é presente também em mostras e danças. A religiosidade é 

representada pelas celebrações. Enfim, as matérias digitais, de forma análoga ao material 

gráfico, exaltam a gastronomia, a cultura e a religiosidade.  

A Expocolônia tem suas categorias distintivas acompanhadas de um forte caráter 

político e econômico. As ocorrências midiáticas desta festividade resultam das relações entre 

organizadores do evento e entidades, como o Grêmio Foot Ball Porto-Alegrense, o Banrisul, a 

Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a Corsan, o Instituto Rio Grandense do 

Arroz (IRGA), a RBS e também de empresas expositoras.  

Como conferimos na figura 7.24, as soberanas da Expocolônia da fotografia visitam a 

redação do jornal Zero Hora.A matéria que acompanha esta foto destaca que: “ver um 

engenho de cana tocado a boi em funcionamento é coisa do passado para muitos. Para quem 

for à Expocolônia, no entanto, será uma realidade”. O texto exalta costumes e tradições 

coloniais que se constituem uma narrativa midiática não tão presente na presencialidade da 

festa. Vende-se, através da mídia, uma ideia da festa um tanto diferente do que presenciamos 

na observação direta, fato que pode ser negativo ao criar uma expectativa aos leitores, a qual 

pode não ser atendida. 
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Figura 7.24 – Visita divulgação 8ª Expocolônia  

Fonte: Vargas (2011) 
 

 

Ainda, é afirmado na publicação, que a Expocolônia tem como “base a venda de 

produtos coloniais”, enquanto o destaque real é dado à venda de máquinas agrícolas por 

empresas inclusive externas ao território. O deslize que indica as contradições é dado pelo 

trecho “estandes de outros 10 municípios da Quarta Colônia expondo os principais produtos 

de cada cidade” (VARGAS, 2011, p. 1), enquanto a Quarta Colôniacompõe-se por nove 

municípios.  

 A Expocolônia tem ampla divulgação inclusive em sites de empresas como a Centro 

Sul Máquinas Agrícolas. O Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense também foi convidado para a 

festividade, o que pode gerar ampla visibilidade. Podemos considerar que, nestas matérias que 

divulgam as visitas da Comitiva da Festa a entidades para convidá-las para a Expocolônia, faz 

com a Festa seja o elemento do território exaltado. Assim, a própria festa representa uma 

categoria distintiva do território; não há outros elementos distintivos presentes como 

adjetivações à festa nestas materialidades. Enfim, outras visibilidades da Expocolônia serão 

tratadas a seguir na relação das festas com a política. 

 

 

7.2.2 A visibilidade das festas e a visibilidade dos políticos 

 

Na disputa por visibilidade, as festividades da Quarta Colônia, enquanto uma categoria 

distintiva do território, tornam-se cenário favorável para os agentes políticos afirmarem sua 

imagem diante da opinião pública da região. Pois, ao mesmo tempo em que a presença destes 
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agentes indica a valorização das festas pelas autoridades, proporciona a essas autoridades 

expressivos quocientes de visibilidade em encontros públicos e presenciais, ademais de suas 

decorrências midiáticas. Em contraponto, as festas que possuem mais agentes políticos 

envolvidos tendem a estarem mais visíveis nas mídias diversas.  

Exemplo de festividade do território amplamente permeada pela lógica da política 

midiatizada é a 8ª Expocolônia. Como já dito, foram realizadas diversas visitas a entidades 

públicas e privadas para divulgação da festa e solicitação de patrocínio. Essas visitas 

estratégicas transformaram-se em pauta para diversas mídias. Como podemos observar na 

matéria da figura 7.25. 

 

 

 
 

Figura 7.25 – Visita Convite 8ª Expocolônia ao Governador 

Fonte: Belles e Martins (2011) 

 

 

 Destacamos o trecho em que os jornalistas afirmam: “os prefeitos [...] levaram o 

convite da Expocolônia, ao governador Tarso Genro (PT
75

), no Palácio Piratini”. A presença 

neste ato de mais de um prefeito do território pode representar a coletividade da Quarta 

Colônia. Além do Palácio Piratini, foram alvos de visitas entidades como a CEEE, o Banrisul 

e a Corsan, especialmente em busca de recursos para a festa. Nestas matérias, novamente 

apenas a festa é ativada como elemento distintivo de forma descontextualizada, visto que seus 

                                                           
75

Partido dos Trabalhadores. 
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objetivos, sua história não são relatados, são quase colunas sociais ou notas que apresentam as 

autoridades que receberam os convites dos representantes do território. 

 Seguindo a mesma lógica a Prefeitura de São João do Polêsine valoriza seus convites 

festivos e entrega pessoalmente a um Deputado Estadual. Este encontro, apresentado pela 

figura 7.26, rendeu materialidades no Portal da Assembleia Legislativa do Estado e também 

do Partido dos Trabalhadores-Sul. 

 

 

 

Figura 7.26 – Deputados Estaduais convidados para festividades 

Fonte: Barchet (2011) 

 

 

Nas duas materialidades digitais geradas as festividades atuam como distintivo da 

identidade territorial, visto que manifestações que exaltam seu valor para a Quarta Colônia 

são recorrentes e semelhantes ao que afirma um dos Deputados da foto acima: “Sempre 

apoiamos os eventos dos nossos municípios, é um bom modo deles mostrarem suas 

potencialidades”. Nesta afirmação fica claro o que denominamos no capítulo seis sobre a 

multifuncionalidade da festa, visto que atua como suporte de sentidos e, em alguns momentos, 

torna-se o próprio elemento distintivo representante da identidade da Quarta Colônia. 

Já a 56ª Festa Regional do Arroz dinamiza a categoria cultura de forma predominante, 

especialmente através do debate sobre o cultivo do arroz irrigado no território, presente em 

suas materialidades comunicativas. A figura 7.27 apresenta a mesa de abertura do evento 

repleta de autoridades.A Festa do Arroz e a Expocolônia foram as mais procuradas pelos 

agentes políticos. Na abertura do evento, conforme figura abaixo, “estiveram presentes o 
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secretário de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado, Luiz Fernando Mainardi, a 

secretária de Turismo do Estado, Abgail Pereira e, representando o Irga, o chefe de gabinete, 

César Pereira”. Neste caso, nenhum elemento distintivo além da cultura do arroz é 

apresentado. Sobre o mesmo acontecimento houve outras divulgações na ambiência digital, 

como a notícia: Municípios da Quarta Colônia recebem visita da Secretária de Turismo.  

 

 

 

Figura 7.27 – Autoridades 56ª Festa Regional do Arroz  

Fonte: Irga (2011) 
 

  

 Não é somente para a solicitação de recursos e para impulsionar a visibilidade antes da 

festa que as autoridades são convidadas, pois durante os eventos elas exercem papel 

fundamental ao reforçar a narrativa identitária da Quarta Colônia, como estudaremos no 

próximo capítulo.  Ainda, ao sair da Festa, as autoridades podem levar consigo compromissos 

firmados no decorrer dos relacionamentos festivos e cerimoniais. A figura 7.28 apresenta uma 

reunião que tece sua gênese na Expocolônia. 

A festa também é momento para articulação política em busca de melhorias para o 

território, conforme relata a matéria que tem como fonte a Assessoria de Comunicação da 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio e foi publicada no Blog de Sidinei 

Cardoso
76

. Neste sentido, a festa estabelece a mediação em prol de uma ação transformadora 

(AMARAL, 1998) com a participação de todos que, em função da festa, encontram-se e 

buscam refletir o futuro e o crescimento político e econômico do território.  

 

                                                           
76

Assessor Político. 
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Figura 7.28 – Reunião entre Prefeitos e Secretário de Estado impulsionada pela festa 

Fonte: Cardoso (2011)  

 

 

Aproveitando a presença do Secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, na 8ª 

Expocolônia, os prefeitos solicitaram encontro posterior para tratar especialmente das estradas 

da Quarta Colônia:  

 

Um grupo de prefeitos da região conhecida como Quarta Colônia, em referência à 

migração italiana do Rio Grande do Sul, promoveu [...], nas dependências da 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio (Seapa), um jantar de 

confraternização com o titular da Pasta [...]. A ideia do encontro surgiu quando o 

Secretário participou [...] da Expocolônia. [...] os administradores municipais 

buscaram o apoio do secretário Mainardi para pleitearem junto ao governador Tarso 

Genro, ações que visem o desenvolvimento integrado da região, com prioridade para 

o turismo e a agricultura familiar. Segundo o prefeito de Agudo, Ari Anunciação 

‘Para que possamos desfrutar do potencial da região e desenvolver o turismo como 

fonte de geração de renda, precisamos de uma atenção especial do governo para 

nossas estradas’ [...]. O secretário Luis Fernando Mainardi reconhece a região como 

uma das mais típicas do Estado e disse estar comprometido em apoiar as 

reivindicação dos prefeitos (CARDOSO, 2011, p. 1, grifo nosso). 

 

Esta materialidade pode ser analisada por duas perspectivas não excludentes diante da 

complexidade da sociedade contemporânea. Uma perspectiva considera que a situação festiva 

estabeleceu a partir dos seus processos comunicativos a constituição de vínculos e 

cumplicidade de interesses entre os envolvidos. Diante disto, impulsionou o que Mafra (2006) 

define como a tematização pública de suas questões e a mobilização social, no caso dos atores 

políticos, em busca de melhorias para o território.  
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Outro viés interpretativo pondera que os sentidos identitários presentes nas 

materialidades impulsionadas pelas festividades e ancoradas na representatividade política, 

tem sua visibilidade e reconhecimento amplificados perante o público. Articula-se discurso e 

ação na narrativa identitária. Pois, a visibilidade do envolvimento e movimentação dos 

agentes políticos e do Consórcio de Desenvolvimento do território, tende a agregar 

legitimidade às suas ações e aos objetivos buscados, como os expressos acima, relativos à 

geração de renda associada ao turismo. 

Entendemos que trata da legitimidade vicária apresentada por Rodrigues (1990), ou 

seja, quando outros campos sociais são responsáveis pela delegação e afirmação da sua 

importância social. Assim, à medida que organizações e processos sociais de outras esferas de 

atuação lhe atribuem visibilidade, estima-se que haja uma valoração das suas funções sociais 

e princípios. Entretanto, no contexto da midiatização a capacidade de publicizar foi difundida, 

sendo a própria festividade um processo comunicativo midiatizado capaz de visibilizar e 

legitimar instituições e grupos sociais. 

Por outro lado, a visibilidade propiciada aos políticos pelas festividades tende a 

definir-se como uma estratégia política de prévia eleitoral. Após participarem, como uma 

prestação de contas, as autoridades têm seu percurso no interior do Estado divulgado nos 

portais institucionais. A presença dos políticos nestas festividades, além de constatada em 

nossa observação participante, chama a atenção dos meios de comunicação, como explicita a 

figura 7.29 abaixo. 

 

 
 

 
 

Figura 7.29 – Festas como Rota de políticos 

Fonte: Belles e Martins (2011) 
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O político, como afirma a matéria: “aproveitou o momento para se mostrar um pouco 

aos moradores e turistas da Quarta Colônia”. Em complemento, a fala do político é destacada: 

“a Quarta Colônia é uma das rotas turísticas mais bonitas do Estado e conta com todo nosso 

incentivo”. É, portanto, nesta articulação que uma das formas da construção identitária 

constitui-se.  

O próprio discurso político destas materialidades levantadas trata-se de uma 

visibilidade impulsionada através dos relacionamentos que envolvem a Festa. Estes 

relacionamentos são permeados pelos mais variados interesses e podem evocar elementos 

identitários do território, podendo construir para a construção identitária, mesmo que de forma 

indireta. Por exemplo, no momento em que um agente político exalta a Quarta Colônia, seu 

povo e seus costumes, ao mesmo tempo em que busca conquistar os votos no território 

evidenciado, passa a contribuir para a narrativa identitária. No caso, se for um político com 

reconhecimento e com legitimidade diante dos públicos, o que afirma em seu discurso carrega 

a sua credibilidade pessoal.  

A partir de Woodward (2009, p. 14) que propõe que a identidade depende de algo que 

está fora dela e que a sua “marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a 

relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é 

incluído”,compreendemos que manifestações acerca do território tendem a estimular um 

processo de identificação entre o ator político e público e vice versa, levando à definição 

sobre quem apoia o território e quem não apoia em sua narrativa de identidade territorial. 

Neste jogo de identificações, tanto o público pode reconhecer o político como um 

representante do seu território através dos sentidos identitários acionados no discurso político, 

como o político pode contribuir para a legitimação do território e da sua identidade. 

Os políticos, e as empresas como demonstramos no próximo capítulo, já utilizam as 

festas como suporte para o alcance de visibilidade diante dos visitantes, que são eleitores e 

consumidores. E, entendemos que os atores sociais do próprio território ainda exploram pouco 

a festa como suporte para os seus objetivos e demandas, especialmente para a seu 

posicionamento identitário estratégico. O posicionamento estratégico poderia conciliar os 

elementos identitários, mesmo os difusos e ecléticos, em uma teia significante multicultural.  

Para isso, as visibilidades da identidade territorial aos poucos, precisam ser mais 

protagonizadas pelos atores da própria festividade, ou seja, a festa pode ser mais bem 

explorada como suporte de interesses do seu território. Pois, dessa forma, a visibilidade das 

identificações territoriais depende da habilidade dos atores e instituições sociais diante do 
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jogo discursivo (BAUMAN, 2005), além da necessidade de apropriação dos dispositivos 

tecnológicos que são suportes para os sentidos e reconhecimento almejados. 

  

 

7.2.3 A Quarta Colônia acionada pelas festas na ambiência digital  

 

Os documentos digitais encontrados indicam que a Quarta Colônia em geral, e 

também suas festividades, ainda não usufruem diretamente da potencialidade da internet para 

se tornarem visíveis e buscar reconhecimento de pessoas distantes do território, e mesmo, dos 

próprios atores locais. Exemplificamos esta afirmação a partir de alguns casos, entre eles o 

portal do Condesus. 

Inclusive o portal gerido pelo Condesus não é interativo e não proporciona nenhuma 

informação válida acerca das festividades, como datas, contatos, história, etc. Apesar de 

oferecer visibilidade a sentidos de identidade territorial que levam a associação com as 

categorias estipuladas neste estudo, o Portal não se constitui como relevante para nossa 

pesquisa empírica porque não dá conta da intersecção: festividade, identidade territorial e 

midiatização.  

Em contraponto, identificamos a intencionalidade do Consórcio em fomentar esta 

relação, visto que no Portal, no link Rota religiosidade está disponível uma relação das 

festividades do mês de fevereiro de 2011. Porém, ao acessarmos o Portal em 17 de setembro 

de 2011, verificamos que fevereiro era o único mês que possuía calendário respectivo, e a 

religiosidade a única categoria distintiva relacionada com as festividades previstas no 

calendário.  

Esta carência é reconhecida pelos representantes do Consórcio e há dificuldades em 

gerenciar os processos comunicativos. Um dos entrevistados representante da entidade 

(entrevistado CI), afirma que mesmo o Caderno Quarta Colônia é desenvolvido por uma única 

pessoa, o que dificulta a cobertura dos acontecimentos nos nove municípios. Assim, o 

gerenciamento de estratégias comunicativas na ambiência digital não se constitui como 

prioridade comunicativa do Consórcio. 

As ocorrências na ambiência digital, levantadas através do site de busca Google, a 

partir de pesquisa avançada e Google alertas, identificaram que as principais instituições que 

dão visibilidade à Quarta Colônia neste suporte são respectivamente: RBS, UFSM, 
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ValeVeneto.Net
77

 e Rede Jauru
78

. Diante disto, consideramos que o território estimula e 

gerencia pouco a sua comunicação e visibilidade nas mídias digitais, pois sua ocorrência 

restringe-se às originadas pelas relações usuais com algumas instituições que o promove e 

com os veículos de comunicação, os quais disponibilizam em seus portais, geralmente, o 

mesmo divulgado em outros suportes, como a rádio hertziana e o jornal impresso. 

A RBS deu visibilidade às festividades da Quarta Colônia em, aproximadamente, 20 

materialidades disponíveis através dos seus veículos Diário de Santa Maria, Campo e 

Lavoura, todas centralizadas no Clicrbs, que atua como um suporte digital para os veículos e 

programas da Rede de Comunicação. A UFSM tornou visível o território estudado e suas 

festas na seção notícias do seu portal institucional, contabilizando aproximadamente dez 

materialidades. A Rede Jauru deu visibilidade às festas da Quarta Colônia a partir de, 

aproximadamente, dez materialidades. O site valeveneto.net é uma mídia alternativa voltada 

para notícias locais, porém consideramos as materialidades publicadas com referência às 

festas da Quarta Colônia, enquanto um conjunto, e não apenas às ligadas ao município de São 

João do Polêsine, sede do referido site, o que totalizou, aproximadamente, cinco 

materialidades. 

Outras entidades publicam, com recorrência variável entre uma e três materialidades, 

notícias sobre a Quarta Colônia às festas em seus portais institucionais. Entre estas entidades 

destacamos: Secretaria de Habitação do Rio Grande do Sul, Secretaria do Turismo do Rio 

Grande do Sul, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), 

Assembleia Legislativa, Colégio Marista, Portal de Nova Palma, Portal de Agudo, Portal de 

Faxinal do Soturno, Portal do PT Sul, Site Zoom, Mais Web, Vemkikando, Centro Sul, Blog 

Claudemir, Portal Grêmio, Portal da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Jornal 

do Garcia, Jornal A Razão, Regional Águas da Serra, Rádio Agudo, entre outras. Há outras 

entidades e endereços não considerados neste relato como as ocorrências do Caderno Quarta 

Colônia no Scribd. 

Ressaltamos a diferença entre a existência da materialidade e sua visibilidade. A 

materialidade constitui-se em si mesma; já a visibilidade da matéria depende do interesse dos 

internautas e pode ocorrer milhares de vezes. No entanto, para que possa ser vista, acionar e 

consolidar sentidos que venham a convergir sinergicamente para o processo de construção 

identitária do território, de forma estratégica, a Quarta Colônia precisa estar disponível na 

ambiência digital, atendendo todas as expectativas possíveis do público, especialmente do 

                                                           
77

 Site de Notícias de Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine. 
78

 Rede de Comunicação localizada na Quarta Colônia. 
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público visitante virtual, estimulado pelo Caderno Quarta Colônia. Entendemos que a leitura 

do Caderno tende a induzir o leitor a buscar complementos às informações nele dispostas, 

caso se interesse por alguma das festividades mencionadas. 

Diante disto, lembramos que a visibilidade é fundamental para o alcance da 

legitimação, entretanto, estar visível não garante isto (BERGER; LUCKMANN, 1985). É 

preciso um ordenamento simbólico que possibilite significados coerentes sobre o território e 

complementares aos impulsionados por outras materialidades. Trata-se de uma cadeia de 

sentidos. Ações descontextualizadas tendem a não contribuir para a construção identitária 

estratégica. 

Porém, essas informações não existem na ambiência digital de forma organizada. Se 

buscarmos pelo nome das festividades, encontramos variadas edições e comumente a edição 

do ano corrente começa a ter visibilidade em dias próximos ao evento, através de notícias de 

outras fontes que não o território. E, após o evento, são divulgadas notícias que relatam a 

festividade, informando o número de visitantes e as atividades que ocorreram.  

No decorrer dos dez meses de levantamento dos dados, as incidências audiovisuais 

referentes às festas de 2011 resumem-se à transmissão, ao vivo, pelo canal Multiweb, do 

Festival de Inverno e da Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto, através da internet, e 

algumas postagens de vídeos no site Youtube, feitos nas festividades, mas sem fonte 

creditícia. Os mesmos eventos foram os únicos a possuir endereço eletrônico próprio: o 26º 

Festival de Inverno
79

 e a 26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto
80

. Abaixo apresentamos 

as interfaces destes sites (figura 7.30): 

 

 

 

 Figura 7.30 – Festival de Inverno e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto 

 Fonte: Sites das festividades  

                                                           
79

Disponível em: <http://www.ufsm.br/festivaldeinverno/> 
80

Disponível em: <http://www.valeveneto.net/semanacultural/> 
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Estes sites, apesar de estarem em suporte com potencial multimídia, não exploraram os 

elementos identitários que acionam a partir de recursos audiovisuais. As categorias e 

elementos distintivos de identidade seguem os mesmos princípios dos materiais gráficos, o 

que indica a organização e o reconhecimento da identificação visual para o reconhecimento 

do evento pelos públicos externos. No caso da Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto, a 

dramatização ilustrada na capa do fôlder, retomada no desfile que ocorre na festa e sua 

recorrência padronizada nas diferentes materialidades pode ocasionar o que DaMatta (1997) 

refere como a individualização da coletividade, atribuindo-lhe identidade e altivez no 

contexto de diversidade de sentidos.  

Destacamos, ainda, que estas festividades relacionavam-se com o público através das 

redes sociais, como o Twitter e o Facebook, disponibilizando diversas informações 

importantes para os interessados. Diante do contexto comunicativo do território, o fôlder 

virtual e a transmissão ao vivo dos eventos pela internet, através do canal Multiweb vinculado 

à UFSM, constitui-se como relevante inovação (figura 7.31). 

 

 

 
 

       Figura 7.31 - Festival de Inverno e Semana Cultural de Vale Vêneto ao vivo pela internet 

       Fonte:  Multiweb (2011) 
 

 

A transmissão pelo canal Multiweb na internet possibilitou que pessoas de lugares 

distantes, como os identificados na figura acima (Roma, João Pessoa e Minas Gerais), 

estabelecessem contato com a festividade e suas atrações a partir da tecnologia. A apropriação 

desta estratégia amplia em espaço a incidência dos sentidos dinamizados acerca da Quarta 

Colônia através da festa transmitida. Enfim, a transmissão, o fôlder, os sites e o 

relacionamento através das redes sociais são potenciais estratégias comunicativas de 

construção de identidade territorial, ao mesmo tempo de divulgação das festividades que 

podem ser desenvolvidas pelo território. 
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Ao finalizarmos o capítulo, destacamos que há um calendário de eventos centralizado 

na Secretaria de Turismo do Estado do RS, mas construído por todos os municípios gaúchos 

de forma colaborativa, conforme representamos na figura 7.32.Dos nove municípios que 

compõem a Quarta Colônia, apenas três (Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e Restinga 

Seca) possuem eventos cadastrados no Portal da Secretaria de Turismo do Estado (Setur). 

 

 

 

 

Figura 7.32 – Eventos Portal Setur 

Fonte: Setur (2011) 
 

 

 

O cadastro é simples sendo apenas necessário fornecer informações acerca dos 

objetivos do evento, seus organizadores, local, data, entre outras informações. Localizamos, 

através do Google, este calendário fomentado pela Setur, mas que carece da colaboração de 

todos os municípios do Estado em sua constituição.  

Enfim, entre as categorias presentes nas materialidades digitais estão: a gastronomia, 

com grande relevância, a natureza e a religiosidade. O diferencial dos elementos acionados 

pelas festividades nos documentos digitais deve-se à transposição da festa como suporte e 

recurso para a festa como o próprio elemento distintivo do território. Isso pode ocorrer em 

decorrência da agilidade das informações prestadas na internet, apenas como um link aos 

outros suportes midiáticos, ou mesmo pelo fato de a Quarta Colônia aparecer de forma 

secundária enquanto as suas festas promovem a visibilidade de outros atores sociais, como 

empresas, instituições e agentes políticos. O próximo capítulo busca articular todos os 

subsídios encontrados e costurar a interpretação com base em nosso postulado teórico.  
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CAPÍTULO 8 

 

 

IDENTIDADE TERRITORIAL ACIONADA NOS AMBIENTES 

FESTIVOS DA QUARTA COLÔNIA 

 

 

Neste capítulo temos o objetivo de relatar e analisar os dados levantados através da 

observação participante realizada em sete festas, de forma articulada com as informações 

obtidas através dos informantes e dos entrevistados. A observação participante foi realizada 

nas festividades: 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia, 56ª Festa Regional do Arroz, 18ª 

Ein Volksfest, 8ª Expocolônia, 26º Festival Internacional de Inverno da UFSM, 26ª Semana 

Cultural Italiana de Vale Vêneto e 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca. As informações 

complementares à observação participante foram obtidas através de informantese 

entrevistados conforme descrito no capítulo cinco.  

Este capítulo está composto por seis subcapítulos, sendo que cada um retrata e analisa 

um ambiente festivo. Consideramos ambiente festivo a festa em si, porém, destacamos que 

em um caso, o mesmo ambiente festivo é cenário para duas festividades que ocorrem 

simultaneamente: o Festival Internacional de Inverno da UFSM e a Semana Cultural Italiana 

de Vale Vêneto, as quais serão analisadas em um mesmo subcapítulo. Os dados levantados 

mediante conversas com os informantes e a partir das entrevistas permearão todos os 

subcapítulos. 

 

 

8.1 A 5ª Mostra Gastronômica e os sentidos identitários acionados 

 

 A 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia ocorreu entre 09 e 10 de abril de 2011, 

no município de Agudo. Pela primeira vez a mostra foi realizada neste município, nas outras 

edições ela ocorreu em São João do Polêsine e Silveira Martins. Já tínhamos reconhecido 

alguns dos sentidos veiculados pela festividade através do material gráfico e do Caderno 

Quarta Colônia, o qual publicou, além de matéria, um anúncio sobre a festividade. Ao 

chegarmos ao evento logo identificamos os mesmos sentidos dispostos em um banner na 

entrada do Centro Desportivo Municipal, conforme ilustramos na figura 8.1: 
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Figura 8.1 – Foto banner entrada da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Consideramos que a recorrência da marca representativa da 5ª Mostra Gastronômica, o 

Chef, indica uma estratégia comunicativa em busca de visibilidade e legitimidade (BERGER; 

LUCKMANN, 1985) de papéis e valores que envolvem o cotidiano do território. Esses papéis 

e valores são realçados a partir de uma ressignificação dos cozinheiros no símbolo do Chef já 

discutidos no capítulo anterior.  

A festa, como um momento extraordinário, tem potencialidade de transformar o 

cotidiano a partir das interações e sentidos que possibilita (AMARAL, 1998). Ressaltamos 

que ao considerarmos a festa como extraordinária ao cotidiano não afirmamos uma 

dissociação deste, visto que os valores e sentidos veiculados pela comunicação da festa 

refletem o dia-a-dia das pessoas que a promovem, assim é capaz de transformar as rotinas 

diárias através dos sentidos que dinamiza.  Como afirma Amaral (1998), a festa é a linguagem 

do povo e através dela são transmitidas tanto as experiências do passado como as expectativas 

em relação ao futuro.  

Este posicionamento simbólico da 5ª Mostra Gastronômica pode indicar uma 

expectativa e um desejo em relação à gastronomia no território. Há festividades em que é 

priorizado o esquecimento temporário do cotidiano, entretanto há festas que servem para 

enfrentar os desafios impostos no dia-a-dia devido a sua capacidade de reconstruir o mundo, 

como pressupõe DaMatta (1997), de forma livre. Como afirma este autor, nas festas “renasce 

o poder do sistema, mas é também aqui que se pode forjar a esperança de ver o mundo de 

cabeça para baixo” (DAMATTA, 1997, p. 18). Compreendemos que o reconhecimento da 

área gastronômica e dos seus atores, pode ser interpretado como um desafio do cotidiano no 

território e que a festa auxilia na veiculação de novos atributos valorativos.  
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Internamente as materialidades comunicativas eram diversas. Além de outro banner 

próprio do evento com a relação de patrocinadores e apoiadores do evento, estava disposta 

grande quantidade de banners das próprias entidades apoiadoras e patrocinadoras. A figura 

8.2 retrata a diversidade de marcas visíveis na presencialidade festiva. 

 

 

 
 

Figura 8.2 – Foto dos apoiadores da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia (a) 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Consideramos que há exercício de um poder simbólico a partir da exposição das 

marcas das entidades apoiadoras, em especial logomarcas recorrentes em todo o ambiente 

festivo. A partir de Bourdieu (1998) entendemos que quando buscamos a caracterização de 

uma identidade, a qual o autor denomina como regional, é preciso ter como critérios 

representações objetais em sinais, símbolos, como as logomarcas de um território ou mesmo 

das entidades existentes neste território. Estas representações objetais atuam como 

“estratégias interessadas de manipulação simbólica que busca determinar a representação 

mental que os outros podem ter dessas propriedades e também de seus portadores” (1998, p. 

112). Logo, as entidades que tiverem suas logomarcas amplamente difundidas nestes 

ambientes festivos, além de apoiadoras, estabelecem uma disputa simbólica com outras 

entidades do mesmo ramo e passam a estar associada à gastronomia da Quarta Colônia, 

provavelmente, de forma positivada na mente dos consumidores e apreciadores da culinária 

local. 

Em termos visuais, esta marca é mais recorrente do que qualquer elemento distintivo 

da festa ou do território. Podemos perceber na figura 8.3 que, em qualquer posição que se 

encontre o visitante, ele se defronta com a marca de farinha, seja na bancada para comprar 
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bebidas ou na mesa de refeição. Destacamos que nos guardanapos a marca visualizada era de 

uma cooperativa de crédito, também sem qualquer elemento visual da festa ou do território.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F  
 

Figura 8.3 – Apoiadores da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia (b) 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

A empresa acima evidenciada, além dessas materialidades comunicativas, 

disponibilizou ao ar livre, ao lado da porta de entrada do Centro Desportivo, um grande balão 

identificador. Entendemos que tais empresas reconhecem a relevância de uma festividade para 

trabalhar sua imagem diante do público consumidor. Porém, o excesso de manifestações de 

entidades em detrimento dos elementos distintivos da própria festa ou do território denota o 

poder das empresas na negociação por espaço ou a ampla importância dada pelos 

empreendedores a este tipo de parceria.  

O reconhecimento do evento como “eficiente forma de elevar, manter ou recuperar 

conceito” (CESCA, 1997, p. 10) é pressuposto de comunicação organizacional e deve estar 

presente no planejamento estratégico destas empresas. Com isso, consideramos que a festa 

funciona como um suporte para visibilizar outros interesses, no caso, interesses privados e 

mercadológicos, atuando como um medium e sendo condicionada à lógica midiatizada. 

A festa midiatiza-se e pode atuar como o medium proposto por Sodré (2002) na 

medida em que se constitui como uma complexa teia de fluxos comunicativos pautados pela 

articulação entre a tecnologia e o mercado com potencial semelhante ao de disseminação 

técnica de visibilidades a uma ampla gama de pessoas de forma simultânea. Como tecnologias 

consideramos os suportes e materialidades, desde os Cadernos Quarta Colônia, os materiais 

gráficos, os materiais digitais, e mesmo a presencialidade festiva, quando influenciada pela 
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lógica desses meios
81

. A apropriação dessas tecnologias e de suas funções é dirigida pelas 

exigências de mercado.  

Tal atuação exige um repensar do potencial comunicativo e da capacidade decisória 

dessas festas frente a sua potencialidade no contexto contemporâneo. Sendo a festa o suporte 

para a visibilidade, ela tem capacidade para se situar em um polo de negociação favorável 

diante das relações de mercado e simbólicas que proporcionam. Porém, ainda não há este 

reconhecimento pleno, ao menos, pelo território, visto que as empresas e entidades estão se 

apropriando adequadamente e incisivamente dos espaços de visibilidade disponíveis a um 

custo muito mais baixo do que se fossem publicar anúncios nos tradicionais meios de 

comunicação ou mesmo para manter estratégias digitais corporativas
82

. 

Após o reconhecimento dos distintivos visuais imediatos, participamos da cerimônia 

de abertura da festividade. A 5ª Mostra Gastronômica é planejada e executada por um grupo 

de empreendedores da Quarta Colônia. No entanto, quem organizou o Cerimonial de abertura 

do evento foi a Prefeitura Municipal de Agudo juntamente com a Secretaria de Turismo do 

mesmo município. A abertura está registrada na figura 8.4. 

 

 

    

Figura 8.4 – Cerimônia de abertura da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Chamamos atenção para o fato de que foi o Município anfitrião da Mostra e não o 

Condesus, o responsável pelo cerimonial de abertura. Na ocasião, o Condesus, enquanto 

                                                           
81

 Como abordaremos no subcapítulo sobre a Festa do Moranguinho e da Cuca, as ações da festa são 

condicionadas pela lógica midiática e seu poder exercido através da visibilidade, o que pode ser exemplificado 

pela dedicação no acabamento das tortas de morango direcionadas para a divulgação em meios de comunicação, 

como os veículos da RBS, por exemplo. 
82

 Em geral, consideramos que todas as marcas poderiam estar visíveis em uma identidade padronizada para a 

festa, conforme utilizado no banner interno. Por exemplo: as toalhas e guardanapos deveriam ser específicos para 

a festa e carregarem as marcas apoiadoras e patrocinadoras de forma secundária. 
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entidade representativa do território poderia coordenar as formalidades em apoio à iniciativa 

dos seus empreendedores, visto que o poder público municipal, neste evento, contribuiu 

apenas com a cedência de espaço físico e com o cerimonial. Ou seja, a visibilidade dada ao 

poder público e político não está em acordo com a essência do evento, apesar de contribuir 

para a legitimidade do mesmo. Além disto, percebemos a pouca presença de representantes 

políticos de outros municípios. Tal fato demonstra o caráter ainda em construção e, por vezes, 

frágil e ambivalente da abordagem territorial em relação aos convencionais recortes políticos 

administrativos de base municipal. 

A cerimônia de abertura foi divulgada nos meios tradicionais, especialmente por 

rádios que transmitiram ao vivo os discursos; como podemos conferir na figura 8.5, a 

Coordenadora da Mostra durante o seu pronunciamento estava rodeada de jornalistas e 

radialistas. 

 

 

Figura 8.5 – Cobertura Midiática da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

As manifestações no cerimonial compreenderam o discurso do Prefeito, do Secretário 

de Turismo e da Coordenadora da Mostra Gastronômica. O Prefeito Municipal, também 

Presidente do Condesus, estruturou sua fala em três abordagens: ressaltou a importância de a 

gastronomia estar bem para que o turismo da Quarta Colônia se desenvolva; a importância da 

integração entre os Municípios da Quarta Colônia; agradeceu e parabenizou a Coordenadora 

da Mostra pelo esforço em trazer o evento para ser realizado em Agudo-RS. 

A última abordagem representa uma das tensões do território em relação à sua 

construção identitária, visto que, ao mesmo tempo em que Agudo faz parte do Condesus, logo 

da Quarta Colônia, demostra em algumas das suas materialidades comunicativas estratégias 

de distinção étnica frente à italianidade predominante no território; em contraponto, é 
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desprestigiado como ente do território por alguns informantes externos ao Município. Daí o 

discurso político na festividade buscar neutralizar essas diferenças, apelando a enunciados de 

união e desenvolvimento em nome do território, como efetuado pelo Prefeito que também é 

Presidente do Condesus. Constatamos também, no ambiente festivo, que a 5ª Mostra 

Gastronômica, por integrar empreendedores de vários municípios e descendentes de variadas 

etnias, tende a minimizar essas diferenças pela combinação de suas peculiaridades, denotando 

a construção estratégica da narrativa da multiplicidade e diversidade, o que não é muito usual 

em outras festividades.  

Os sinais e marcas (SILVA, 2009) que indiciam a identidade territorial da Quarta 

Colônia se fizeram presentes através de várias categorias distintivas.  Exemplo disto é que os 

fôlderes da festa estavam disponibilizados na cabine de compra das fichas de comida e bebida 

comercializadas, local onde muito provavelmente todos os visitantes passariam. A própria 

ficha continha o nome do evento, mas não continha a ilustração do Chef, como apresenta a 

figura 8.6. 

 

 

 

Figura 8.6 – Fichas da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

As apresentações culturais do evento exaltaram a cultura e a multiplicidade étnica, no 

entanto, apenas a etnia italiana e a alemã estavam representadas. Constituem-se como 

exemplos dos elementos distintivos da categoria identitária cultura e também da categoria 

multiplicidade étnica: uma peça de teatro exaltando as falas dos descendentes de italianos, 

uma apresentação do coral da terceira idade e um grupo de danças germânicas, ilustradas pela 

figura 8.7. 
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   1ª Fotografia                                  2ª Fotografia                                   3ª Fotografia 

  Figura 8.7 – Apresentações culturais na 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

  Fonte: Acervo da autora 
 

 

Na figura 8.7 estão em ordem os grupos: Grupo teatral da Escola Municipal Santo 

Antônio, do Coral 3º Idade Grupo Amizade, do Grupo de danças folclóricas alemãs 

Freunschaft e, conforme afirmou um dos promotores da Mostra, todos os grupos culturais são 

do município anfitrião. A Quarta Colônia como conjunto, foi representada através do cantinho 

de antiguidades, apresentado pela figura 8.8, onde estavam disponíveis todos os fôlderes da 

Quarta Colônia que utilizamos para delimitar os sentidos de identidade territorial já 

reconhecidos, descritos no capítulo acerca da metodologia. 

 

 

 

Figura 8.8 – Cantinho de antiguidades da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

O cantinho, além de ter a função de cenário para fotos, visto que muitas famílias e 

crianças registravam sua participação no evento com fotografias neste local, serviu como 

suporte para ativar elementos distintivos ligados à cultura colonial do território e ao trabalho 

dos imigrantes, como as rodas de carreta, o moedor de milho, os milhos, abóboras, 
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parreirais,entre outros. Na mesa estavam o calendário de eventos do Município, os fôlderes da 

Quarta Colônia e da própria festividade disponíveis aos visitantes. Exceto nestes fôlderes e no 

banner com os apoiadores, a marca da Quarta Colônia não apareceu em outras materialidades 

da Mostra Gastronômica. 

O evento contou com grande participação de público nos seus dois dias de duração. A 

figura 8.9 demonstra o grande interesse do público pela gastronomia. Na cerimônia de 

abertura do evento o público era reduzido se compararmos com a segunda foto da figura 8.9 

quando já havia começado o jantar. 

 

 

   
1ª fotografia                                                                     2ª fotografia 

 

Figura 8.9 – Público da 5ª Mostra Gastronômica da Quarta Colônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

A informante SV ressaltou que a gastronomia é um dos elementos impulsionadores do 

turismo da Quarta Colônia, afirmando ainda que a Mostra tem o objetivo de expor a 

gastronomia do local para os visitantes. A mesma informante afirma que a mão de obra 

disponível mudou sua característica junto com as festividades, pois antigamente havia muita 

mão de obra voluntária à disposição para as festas, geralmente de cunho religioso. Hoje, nem 

para as festas de cunho religioso há muitos voluntários, “todos querem e precisam ganhar”. A 

indisponibilidade da mão de obra voluntária pode ser considerada um dos fatores que 

contribuem para as trocas econômicas no ambiente festivo, mesmo que este seja de caráter 

religioso. Em acordo, a empreendedora DA afirma que a gastronomia é proeminente porque 

atende a demanda turística, “os visitantes/turistas querem comer”, antes vinham para “se 

ajoelhar e rezar na Quarta Colônia”. A religiosidade continua importante, mas de acordo com 

a informante, não é primordial para esses turistas.  
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Em conjunto com o apelo gastronômico da festividade, representado por onze 

empreendedores de cinco municípios integrantes do Condesus (Agudo, São João do Polêsine, 

Silveira Martins, Ivorá, e Nova Palma), foram ofertados, em estandes, produtos artesanais da 

Quarta Colônia e flores (floricultura no local). Em linhas gerais, podemos considerar que a 

Mostra Gastronômica acionou todas as categorias distintivas de identidade territorial 

impulsionadas pelo Condesus. 

A gastronomia foi a categoria em destaque devido ao objetivo do evento ser uma 

mostra dos seus produtos típicos coloniais e a marca criada especificamente para a festa, o 

Chef, ter ganhado destaque na entrada no evento. Em segundo, a cultura foi a categoria mais 

acionada, através dos elementos: apresentações artísticas e culturais, artesanato e cantinho das 

antiguidades com ênfase na herança e na tradição proveniente dos imigrantes. Em 

complemento com a cultura, a multiplicidade étnica foi exaltada a partir das falas, 

vestimentas, costumes dramatizados no teatro e pelas danças. No entanto, poderíamos nos 

referir a uma duplicidade étnica visto que aparecem apenas a etnia italiana e a germânica. As 

demais categorias, como natureza e religiosidade são acionadas de forma discreta e secundária 

através dos fôlderes da Quarta Colônia disponíveis ao público. 

 

 

8.2 8ª Expocolônia: entre representações midiáticas e a comunicação festiva  

 

A Expocolônia ocorreu entre 6 e 8 de maio de 2011 em Faxinal do Soturno, com 

abertura prevista para a noite de sexta-feira. Chegamos à cidade e percebemos que não havia 

sinalização indicando o local da festividade. Após solicitar informações a moradores que 

ainda circulavam pelas ruas, conseguimos chegar ao local. Mesmo na entrada do Parque não 

havia qualquer faixa indicando que ali ocorria a Expocolônia; as faixas de apoiadores, como 

Banco do Brasil e Banrisul, foram as primeiras a serem expostas no espaço físico, ao lado da 

bilheteria. No outro dia, com a luz do sol confirmamos que realmente era difícil de chegar ao 

local sem conhecimento prévio da localização do Parque, separado da estrada de acesso ao 

município por um corredor de árvores ilustrado na figura 8.10: 
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Figura 8.10 – Acesso à 8ª Expocolônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

A Expocolônia, a princípio visa ser uma Feira da Quarta Colônia e é ainda hoje 

denominada como tal. Porém, é promovida pela Associação de Comércio, Indústria e Serviços 

do Município de Faxinal do Soturno, como demonstra o ingresso de entrada no parque (figura 

8.11).  

 

 
 

Figura 8.11 – Ingresso 8ª Expocolônia  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

 

O ingresso da Expocolônia ilustra em marca d’água uma carreta própria do trabalho na 

colônia, sendo um elemento identitário da categoria cultura. Esta ilustração complementa a 

narrativa construída no Caderno Quarta Colônia sobre o engenho de cana incomum no 

cotidiano da maioria dos leitores do encarte. No entanto, estes elementos não evocam o 

trabalho cotidiano e sim, são acionados como recursos espetaculares do momento 

extraordinário. Com sentido semelhante ao que constata Froehlich (2003, p. 121) acerca da 

carreta da Festa dos Carreteiros de São Valentin, estes elementos possuem como “função 

aludir somente ao âmbito da curiosidade histórica e do espetáculo, abstraindo qualquer 
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dimensão de “necessidade” e de “labor” inerentes ao objeto enquanto instrumento de trabalho 

e transporte. 

A abertura da Expocolônia, dentre todas as festividades que participamos foi a que 

mais obteve uma disputa por visibilidade, especialmente entre os políticos presentes. Nas 

fotos da figura 8.12 pode se ver o palco repleto de autoridades. 

 

 

     
 

Figura 8.12 – Representantes políticos na Cerimônia de abertura da 8ª Expocolônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

O cerimonial de abertura da Feira foi permeado por um debate político partidário em 

tom de campanha eleitoral. Destacamos dos discursos um trecho que denota a contenda: 

enquanto um dos representantes do Governo do Estado afirma “que os astros estão alinhados 

e olhando para a Quarta Colônia”, referindo-se ao símbolo que representa o partido do 

Governo do Estado e também da Presidência da República, o representante da Assembleia 

Legislativa do Estado, e de oposição ao Governo, garante que “os astros estão no céu [...] e 

nós, representantes do povo, estamos aqui, para agir na terra”, declarando assim, o apoio às 

iniciativas da Quarta Colônia. 

Como abordamos teoricamente com base em DaMatta (1997) e Amaral (1998), a festa 

não corresponde à ideia de alienação que usualmente lhe é atribuída. E, a partir destes 

momentos festivos acima relatados, podemos perceber que é possível mobilizar atores sociais 

ou mesmo ser mobilizada por atores sociais em função de objetivos diversos, tanto próprios 

ao território como externos a ele. 

Nos discursos políticos a Quarta Colônia é exalta pelos mesmos sentidos presentes em 

seus fôlderes de divulgação distribuídos pelo Condesus, ou seja, a gastronomia, as belezas 

naturais, a cultura e a multiplicidade étnica são lembradas. Consideramos que as 

materialidades gráficas produzidas pelo Condesus sobre o território, neste caso, serviram de 
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certa forma como referência para uma identificação do território e posterior produção 

discursiva. Neste caso a festa atua como medium, ou seja, como suporte para visibilidades 

tanto dos sentidos de identidade territorial impulsionados por grupos sociopolíticos, como 

para outras visibilidades que permeiam sua ocorrência, como o debate político-partidário.  

A abertura contou com aproximadamente 60 pessoas, entre elas muitos assessores 

políticos, além de 12 autoridades no cerimonial. Já em outros locais do parque, registramos a 

presença de muitos grupos de jovens em barraquinhas de bebidas e lanches rápidos, como a 

Casinha do Kreps Suíço e a Casinha do Trago apresentadas na figura 8.13.  

 

 

 

Figura 8.13 – Estandes do Kreps e do Trago na 8ª Expocolônia  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Esse tipo de barraquinhas ou estandes, da mesma forma que os representados na figura 

8.14, não acionam nenhum elemento de identidade territorial capaz de distinguir a Quarta 

Colônia como um lugar diferenciado para se passear, visto que os mesmos produtos, ou 

semelhantes são disponibilizados na maioria das feiras que ocorrem no Rio Grande do Sul. 

Além disto, conforme o informante RC estes negócios prejudicam os empreendedores locais e 

direcionam a festa para um público que não busca seus produtos e serviços, referindo-se ao 

apelo territorial. 

Porém, mesmo não impulsionando elementos distintivos da identidade territorial 

promovida pelo Condesus, os referidos estandes obtiveram grande procura pelo público, 

especialmente os que ofereciam bebidas e lanches a um baixo custo. O público jovem 

presente no parque na noite de sexta-feira para o show do grupo “Gurizada Fandangueira” 

está entre os principais consumidores destes produtos. Conversamos sobre a Feira com um 

vendedor de uma barraquinha de kreps (EC) questionando-o sobre que o fez participar; ele 
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afirmou que reside em Ijuí-RS e há alguns anos participa da Expocolônia porque é uma feira 

boa para o seu negócio, visto que vende grande quantidade dos produtos que oferece.  

 

 

   

Figura 8.14 – Lancherias e camelôs na 8ª Expocolônia 

Fonte: Acervo da autora 
 

Comparando as informações com a percepção presencial do local e do público, 

consideramos que festividades deste porte e com esta proposta, especialmente quando traz 

grandes shows, minimiza sua potencialidade de promover o território, visto que suas 

atratividades não se diferenciam de outras feiras, primando mais pela grande quantidade de 

público e renda. Além disso, o alto consumo de bebidas alcoólicas, também ocasionado pelo 

baixo custo dos “capetas”
83

 pode indicar um desinteresse dos consumidores em “consumir o 

território” e seus atributos gastronômicos ou culturais, por exemplo. 

No decorrer da manhã e tarde de sábado percebemos muitas famílias e crianças 

participando da Feira. Este público se dirigia especialmente para a exposição da Fundação 

Ângelo Bozzetto
84

, que realizou uma feira do livro e um espaço mais cultural, porém sem 

acionar representações diretamente acerca do território. 

Há na Expocolônia uma exaltação aos negócios de maquinários, especialmente 

relacionadas à atividade agrícola da Quarta Colônia. Grande extensão do Parque é ocupada 

por empresas expositoras destes produtos, como apresentado na figura 8.15, e também de 

carros e motos. 

Compreendemos que este caráter de exposição aciona de forma bastante indireta as 

caraterísticas de economia agrícola própria dos municípios da Quarta Colônia. Da mesma 

forma secundária, a cultura agrícola foi acionada através do lançamento dos Projetos de 

Governo do Rio Grande do Sul, “Arroz com Feijão” e “Ovinocultura Gaúcha”, ilustrados na 

figura 8.16. Consideramos que é acionada de forma indireta, visto que a materialidade e o 
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 Bebida com alto teor alcóolico. 
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 http://www.angelobozzetto.com.br/ 
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sujeito de fala são externos ao território, os agricultores ocupam o lugar de ouvinte, de 

espectador do que é apresentado pelos representantes do Estado. 

 

 

     

Figura 8.15 – Máquinas na 8ª Expocolônia  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

 

   
 

 Figura 8.16 – Lançamento de Programas de Governo do RS na 8ª Expocolônia  

    Fonte: Acervo da autora 
 

 

 

Nesta atividade a estimativa dos organizadores da Expocolônia, conforme afirmou IA, 

era de aproximadamente 300 agricultores e produtores rurais. No entanto, estavam presentes 

somente vinte e oito pessoas, sendo quatro autoridades que compuseram a mesa oficial. Estes 

agricultores e produtores não foram protagonistas nem mesmo nos estandes de venda e 

exposição dos seus produtos, o que ilustramos através da figura 8.17. Conforme pressupõe 

DaMatta (1997) há sempre um centro na festa que é gerenciado por alguém ou um grupo, 

sendo ao redor desde centro que a festa e suas comunicações se constituem. Nesta festividade, 

reconhecemos vários indícios de que o centro da Expocolônia é composto por agentes de 

representação política do território, como o Bolicho da Nona da figura 8.17 onde os produtos 
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locais eram revendidos, ou seja, o relacionamento entre produtores e visitantes foi 

centralizado em um local organizado e estabelecido por outros atores sociais. 

 

 

 
 

Figura 8.17 – Bolicho da Nona na 8ª Expocolônia  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

O Bolicho da Nona possuía produtos coloniais comprados dos produtores do território 

para serem revendidos na Feira. Segundo o entrevistado BN os produtores não tinham 

interesse em expor e vender diretamente seus produtos na festividade.  Além destes produtos 

disponibilizados neste local, haviam alguns oferecidos dentro de um salão com estandes 

destinados às Prefeituras dos municípios que compõem o Condesus, conforme retratado no 

Caderno Quarta Colônia. No entanto, percebemos algumas contradições sobre isso. 

Diante deste Bolicho podemos considerar que a cultura e a gastronomia são acionadas 

como categorias distintivas pela festividade. No entanto, este estande, que ficava ao lado do 

engenho de cana, estava disposto ao fundo do parque em uma localização desprivilegiada de 

visibilidade diante do percurso que os visitantes realizavam. O espaço não propiciava a um 

maior número de pessoas a degustação de produtos no local, pois como demostrado na foto 

(figura 8.17) havia apenas duas mesas. Assim, podemos entender que o objetivo não era de 

recepção, mas de cenarização da colônia, visto que espaço não objetivava a convivialidade e 

encontro para alimentação. Para realizar refeições no parque havia apenas um restaurante 

oferecendo pratos típicos da região, no valor de R$ 15,00 por refeição. 

Perante a programação divulgada no Caderno Quarta Colônia e as percepções frente à 

presencialidade festiva, que inclui desde banquinhas de kreps a lançamento de projetos de 

Governo, temos o que Froehlich (2003, p. 124) propôs em seu estudo da Festa do Carreteiro 

de São Valentin, pois “mescla-se [...] o antigo, travestido de ‘tradicional’, com modificações 
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do tempo presente, tendo o ‘tradicional’ como substrato para a introdução das inovações (o 

que possibilita gerar um composto eclético e sujeito a muitas variações, conforme a 

criatividade aplicada)”. O antigo travestido de tradicional como elemento da essência 

distintiva do território é acionado pelo Bolicho da Nona, apresentado na figura 8.17, o qual é 

permeado de relações inovadoras na festividade, como a feira do livro da Fundação Ângelo 

Bozzetto, ou mesmo as atrações ecléticas recorrentes em feiras, como os shows. 

Nos estandes das Prefeituras o objetivo principal era a exposição e a venda de 

produtos coloniais e artesanatos produzidos no território. A materialidade gráfica que 

divulgou o evento referia-se a nove prefeituras, porém listou oito excluindo da relação o 

município de Agudo. E, na presencialidade festiva, identificamos apenas sete prefeituras 

presentes, não estando Agudo e Silveira Martins, conforme relatado no Caderno Quarta 

Colônia. Havia um estande para cada prefeitura dos municípios da Quarta Colônia, onde eram 

expostos os produtos locais; este espaço era pago pelas prefeituras e custava R$900,00, 

conforme afirmou uma expositora (NM).  

Quando questionamos a ausência de algumas prefeituras, identificamos através de 

conversa com um expositor na Feira (NP), que há uma relação problemática entre o município 

de descendência germânica e os municípios de descendência italiana. Há duas manifestações 

que indicam o conflito, porém destacamos que tais manifestações não parecem refletir a 

grande maioria dos envolvidos nas festas. O empreendedor NP afirmou que moradores do 

município de Agudo, “não querem se integrar”, retratando a dificuldade de disponibilizar um 

café colonial na Feira.  Outra divergência em relação ao Município deve-se ao comentário da 

informante MS sobre a precária estrutura de Agudo para receber um evento do porte da 

Mostra Gastronômica. A empreendedora considera que o ambiente e os vidros do local ficam 

com gordura devido às frituras e cozimento das linguiças e, por isso, considera que não foi 

uma festividade adequada para expor seus produtos. 

A partir da expressiva visibilidade e interesse de públicos que as festividades passam a 

ter, estes eventos são alvos de disputas internas entre os municípios. A Mostra Gastronômica 

é exemplo: enquanto o Prefeito de Agudo exalta o empenho dos empreendedores municipais 

em levar a Mostra para o seu Município, os empreendedores de outros Municípios criticam a 

realização em Agudo. A rigor, nenhum dos Municípios possui espaço adequado para 

realização de eventos gastronômicos com a qualidade exigida, considerando desde a sua 

estrutura física às questões sanitárias
85

. Mas existem as preferências e as disputas que 
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 Observação sem critérios objetivos de referenciação às normas legais sobre a qualidade sanitária dos produtos. 

Baseada na observação participante. 
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desconsideram a carência geral, pautando-se pela concorrência interna baseadas em 

argumentos subjetivos. 

Em relação à identidade visual da festa Expocolônia, além de não encontrarmos 

nenhuma materialidade correspondente ao seu material gráfico de divulgação, não 

identificamos a marca da Quarta Colônia de forma adequada no espaço festivo. A única vista 

trata-se de uma pintura feita à mão na faixa indicativa da Secretaria Municipal de Saúde do 

município anfitrião, como ilustra a figura 8.18. 

 

 

 
 

 Figura 8.18 – Marca da Quarta Colônia na 8ª Expocolônia  

 Fonte: Acervo da autora 
 

 

 Enfim, a Expocolônia, da mesma forma que a Mostra Gastronômica, atua como 

suporte para visibilidades, mas também como uma festividade que representa a Quarta 

Colônia, visto que aciona em suas materialidades comunicativas variados interesses e serve 

como identificação do público externo com o território. No entanto, a Expocolônia teve 

expressiva e preeminente narrativa midiática externa, no Caderno Quarta Colônia e também 

na ambiência digital, em detrimento de suas materialidades comunicativas presenciais. Os 

sentidos acionados pelo CQC como centrais na festividade tiveram ocorrência secundária no 

momento extraordinário, o que pode indicar a importância dada à construção de sentidos 

através de uma narrativa midiática tradicional. Logo, ressaltamos que esta primazia pela 

narrativa identitária nos CQCs tende a indicar o grau de midiatização dos atores que 

gerenciam o centro festivo e reconhecem o poder da visibilidade midiática no cenário 

contemporâneo.  

 Pelas visibilidades que a festividade teve na ambiência digital, poderíamos supor sua 

constituição como uma arena política partidária, pressuposto que se comprova através da 

observação participante, visto que assessores da comunicação política reconheceram este 
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potencial da festividade e encaminham os seus assessorados para o encontro festivo. Esta 

participação política não busca somente indicar a presença física do político, mas também 

induzi-lo à construção dos discursos negociados no ambiente festivo.  

A Expocolônia exerce seu potencial de construção da identidade territorial diante da 

visibilidade que impulsiona na mídia impressa, na mídia digital, e também na presencialidade 

festiva. No entanto, temos que reconhecer que os atores políticos externos estão mais aptos a 

este jogo discursivo do que os atores internos do território. Disto, originam-se duas 

constatações. A Quarta Colônia inserida com seus elementos identitários nas palavras de um 

representante político, independente de partido, adquire visibilidade e reconhecimento de 

outros distantes, o que pode trazer benefícios na busca por melhorias, recursos, etc. Por outro 

lado, a sobreposição de um discurso externo às vozes do território não pode ser perdida de 

vista diante de uma proposta de desenvolvimento sustentável do território. A mesma 

observação é válida ao consideramos que os produtores não estavam na Feira enquanto seus 

produtos eram revendidos ou expostos por outras pessoas. Independente das razões de não 

estarem presentes na Feira, ou estarem em pequena quantidade apenas para o Lançamento dos 

projetos do Governo do Estado, indica que este público não participa da festividade com 

poder decisório. A participação advém de uma conjuntura de fatores que extrapola nossa 

problemática de pesquisa, mas indica relevante temática para discussão.  

Lembramos que, conforme Bauman (2005, p. 58) “a sociedade deseja apenas que você 

continue no jogo e tenha fichas suficientes para permanecer jogando”. Estes jogos discursivos 

e de visibilidade constatados, de certa forma, indicam os seus contornos e os centros de 

dinamização (DAMATTA, 1997). Neste sentido, ao território e seus atores diversos é 

oportuno compreender a lógica midiatizada que leva à visibilidade e ao reconhecimento, no 

entanto, as estratégias carecem de legitimidade sem constituírem-se como narrativas vazias 

que não se sustentam na presencialidade festiva, pois, o senso crítico dos turistas não deve ser 

menosprezado.  

A visibilidade midiática pode transparecer uma aparente adequação às regras da lógica 

midiatizada contemporânea, porém se esta visibilidade não estiver estruturada em argumentos 

consistentes que possam ser comprovados, os sentidos positivos acionados podem ser 

substituídos por uma imagem negativa em relação ao território. E este, é o risco corrido pela 

construção de uma narrativa identitária mais preocupada com a aparência midiática do que o 

ambiente festivo, como ocorrido com a Expocolônia. Pois, a ampla divulgação da festividade 

cria expectativas de uma festa colonial e gastronômica e não atende as promessas da narrativa 

midiática na sua presencialidade. A lógica contemporânea comunicativa em certa medida, está 
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em um processo de tentativa conciliação entre a ênfase no espetáculo e as responsabilidades 

sociais do que é veiculado diante da promoção, seja de um produto, de um serviço, ou mesmo 

de uma festividade
86

.  

 

8.3  Os sentidos identitários acionados pela 56ª Festa Regional do Arroz 

 

 A 56ª Festa do Arroz ocorreu no município de São João do Polêsine, entre 13 e 15 de 

maio de 2011. Com início na sexta-feira à noite, chegamos ao trevo de acesso e já 

identificamos a sinalização sobre a festa
87

 através de uma faixa, como podemos conferir na 

figura 8.19.   

 

 

 

Figura 8.19 – Sinalização da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Como já explicado anteriormente, a Festa do Arroz foi selecionada para a nossa 

pesquisa devido à indicação de uma informante que conversamos na Expocolônia. A festa, em 

sua 56ª edição, teve nos últimos anos algumas adaptações. Conforme um dos organizadores 

do evento (AC) estas mudanças começaram a ocorrer em meados dos anos 90, especialmente 

em função da busca de apoiadores e patrocinadores para o evento. A Festa é realizada pela 

Paróquia de Santo Antônio, através de uma comissão de festa composta por voluntários, 

sendo que alguns ocupam cargos políticos representativos nas instituições locais.  
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 Entendemos que a Sociologia da Comunicação passa pela sociedade do espetáculo e hoje emergem 

perspectivas de enfrentamento da mídia ou posicionamento de visibilidades a partir de outros meios que as 

pessoas se apropriam sem o controle das empresas de comunicação social. São livros que permitem esta 

interpretação “A sociedade do Espetáculo” de Guy Debord (1997) e “A sociedade enfrenta a sua mídia” de José 

Luiz Braga (2006). 
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 A foto foi registrada no dia seguinte, pois na sexta-feira à noite a luminosidade do local dificultou o registro. 
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A transformação das festas é confirmada pelos entrevistados, especialmente por RE, 

uma empreendedora que convive há alguns anos com as festividades no território. A 

entrevistada afirma que as festas de antigamente, entre 20 e 30 anos atrás, eram mais simples 

e realizadas por voluntários a partir de doações de empresas, de autoridades e de famílias com 

melhores condições financeiras. Além disto, a entrevistada RE destaca que os participantes 

eram conhecidos, sendo a maioria da própria comunidade, com exceção de alguns convidados 

externos, como autoridades, familiares e religiosos.  

Nem mesmo as festividades religiosas resistem às lógicas midiatizadas e de mercado 

que permeiam as relações da contemporaneidade. Ao mesmo tempo em que festas são criadas 

seguindo esta lógica, festas antigas e com vínculos comunitários e religiosos passam a ser 

tomadas por objetivos além da confraternização e do exercício da fé. Como afirma a agente 

política NM, representante do poder executivo, mesmo as festas religiosas do meio rural estão 

congregando formas de comercializar ou expor produtos locais, como uma alternativa de 

renda. A informante comenta que, geralmente ocorridas aos domingos, com missa e almoço 

festivo, algumas incorporaram na sua programação feiras coloniais e de artesanato dos 

moradores locais.  

A 56ª Festa Regional do Arroz denota estas mudanças diante da necessidade de 

estabelecer redes de parceria para viabilizar sua execução. Simultaneamente à constituição da 

rede, o que para Castells (2008) é reflexo e exigência da “nova economia”, as trocas materiais 

e simbólicas são ampliadas. Esta ampliação das trocas econômicas (materiais e simbólicas) 

indica a midiatização da festividade, a qual, como contrapartida às parcerias que estabelecem 

a rede necessária à execução da festa, disponibiliza-se como suporte de visibilidades em busca 

de reconhecimento dos seus parceiros.  

Esta festa, entre as festividades observadas, é a segunda com maior envolvimento de 

personalidades com representação política. Várias autoridades se fizeram presentes na 

solenidade de abertura registrado na fotografia da figura 8.20. A Prefeita do Município abre o 

evento afirmando que “a Quarta Colônia diferencia-se pela sua natureza e cultura”. O 

Secretário Municipal coordenador da Festa ressalta a “deliciosa cozinha gastronômica”. E, é 

claro, a festa também serviu para que os representantes políticos prestassem conta aos 

presentes dos seus projetos de governo.  
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Figura 8.20 – Abertura da 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Entre as autoridades presentes, destacamos a presença de dois Secretários de Estado, o 

Secretario da Agricultura, Agropecuária e Agronegócio, e a Secretária do Turismo. Além 

deles, também um representante da Assembleia Legislativa do RS. Nesta ocasião o debate 

político partidário cedeu espaço a uma exaltação das potencialidades da Quarta Colônia pelos 

três representantes de Estado presentes e pelas autoridades locais.  

Um dos secretários exaltou por quatro vezes a colonização italiana, aliada ao 

desenvolvimento do turismo, à produção de vinhos, e à disposição dos Prefeitos em busca de 

melhorias. Diante da crise econômica pela qual passa o setor dos produtores de arroz, devido 

ao baixo preço, o Secretário afirmou “festejar o arroz é festejar a produtividade, o trabalho e 

não o dinheiro”. Esta manifestação veio a reforçar a manifestação do Pároco quando 

abençoava a Festa e os presentes no cerimonial de abertura. O religioso exaltou o trabalho, 

afirmando que “Deus está sempre conosco” e que não devemos desanimar diante das 

dificuldades. 

Ao encerrar a abertura, a Prefeita embevecida com a presença das autoridades destaca 

sua satisfação com a atenção dispensada pelos políticos à festividade municipal: “nós não 

temos nem dois mil votos para oferecer e temos aqui dois Secretários de Estado e o 

representante da Assembleia Legislativa”. O expressivo número de pessoas que assistiu a 

abertura, sendo a maioria homens, continuou no local para participar de uma palestra 

direcionada à saúde dos agricultores. A palestra foi ministrada por um médico convidado que 

abordou os temas Cuidados com o Câncer de Pele e com a Leptospirose, visto que há 

ocorrências destas doenças na área rural no Município. Importante ressaltar o interesse e 

atenção com que o público assistiu à palestra. Ainda no decorrer da abertura e durante toda a 

palestra o salão foi tomado por um elemento distintivo intangível e invisível de identidade: o 
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cheiro do risoto. Interessante registar que o aroma impulsiona sentidos sensoriais e desperta o 

desejo pela gastronomia.  

No entanto, como constatamos ao entrevistarmos uma visitante assídua, a Quarta 

Colônia possui outros cheiros distintivos, além do identificado por nós através da 

gastronomia. Esta informante afirma que há um cheiro característico nas Igrejas da Quarta 

Colônia, especialmente quando lotadas, que desperta nela a memória da infância, dos pais, 

afirmando que “o italiano tem um cheiro diferente. O meu pai tem esse cheiro, é um cheiro 

próprio” (FM); e, ao estarem juntos em um ambiente como na Igreja, ele é mais perceptível. 

Destaca o mesmo elemento sensorial em alguns cenários ou dramatizações, o qual ela 

referencia como um cheiro azedo e o atribui à madeira, ao vinho ou mesmo aos pelegos 

utilizados nesses ambientes. 

Aliado ao cheiro, o próprio alimento e sua aparência estética contribui para a 

construção da identidade territorial a partir da gastronomia. O ato de consumir na lógica 

midiatizada contemporânea é condicionado pela percepção sensorial agregada às emoções 

(SODRÉ, 2002). Assim, a aparência do alimento e os materiais disponibilizados para a 

degustação do mesmo são fundamentais para a positivação do elemento distintivo, no caso, o 

risoto e as cucas, como ilustramos na figura 8.21. 

 

 

    

Figura 8.21 – Mesas da 56ª Festa Regional do Arroz  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

O pão, as cucas e o tradicional risoto servidos com aparência atrativa, e em 

abundância, constitui-se como elemento distintivo recorrente nas refeições da Quarta Colônia. 

Estes pratos típicos contribuem para a valorização dos costumes e hábitos relativos à 

produção rural do território. Há uma relação estabelecida entre a produção rural, os hábitos 
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alimentares e os produtos oferecidos na festividade. Ou seja, as peculiaridades produtivas do 

local são relacionadas aos hábitos alimentares e os hábitos alimentares são relacionados aos 

produtos oferecidos nas festividades. Assim, com base em Wandscheer e Souza (2008), 

consideramos que os produtos alimentares territoriais, como o risoto e as cucas exaltados na 

festividade, cultivam um sentimento de pertença e são elementos de identificação.Na mesma 

festividade era oferecido vinho produzido na própria Quarta Colônia, como ilustramos na 

figura 8.22.  

 

 

 

Figura 8.22 – Produtos do território na 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

O vinho fornecido em uma garrafinha pet tinha um rótulo que indicava a produção 

pela Cantina Santa Flora, com sede em São João do Polêsine. Atrelado ao ritual da 

alimentação, composto pelas “mesadas”, ou seja, as muitas mesas compridas do salão 

paroquial estão repletas de visitantes onde os servidores colocam, pela ordem da numeração 

das mesas e em diversos pontos de cada mesa, a sequência: capeletti, depois risoto e salada 

acompanhados por bifes à milanesa. 

A partir de Harvey (2010), podemos considerar que a forma de servir estes produtos 

agroalimentares (diante das transformações das relações econômicas, em especial diante da 

emergência das trocas simbólicas), também é adaptada a características estéticas para o 

consumo. O cesto forrado com o guardanapo para as cucas e a travessa de vidro para o risoto, 

substituem as tradicionais formas; as grandes panelas de ferro continuam existindo, porém 

não estão visíveis no ambiente festivo. Em contraponto, no conjunto das percepções 

sensoriais que delineiam estas negociações materiais e simbólicas, o que destoava neste 
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composto distintivo era a sonoridade “global” que entoava grandes sucessos de Tina Turner, 

Skank e bandas variadas, indicando os recorrentes indícios do ecletismo no território. 

Em relação aos apoiadores e patrocinadores, entendemos que as empresas que 

tradicionalmente colaboram com as festividades, já reconhecem o funcionamento e os espaços 

e produzem materiais publicitários direcionados ao apoio e a sua visibilidade planejada e 

positiva nestes eventos. O que ilustramos na figura 8.23: 

 

 

       

1ª fotografia                    2ª fotografia                        3ª fotografia                4ª fotografia 

Figura 8.23 – Apoiadores e Patrocinadores da 56ª Festa Regional do Arroz  

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Acima podemos identificar toalhas de mesa, materialidades comunicativas que imitam 

jogos americanos de servir, marcadores de livros de receitas (fotos 2 e 3), faixas plásticas para 

decorar (foto 1), e os coletes para o pessoal que serve as mesadas e as bebidas (foto 4). Além 

das visibilidades proporcionadas a outras entidades como as apoiadoras, e à categoria 

distintiva gastronomia, nesta festa a religiosidade é exaltada em toda a sua realização, como 

mostramos através da figura 8.24. 

 

 

     

Figura 8.24 - Religiosidade na 56ª Festa Regional do Arroz 

Fonte: Acervo da autora 
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Na solenidade de abertura do evento o Pároco concedeu a benção aos presentes. No 

“vale-refri” bem como no “vale-refeição” a denominação da Paróquia está presente. A rainha 

e as princesas da Festa interagem em todos os momentos, até na missa de domingo. O 

domingo é o auge da festa, visto que inicia com a missa, ocorre o almoço festivo e encerra a 

comemoração o desfile temático.  

O Padre iniciou a missa com a seguinte afirmação, “muita gente estranha que vem de 

longe e vem de perto para celebrar”. Exalta o trabalho e agradece ao senhor pela abundante 

colheita, pela saúde, pelo dom da vida e pelo trabalho constante: “Nossa Senhora da Salete, 

Padroeira do Município, abençoa e enxerga do alto da colina o trabalho de todos [...]. Dias 

melhores virão, devemos ter força diante da frustração, não precisamos ter medo, Deus nos 

conforta e está sempre junto conosco”. 

O domingo concentrou a maior cobertura midiática dos três dias festivos. Havia três 

Rádios locais transmitindo a missa e a RBS TV fazia cobertura. Percebemos que a Igreja 

recebia famílias, crianças, pessoas das mais variadas descendências étnicas e, de uma maneira 

geral, a maioria dos presentes aparentavam ter mais de 60 anos. Apesar de o domingo 

concentrar a essência da festividade, os outros dias tiveram importância, especialmente pela 

recepção das autoridades ocorrida na sexta-feira, a Feira de exposição e de negócios, além das 

apresentações culturais. A feira é ilustrada na figura 8.25: 

 

 

   
Figura 8.25 - Feira da 56ª Festa Regional do Arroz  

 Fonte: Acervo da autora 
 

 

A cultura é exaltada pela decoração da Festa como demonstramos nas fotografias da 

figura 8.26.  
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Figura 8.26 – Arroz decorativo na 56ª Festa Regional do Arroz  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

A tematização recorrente do arroz no ambiente festivo (gastronomia, palestras, 

decoração) simboliza o elo entre as experiências compartilhadas, entre o passado e o presente. 

Desde as formas mais rústicas de cultivo à incorporação das máquinas, ou a construção de 

hábitos alimentares até sua manipulação como material decorativo, remetem a uma narrativa 

partilhada pelos atores do território. De forma que a própria festa constitui-se como um evento 

histórico, ano após ano, retratando o caminho percorrido pela comunidade celebrante. 

A Igreja e o Salão Paroquial onde são servidos os almoços e jantares e também o 

ambiente externo, foram decorados com a planta do arroz. Ainda a mesma imagem utilizada 

no material gráfico é acionada ao lado de outro banner, também exaltando o arroz. A 

exaltação do cereal, além dos seus derivados gastronômicos, indica outras formas de 

valorização e de usos dos elementos culturais próprios do território na construção identitária. 

Enfim, na 56ª Festa Regional do Arroz percebemos uma lógica midiatizada de 

organização festiva, pois comportou: a visibilidade da integração política do município com 

autoridades estaduais; uma feira com vários estandes de produtos locais e também os estandes 

de máquinas agrícolas, carros e motos; o evento teve ampla cobertura da mídia local inclusive 

com transmissão ao vivo da missa festiva por rádios do território.  

Ainda, o desfile temático trata-se de uma espetacularização da cultura e da tradição 

pela sua narrativa Das mãos calejadas ao ouro dos arrozais, pois exalta o passado com uma 

ênfase ao triunfo dos antepassados. Segundo Vendruscolo (2009) o desfile desempenha papel 

fundamental na transformação da história dos antepassados em mito, pois, ao recontar a 

história de modo espetacularizado, logo midiatizado, converge “para os triunfos e para a 

busca pela unidade comunitária. Estas narrativas são utilizadas, muitas vezes por povos ou 

nações que reconstroem sua história, buscando revalorizar aspectos antes estigmatizados” 

(VENDRUSCOLO, 2009, p. 38). As mãos calejadas que levam ao ouro são as mesmas 

substituídas pelas máquinas agrícolas que impulsionam o triunfo, como retratado no desfile. O 
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mito também serve neste caso para combater a frustração e conectar-se ao aliar-se ao discurso 

do pároco, diante da crise econômica que circundava os produtores de arroz na época da 

festividade. 

Enfim, as categorias distintivas manifestas na presencialidade festiva referem-se à 

gastronomia, a religiosidade e à cultura. Os elementos destas categorias são exaltados de 

forma integrada sem que um seja secundário ao outro. Entretanto, percebemos que apenas na 

abertura do evento a Quarta Colônia como um território composto por nove municípios foi 

representada nos discursos políticos, nos outros momentos a exaltação era ao município 

anfitrião e à italianidade, logo, a multiplicidade étnica não estava presente na narrativa 

planejada e conduzida pelos organizadores da festividade.  

 

 

8.4 O ecletismo entre a cultura e a gastronomia na 18ª Ein Volksfest 

 

A 18ª Ein Volksfest, ao ser uma festividade que comporta a Expovolks, que é uma 

feira, assemelha-se à Expocolônia realizada em Faxinal do Soturno, especialmente pela 

grande oferta de entretenimento a um público amplo e heterogêneo. A diferença é que na Ein 

Volksfest não reconhecemos a busca tão acirrada por visibilidade por outros atores sociais, 

como teve na 8ª Expocolônia pela esfera de representação política. E consideramos a 18ª Ein 

Volksfest um exemplo de festividade com exaltação do ecletismo do território (FROEHLICH, 

2003), especialmente por acionar a tradição de forma espetacularizada em toda a sua 

programação, composta por atrações como o Rodeio Country e shows diversos. 

Apesar de não participarmos da abertura da 18ª Ein Volksfest, informantes nos 

relataram a solenidade e seus meandros. A observação participante foi realizada no último 

final de semana da festa, visto que esta teve duração entre 16 e 25 de julho de 2011. Além 

disto, acompanhamos a cobertura da imprensa no decorrer de toda a semana para 

compararmos com os relatos e organizarmos os nossos focos de interesse por ocasião da 

presencialidade festiva ocorrida nos três últimos dias da Festa.  

Como constatamos através da fotografia, ilustrada na figura 8.27, da mesma forma que 

na Mostra Gastronômica e na Festa do Moranguinho e da Cuca, a principal autoridade 

presente no cerimonial foi o Prefeito Municipal da cidade anfitriã.  
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Figura 8.27 – Abertura da 18ª Ein Volksfest  

Fonte: Rádio Alternativa (2011) 
 

 

 

O discurso do anfitrião manteve seu mote de exaltar a integração da Quarta Colônia e 

a importância das festas e do turismo para o desenvolvimento sustentável do território. Esta 

abertura também teve ampla cobertura midiática. A presença dos meios de comunicação foi 

constante. Porém, a quantidade de veículos é maior nas solenidades de abertura das 

festividades.  Em geral, a presença das mídias na festa é vista como positiva pelos informantes 

e entrevistados porque é uma forma de, através da festa e da sua divulgação, tornar a Quarta 

Colônia e seus empreendimentos conhecidos em outros lugares, o que, acreditam, pode 

proporcionar a expansão dos negócios porque o leitor ou espectador que não foi à Festa, mas 

leu sobre ela, pode querer conhecer o território, sua gastronomia e demais atrativos. 

Em sua presencialidade, esta festa retomou pouco a arte disposta nos materiais 

gráficos, apesar de exaltar a etnia germânica nas apresentações artísticas e no desfile. 

Relacionamos aos desfiles, comuns a várias festividades, a manifestação de uma 

empreendedora jovem, que passou a conviver com as festividades do território há uns 20 anos 

e destaca que há um interesse em conhecer e resgatar as atividades e costumes do passado 

para exaltá-los no presente, considerando-se as festas como uma oportunidade para isso. As 

festas mais antigas eram ancoradas na religiosidade e existiam com o claro objetivo de manter 

as Paróquias e as Comunidades. Hoje, conforme afirma RF, as festas em geral são voltadas 

para o turismo e é isso que mobiliza a comunidade e os empreendedores para participar. Neste 

sentido o desfile é um exemplo deste resgate e aplicação espetacularizada diante da lógica do 

consumo da herança e da tradição. 

Diferente da Mostra Gastronômica ou da Festa do Moranguinho que trataremos no 

último subcapítulo, esta festividade exalta, desde a sua denominação, o distintivo étnico. 
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Porém, diante do contexto vivenciado, consideramos que, diferentemente do que seria 

pressuposto, trata-se menos de uma busca de diferenciação dentro do território e mais de uma 

estratégia de identificação com as festas de origem germânica. No caso, a Oktoberfest de 

Santa Cruz do Sul–RS e de Blumenau–SC, já amplamente conhecidas. Esta interpretação 

originou-se na visível integração entre a Oktoberfest de Santa Cruz e a Ein Volksfest, visto 

que havia um carro com uma comitiva vestida à caráter, divulgando a festa da cidade vizinha 

no decorrer da festividade agudense
88

.  

Em relação às materialidades comunicativas, percebemos que havia sinalização 

adequada para indicar o local de realização. Na entrada da rua de acesso ao Centro Desportivo 

também foi disponibilizada uma faixa que demarcava o espaço da Feira, ou seja, a partir desta 

faixa havia máquinas e produtos diversos expostos nos estandes empresariais, como podemos 

conferir na figura 8.28.   

 

 

 

Figura 8.28 – Sinalização da 18ª Ein Volksfest 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Em geral a programação prevista nos materiais gráficos foi seguida no decorrer do 

momento extraordinário, sendo que, entre todas as atrações, as que mais exaltavam os 

sentidos de território difundidos pelo Condesus, referem-se à apresentação do grupo de danças 

germânicas e ao desfile em homenagem ao colono e ao motorista
89

, mas que também teve 

grande ênfase na celebração dos 180 anos da imigração germânica ao Brasil. 

                                                           
88

 A divulgação da Oktoberfest na Ein Volksfest é retratada na matéria disponível em 

http://www.gaz.com.br/noticia/290196-comitiva_divulga_oktoberfest_na_ein_volksfest_in_agudo.html. Acesso 

em: 30.07.2011. 
89

 Em 25 de julho, no sul do Brasil é comemorado o Dia do Colono e do Motorista. 
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A Ein Volksfest concentra suas atrações mais populares, como shows e rodeios, a 

partir do início da Expovolks, que foi na quinta-feira (21.07.2011). Na figura 8.29 registramos 

as atrações oferecidas a partir do dia 21 de julho, dirigidas a gostos diversos. 

 

 

 

    

Figura 8.29 - Atrações da18ª Ein Volksfest  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Havia dois espaços destinados a refeições com produtos locais, o Café Colonial, 

disposto dentro do Ginásio, e um Restaurante. Os dois ambientes lotavam nos horários das 

refeições e não comportavam o número de visitantes. Na figura 8.30 registramos os locais e as 

filas de espera recorrentes nestes ambientes  

 

 

 

   

Figura 8.30 – Gastronomia da 18ª Ein Volksfest 

Fonte: Acervo da autora 
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Ainda, destacamos que a praça de alimentação também apresentava um grande 

número de visitantes que, especialmente no horário das refeições, realizavam lanches rápidos, 

conforme ilustrado na figura 8.31. 

 

 

     
 

Figura 8.31 – Praça de Alimentação da 18ª Ein Volksfest 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

A partir do ambiente fotografado e ilustrado nas figuras acima, percebemos que os 

mesmos produtos oferecidos na Expocolônia estão disponíveis na Ein Volksfest: kreps, 

capetas e lanches rápidos. Além disto, em nenhum destes estandes de lanches rápidos eram 

oferecidos produtos coloniais ou da culinária local que pudessem atender a possíveis 

interessados. A grande procura pela gastronomia conjugada aos ambientes pequenos e 

inadequados, em especial o utilizado para servir o café Colonial, não comportou o número de 

visitantes. A promotora do café Colonial reconhece a carência de espaço adequado e ressalta 

que já existe uma reivindicação antiga feita aos organizadores da Ein Volksfest.  

A Festa, realizada no mês de julho, tinha estandes dentro do Centro Desportivo com os 

mais variados produtos, entre roupas de lã, roupas de couro, chapéus, cobertas, calçados, 

bijuterias, etc. E, externamente, estavam expostas as máquinas agrícolas e veículos, como 

conferimos na figura 8.32. 

 

 

   
Figura 8.32 – Negócios da 18ª Ein Volksfest  

Fonte: Acervo da autora 
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Consideramos que o movimento entre os estandes, tanto internos como externos, era 

maior nas horas que antecediam as atrações como os shows, ou mesmo nos horários das 

refeições. Podemos inferir uma segmentação do público visitante, pois jovens em grupos eram 

mais vistos na praça de alimentação comendo lanches rápidos antes dos shows enquanto 

famílias ou casais de mais idade passeavam, geralmente com o chimarrão, em momentos 

antes das refeições. Este reconhecimento possibilita promoções e estratégias publicitárias 

segmentadas pelos expositores e também para os organizadores da Festa como um todo. 

A segmentação de público dentro da mesma festividade deve-se à diversidade de gostos 

e interesses que a festa suporta em sua programação. Reconhecemos como atrativos, a cultura, 

nas apresentações artísticas e no desfile; a gastronomia, através dos produtos coloniais 

oferecidos no Restaurante e no Café Colonial; o entretenimento, para quem busca os shows, e 

o consumo material para quem busca os produtos diversos, desde máquinas a acessórios e 

vestuário. Até mesmo a religiosidade se faz presente na Ein Volksfest, atendendo os fiéis das 

duas religiões principais da cidade: católicos e evangélicos luteranos. 

A diversidade como fluido condutor da cultura e da etnia, enquanto elementos 

distintivos, nesta festividade, acaba por conciliar os mais variados interesses em uma única 

festividade ilustrando a instabilidade e fragmentação da identidade territorial. Cabe-nos a 

reflexão sobre a potencialidade deste ecletismo em uma construção estratégica de identidade 

territorial. Ao mesmo tempo em que o ecletismo atende a uma demanda do público visitante, 

o que podemos constatar pela grande procura pelos shows, parque e Rodeio, a diversidade 

tende a certa uniformização do território com aportes mais generalizados de consumo. Por 

outro lado, o apelo à diversidade, mas com a presença do singular e peculiar ao território o faz 

atuar neste contexto globalizado de relações garantindo seu espaço.  

Então, não devemos estabelecer uma dicotomia entre os sentidos do território e os 

sentidos externos ao território visto que as identidades são porosas, híbridas e seus sentidos 

podem coexistir em cenários difusos como as festas que conjugam a diversidade de 

perspectivas culturais. Em complemento, consideramos que sempre haverá fios condutores 

predominantes para conduzir uma identificação mais generalizada com o público, e, na Ein 

Volksfest atua como condutor a cultura germânica.    
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8.5  Identidade na Semana Cultural Italiana  e 26º Festival Internacional de Inverno da 

UFSM 

Optamos por apresentar juntos os subsídios obtidos pela observação participante na 

Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto e no Festival Internacional de Inverno da UFSM, 

pois as festividades ocorrem no mesmo local, no mesmo período, e com programações 

compartilhadas em momentos importantes como a abertura e o encerramento. Tanto o Festival 

de Inverno da UFSM como a Semana Cultural estão em sua 26ª Edição e já iniciaram unidos 

pela música, cultura e gastronomia. Nesta, como em todas as outras edições, o evento foi 

organizado pelo Departamento de Música da UFSM e pela comunidade de Vale Vêneto.  

Assim, vamos nos referir às duas festividades como o Festival de Vale Vêneto. O 

Festival foi realizado entre 24 e 31 de julho de 2011, no distrito de Vale Vêneto do município 

de São João do Polêsine e foi selecionado para nossa investigação pela relevância que possui 

para a Quarta Colônia e pelo reconhecimento que tem para além das fronteiras regionais. Esta 

festividade foi criada pelo Padre Clementino Marcuzzo e pela Profa. Alzira Severo do 

Departamento de Música da UFSM. O Padre Clementino, falecido em junho de 2009, é um 

ícone do território. Jornalista e palotino, Padre Clementino pesquisava sobre a história da 

imigração italiana e buscava constantemente melhorias para a Quarta Colônia, especialmente 

para Vale Vêneto
90

. Entre as melhorias solicitadas estavam o asfaltamento do acesso ao 

distrito que até hoje não foi feito, como podemos conferir na figura 8.33. 

 

 

 

 

Figura 8.33 – Sinalização do 26º Festival de Inverno da UFSM e 26ª Semana Cultural Italiana 

de Vale Vêneto  

Fonte: Acervo da autora 
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 Fonte: http://sucuri.ufsm.br/noticias/noticia.php?id=23280. Acesso em: 29 de setembro de 2011. 
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A fotografia registra que o acesso ao distrito é uma estrada de chão. Sobre isso, 

aproveitamos para destacar o que afirma uma entrevistada (RF) sobre o que impulsionou as 

festividades nos últimos anos. Ela considera que um dos fatores propulsores da transformação 

das festas já existentes (religiosas) e também da criação de novas festas voltadas para o 

turismo foi a construção de estradas que possibilitaram um melhor acesso à Quarta Colônia e 

entre os seus municípios. Considera que, sem essas melhorias, não há divulgação que 

impulsione o turismo. Ressaltamos que, dos acessos às sete festas observadas 

presencialmente, este é o único não asfaltado ou calçado. 

Sobre a sinalização do Festival, podemos identificar que há uma grande placa com a 

mesma arte dos materiais gráficos e do fôlder virtual da Semana Cultural sinalizando o acesso 

para a festividade. Considerando que, desta entrada até a Igreja Matriz são 6 km, a sinalização 

é imprescindível. Ainda sobre esta figura, lembramos que os mesmos elementos distintivos da 

materialidade gráfica da Semana já são acionados no caminho para o Festival: a etnia e a 

tradição como elementos culturais.  

Neste ano, a abertura oficial ocorreu em um misto de solenidade e missa na Igreja 

Matriz, com a presença de autoridades, da Orquestra Sinfônica da UFSM e de um número 

razoável de presentes, como demonstramos na figura 8.34. 

 

 

 
 

Figura 8.34 - Abertura do 26º Festival de Inverno da  

UFSM e da 26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

As autoridades são os representantes do Poder Executivo Municipal, autoridades 

eclesiásticas, representante da Assembleia Legislativa do Estado, coordenadores dos dois 
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eventos, Reitor da UFSM e um Prefeito de outro município da Quarta Colônia. Fizeram o uso 

da palavra apenas a Prefeita Municipal, o Reitor da UFSM, os coordenadores do evento e o 

Padre.  

O Reitor da UFSM, ao cumprimentar a Prefeita Municipal, saúda toda a comunidade 

da Quarta Colônia e exalta o trabalho que a instituição de ensino desenvolve em parceria com 

a comunidade de Vale Vêneto, a qual, como referencia, tão bem recebe o público visitante. 

Além disto, o Reitor aproveitou para afirmar que a UFSM é há 26 anos parceira da Quarta 

Colônia nesta festividade, e atualmente se faz presente de forma permanente através da 

Unidade Descentralizada de Ensino Superior de Silveira Martins (UDESSM).  

A Prefeita Municipal exalta a Quarta Colônia pela sua paisagem e ambiente ao 

lembrar que o filme O Carteiro
91

 teve como cenário o distrito de Vale Vêneto. Ao agradecer a 

presença das autoridades, refere-se ao Deputado Estadual, também presente na Expocolônia e 

na 56ª Festa Regional do Arroz, como o “nosso sempre parceiro”. Destaca o Festival como 

uma possibilidade de entretenimento, lazer e boa comida, o que considera possível somente 

com boas parcerias, dentre as quais cita a UFSM e a empresa de internet apoiadora. A Prefeita 

afirma que mediante a divulgação do Festival através da imprensa e meios de comunicação, o 

Município também é divulgado. Diante disto, comenta a importância da internet nesta edição: 

hoje “somos divulgados para todos os rincões do mundo [...] antes através da imprensa local e 

agora através da internet também”. A manifestação da Prefeita conquista do público fortes 

aplausos. 

De todas as festividades que participamos, esta é a que mais possui visibilidade 

midiática, o que pode ser devido à presença massiva de jornalistas e radialistas na festa. Havia 

muitas empresas e meios de comunicação fazendo matérias, entrevistas, transmissões ao vivo, 

registros fotográficos, o que buscamos representar pelas imagens da figura 8.35. 

Vale Vêneto emana comunicação social inclusive através da estátua do Padre 

Clementino Marcuzzo. Das janelas da Igreja Matriz pudemos avistar os jornalistas realizando 

entrevistas ou editando algo já produzido, enquanto dentro do recinto o Padre era entrevistado 

pelas rádios que transmitiam ao vivo a abertura oficial. 

 

                                                           
91

Algumas imagens do filme podem ser vistas no endereço: 

<http://filmeocarteiro.blogspot.com/2010_05_01_archive.html>. 
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Figura 8.35 – Cobertura midiática 26º Festival de Inverno da UFSM e 26ª Semana Cultural  

Italiana de Vale Vêneto  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Além da comunicação social, o Festival é permeado pela religiosidade, a qual se 

confirma como categoria distintiva impulsionada pela festa, o que representamos na figura 

8.36: 

 

 

   

                1ª fotografia                                                2ª fotografia 

 

Figura 8.36 - Público e Religiosidade no 26º Festival de Inverno da UFSM e 26ª 

SemanaCultural Italiana de Vale Vêneto 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

A religiosidade e a cultura se confundem como categorias distintivas de identidade 

territorial visto que a Igreja demonstra tanto a arquitetura como a fé da localidade. Ao 

dispormos as duas fotos acima, lado a lado, temos o objetivo de confrontar a religiosidade 

com a gastronomia. A primeira foto, em que aparece a Igreja, foi registrada logo após o 

almoço; a segunda foto, que registra o ambiente externo em frente à Igreja foi tirada no 

encerramento da missa. A fotografia da figura 8.37, destaca aspectos importantes na 

observação da festividade. 
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Figura 8.37 – Almoço fast food no 26º Festival de Inverno da UFSM  

e 26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Esta foto (figura 8.37) foi registrada ao sairmos de Vale Vêneto após o encerramento 

da missa
92

. Havia uma fila de carros indo em direção à Vale Vêneto, em todos os 6 km da 

estrada de chão que liga a cidade ao acesso asfaltado para a Quarta Colônia. Entendemos que 

estas constatações aliadas às afirmações dos entrevistados (DA e SV), que consideram que o 

interesse dos turistas é mais comer e menos rezar e que a gastronomia é o grande potencial da 

Quarta Colônia, tendem a consolidar a categoria distintiva gastronomia como “carro-chefe” 

da identidade territorial. Ao retornarmos para Vale Vêneto por volta das 14h30min para 

observar o desfile, o mesmo movimento de carros persistia saindo do Distrito.  

Ainda, a gastronomia como principal atributo identitário e turístico dentro das 

festividades da Quarta Colônia é confirmado na manifestação de visitante assídua entrevistada 

(FM). Ela afirma que se organiza para participar da missa e do almoço, mas que percebe que 

não é isso que a maioria faz, pois o público que vai para as duas atividades é minoria. A 

movimentação que percebe são famílias chegando próximo ao horário do almoço com seu 

chimarrão e indo embora logo em seguida. 

No decorrer dos seus 26 anos o Festival, como relata um dos organizadores, teve 

muitas mudanças e avanços. Dentre essas mudanças citamos a forma de servir os almoços e 

jantares tradicionais da festividade, que iniciou com as “mesadas”, passou para o buffet,  

devido à grande quantidade de visitantes (que aumenta a cada edição) e, atualmente, voltou às 

“mesadas”, com intuito de manter o caráter colonial, próprio do território.  

                                                           
92

 Saímos de Vêneto durante o almoço, pois não conseguimos ingresso para o almoço, nem mesmo local 

alternativo para realizarmos a refeição.   
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As festas vivem tensões para equilibrar os objetivos mercadológicos e a manutenção 

da tradição. Os interesses mercadológicos são claros e justificáveis especialmente quando os 

resultados são quantificados. Conforme um dos nossos entrevistados (CS), em 2009, “deixou 

de circular 300 mil em Vale Vêneto devido ao cancelamento do Festival e da Semana por 

causa da Gripes A”. Assim, guiadas por objetivos mercadológicos, as festividades voltam-se à 

multiplicação do público a cada edição, enfatizando a gastronomia, porém enfraquecendo o 

apelo da confraternização e da permanência dos visitantes na localidade.  

O aumento da demanda acaba por diminuir o tempo das refeições, visto que estas são 

servidas em rodadas para número determinado de pessoas. Por exemplo: há lugar nas mesas 

para até quatrocentas refeições, porém são dois mil visitantes. Então, são servidas cinco 

rodadas de aproximadamente meia hora cada uma para atender a toda a demanda. No próprio 

ingresso é estabelecido em qual rodada o visitante será servido. Esta sistemática amplia 

significativamente o número de participantes e, consequentemente, o valor arrecadado na 

festividade. Porém, parece-nos que há uma tendência à reprodução da cultura de fast foods, 

como afirma um dos nossos entrevistados (RC), onde o objetivo é alimentar-se no menor 

espaço de tempo. Assim, os valores de socialização e de convivência, tradicionalmente 

presentes nas festividades, são relegados a segundo plano, prevalecendo a lógica do consumo.    

Quando indagado sobre este aspecto, o entrevistado CS afirma que há esforços dos 

organizadores para manter as características tradicionais das festividades, como através da 

limitação do número de ingressos. Descreve também que a atual sistemática é utilizada há 

muitos anos, com a diferença que o número de visitantes é muito maior. No mesmo sentido, 

complementa que os próprios visitantes exigem que a sistemática tenha esta dinâmica, para 

que não tenham que esperar muito pela refeição. O ato de servir a comida nas mesas, de modo 

que os visitantes não tenham que se deslocar e enfrentar fila num buffet, constitui-se num 

diferencial que ainda é mantido. 

Da mesma forma que nas outras festividades analisadas, o local de refeição do Festival 

de Vale Vêneto é permeado por sentidos publicitários institucionais, tanto da Festa como de 

outras entidades. As marcas visibilizadas na presencialidade festiva podem ser observadas na 

figura 8.38: 
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Figura 8.38 – Apoiadores do 26º Festival de Inverno da UFSM e da 26ª Semana Cultural 

Italiana de Vale Vêneto 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Muitos banners e toalhas de mesa dos apoiadores dividem a atenção com um banner e 

um cartaz do Festival exposto abaixo. Como apresentado na figura 8.39, o nono e nona 

ocupam lugar de destaque no espaço, ou seja, no palco onde ocorrem algumas apresentações 

artísticas. Destacamos que no mesmo palco, entre o casal símbolo da Semana Cultural Italiana 

e o brasão do Município, está disposto um banner de um veículo de comunicação social, a 

Rádio Nativa de Santa Maria – RS. 

 

 

Figura 8.39 – Materiais gráficos no 26º Festival de Inverno da UFSM e na 26ª  

Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Neste Festival há um desfile temático que busca contar a história, desde a chegada dos 

imigrantes até os dias de hoje, o que registramos nas fotos da figura 8.40.  
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Figura 8.40 – Desfile do 26º Festival de Inverno da UFSM e 26ª Semana Cultural Italiana de 

Vale Vêneto 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Com ferramentas e utensílios que eram utilizados pelos antepassados, vestimentas 

típicas, representações culturais, como danças e jogos, faz-se uma representação do passado, 

como forma de manter viva a imagem mítica de heróis desbravadores, dos primeiros 

colonizadores. Ao mesmo tempo, são intercalados elementos contemporâneos, como 

ferramentas e  maquinários agrícolas de última geração. Assim, traça-se uma linha do tempo 

que permite visualizar as dificuldades vividas individualmente e em sociedade, quando da 

chegada dos imigrantes na região, ao mesmo tempo em que retrata a continuidade dos 

descendentes e a prosperidade da Quarta Colônia.  

De acordo com Froehlich (2003, p. 128), a tradição revisitada com os objetivos da 

atualidade gera artefatos que são “produzidos e vendidos como simulacros ou pastiches, 

atendendo a diferentes interesses de “produtores” e “consumidores”. Ainda assim, o “mito 

fundador” desse tipo de narrativa é quase sempre a idealização da reconstituição da vida 

pretérita”. Neste estudo Froehlich (2003) relatou a existência de algum tipo de 

constrangimento por parte de membros da comunidade local
93

em participar do desfile. 

Entretanto, observamos que na atualidade há um processo de valorização do desfile pela 

própria comunidade, visto que é perceptível o sentimento de orgulho diante da história vivida 

e até mesmo das diferenças advindas dos seus costumes e do rural.  A própria exaltação 

                                                           
93

 Froehlich (2003, p. 121) diante de alguns depoimentos constata que os membros da comunidade possuem 

certo receio da exposição “ao terem de encarnar personagens inspirados nos seus antepassados. Tal fato indicia 

um claro sentimento de ambivalência vivenciado por parte desses moradores: os figurinos puídos e remendados, 

os instrumentos de trabalho arcaicos, a extrema simplicidade e os parcos recursos da vida cotidiana dos 

imigrantes apontam para um passado de dificuldades e de muito trabalho. Entretanto, durante muito tempo, não 

só lutaram para superar essas condições de vida, como eram vistos como “atrasados”, “grossos”, “pessoas da 

roça”, “sem cultura”, por um discurso modernizador de enfoque urbano-industrial amplamente penetrante. [...] 

Mas, na lógica cultural contemporânea que dispõe sobre o espetáculo, a tradição e o rural – pólo predisposto do 

passado histórico – passam a ser vistos como substrato para a produção estética e, nesse processo, a condição 

rural não é mais encarada como arcaísmo a desaparecer, mas pode ser reconhecida como alteridade, como 

especificidade, como diferença valorizada”. 
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midiática do desfile tende a contribuir para o reordenamento de valores entre um passado em 

que a diferença marginalizava e um presente em que diferença integra.  

Consideramos, ainda, que o Festival, abarcando a Semana Cultura Italiana de Vale 

Vêneto e o Festival Internacional de Inverno da UFSM, como dito no capítulo anterior, possui 

grande potencial para representação e identificação do território. Conjugado às suas 

estratégias inovadoras de comunicação, o Festival mobiliza os elementos distintivos do 

território e os aciona também na presencialidade festiva, ao mesmo tempo em que utiliza os 

materiais gráficos no próprio encontro extraordinário, o que possibilita uma conexão de 

sentidos entre a divulgação da festa e a sua ocorrência.  

Diante da lógica midiatizada a festividade se desenrola em relações comunicativas 

entre a tradição, seus valores e atributos peculiares, e os objetivos de mercado de forma 

integrada. Em entrevista, um dos organizadores do Festival afirmou que uma grande empresa 

revendedora de carros insistiu em expor seus produtos no local durante a festa o que, segundo 

o entrevistado, foi negado por não ser o propósito da Festa este tipo de expansão. 

Sobre as relações de mercado estruturadas entre os organizadores e empresas privadas, 

constatamos através das entrevistas e da observação de forma geral, que as entidades 

apoiadoras destas festividades posicionam-se e, em alguns casos são reconhecidas pelos 

organizadores, como portadoras de produtos e serviços sem os quais as festas não ocorreriam. 

Na maioria dos casos, tais entidades são praticamente livres para escolher os espaços de 

visibilidade na presencialidade festiva para promover seus produtos e marcas da forma que 

julgarem conveniente à empresa. Entretanto, constatamos também uma ampliação da 

concorrência entre empresas apoiadoras, ou seja, empresas que tradicionalmente eram 

apoiadoras, diante das suas várias exigências de espaço e pouca contrapartida que ofereciam 

para as festividades, foram substituídas por empresas concorrentes que ofereceram uma 

melhor proposta. Há indícios de um de fortalecimento da capacidade de negociação e decisão 

das festividades diante de relações de mercado. Este fortalecimento é entrelaçado com a 

exaltação das festividades na narrativa identitária da Quarta Colônia e também na cultura de 

consumo contemporânea. 

 

 

8.6 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca e seus sentidos: gastronomia e cultura 

 

A Festa do Moranguinho e da Cuca já pode ser reconhecida como uma festividade 

tradicional de Agudo, visto que está em sua 14ª edição. Com duração de três dias, trata-se de 
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um evento municipal organizado pela Associação, Comercial, Industrial e de Serviços de 

Agudo (Acisa) do município anfitrião. Na solenidade de abertura estava presente o Prefeito 

Municipal, algumas autoridades locais, um prefeito de outro município da Quarta Colônia, 

alguns assessores políticos, e muitos funcionários de veículos de comunicação realizando a 

cobertura do evento. A figura 8.41 retrata abertura do evento.  

 

 

 

   

Figura 8.41 – Abertura e Mídia da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

 Fonte: Acervo da autora 
 

A solenidade foi transmitida ao vivo pela Rádio Agudo, a qual é apoiadora do evento e 

ocupou um estande com ótima visibilidade nos corredores do Centro Desportivo Municipal, 

visto que era um dos primeiros a ser avistado pelo público ao adentar pela porta principal. 

Além da Rádio Agudo, estavam presentes de forma bastante visível a Rede Jauru de 

Comunicação e a Rádio São Roque que também transmitiram ao vivo alguns momentos da 

solenidade. 

Sobre a relação entre o território e os meios de comunicação, os entrevistados CS e RF 

afirmam serem influenciados pela presença dos jornalistas: “quando sabemos que a imprensa 

estará presente queremos mostrar o melhor produto” (RF), mas “depois que uma torta é 

televisionada, nosso compromisso aumenta com os visitantes, porque o que oferecemos tem 

que ser melhor ou igual ao que eles viram pela televisão” (RF). 

A Emater, também apoiadora da festividade, da mesma forma que a Rádio Agudo 

ocupou um estande próprio, conforme apresentamos na figura 8.42: 
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Figura 8.42 – Apoiadores da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

O estande da Emater possuía uma posição privilegiada, logo no início do percurso 

geralmente feito pelos visitantes. Porém, como podemos observar na figura acima, a Rádio 

Agudo era a expositora mais visível no corredor. Além disto, em frente ao local da Rádio, 

ocorreu a cerimônia de abertura da Festa, seus discursos e registros fotográficos e fílmicos. Os 

pronunciamentos da abertura ficaram por conta do Prefeito Municipal e do Presidente da 

Acisa. O representante da Associação destacou que a festa está maior a cada ano e que, 

infelizmente, muitas empresas interessadas em expor seus produtos não puderam estar 

presentes por falta de espaço.  

O representante do Poder Executivo, que se manifestou logo em seguida, diante da 

manifestação do Presidente da Acisa parabenizou a entidade pela organização da Festa, 

ressaltando que a Prefeitura não se preocupou com nada, apenas apoia os encaminhamentos 

dos organizadores. Em relação à crítica ao espaço físico disponibilizado, o qual é do 

Município, o Prefeito se comprometeu em ampliar as instalações para os expositores, 

construindo uma edificação ao lado do Centro Desportivo, para que, no próximo ano, os 

expositores interessados sejam atendidos. 

As empresas e estandes referenciados pelas autoridades geralmente expõem produtos 

como bolsas, calçados, bijuterias, capetas, kreps, cobertas, etc., os quais são comuns a 

qualquer feira, como ilustramos pela primeira fotografia da figura 8.43. Neste sentido, as 

ações de aperfeiçoamento e de expansão das festas poderiam ser guiadas pelo critério de 

contribuição das novas iniciativas para a promoção dos elementos identitários do próprio 

território. O aumento e a valorização das festividades levam, aos poucos, à necessidade de um 

planejamento mais estratégico, em longo prazo, integrando a comunidade, bem como outros 

empreendimentos e entidades do território.  
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1ª fotografia                            2ª fotografia                           3ª fotografia 

 

Figura 8.43 – Estandes da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca  

   Fonte: Acervo da autora 
 

 

 Os primeiros estandes, ilustrados acima, são semelhantes aos produtos expostos na 

Expocolônia e também na Ein Volksfest. Na segunda fotografia buscamos representar esta 

diversidade, essa mistura de interesses e sentidos que permeiam a festividade, visto que ao 

lado de um estande com produtos coloniais como salames, queijos e copas, está uma banca de 

bolsas e acessórios femininos diversos, sem qualquer relação, no seu fazer, com o território. 

Poderiam, por exemplo, ser de acessórios confeccionados artesanalmente na Quarta Colônia.  

A terceira fotografia da figura 8.43 ilustra o maior estande da Festa do Moranguinho e 

da Cuca. Trata-se praticamente de uma feira colonial com uma vasta oferta de produtos como 

salames, cucas, bolos, açúcar mascavo, mel, chimia, rapaduras e mudas de flores entre outros, 

sendo todos produzidos no próprio município. A exposição de produtos é considerada 

importante pelos empreendedores (LS, SM, RF). Alguns afirmam que foi através das 

festividades que seus negócios se expandiram, passando a atender tanto os municípios da 

Quarta Colônia como cidades vizinhas como Santa Maria (FA, RF).  

A Festa do Moranguinho e da Cuca, mesmo com toda sua ênfase cultural e 

gastronômica, reflete o ecletismo do qual as festividades do território tem dificuldades de 

resistir, ou mesmo, não tem esta pretensão de resistência. Há uma integração espacial “do 

morango e da cuca” com ações e materialidades comunicativas sem elementos distintivos de 

identidade. Exemplo disto é que, ao redor do principal estande da festa, o estande dos 

moranguinhos, diversos produtos eram oferecidos de forma que remetiam à uma feira urbana, 

um mercado público, ou mesmo um camelódromo.  

Entretanto a exaltação do morango e da cuca era o que mais chamava a atenção dos 

visitantes pela sua aparência como registramos nas fotos da figura 8.44. 
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Figura 8.44 – Morangos e Cucas da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca  

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Desde o momento que os morangos estavam sendo organizados para exposição, já 

havia interessados e compradores, o que evidencia o importante interesse do público visitante 

nos produtos ali comercializados. Esta constatação somada ao que observamos na Ein 

Volksfest, em relação à quantidade de pessoas nos horários das refeições aguardando em 

grandes filas, nos faz acreditar que o investimento em um espaço adequado à gastronomia e 

também a apresentações e exposições culturais, atenderia uma demanda existente talvez de 

forma mais adequada ao desenvolvimento territorial, por valorizar e exaltar as peculiaridades 

locais. 

Uma das empreendedoras envolvidas nesta festividade, e que nos concedeu entrevista 

(RF), ressaltou que é preciso além de investimentos em infraestrutura, iniciativas que 

conciliem a festa e gastronomia com outras atividades turísticas, citando como proposta a 

visitação às plantações de morango e ou a visitação aos atrativos naturais como cascatas e 

balneários. A entrevistada afirma que propôs tais ideias em reuniões com envolvidos nas 

festividades do município, porém, ainda não foram implantadas. Ao citar o questionamento de 

uma turista: “o morango dá em árvore?”, a empreendedora ressalta a importância de 

atividades complementares à festa, as quais aperfeiçoariam o turismo no território, manteriam 

o turista por mais tempo no município e, também, atenderiam aos interesses dessas pessoas 

por outras informações. 

O Café Colonial da Festa do Moranguinho e da Cuca ocorre no mesmo local da Ein 

Volksfest. A diferença é que na Festa do Moranguinho e da Cuca há ampla oferta de produtos 

feitos com o fruto, como a cuca apresentada na figura 8.44, os doces e tortas da figura 8.45. 
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Figura 8.45 – Café Colonial da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

Fonte: Acervo da autora 
 

 

Este Café tem um custo de R$18,00 (dezoito reais) por pessoa adulta e R$12,00 (doze 

reais) para crianças de sete a doze anos. O valor não é empecilho para os visitantes manterem 

lotado o Café no decorrer de toda a festividade, especialmente nos sábados e domingos. Os 

horários são variados, porém no horário das refeições a procura é intensificada. A foto acima 

foi registrada na sexta-feira enquanto o local aguardava as autoridades e demais convidados e 

visitantes. 

Consideramos a 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca mais próxima às características 

da 5ª Mostra Gastronômica e da 56ª Festa Regional do Arroz, devido aos detalhes, à 

decoração e ao tipo de receptividade. Estas três festas, em número de visitantes são as 

menores, no entanto estão entre as que mais se aproximam de uma atuação estratégica na 

construção da identidade territorial, conjugando as visibilidades midiáticas diversas e a sua 

ocorrência. O Festival de Inverno da UFSM e a Semana Cultural de Vale Vêneto, também se 

destacam pela sua narrativa identitária, entretanto diferenciam-se destes três eventos pela sua 

extensão, número de visitantes e estratégias de comunicação inovadoras no contexto 

territorial. A seguir, na figura 8.46, registramos o cuidado com a visibilidade da própria festa 

que os visitantes terão ao chegarem ao ambiente festivo. 

O banner (figura 8.46), que é uma réplica ampliada da materialidade gráfica, aliado a 

uma decoração associada com a ideia de receber e à hospitalidade, pois a “sala de casa” é a 

primeira visibilidade que os visitantes têm do evento. Este cenário está disposto fora do 

Centro Desportivo Municipal, mas ao lado das portas de acesso aos estandes. Os detalhes e a 

simplicidade permeiam o ambiente destas festas e transmitem aos visitantes um sentido 

diferenciado de “momento extraordinário”, mais voltado para ao encontro e à convivência, a 
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partir dos seus momentos gastronômicos ou mesmo os relativos a eles, como o “fazer feira” 

nas festas que oferecem os produtos buscados em uma feira colonial.  

 

 

 

Figura 8.46 – Decoração da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

Enfim, diante das festividades observadas e das informações e dados obtidos dos 

informantes e entrevistados, consideramos que as festas que participamos contribuem para a 

construção identitária do território e desenvolvem, ou impulsionam, na sua ocorrência 

presencial, formas midiatizadas de relacionamento entre as pessoas participantes. Ainda, há 

indícios que a participação nas festas é impulsionada por formas midiáticas de comunicação, 

pois a entrevistada FM, visitante, afirma que se informa sobre as festividades principalmente 

através do Caderno Quarta Colônia e de postagens nos sites das Prefeituras. 

A entrevistada RF, da mesma forma que o entrevistado LS, considera que os principais 

mobilizadores das festividades e dos atributos da Quarta Colônia, como a gastronomia, são os 

próprios empreendedores. Elogiam a criação e atuação do Condesus e ressaltam o trabalho 

desempenhado por José Itaqui, atual Secretário do Consórcio, como o divisor de águas no 

desenvolvimento do território. Contraditoriamente, criticam o envolvimento dos 

representantes políticos em iniciativas inovadoras, como as festividades que promovem o 

turismo. Em geral, os Poderes Executivos municipais envolvem-se apenas com a 

disponibilidade de infraestrutura.  

Os mesmos entrevistados (RF; LS) e também a entrevistada RE consideram o Sebrae 

como importante impulsionador do desenvolvimento da Quarta Colônia com atuação direta na 

emergência e aperfeiçoamento da gastronomia e das festividades. Em contraponto, a 

empreendedora MS critica a atuação do Sebrae como generalista e mecanicista por não 
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respeitar a peculiaridade do povo local e da sua cultura, não sendo adequado ao 

desenvolvimento sustentável almejado na atualidade. 

Em geral, há um reconhecimento da trajetória e dos desafios e de que há muitos 

aspectos a serem aperfeiçoados nas festividades. Entre as sugestões dadas destacamos uma 

acessível ao território nas condições atuais feita pela entrevistada RF. A empreendedora 

sugere a construção de um calendário único de festividades da Quarta Colônia que seja 

divulgado com antecedência para as pessoas. Ou mesmo que, em uma festa, a próxima já 

esteja sendo divulgada através dos seus materiais gráficos. 

Por fim, frente ao aporte empírico descrito e interpretado criticamente nos três 

capítulos anteriores - capítulos VI, VII e VIII, passamos para o último capítulo, o capítulo IX, 

no qual estabelecemos o cruzamento dos resultados a partir da lente de análise dada pela 

intersecção entre a identidade territorial, a midiatização e as festividades da Quarta Colônia.   
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CAPÍTULO 9 

 

 

 

A IDENTIDADE TERRITORIAL DA QUARTA COLÔNIA ACIONADA 

PELAS FESTAS MIDIATIZADAS 

 

 

 

             Este último capítulo tem o objetivo de complementar os três anteriores, referentes às 

descrições e à análise crítica e interpretativa dos dados. O postulado teórico, que nos serve 

como uma lente de análise, estabelecido pela intersecção entre as noções de identidade 

territorial, midiatização e festividades exigiu que, na análise empírica, nosso olhar fosse 

direcionado para cada materialidade e suporte comunicativo, na busca por apreender tal 

relação, o que resultou nos três capítulos anteriores. Neste momento, visamos cruzar os dados 

relevantes diante da conjunção teórica proposta. 

            Assim, os dados empíricos perante a lente de análise indicam: 

a) As recorrentes festividades contemporâneas no território, através dos seus processos 

comunicativos e dos sentidos identitários que acionam contribuem ativamente para a 

construção da identidade territorial da Quarta Colônia. Entretanto, o posicionamento 

estratégico desta identidade ainda se apresenta fragmentado no território, visto que não é 

comum a todas as festividades. 

b) As Festas da Quarta Colônia são midiatizadas e podem ser classificadas como: 

b.1) Suporte de visibilidades, atuando como medium; 

b.2) Categoria distintiva de identidade territorial; 

b.3) Mediadora de interesses do território e sociedade em geral. 

  

Ao apresentarmos o postulado teórico, no capítulo cinco, ressaltamos a necessidade de 

conceber o levantamento dos dados e suas análises pela intersecção entre as noções 

operacionais; entretanto, na pesquisa de campo percebemos que esta separação é muito difícil 

de ocorrer. Todas as festividades observadas desenvolveram algum tipo de processo 

comunicativo social, que acabava por acionar determinado sentido de identidade da Quarta 

Colônia. Enfim, este capítulo será estruturado em dois subcapítulos, conforme as constatações 

(a, b) acima dispostas. 

 



306 
 

9.1 Construção da Identidade Territorial da Quarta Colônia através das festas 

  

 

A divulgação de atributos da Quarta Colônia nos suportes e materialidades 

comunicativos, desenvolvidos em função das festividades, é uma forma de construir e 

disseminar sentidos de identidade territorial, ou seja, de qualificações materiais e imateriais 

do território. Antes mesmo de construir identidade territorial, as marcas e traços visíveis que 

representam (SILVA, 2009) a Quarta Colônia, por meio das festividades, constroem o próprio 

território através das relações sociais que põem em curso (HAESBAERT, 2002), como as 

estabelecidas entre os organizadores das festas, entidades apoiadoras e patrocinadoras, 

autoridades, leitores das matérias publicadas, comunidade, visitantes, entre outros. 

A Quarta Colônia promovida pelo Condesus configura-se para além das suas 

limitações geográficas e políticas, pois, enquanto território é constituída pelas suas relações 

sociais (HAESBAERT, 2002), as quais são, em grande parte, mediadas e condicionadas pela 

lógica midiatizada (SODRÉ, 2002). As relações que envolvem as festividades, foco do nosso 

estudo, são ancoradas em estratégias de comunicação materializadas na ambiência festiva, na 

ambiência digital, em materiais gráficos, em matérias publicadas nas mídias convencionais 

(rádio, televisão e jornal impresso) e no próprio Caderno Quarta Colônia. As sete festividades 

estudadas pela técnica da observação participante possuíam peças gráficas e estratégias de 

comunicação em seu ambiente festivo. Estas eram representadas pelos cerimoniais, os quais 

eram divulgados na ambiência digital, em suportes mediadores diversos e também no 

CQC.Diante disto, como pressupõe Sodré (2002) entram em cena, novas formas de perceber e 

agir sobre a realidade, às quais a nova lógica midiatizada de relacionamento contribui e 

estrutura novos regimes de visibilidade pública, como a própria festividade. 

O relacionamento das festividades da Quarta Colônia com os públicos externos à sua 

organização é influenciado pela lógica que rege os processos comunicativos contemporâneos, 

fato que converge com as propostas de Fausto Neto (2006) e Verón (1997), quando observam 

as mudanças institucionais decorrentes da midiatização. Estas estão diretamente relacionadas 

ao reconhecimento da necessidade da mediação através de suportes midiáticos para a 

ampliação e potencialização da divulgação das festividades, bem como para a visibilidade e 

reconhecimento dos atores sociais envolvidos, dos empreendimentos e também do território e 

dos seus atributos, tangíveis e intangíveis. A presença da mídia nas festividades é capaz de 

modificar e condicionar comportamentos e práticas, algo que pode ser evidenciado na forma 

de convidar as autoridades para a 8ª Expocolônia, por exemplo; na decoração e no 
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acabamento de produtos que seriam comercializados no momento extraordinário da 14ª Festa 

do Moranguinho e da Cuca, como afirmaram dois dos nossos entrevistados, indicando o que 

propõe Sodré (2002) sobre a existência de atuação narcísica diante do espelho que reflete, ou 

seja, a mídia.  Neste sentido, a narrativa midiatizada construída pela festividade tende a 

evidenciar o que o território tem de melhor, a ponto de transcender à produção convencional, 

para ofertar um produto esteticamente mais apurado e, consequentemente, mais atraente por 

seu aspecto visível, redundando em produtos tradicionais estetizados. Em síntese, 

consideramos que há uma transformação do produto tradicional convencional em um produto 

tradicional estetizado.  

As festividades da Quarta Colônia observadas, em geral, acionam sentidos de 

identidade territorial a partir de um apanhado de suportes e materialidades de comunicação, 

por elas impulsionados ou organizados. Estes suportes e materialidades constituem os 

processos comunicativos que elencamos no quadro 9.1. 

 

 

ORIGEM DO PROCESSO 

COMUNICATIVO 

SUPORTES E MATERIALIDADES 

 

Externa ao território 

 

- matérias em sites institucionais de entidades; 

- matérias em blogs pessoais;  

- matérias em mídia tradicional, como jornais impressos, as quais 

são replicadas na ambiência digital. 

 

Interna ao território 

 

- Caderno Quarta Colônia  

- matérias em sites de mídias tradicionais como rádios e jornais do 

território que replicam suas matérias na ambiência digital; 

- sites de notícias locais; 

- sites das Prefeituras Municipais que compõem o Condesus. 

 

Organizados pela festividade 

 

- materiais gráficos de divulgação da festividade  

- materiais digitais de divulgação da festividade 

- cerimoniais 

- decoração 

- sinalização 

- estandes 

- banners 

- desfiles 

 

Quadro 9.1 - Processos comunicativos, suportes e materialidades acionados pelas festas da 

Quarta Colônia 
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Conforme as informações no quadro 9.1, percebemos que há mais processos 

comunicativos organizados pelas próprias festividades, ou seja, pelos seus promotores, do que 

externos ao território. Porém, os processos comunicativos que a festa organiza possuem 

menor alcance geográfico, logo, há menor quantidade de pessoas exposta às representações 

criadas pelos seus organizadores. Estes constroem sentidos de identidade de um modo mais 

autônomo, prioritariamente, no próprio ambiente festivo, e estimulam outras visibilidades 

gerenciadas por atores externos às festividades e, muitas vezes, externos também ao território.  

Entre todas as festas observadas, apenas duas, a 26ª Semana Cultural Italiana de Vale 

Vêneto e o 26º Festival Internacional de Inverno, estabelecem relações com os públicos na 

ambiência digital. Consideramos, então, que a internet ainda é um suporte a ser apropriado 

pelos atores organizadores das festas, o que, para nós, significa uma ampliação da 

“possibilidade de intervir em sua realidade e construir um projeto coletivo de identidade 

frente à realidade global (BARICHELLO, 2001, p. 102). Consideramos, entretanto, que cada 

território tem seu ritmo de desenvolvimento e adaptação à lógica midiatizada e, portanto, 

também à lógica de acumulação flexível do capital vigentes na sociedade contemporânea 

(HARVEY, 2010; SODRÉ, 2002), conforme suas demandas. 

As representações das relações midiatizadas entre território e públicos, ou seja, as suas 

marcas visíveis (SILVA, 2009), constroem os sentidos do território e resultam de jogos de 

poder e compromissos dos atores sociais envolvidos (PECQUEUR, 2006), neste caso, com as 

festividades. Estas marcas e visibilidades são permeadas por sentidos de identidade territorial 

acionados pelas festas. Entretanto, estes sentidos estão em acordo com os interesses 

envolvidos e que regem cada suporte, materialidade e entidade que os promovem. Por 

exemplo, o Caderno Quarta Colônia tem o compromisso implícito de vincular sua retórica 

para os sentidos identitários promovidos pelo Condesus.  

As materialidades próprias da festa visam atender aos anseios diretos dos seus 

organizadores, sejam eles empreendedores, representantes políticos ou membros de comissão 

paroquial, que podem ou não coincidir com o sentido preconizado pelo Consórcio. Esta 

constatação, ao considerarmos que o ritual tende a consagrar globalizações, ou valores que já 

existem na realidade cotidiana (DAMATTA, 1997), nos leva a compreender que são estes 

mesmos atores sociais que dinamizam as relações no território e os seus sentidos identitários, 

para além do momento extraordinário.  

Porém, nesta ambiência festiva, além de dar visibilidade e atender aos interesses dos 

seus organizadores, identificamos uma multiplicidade de interesses difusos que disputam o 

cenário festivo, reconhecendo a festa como um palco legítimo para a disputa simbólica 
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(BOURDIEU, 1998). Entre as esferas que disputam visibilidades e também discursivamente 

um lugar na festa estão a política, a religião e a economia, através de empresas privadas, 

cooperativas, bancos e outras, que atuam como apoiadoras destes eventos. 

Nesta arena de interesses, a mesma festividade pode acionar marcas visíveis 

diferentes, conforme os suportes e interesses que condicionam a visibilidade. É o caso da 8ª 

Expocolônia, em que a narrativa do Caderno Quarta Colônia exalta os sentidos de identidade 

territorial, como a gastronomia e a cultura e mostra uma multidão na capa (figura 6.5) 

associando-a ao público que busca estes atributos. Em contraponto, a mesma multidão da 

capa, na presencialidade festiva pode estar mobilizada por outras atrações ligadas ao consumo 

de bens materiais e culturais de natureza eclética (FROEHLICH, 2003).  

Independente do objetivo com que os elementos foram acionados, as posturas 

constituem-se como estratégias de comunicação, ligadas ao reconhecimento do evento como 

potencial para construir e manter conceitos (MEIRELLES, 1999), o qual se agrega com o 

poder simbólico exercido através da visibilidade midiática (THOMPSON, 2008). A estratégia 

do Condesus, através do CQC, é construir uma identidade territorial baseada em atributos 

peculiares ao território. Já a estratégia da festa busca atrair o maior número de pessoas para 

“lotar os shows” e resultar em um grande cenário de visibilidades para interesses diversos, 

inclusive interesses políticos. Assim, a festa constitui-se como um acontecimento midiatizado 

em busca do alcance da visibilidade em todos os processos comunicativos, desde a 

presencialidade festiva até a ambiência digital.  

Como apresentado teoricamente, a identidade territorial existe independente de ser 

mobilizada estrategicamente. Na Quarta Colônia, nem todas as festividades acionam sentidos 

de identidade do território voltados para a singularidade dos seus atributos, que lhes 

diferenciaria de outros territórios. No entanto, estes outros sentidos não atribuem 

singularidade, mas podem se posicionar como estratégicos diante de um objetivo de mercado 

e de busca por um maior número de participantes nas atrações oferecidas. Trata-se do 

ecletismo acionado em festas com caráter de feiras, como a 8ª Expocolônia e a 18ª Ein 

Volksfest.  

Essa negociação difusa de ideias e produtos na ambiência festiva em territórios 

interioranos é ampliada na sociedade contemporânea e resulta também de um processo de 

mudança das relações sociais e das concepções sobre desenvolvimento, as quais tem sua 

gênese nos anos 1970 (CARRIÉRE; CAZELLA, 2006; HARVEY, 2010). No Brasil, a 

perspectiva territorial, cenário para as festividades com ênfase identitária, tem relação com a 

redemocratização do país e com a descentralização prevista em princípios constitucionais 
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(RÜCKERT, 2010). Mas, especificamente, nos municípios que constituem a Quarta Colônia, 

o movimento que envolve o Projeto de Identidade, seguido da constituição do Prodesus e do 

Condesus, ocorridos entre o final da década de 1980 e meados da década de 1990, é a mola 

propulsora para a expansão de festividades que incorporam novas formas de relacionamento e 

acionam sentidos além do religioso e do comunitário. Esta constatação foi apresentada no 

quadro 6.1 do Capítulo 6, quando listamos as festividades que foram criadas na Quarta 

Colônia nos últimos 20 anos. 

Tais mudanças, ainda em movimento, refletem o caráter de construção de um território 

(CARRIÉRE; CAZELLA, 2006), pois, ao ser eminentemente social (DURÁN, 2010), 

podemos observar nas festividades os diferentes objetivos perseguidos pelos atores 

mobilizados e, mais do que isto, verificamos a alteração destes objetivos e condições para o 

seu alcance a cada dia vivenciado na pesquisa de campo. Conforme o perfil de cada festa, 

enquanto a 5ª Mostra Gastronômica possui o objetivo de expor a potencialidade da cozinha da 

Quarta Colônia, a 18ª Ein Volksfest e 8ª Expocolônia querem comercializar seus produtos, 

vivenciando um paradoxo narrativo entre o divulgado e o realizado da presencialidade festiva, 

que acaba por se defrontar com as carências de espaço para receber com qualidade e 

hospitalidade. Ainda, os atores sociais envolvidos nas festividades vivem o dilema da 

preservação das características de convivialidade e as exigências da cultura do consumo 

(FEATHERSTONE, 1995), condição que permite a dinâmica e a configuração territoriais. 

Dentre tantos objetivos e interesses, reconhecemos nas festividades da Quarta Colônia 

a “formatação e o reforço da identidade territorial”, como uma busca por estratégias de 

desenvolvimento (FROEHLICH, 2010, p. 4). O território está em movimento nesta 

perspectiva, visto que os sentidos e elementos acionados vislumbram relacionamentos que 

possam posicionar e reconhecer de forma positiva as suas festividades, seus empreendedores, 

os produtos e os serviços locais. 

Os sentidos acionados pelas representações dispostas nas materialidades 

comunicativas indicam o que é a Quarta Colônia hoje, e sugere o que ela pode se tornar ou o 

que almeja se tornar (WOODWARD, 2009), pois é também através destas representações que 

a identidade territorial é construída. Entretanto, destacamos aqui a relevância destes suportes e 

materialidades para esta construção identitária, pois qualquer mudança em suas estruturas leva 

a modificações em suas materialidades e sentidos acionados. Referimo-nos pontualmente à 

possibilidade de criação de novas formas de comunicar, ou mesmo ao aperfeiçoamento de 

algumas das formas já existentes. Sobre isto, temos a consciência do quanto é contextualizado 

historicamente o nosso estudo. 
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A tematização das festividades da Quarta Colônia foi encontrada nos suportes e 

materialidades comunicativos. E, intrínseca à tematização da festa eram acionados os sentidos 

de identidade do território explícitos a partir de marcas representativas. Entre os tipos de 

processos de comunicação dinamizados pelas festividades, apresentados no quadro 9.1 já 

apresentado, os que são próprios a sua organização são os hegemônicos, ou seja, todas as 

festividades observadas possuíam a maioria dos suportes e materialidades listados neste 

quadro. E, nestas formas de comunicação geridas internamente pelos organizadores das 

festividades identificamos o condicionamento à lógica midiatizada (SODRÉ, 2002), pois, 

como já dito, o acabamento estético de produtos como tortas e massas, além dos 

pronunciamentos, da disposição dos estandes e outras formas de comunicação, são pautados 

pelo juízo do público, como uma audiência midiática.  

Além disto, a midiatização influencia as festividades na medida em que, a cada edição, 

o público aumenta em quantidade exigindo novas formas de comunicar e com maior alcance. 

Os suportes e materialidades, enfim, os meios de comunicação são mediadores entre a festa e 

os públicos externos e, a partir deles, os visitantes percebem os primeiros sentidos identitários 

que podem ser contemplados, ou não, na visita posterior ao ambiente festivo. Assim, podemos 

fazer alusão ao que propõe McLuhan (1971), considerando o meio como extensão da 

festividade, ou mesmo do território. 

Independente do tipo de meio utilizado ou materialidade desenvolvida, consideramos 

que sua valorização e organização reflete a lógica midiatizada, atrelada ao mercado, devido ao 

interesse e necessidade de informar e conquistar os distantes como visitantes. As entidades e 

atores envolvidos nas festividades, tanto os internos como os externos ao território, como a 

visitante entrevistada, confirmam serem influenciados por esta lógica e incorporam ao 

funcionamento das suas atuações um juízo midiatizado, especialmente em relação ao 

conteúdo disseminado e à qualidade dos suportes e materialidades.  

Este juízo midiatizado é como um parâmetro de conteúdo ditado pela lógica 

contemporânea diante da visibilidade de pessoas, produtos e lugares através da comunicação 

social. É o que Sodré (2002) denomina como uma nova moralidade, atrelada a uma 

construção cênica ditada pelo reordenamento social pautado pelo código de circulação de 

mercadorias. Esta construção cênica está presente, por exemplo, nos desfiles 

espetacularizados e nos bolichos cenarizados, mas que são constituídos com um vazio 

comunitário. Entretanto, quando refletidos adquirem uma positivação midiática que legitima o 

recurso utilizado em busca de visibilidade diante da narrativa que exalta a cultura ou mesmo o 

resgate da tradição. E, assim, a narrativa identitária é construída no movimento da 
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midiatização, o espelho midiático age: a mídia reflete as festas e as festas refletem a lógica da 

mídia, a partir da incorporação de pressupostos publicitários e mercadológicos de 

relacionamento. 

Os materiais comunicativos como o CQC, os materiais gráficos e digitais e as 

estratégias na presencialidade festiva, bem como os cerimoniais e a identidade visual, apesar 

de acionarem semelhantes categorias distintivas de identidade, evocam uma pluralidade de 

elementos distintivos que não estabelecem estabilidade identitária, confirmando os 

pressupostos teóricos acerca da identidade pós-moderna (HALL, 2000). As entidades 

envolvidas, por serem mais flexíveis e terem fontes descentralizadas, ocasionam sentidos que 

podem ter um caráter provisório e atrelado àquele momento festivo. Com um sentido de 

caráter provisório destacamos a união em um ambiente físico compartilhado pela gastronomia 

de descendência italiana com a de descendência germânica, proposta pela 5ª Mostra 

Gastronômica e narrada pelo CQC como um momento extraordinário ao cotidiano.  

Todas as categorias que descrevemos no capítulo cinco, como próprias à narrativa 

identitária da Quarta Colônia na atualidade, apareceram nas materialidades estudadas. 

Entretanto a multiplicidade étnica é exaltada a partir de dois referentes: os descendentes de 

italianos e os descendentes de alemães. As demais etnias são acionadas apenas através de duas 

festas: a Semana de Dona Francisca e a Semana de Nova Palma. 

Consideramos que os saberes e costumes advindos destas duas etnias são como um 

fluido que conduz às demais categorias distintivas, ou seja, a cultura, a gastronomia, a 

religiosidade e a festividades são ancoradas nas caracterizações dos costumes, fazeres e 

saberes dos descendentes dos imigrantes alemães e italianos. O que corrobora a constatação 

de Froehlich e Vendrusculo (2008) que indica a Quarta Colônia como sendo configurada por 

territorializações a partir das características sociais e culturais condicionadas à interação das 

identidades étnicas. O que se pretende narrar como sentido identitário do território referido é a 

multiplicidade étnica “pautando-se pela diversidade de saberes, crenças e identificações, 

enquanto estratégia de desenvolvimento territorial” (FROEHLICH; VENDRUSCULO, 2008, 

p.191). Assim, para confirmarmos uma identidade territorial pautada pela diversidade, 

entendemos como pressuposto uma narrativa com sentidos comuns e construída pelas 

diversas vozes que constroem o território, em função do desenvolvimento, o que não ocorre 

nas festividades analisadas de forma plena e articulada. 

No quadro 9.2 abaixo sintetizamos, a partir das festas observadas presencialmente, os 

sentidos acionados nos diferentes suportes e materialidades. 

 



313 
 

OS SENTIDOS ACIONADOS ATRAVÉS DAS FESTAS DA QUARTA COLÔNIA 

Festa Sentidos acionados 

 

 

5ª Mostra Gastronômica 

Gastronomia  

Multietnicidade  

Cultura  

Festa 

Quarta Colônia 

 

 

 

56ª Festa Regional do Arroz 

Gastronomia  

Etnia italiana 

Cultura  

Religião  

Festa 

Quarta Colônia 

Política 

Ecletismo 

 

 

8ª Expocolônia 

Gastronomia  

Cultura  

Festa 

Política  

Ecletismo 

Regionalismo 

 

 

 

18ª Ein Volksfest 

Gastronomia  

Cultura  

Etnia alemã 

Religião 

Natureza 

Festa 

Política  

Ecletismo 

Regionalismo 

 

26º Festival Internacional de Inverno 

 

26ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto 

Gastronomia 

Etnia italiana 

Cultura 

Religião  

Natureza  

Festa 

Quarta Colônia 

 

14ª Festa do Moranguinho e da Cuca 

Gastronomia 

Cultura  

Festa  

Ecletismo 

 

Quadro 9.2 - Sentidos acionados pelas festividades da Quarta Colônia 

Fonte: KEGLER, J. (2011) 

 

Como  podemos observar no quadro 9.2, a gastronomia, a cultura e a festa 

consolidam-se como categorias distintivas de identidade territorial da Quarta Colônia por 
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estarem presentes em todas as festividades, ao menos em um dos suportes e materialidades 

comunicativas estudadas. Em qualquer das materialidades analisadas externas ao ambiente 

festivo o apelo ao evento como uma opção de lazer e apreciação da gastronomia é acionada 

por todas as festas estudadas. A etnia só não é exaltada de forma primária na 14ª Festa do 

Moranguinho e da Cuca e na 8ª Expocolônia, entretanto, a multiplicidade étnica almejada na 

narrativa do Condesus foi acionada apenas por uma festividade e limita-se à dupla 

descendência: italiana e alemã. Outra característica que merece destaque é o envolvimento 

comunitário, recorrente nas aparições desta festividade.  

O caráter comunitário, o trabalho e as culturas agrícolas do território são exaltados em 

algumas festividades, como a 56ª Festa Regional do Arroz. Entendemos que estas 

características, conjugadas à história da imigração, quando acionadas pela festividade através 

de formas comunicativas de cenarização ou mesmo espetacularização, como os desfiles, 

promovem a valorização dos antepassados e dos seus atos heroicos, que se traduzem em mitos 

contemporâneos. Estes elementos, ao serem marcados pontualmente e fortemente na narrativa 

identitária contemporânea, fazem despertar nas gerações mais novas um sentimento de 

pertença e de orgulho da sua descendência no âmbito territorial.  

 Trata-se do processo de legitimação proposto por Berger e Luckmann (1985), pois é 

preciso uma explicação recorrente deste mito, não atrelada somente à afirmação do que 

ocorreu, mas nos detalhes de como ocorreu, quais as dificuldades enfrentadas, como foram 

superadas e quais os seus resultados, geralmente exaltados como o sucesso, exemplificado 

como o ouro dos arrozais. A recorrência desta narrativa de forma midiatizada pode levar à 

uma institucionalização da história (BERGER; LUCKMANN, 1985) no cenário atual, 

reposicionando o colono, o imigrante, os seus saberes e fazeres em uma escala de 

diferenciação e atratividade diante da lógica contemporânea. Frente ao apreço de nosso tempo 

pelos produtos carregados de valores intangíveis, como histórias nostálgicas, “o 

desenvolvimento dos territórios pauta-se na necessidade de se conhecer e consolidar 

potencialidades e estratégias que contemplem as suas especificidades e tipicidades histórico-

culturais e naturais (FROEHLICH; VENDRUSCOLO, 2008, p.195). Assim, consideramos 

que a afinidade histórico-cultural dos membros do território faz emergir, mas não sustenta 

sozinha, a diferenciação frente à alteridade do que lhe é externo, necessitando destes suportes 

e materialidades que a acionem de forma estratégica.  

A religiosidade não é categoria primariamente exaltada em nenhuma das festividades e 

é acionada apenas por três das sete festividades. Mesmo a 56ª Festa do Arroz, promovida pela 

Comissão Paroquial, dá ênfase à cultura e à gastronomia, de forma que a religiosidade serve 
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como um pano de fundo para as atividades e somente tem suas marcas visíveis no ambiente, 

devido a festa ocorrer no espaço físico onde se localiza a Igreja, e nas cerimonias oficiais, 

como a solenidade de abertura e a missa do domingo. A ocorrência da religiosidade de forma 

secundária de modo não relevante para a narrativa das outras quatro festas, indica uma 

mudança nos interesses dos organizadores e dos públicos visitantes, visto que as festas de 

origem religiosa são as mais antigas no território.  

A religiosidade, aos poucos, cede o cenário festivo ou divide-o com a diversidade da 

lógica de consumo contemporânea, em que as diferenças do território passam a se materializar 

em aspectos da sua natureza, cultura e comportamento, sendo as festas uma manifestação em 

que a comunidade organiza as marcas destas categorias e também participa do encontro 

negociando os sentidos a partir dos seus diferentes papéis, construindo assim a identidade 

territorial.  

O reconhecimento de novas potencialidades de desenvolvimento e valorização das 

peculiaridades locais, contraditoriamente, ocorre no curso da globalização em que a diferença 

direciona-se a nichos de mercado, agregando valor aos territórios, organizações, pessoas e 

seus produtos (HARVEY, 2010). Ressaltamos que a religiosidade e o caráter comunitário e de 

vínculo social não é superado, mas sim, são hibridizados com objetivos pertinentes às relações 

contemporâneas de consumo e relacionamento social em novos formatos festivos.  

Esta flexibilização dos sentidos, diante dos interesses, está em acordo com a 

capacidade de “concertamento e de ação autônoma por parte de atores territoriais, que devem 

estabelecer relações de competência e competição para mobilizar ou atrair recursos ou 

investimentos produtivos” (FROEHLICH, 2010, p.10). Diante desta autonomia e 

dinamicidade dos atores locais, conciliam-se à narrativa identitária caracterizações que 

extrapolam os sentidos apresentados pelo Condesus, mas que se estabelecem também como 

elementos identitários estratégicos mais adaptados a uma cultura de consumo contemporânea 

que atende a interesses homogêneos de grupos diferenciados.  

A categoria natureza, acionada ainda de forma secundária, tende a ser impulsionada 

nos próximos anos, pois grupos com caracterizações diferenciadas buscam o contato com a 

natureza, com objetivos semelhantes para executar atividades diferentes. Por exemplo: um 

grupo da terceira idade que busca o rural para encontrar tranquilidade, descanso, apreciar a 

natureza, os balneários; e um grupo de jovens que busca o meio rural para esportes radicais, 

fazer trilhas ecológicas, etc. O contato com a natureza é o objetivo comum dos grupos 

diferentes, mas este objetivo é fragmentado em ações diferenciadas conforme a peculiaridade 

destes públicos.  
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Há ainda emergência de atrações ligadas à natureza vinculadas a outras festividades 

das quais analisamos as materialidades gráficas e suas ocorrências no Caderno Quarta 

Colônia. A natureza estrutura-se em um discurso contemporâneo de saúde, aventura, lazer e 

tranquilidade acionados como elementos necessários a todas as pessoas e como um bem 

possível de se adquirir através do turismo rural, ou seja, pauta-se pela “valorização de padrões 

de vida ligados à proximidade com a natureza [...] bem como laços de solidariedade” 

(FROEHLICH, et al., 2010, p. 172).  

Alguns atributos e suas características ainda carecem de processos de identificação, 

que partem do estabelecimento, pelo território, das suas marcas (SILVA, 2009), criando 

assim, representações disponíveis à sua comunidade e ao seu público, pois “quando um 

processo de identificação e valorização de recursos latentes se concretiza, esses recursos se 

tornam “ativos” territoriais” (CARRIÉRE; CAZELLA, 2006, p. 34). Conforme Carriére e 

Cazella (2006) há recursos ativos que podem ser classificados em genéricos, transferíveis e 

independentes da aptidão do lugar e das pessoas, e específicos, caracterizados pela difícil 

transferência, pois se constituem pela negociação entre os atores, diante de suas percepções e 

competências (CARRIÉRE; CAZELLA, 2006). Consideramos a Quarta Colônia 

potencialmente capaz de delinear ativos específicos diante da sua teia de características: 

qualificações geográficas e naturais são intransferíveis; a organização de municípios com 

características diferenciadas em um Consórcio de Desenvolvimento é peculiar ao território; a 

gastronomia em si não é intransferível, mas os contornos possíveis que integram os saberes e 

fazeres das diferentes etnias das quais são oriundas as receitas e o saber fazer podem ser um 

recurso de diferenciação ativado; porém é conveniente incorporar os demais saberes das 

etnias que existem, mas estão virtualizadas tanto no cotidiano, como no momento 

extraordinário e mesmo na narrativa midiática que constroem os sentidos de identidade 

territorial. 

 O cenário para organização dessas categorias, de forma integrada, é apropriada às 

festividades, pois, como relatado no último capítulo, há visitantes que se interessam e teriam 

disponibilidade para uma permanência no território por mais tempo, que se estenda além do 

momento festivo, mas ainda não existe esta oferta. Esta interpretação é embasada no que 

reflete Linck (2010) sobre as semelhanças entre o território e o patrimônio acerca de ser um 

recurso completo, ou seja, indissociável do seu ethos, mas seus bens intangíveis e mesmo os 

tangíveis são produtos consumíveis com sua essencialidade territorial, desde que não se 

desvinculem da teia cognitiva que os constroem. Paradoxalmente, o processo de 

transformação destes bens em mercadoria é um processo de dissociação, por isso torna-se 
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relevante uma política estratégica de coordenação da identidade territorial. E, neste processo, 

as festividades são elementares justamente por possibilitarem esta mercantilização dos bens, 

mas em seu local de morada, podendo-se negociar dentro da sua teia de significação e de 

forma direta entre comunidade e visitantes.  

Além de confirmarmos a festividade como uma categoria distintiva de identidade 

territorial, identificamos recursos de caracterização das festas do território pouco abordados 

diretamente em nosso referencial, mas que são características da lógica de consumo 

contemporânea. São eles: o ecletismo e o regionalismo gaúcho. O ecletismo é comum a festas 

que possuem em sua programação a existência de feiras e shows, como é o caso da Festa do 

Arroz, da Expocolônia e da Ein Volksfest. Já, o regionalismo recorrente em duas festividades 

com caráter de Feira, volta-se para a conquista de públicos variados e em grande quantidade 

para a participação nos shows e rodeio country. Conforme afirma Castells (2006, p. 22) essa 

pluralidade pode ser “fonte de tensão e contradição tanto na auto-representação quanto na 

ação social”; o que foi constatado ao confrontarmos a materialidade midiática da Expocolônia 

com sua presencialidade festiva, por exemplo. 

O ecletismo nas festas referenciadas impulsiona uma aproximação do público em geral 

com a festividade, frente a uma ênfase mercadológica, ora ligada à venda de máquinas ora à 

venda de ingressos para grandes shows como os dos grupos de tchê music. O ecletismo indica 

o pluralismo cultural contemporâneo dado pela convivência em um mesmo ambiente de 

estilos variados (FROEHLICH, 2002; HARVEY, 2010). Ainda, destacamos que as festas que 

mais exaltam elementos ecléticos, menos exaltam as categorias mais singulares ao território 

na ambiência festiva, estas, como a 8ª Expocolônia, são protagonistas em narrativas 

midiáticas, tanto no Caderno como nos documentos digitais ou gráficos. Enfim, o 

regionalismo gaúcho, representado de forma questionável pelos grupos musicais destas festas, 

já que utilizam pressupostos do tradicionalismo adaptado a um gosto médio mais vendável, 

são acionados para angariar apoio e legitimidade atendendo à cultura do consumo (SODRÉ, 

2002; FEATHERTONE, 1995) ou mesmo ao padrão médio de consumo (FROEHLICH, 

2002). 

Diante do conhecimento dos suportes e materialidades e dos sentidos que ancoram a 

narrativa identitária da Quarta Colônia, percebemos que estes elementos, em uma perspectiva 

territorial de desenvolvimento, devem ser concebidos e observados de forma associada com 

os meios que as mostram para fora do território, pois a identidade é relacional, depende de 

algo que está fora dela que a reconhece com distintividade (WOODWARD, 2009). 

Entretanto, esta apresentação para o externo em alguns momentos é tensionada na 
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presencialidade festiva, pois a exaltação de sentidos propícios à diferenciação e à integração 

dos nove municípios é sobreposta pelas características peculiares do anfitrião e não do 

território enquanto um conjunto. É um nó da rede que ativa o que ele próprio representa no 

conjunto Quarta Colônia, e, sem a emissão aos outros componentes. Esta constatação é visível 

em todas as festividades, exceto na 5ª Mostra Gastronômica. 

O jogo de poder é velado, mas exercido nas atuações que revelam as contradições 

invisíveis do que é dito e do que é mostrado. Por exemplo, fala-se em Quarta Colônia 

enquanto “promotora” do evento, mas a marca deste território, enquanto dispositivo visual de 

reconhecimento é pouco visível ou não disponibilizado enquanto uma estratégia discursiva 

para reconhecimento do território, como é o caso da 8ª Expocolônia. A indicação de um 

sentido ao outro, conforme uma proposta de transfestividade
94

, talvez seja um caminho para o 

posicionamento estratégico de uma narrativa identitária. 

Percebemos a identidade da Quarta Colônia como uma identidade situada em um 

momento qualificado pelo colapso das certezas e pela emergência de novos posicionamentos 

sociais diante do global e das relações competitivas, as quais os municípios e empreendedores 

precisam adaptar-se (WOODWARD, 2009). A identidade territorial da Quarta Colônia 

caracteriza-se como representante das novas e globalizadas formas de posicionamento e, em 

certos momentos, tensiona seu projeto político de constituição a partir das contradições do 

cotidiano e da história vivida, elementos estes que passam a ser suplantados pelos sentidos 

visíveis nos suportes e materialidades comunicativas. 

Há um movimento na construção desta narrativa identitária da Quarta Colônia. Existe 

uma identidade projetada nos meios de comunicação acessíveis em larga escala, como o 

Caderno da Quarta Colônia. Ao refletirmos sobre essa questão tendemos a crer que a 

identidade territorial que vem sendo referenciada trata-se de uma estratégia midiatizada em 

função de diferenciação, voltada para o mercado em nome do desenvolvimento. Logo, nem 

sempre essa identidade será condizente com os elementos identitários que representam o 

território em sua vida cotidiana, ou mesmo nos momentos de celebração externos à rotina 

cotidiana, confirmando-se, assim, as múltiplas facetas identitárias da atualidade. 

Em relação à identidade territorial almejada estrategicamente, compreendemos que é 

impulsionada pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) e constitui-se 

como uma teia de significados implicados na sua construção. Estes significados que compõem 

                                                           
94

Como já explicitado, o termo inspira-se em narrativa transmidiática proposto por Henry Jenkins (2009). Uma narrativa 

transmidiática estrutura-se em diferentes suportes midiáticos, sendo que cada um contribui da melhor forma e de acordo com 

suas potencialidades para construir a narrativa como um todo.   
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a teia estruturaram-se nas características da região dos nove municípios, em uma 

multiplicidade étnica, em variados costumes e saberes, os quais são, em sua grande maioria, 

baseados em referências históricas dos colonizadores. Porém, identificamos uma narrativa 

identitária midiatizada que comunica, especialmente, a quem é externo e diferente ao 

território. Os sentidos narrados valorizam amplamente seus sabores, sua natureza e suas 

sociabilidades de forma inteira: o território-todo Quarta Colônia. Em contrapartida, 

constatamos que na comunicação que ocorre em um mesmo espaço-tempo social, essa 

narrativa identitária territorial, que é hegemônica ao seu externo, ou seja, para quem a assiste 

e a consome à distância, enquanto informação e enquanto sentido, é tensionada pelas relações 

comunicativas presenciais das festividades. A narrativa hegemônica não deixa de existir nas 

festividades, mas possui locais de morada e atuação, como os cerimoniais; e, ao diminuir seu 

zelo comunicativo midiático, torna-se menos visível nos caminhos, encantos e breves 

(des)encantos do acontecimento/festividade.  

O território possui identidades em sentido plural, ou melhor, diferentes atores e 

recursos, constroem simultaneamente diferentes sentidos de identidade territorial da mesma 

Quarta Colônia. A existência de identidades implica a existência de diferentes narrativas e 

sentidos. Podemos perceber que há várias identidades, ou melhor, vários sentidos acerca de 

uma identidade que resiste e, paradoxalmente, adapta-se ao mundo contemporâneo. Há, ainda, 

uma narrativa mais visível devido à apropriação que esta faz das mídias, com isso, 

reafirmamos o constatado por Froehlich (2010, p. 2): “a construção da identidade territorial da 

Quarta Colônia se processa em espaços de fricção interétnica, estando imersa em relações de 

poder que dirigem a narrativa de forma hegemônica”.  

Esta narrativa mais visível, logo, midiatizada, ancora-se na reivindicação étnica 

representada pelos saberes e fazeres que resultam na categoria cultura por nós definida; porém 

a etnia não é única e seus representantes concorrem entre si, exprimindo nas suas festividades 

uma retórica de afirmação de uma única caracterização étnica: a sua, como se necessária a 

afirmação constante “somos italianos e somos Quarta Colônia” ou “somos alemães e também 

somos Quarta Colônia”. Há resistências e não vislumbramos intenções para dirimir e integrar 

as diferenças nas festividades, a não ser, em momentos e espaços fragmentados, quando o 

objetivo é o mercado para os produtos da Quarta Colônia ou mesmo as conquistas que 

resultam em benefícios mútuos, como as melhorias nas estradas de acesso, como é o caso da 

5ª Mostra Gastronômica. 

Assim, a tipicidade difusa (FROEHLICH, 2010) afirma-se tanto na narrativa 

midiática, como nas narrativas presenciais. Porém, as narrativas nos ambientes festivos acerca 
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das tipicidades difusas, disputam por reconhecimento e atuam em um movimento constante de 

comunhão e disputa, disputa e comunhão, quase subliminar aos olhos de quem já construiu 

uma representação do território, a partir das materialidades comunicativas direcionadas para 

as pessoas distantes. A singularidade reivindicada é, em alguns momentos, uma singularidade 

de um dos nós da teia de significação que busca para si e não para o território-todo, a 

visibilidade e o reconhecimento social. Em síntese, exalta-se uma etnia, uma cultura, uma 

religião em detrimento das outras que compõem o território Quarta Colônia. Neste sentido, 

mesmo na exaltação da singularidade da parte do território, as outras partes em uma 

perspectiva complexa e estratégica poderiam ser mencionadas em nome do desenvolvimento.  

A singularidade do território Quarta Colônia, logo sua identidade territorial, tende a se 

constituir diante da competitividade global, justamente na valorização da diversidade e na 

multiplicidade dos seus elementos. Há intenção, com base nos relatos de integrantes do 

Condesus, de instrumentalizar a caracterização multiétnica do território como um diferencial 

em relação às outras colônias irmãs
95

 (FROEHLICH, 2010). Porém, o que é visto e vivido 

pelos visitantes nas festas, ao considerarmos a identidade territorial enquanto uma estratégia 

em favor do desenvolvimento da Quarta Colônia, é uma débil coesão no que se refere as suas 

práticas, instrumentos e narrativas comunicativas, pois a multiplicidade almejada é pouco 

acionada nas presencialidades festivas observadas.  

Enquanto propulsora do território, os encontros presenciais com a alteridade poderiam 

proporcionar uma narrativa “transfestividade” que remetesse à Quarta Colônia e suas diversas 

festas como constituintes de diferencial competitivo diante de outros territórios. Estaria nessa 

proposta o sentido narrado pela Quarta Colônia dirigido ao público externo, reafirmando o 

que lhes foi dito antes e convidando-lhe a voltar, a conhecer os outros e diferentes sabores que 

também compõem o território em outras ambiências festivas. Ou seja, as situações, os 

suportes e as materialidades podem mudar, mas o sentido de identidade deve ser reconhecido 

e fomentado constantemente. 

Em linhas gerais, percebemos que a marcação simbólica e identitária que está em 

curso no território da Quarta Colônia trata-se de uma versão não essencialista da história, da 

identidade e também do desenvolvimento, visto que visa integrar as diferenças. Entretanto, 

diante da lógica midiatizada, precisa integrar as estratégias comunicativas, sendo nesta 

sinergia que a organização dos elementos distintivos, mesmo que difusos, pode diferenciar e 

singularizar o território em sua narrativa midiatizada, seja ela presencial ou a partir dos 
                                                           
95 As colônias italianas anteriores à Quarta Colônia (Silveira Martins-RS), na ordem, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e 

Garibaldi, emanciparam-se na primeira metade do século XX e desenvolveram-se baseadas em indústria, comércio e turismo 

local. A história da Quarta Colônia é tratada no Capítulo V desta tese. 
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suportes tecnológicos. Ressaltamos que esta organização não implica em estabilidade ou 

engessamento, visto que a identidade é como um mosaico poroso, mas que pode interligar os 

seus componentes. A integração ou indicação não pressupõe soma, assim, quanto mais a 

narrativa de uma categoria passar a indicar outras categorias de forma ordenada, mais o 

sentido articulado da identidade territorial se constitui e comporta a sua diversidade. 

 

 

9.2 As festas midiatizadas da Quarta Colônia 

 

As Festas da Quarta Colônia são midiatizadas e podem ser classificadas como: suporte 

de visibilidades, atuando tangencialmente como medium; categoria distintiva de identidade 

territorial; mediadora de interesses do território e sociedade em geral. Como categoria 

distintiva de identidade territorial, elucidamos no subcapítulo anterior esta qualificação ao 

tratarmos dos sentidos de identidade acionados pelas festas da Quarta Colônia. As festas 

exaltam a si mesmas como atributos e atrativos do território.  

Além deste reconhecimento territorial da importância das festas, em estudos anteriores 

havíamos identificado que o turismo de eventos, especialmente ancorado nas festividades, é o 

principal motivo que leva visitantes à Quarta Colônia (KEGLER et al., 2010ab). Estas 

constatações elevam a festa a uma categoria distintiva de identidade que pode vir a ser, 

estrategicamente, trabalhada pelo território, inicialmente, através de elaboração de um roteiro 

de festas integrado e um calendário único da Quarta Colônia. 

Diante do nosso estudo teórico sobre as festividades, podemos compreender que as 

dimensões técnica e social destes processos sociais, como apresentados no capítulo quatro, 

estão presentes em todas as festas investigadas através de observação participante. O aspecto 

técnico indica sua atuação enquanto suporte e elevação à medium diante da ambiência 

midiatizada que condiciona todos os atores envolvidos em sua ocorrência. O aspecto 

mediador indica sua atuação como local de interação capaz de possibilitar negociações entre 

atores sociais e seus interesses. 

A festa midiatizada é definida especialmente pela sua potencialidade de acionar 

sentidos diversos, entre eles os sentidos identitários, em variados meios e materialidades 

comunicativas. Este acionamento ocorre em dois caminhos distintos: as festas instigam outras 

entidades a publicarem em seus meios de comunicação notícias sobre elas; e se auto-

midiatizam ao condicionarem seus comportamentos e espaços festivos diante da presença da 

mídia externa e também do juízo midiatizado dos visitantes.  
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A festa midiatizada ocorre continuamente, pois desde antes da sua ocorrência a 

festividade é divulgada em meios tradicionais, no CQC e também na ambiência digital, na 

qual são replicadas as matérias publicadas em jornais ou rádios tradicionais. O auge da 

midiatização festiva ocorre nas solenidades de abertura destes eventos, momento em que a 

festa constitui-se tangencialmente como medium, não enquanto uma tecnologia, visto que é 

um processo social,mas como esfera midiatizada de propagação de visibilidade possível. A 

presença de veículos (tecnologias) de comunicação fazendo a cobertura do acontecimento 

(muitas vezes com transmissão ao vivo) e também do público que assiste, o qual hoje é 

portador e disseminador de conteúdos através das tecnologias de comunicação móveis, 

condiciona os discursos espetaculares das suas autoridades, especialmente dos representantes 

da esfera política.  

O enlaçamento da festa, da mídia, das tecnologias de informação e comunicação 

descentralizadas e de todos os interesses envolvidos constitui o medium que estrutura, 

amplifica e propaga o poder (SODRÉ, 2002). O medium, como processo midiatizado 

imaterial, como a festividade, é capaz de permear e modificar as estruturas sociais e seu 

funcionamento tanto de forma subjetiva como objetiva. Neste estudo, constatamos o 

condicionamento da mídia à festividade para além das fronteiras do campo midiático 

(RODRIGUES, 1990), visto que pode canalizar outros processos sociais e atuações, como as 

visitações para convidar autoridades e imprensa às festividades. 

Estas visitas não careciam do dispositivo técnico midiático tradicional, mas sim do 

fluxo comunicacional e de sua lógica de interesses que formatariam um acontecimento 

passível de visibilidade midiática a partir de um meio técnico capaz de disseminar em grande 

escala o acontecimento. E, ao alcançar tal visibilidade midiática, a festa enquadra-se em um 

patamar de reconhecimento público, pois apareceu no jornal, está no site do Grêmio. Então, o 

comportamento despretensioso é inevitavelmente acoplado ao dispositivo técnico capaz de 

lhe garantir a visibilidade e reconhecimento almejado. Como afirma Sodré (2002, p. 20) 

“medium, entenda-se bem, não é o dispositivo técnico. [...] é o fluxo comunicacional, 

acoplado a um dispositivo técnico [...] e socialmente produzido pelo mercado capitalista, em 

tal extensão que o código produtivo pode tornar-se ‘ambiência’ existencial”. 

Podemos utilizar estes pressupostos teóricos acerca da midiatização para compreender 

as atuações sociais, pois a midiatização pode ser denominada como uma categoria explicativa 

da sociedade atual (FAUSTO NETO, 2006), visto que os atores sociais passam a negociar 

com os meios de comunicar como se fossem sujeitos e compreendessem as suas deixas 

simbólicas representativas, e, assim, implantam-se vertical e horizontalmente nas instituições 
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e na vida dos atores sociais. Essa permissividade institucional diante da lógica midiatizada 

tende a constituir o medium e a festividade midiatizada, que, como um meio tecnológico 

reflete e condiciona a atuação dos envolvidos, desde seus organizadores, dos produtos 

expostos e das autoridades presentes entre outros. 

Além de suporte, a festa atua como mediadora. Constatamos duas mediações 

principais: entre representantes políticos internos e externos ao território e, entre gerações 

diferentes ligadas ao território por laços afetivos de pertencimento. Estas mediações são 

estabelecidas através das materialidades comunicativas das festas, inclusive as estabelecidas 

face-a-face nos bastidores das cerimônias, e podem possuir caráter simbólico, social, político 

e econômico.  

A festa exerce função mediadora de interesses, o que foi especialmente identificado 

pelas relações estabelecidas entre os atores do território em relacionamento com os atores 

representantes da esfera política estadual ou federal presente no ambiente festivo. A festa, 

além de ser um momento de comemoração e exaltação dos atributos do território, é um 

momento de afirmação de desejos, de propostas e de reivindicações territoriais. É um espaço 

de debate público e de visibilizar o que está sendo feito e o que é necessário fazer em nome do 

desenvolvimento do território. Neste sentido, os atores políticos do território posicionam-se 

estrategicamente aproveitando a visibilidade buscada pelos políticos externos e costuram 

negociações futuras, como foi constatado através da 8ª Expocolônia e da 56ª Festa do Arroz. 

Em outra escala, identificamos a negociação em âmbito territorial em que as reivindicações de 

associações e empreendedores locais levadas ao cerimonial de abertura, resultam em 

promessas políticas de ampliação do espaço destinado às festas e feiras municipais, como 

constatamos através da 14ª Festa do Moranguinho e da Cuca. 

Nestes casos, além da visibilidade festiva aliada a visibilidade midiática possível, a 

mediação presencial entre atores do território e representantes de outras esferas externas 

indica empoderar o território para o alcance da expansão dos espaços de debate e negociações 

políticas. Além da mediação com a exterioridade, a festividade promove a mediação com os 

seus, mas que estão distantes em relação à justificação dos sentidos históricos e de heranças, 

especialmente com gerações mais novas (BERGER; LUCKMANN, 1985).  

De acordo com Sodré (2002) todas as culturas possuem mediações simbólicas 

estruturadas a partir da linguagem, das leis, da arte, etc. Neste sentido, consideramos que a 

festa possibilita inúmeras mediações simbólicas, além de possibilitar o compartilhamento do 

espaço físico que faz os externos reconhecer o território com maior adjacência, mesmo que 

seja em um momento extraordinário, é mais próximo do que reconhecê-lo somente pela 



324 
 

mídia, por relatórios ou projetos políticos. A mediação requer estruturas materiais “que se 

consubstanciam em instituições ou formas reguladoras do relacionamento em sociedade. As 

variadas formas de linguagem e as muitas instituições mediadoras [...] investem-se de valores 

[...] mobilizadores da consciência individual e coletiva” (SODRÉ, 2002, p. 21). E as bases 

materiais e marcas representativas acionadas através de uma festividade pode levar a uma 

mobilização e consciência das necessidades do território. 

O acordo em realizar um encontro político subsequente e originado na festividade 

indica que o convívio corpóreo motivado pela comemoração festiva induziu a uma 

mobilização da esfera política que levou à tematização das questões territoriais (MAFRA, 

2006). Desta forma, a festa planejada e executada pelo território integra funções essenciais ao 

desenvolvimento de perspectiva territorial e indica merecer a atenção tanto científica, como 

política, econômica e social diante dos seus processos comunicativos que conduzem as suas 

representações e sentidos. 

Enfim, diante do que definimos como pano de fundo da investigação (CASTELLS, 

2008, 2006, 2002), em relação ao paradigma da tecnologia da informação e sua ligação com a 

economia e a sociedade, consideramos que as festividades, enquanto processo social e 

tecnológico, configuram-se midiatizadamente em busca de objetivos permeados pela lógica de 

mercado, no caso, pelo sistema de acumulação flexível do capital (HARVEY, 2010). A 

informação é a matéria prima da narrativa identitária do território, sendo capaz de construí-la 

até mesmo sem seu referente no ambiente festivo, através dos suportes, materialidades e 

visibilidades comunicativas. 

A lógica de redes foi percebida na construção desta narrativa, estruturada em diversos 

pontos de convergência ou contradição de sentidos. A narrativa em rede e a dinâmica de 

tensionamento e complementação entre seus nós, agrega à identidade territorial caráter 

mutante e flexível, de impossível apreensão denotativa e estática. Assim, a flexibilidade, 

característica basilar do paradigma da informação, acaba por caracterizar também a dinâmica 

da identidade da Quarta Colônia. Sobre a proposta de Castells (2006) em relação aos 

processos de construção identitária, Identidade Legitimadora, Identidade de Resistência e 

Identidade de Projeto, não conseguimos classificar o processo de construção de identidade 

territorial estudado em nenhum destes de forma pontual. Diante disto, como pressupõe 

Castells (2006), consideramos que são inerentes ao processo de construção identitária da 

Quarta Colônia caracterizações das três perspectivas.  

É previsto, teoricamente, que a identidade legitimadora é gerida por instituições 

dominantes que visam racionalizar sua autoridade (CASTELLS, 2006), ou seja, expandir os 
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sentidos que lhe mantenham protagonistas do processo de construção social. A análise 

empírica das festividades da Quarta Colônia, nos leva a compreender que, para classificar 

uma construção identitária como legitimadora, precisamos definir em âmbito escalar quais são 

as instituições dominantes que estão no jogo discursivo em busca de permanência e 

consolidação dos sentidos identitários. Podemos considerar como entidades dominantes no 

território e diante do objeto investigado, o Condesus, logo, os Poderes Executivos, as 

Associações Comerciais e Industriais dos Municípios, a Igreja, geralmente representada pelas 

Comissões Paroquiais e os empreendedores. Das entidades externas que influenciam os 

sentidos e a legitimação identitária, estão as empresas apoiadoras das festividades e os 

representantes das esferas políticas, os quais incorporam aos seus discursos os sentidos 

divulgados pelo Condesus. Entretanto, simultaneamente a esta intenção legitimadora de 

sentidos dominantes, os quais foram previamente descritos em nossas categorias distintivas de 

identidade, há uma disputa interna entre as entidades que detém este poder de construção 

identitária; o que acaba por fragmentar e distender o próprio poder a ponto de tardar a 

legitimação territorial, ou, a diferenciação do território, enquanto conjunto, diante do que lhe é 

externo. Enfim a construção identitária territorial da Quarta Colônia é difusa e paradoxal em 

seu processo. 

Quando tratamos de que é preciso uma concepção escalar para a reflexão diante da 

proposta de Castells (2006), trata-se de situar as relações da construção identitária estudada, 

em um âmbito espacial que localize a posição dos atores sociais na rede narrativa. Se 

ampliássemos o espectro de análise poderíamos incluir entidades externas, como a RBS, por 

exemplo, que é membro da tríplice responsabilidade pela produção do CQC. Assim, em 

relação à identidade de resistência, em âmbito territorial, há disputas internas especialmente 

representadas pelas diferenças entre as descendências étnicas, próprias de cada município; há 

um esforço em se denominar como Quarta Colônia da diversidade e da multietnicidade, 

porém, sempre se busca a diferenciação: somos da Quarta Colônia, mas descendentes de tais 

imigrantes. Esta possível resistência ao grupo Quarta Colônia, não exemplifica a identidade 

de resistência prevista por Castells (2006), a qual se define como a criada por atores em 

condições desvalorizadas. Entretanto, se situarmos o território em uma perspectiva regional, 

estadual ou mesmo nacional, podemos considerá-lo historicamente desfavorecido. Assim, 

seus atores sociais resistem preservando sua tradição, seus saberes e fazeres, porém, não 

resistem à lógica de mercado e midiatizada, ao contrário, buscam incorporá-la às suas 

atuações para fortalecer ou sustentar, contraditoriamente, a sua resistência. A Quarta Colônia 
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adapta-se à lógica global e midiatizada para estabelecer-se, combinando inclusive, sentidos 

ecléticos às peculiaridades do território. 

Caracterizações da identidade de projeto também tecem a construção identitária da 

Quarta Colônia. Pois, os atores sociais do território utilizam os materiais culturais que estão ao 

seu alcance em busca de uma redefinição da sua posição social. Entretanto, esta busca não impetra a 

mudança na estrutura social ou das formas de produção sobre a qual o território se estabelece. 

Consideramos, por exemplo, a materialidade gráfica da 5ª Mostra Gastronômica como uma 

construção identitária de projeto iminente, diante da tematização da gastronomia com outros 

sentidos que a revalorizam e a reposicionam no cenário contemporâneo. Porém, entendemos 

que a identidade de projeto é que a menos reflete o que está curso na Quarta Colônia, pois há 

uma carência de interligação entre as partes que se projetam em fragmentos ainda em âmbitos 

menores que uma perspectiva territorial; e, esta projeção é geralmente ligada ao que uma 

identidade de resistência em esfera territorial tenderia a superar, como o distanciamento 

pautado pelas linhas geográficas municipais.  

Enquanto, a partir de Castells (2006) apreendemos que a identidade tende a resistir, 

legitimar ou mesmo projetar-se diante de um cenário global, a partir de Harvey (2010) 

percebemos que as identidades locais não resistem às relações de mercado pautadas pelo 

sistema de acumulação flexível e tendem a enfraquecer, suas características históricas e 

tradicionais, ao estetizar-se em simulacros. Não alcançamos e não almejamos a classificação 

dos nossos resultados em uma ou em outra destas perspectivas, além de considerarmos que a 

midiatização da tradição, por exemplo, pode ser uma forma de impulsionar uma revalorização 

do passado e novas formas de conhecê-lo e preservá-lo. 

A partir de Harvey (2010) compreendemos que a construção e a afirmação de uma 

identidade precisam apoiar-se em algum ponto da tradição, porém a continuidade histórica, 

diante destas lógicas midiatizadas e de acumulação flexível do capital, torna-se cada vez mais 

difícil para os territórios (HARVEY, 2010). Como afirma o autor, a “tradição é preservada 

com frequência ao ser mercadificada e comercializada como tal”, o que podemos observar nas 

festividades da Quarta Colônia e em suas materialidades comunicativas. Ainda, para o autor, 

“a busca de raízes termina, na pior das hipóteses, sendo produzida e vendida como imagem, 

como um simulacro ou pastiche [...]” (2010, p. 273). Mas, consideramos que a “pior das 

hipóteses”, além de não constituir-se como tal em relação às festividades midiatizadas da 

Quarta Colônia, não se trata de um resultado, ou de uma última alternativa, pois tende a 

desencadear a tematização pública do assunto, além de novas formas de buscar estas raízes e 

também as funcionalidades que estão por trás dos sentidos atuais do território, como a 
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gastronomia, ou seja, todo o processo até a chegada de um prato típico à mesa do visitante. 

Pode ser, sim, narrada uma identidade romantizada a partir de um passado que agora possui 

valor de mercado. Porém a partir deste “passado parcialmente ilusório” (HARVEY, 2010, p. 

273) é possível agregar significação à identidade em uma perspectiva territorial voltada 

simultaneamente para o futuro, seja resistindo, legitimando ou projetando os sentidos 

almejados.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Acerca dos objetivos propostos, consideramos que a tese “IDENTIDADE 

TERRITORIAL E MIDIATIZAÇÃO: OS SENTIDOS IDENTITÁRIOS ACIONADOS 

PELAS FESTIVIDADES DA QUARTA COLÔNIA/RS” alcançou, em sua construção 

teórica e empírica, as respostas aos questionamentos que representam a problemática 

abordada. As festividades da Quarta Colônia/RS são midiatizadas nas duas vias pressupostas, 

ou seja, elas se auto-midiatizam, ao incorporarem em suas ações objetivos de visibilidade e 

reconhecimento através dos meios e materialidades de comunicação; são tematizadas em 

mídias tradicionais e também em processos midiatizados de outras entidades não midiáticas, 

como governo, clubes, etc. Ao serem tematizadas nos processos midiatizados analisados, 

constroem sentidos, entre eles os sentidos de identidade do território em que as festas são 

promovidas. Além dos sentidos comumente difundidos pelo Condesus, como a gastronomia, a 

cultura, a religiosidade, a natureza e as caracterizações étnicas, constatamos que as festas 

também acionam sentidos de ecletismo e de regionalismo como estratégias de ampliação das 

relações de mercado contemporâneas, voltadas para o consumo de suas atratividades, 

produtos e serviços. 

Compreendemos que a identidade territorial da Quarta Colônia é instrumentalizada 

pelas festividades do território em busca de dois objetivos principais. O primeiro objetivo é 

tentar diferenciar o território pelas suas peculiaridades ligadas aos saberes e fazeres, 

especialmente os advindos das configurações da imigração alemã e italiana; este objetivo visa 

ampliar a presença do visitante no ambiente de festa, pois este atua como consumidor destes 

atributos característicos, ou despertar o interesse para a visitação futura nos empreendimentos 

do território. Neste caso, a festa aciona sentidos através das suas visibilidades midiatizadas, 

que podem impulsionar ações que transcendem ao momento festivo, mas sempre com um viés 

ligado ao consumo do território e suas peculiaridades, mesmo que intangíveis, como o 

patrimônio advindo da imigração italiana ou alemã (dialetos, cantos e culinária entre outros); 

ou mesmo às amenidades vinculadas ao patrimônio natural (ar puro, tranquilidade, etc.).   

O segundo objetivo das festividades estrutura-se como um apelo publicitário que visa 

conquistar um grande número de visitantes consumidores para participar do encontro festivo, 

especialmente em atrações de grande porte, próprias da lógica de consumo contemporânea. 
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Assim, são acionados, simultaneamente aos sentidos territoriais, elementos ecléticos e 

representativos de um contexto globalizado, ou seja, constituintes de festas e feiras que 

independem do território em que ocorrem, como os estandes de bebidas, lanches rápidos, 

shows de grupos tchê music e rodeio country. 

Em relação aos sentidos da identidade territorial da Quarta Colônia, a natureza e a 

gastronomia do território estudado parecem ser as categorias distintivas com maior potencial 

para se estabelecerem estrategicamente de forma integrada na construção identitária. Ambas, 

além das suas marcas visíveis atreladas respectivamente, à geografia e aos costumes do 

cotidiano do território, são passíveis de integração nas festividades e possuem forte apelo 

turístico e de mercado, de acordo com a lógica de acumulação flexível, ligada cada vez mais 

ao consumo de bens intangíveis. Nesta oferta, a gastronomia e a natureza estariam interligadas 

à convivialidade própria à qualificação comunitária do território, para adaptar-se à lógica do 

consumo imediato, mas sem perder algumas das características peculiares, dadas, por 

exemplo, pelas mesadas e pelo convívio. Na limitação do convívio durante a refeição, este 

pode ser estendido por outras ações de partilha, como visitas aos pontos turísticos. 

Nossa constatação, acima exposta, deve-se ao posicionamento de Pecqueur (2001), 

utilizado por Carriére e Cazella (2006), ao discutirem as dinâmicas territoriais e suas 

características. Pecqueur (2001 apud CARRIÉRE; CAZELLA, 2006, p. 34) afirma que as 

caracterizações de um território “são múltiplas e sobrepostas, além de impermanentes”. 

Diante disto, constatamos que até o visitante chegar ao ambiente festivo, ele percorre um 

caminho no território permeado por elementos distintivos de identidade, mas que estão 

inativos na narrativa identitária. Por isso, a narrativa não alcança a plenitude de suas 

potencialidades enquanto estratégia. Os limites entre as categorias distintivas que 

propusemos, a partir destes autores, não têm seus contornos nítidos, nem na teoria e ainda 

menos na realidade empírica. O ideal, então, seria a ativação de recursos adormecidos ou, 

como define Pecqueur (2006), latentes ou virtuais para compor de forma mais explícita a 

construção da identidade territorial. A natureza é ativada, mas ainda tem elementos latentes, 

da mesma forma que a cultura, através da arquitetura, ou mesmo do cultivo e/ou manufatura 

de produtos utilizados em pratos típicos, como o arroz e o morango, utilizados no risoto e nas 

tortas, as quais poderiam servir para visitas de campo, explicativas e educativas. 

Esta tese foi uma relação dialógica reflexiva entre a investigação teórica e empírica 

desde o seu princípio, e, a cada nova textualidade construída, seus laços se estabeleciam mais 

claramente. A festividade, na complexidade do seu ambiente presencial, foi aos poucos sendo 

desvelada e relacionada com os processos comunicativos que empreendem, tendo a sua 
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observação empírica grande impulso a partir do atendimento das críticas construtivas 

recebidas na qualificação do projeto de tese. Ao afirmarmos isto, podemos relembrar que 

elaboramos quatro capítulos teóricos e cinco capítulos que resultaram do cruzamento teórico-

empírico. Esta distribuição não foi ao acaso e retrata ganhos e dificuldades em nosso 

percurso, especialmente em relação à problemática teórica.  

Em relação às noções teóricas e a sua intersecção, destacamos dois desafios presentes 

em todo o itinerário investigativo. O primeiro foi a compreensão cruzada de noções teóricas 

tão fugidias como identidade, midiatização e festividade. Todos os termos são descritos, nas 

referências teóricas que utilizamos, pela sua complexidade, pela dificuldade de apreensão, de 

definição, pela instabilidade e mutação que sofrem constantemente. A intersecção teórica que 

nosso repertório de pesquisadora, aliado às experiências pessoais, alcançou, foi o postulado 

teórico proposto no início do capítulo acerca da metodologia. Consideramos o postulado 

como um êxito diante da fluidez das noções, dos prazos e exigências próprias à conclusão de 

um Doutorado.  Se considerarmos o significado de uma tese como um estudo científico de 

tema delimitado, elaborado com base em investigação original e que contribua para a 

especialidade em tela (MDT, 2010), neste caso a relação entre extensão rural e comunicação 

social, acreditamos ter alcançado este patamar. Entretanto, consideramos que o nosso estudo 

se trata, sobretudo, de um vir a ser teórico. 

Como ressaltamos no princípio deste trabalho, nossa proposta investigativa é situada 

histórica e socialmente. Assim, sua continuidade e avanço é nosso interesse, para além desta 

etapa de doutoramento, visto que a construção almejada tende a levar anos de idas e vindas 

teóricas e empíricas até o alcance de um substrato com maior aplicabilidade no campo de 

estudo, especialmente sobre a comunicação social vinculada aos estudos de identidade 

territorial e desenvolvimento. Há inquietações sobre esta proposta que levarão à continuidade 

da pesquisa sobre esta intersecção tão relevante para os estudos sobre desenvolvimento 

territorial, pois todos os povos e seus territórios comunicam-se, promovem suas festas e, 

através delas, de forma estratégica ou não, no cenário midiatizado, constroem sua identidade. 

O segundo desafio deve-se à existência de poucas referências teóricas sobre identidade 

territorial, apesar de já percebermos um movimento para superar estas lacunas. Hoje, ouvimos 

desde os bancos acadêmicos, os congressos científicos e mesmo nas agendas governamentais, 

que a perspectiva do desenvolvimento contemporâneo é a perspectiva territorial. Entretanto, 

há etapas a serem superadas e a construção teórica acerca da identidade territorial é uma 

delas. Em primeiro, não há teorias que problematizem e autonomizem, relativamente, a noção 

de identidade territorial; o que há são cruzamentos de variados pressupostos teóricos advindos 
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das mais diferentes áreas, como sociologia, geografia, antropologia, turismo, etc., aplicados 

em análises empíricas contextuais específicas. Além disto, há uma lacuna entre a retórica e 

sua aplicabilidade nos estudos territoriais. Acreditamos que, como afirmou Abramovay em 

2007, ainda carecemos de uma teoria para o estudo das interações na perspectiva territorial; 

logo, se a identidade territorial constrói o território e é construída pelas relações sociais que 

estruturam seus elementos tangíveis e intangíveis, bem como sua possível organização 

estratégica adaptada a uma perspectiva midiatizada, a noção de identidade territorial precisa 

de mais atenção teórica para a superação destes desafios.  

A problematização teórica da identidade territorial está em curso, e nosso trabalho, 

inserido no Grupo de Pesquisa Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Rural do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pode refletir isto. Mas, 

entendemos que a carência não é totalmente sanada pelas noções reconhecidamente 

importantes para o estudo das identidades nacionais, de grupos sociais ou de indivíduos 

(CASTELLS, 2006; HALL, 2000, WOODWARD, 2009); ou mesmo no cruzamento das 

propostas teóricas mais específicas sobre identidade territorial direcionadas à análises 

empíricas específicas (ESPEIORIN; POZENATO, 2010; FROEHLICH; VENDRUSCOLO, 

2008; FROEHLICH; DULLIUS; VENDRUSCOLO, 2010; VENDRUSCOLO, 2009; 

(WANDSCHEER; SOUZA, 2010), ou ainda pela ancoragem em estudos que analisam o 

território (HAESBAERT, 2002; RÜCKERT, 2010). Compreendemos que a perspectiva do 

desenvolvimento territorial requer uma teorização sobre identidade territorial, não com a 

pretensão de sua essência, mas como o vínculo entre os seus elementos e processos. Aliada ao 

avanço da intersecção entre identidade territorial, midiatização e festividades, este seria um 

dos objetivos indicados para novos estudos na área, o qual, a nosso ver, contribuiria 

significativamente para o avanço dos estudos territoriais.  

Em uma teoria sobre identidade territorial, a festa seria um tipo de estratégia para 

conduzir comunicativamente os atributos tangíveis e intangíveis diante de um processo de 

desenvolvimento territorial. As festividades organizam a identidade territorial através dos seus 

suportes e materialidades comunicativas, e, de certa forma, podemos considerar que a 

identidade territorial influencia, recursivamente, as festividades e seus contornos. 

Constatamos, em complemento, que além das materialidades delimitadas neste estudo, que o 

ambiente festivo possui elementos que promovem efeitos sensoriais relevantes em seus 

participantes. As festas, além de medium, em uma perspectiva contemporânea, são 

multimídias em sua essência e acionam a imagem, o som, o texto e, ainda, o olfato. O 

potencial comunicativo de uma festa para a construção de identidade territorial é maior do que 
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pressupomos no início deste estudo. Entretanto, cabe a outras áreas científicas a abordagem 

destes outros suportes intangíveis e subjetivos, especialmente diante de sentimentos de 

pertença, pela memória e pelas emoções que são capazes de desencadear.  

A partir da combinação das técnicas de pesquisas desenvolvidas, podemos constatar 

que a midiatização, da mesma forma que a apropriação das tecnologias de informação e 

comunicação não ocorre de forma homogênea e generalizada em todos os territórios e, mais 

do que isto, não é homogênea nos diferentes processos sociais dentro do mesmo território. 

Neste sentido, aprendemos, nesta caminhada, a relativizar a incidência tecnológica enquanto 

suporte e alcançamos a sensibilidade para reconhecer tal incidência, vinculada aos valores 

globais de mercado, como uma ambiência (HARVEY, 2010; SODRÉ, 2002), a qual mesmo 

sem cifras declaradas ou tecnologias em punho condiciona os relacionamentos sociais nos 

territóriosmais longínquos das metrópoles já acostumadas com esta lógica. Fato que só vem a 

apontar o quanto estão fugidias as supostas fronteiras entre o rural- urbano, e quanto dos seus 

cruzamentos são imperceptíveis ao olhar corriqueiro de muitos que buscam a tradição, o 

passado ou o cheiro “de mato” e “de pelego”, para rememorar a velha infância através de 

ingressos para cenários e shows espetacularizados nas festividades contemporâneas.  

O alcance da percepção dos sentidos e processos buscados e também a extrapolação 

do que se procurava, denota a propriedade do caminho metodológico escolhido. Ao mesmo 

tempo, ao relermos este trabalho para pontuarmos, nestas considerações finais os aspectos 

relevantes para nós diante de todo o percurso, percebemos também o quanto deixamos de 

mostrar e o quanto este estudo gera mais inquietações do que conclusões. Até mesmo o termo 

dado a esta seção do trabalho científico, “conclusão”, passa a ser inadequado para tamanha 

complexidade da realidade social e da temática estudada. 

Tentaremos demonstrar tal fluidez, que angustia em certa medida, o caminho de 

pesquisador nas ciências sociais, a partir da seguinte informação: quatros dias após o 

encerramento da nossa amostra de pesquisa fomos informados pelo próprio Caderno Quarta 

Colônia, que a edição nº 255, de 4 de novembro de 2011, foi a última edição publicada. 

Diante disto, um novo processo de construção identitária da Quarta Colônia já está em curso, 

visto que o CQC era o principal meio de comunicação com um fluxo que partia do território 

em direção a uma multiplicidade de pessoas externas a ele.  

Não sabemos as razões pontuais do fim do CQC, mas independente delas, mais uma 

vez a mídia condicionará a construção identitária, neste caso, pela sua ausência ou 

transformação. Além disto, a partir deste acontecimento vislumbramos o claro cruzamento 

entre as premissas do interacionismo simbólico e os meios de comunicação como 
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constituintes do social. A mudança tanto nos comportamentos como nos meios podem mudar 

o rumo da sociedade, das suas relações e da sua identidade. Com um olhar previsível, 

vislumbramos o que poderia ser incorporado, implantado aperfeiçoado, nas formas 

comunicativas que constroem a identidade, até mesmo em relação ao próprio CQC. 

Acreditamos o CQC foi extinto devido a pressões e interesses em jogo, próprios à esfera 

midiática e seu funcionamento mercadológico; diante disto, somos levados a um futuro breve 

que reflita sobre desincorporação e exclusão (transformação?) diante das materialidades e 

suportes que já estavam em curso na construção identitária.Quem sabe um CQC Digital não 

acione os sentidos do território de forma autônoma e com um custo financeiro mais acessível 

aos Poderes Executivos envolvidos? 

Nós fomos condicionados pela lógica midiatizada? Certamente sim, pois estudiosos e 

até mesmos os mais reconhecidos cientistas, todos, são partes da mesma sociedade em que 

existe a Quarta Colônia e os seus processos sociais e comunicativos. Como pressupõe Braga 

(2006), a crítica e o estudo da mídia não é uma atividade metafísica extra-humana, é uma 

crítica da sociedade, feita pela sociedade, ou um estudo da sociedade feito pela sociedade. 

Somos atores sociais do contexto investigado. Assim, consideramos que o nosso estudo 

também pode intervir na rede da realidade empírica e nos próximos encaminhamentos desta 

interação simbólica midiatizada de construção social da identidade territorial da Quarta 

Colônia; da mesma forma que, possivelmente, tenha influenciado o contexto no decorrer 

destes 10 meses de observação participante.  

Enfim, consideramos o fato como uma boa oportunidade para o território repensar 

suas formas de comunicar e impulsionar uma atuação protagonista em novos meios e suportes 

já disponíveis e ainda não explorados em suas potencialidades, como a internet. As 

festividades e seus promotores possuem repertório para tal apropriação e para o 

empreendimento de autonomia comunicativa em maior escala que o ambiente festivo. 

A objetividade exigida, e difícil de ser alcançada em um trabalho científico como uma 

tese, faz com que o pesquisador guarde consigo um turbilhão de emoções advindas dos 

depoimentos, dos anseios, do sofrimento, das conquistas, das alegrias e dos sonhos 

expressados pelas pessoas com as quais convivemos e pelos caminhos e ambientes que 

trilhamos. Porém, não há espaço em um relato científico para estas riquezas que também 

podem indicar o quanto é relevante o trabalho desenvolvido para a formação de um Doutor e 

de que forma isto contribui, além de constatações teóricas e empíricas, para o campo 

científico. Por isso, neste último parágrafo, queremos registrar, de forma breve, que este 
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trabalho é representado por três marcas indissociáveis em todo o percurso metodológico: 

superação, persistência e gratidão.  

Os sentidos que permeiam estas marcas indicam a superação diante da necessidade de 

apropriação, em dois anos e meio, de toda uma perspectiva teórica e de extensão incomum à 

caminhada de acadêmica e de pesquisadora, diante da formação pregressa da autora ser em 

Comunicação Social. A persistência deve-se ao fato de termos acreditado, desde a entrevista 

de seleção ao Doutorado e ao defendermos o projeto que resultou nesta tese, na interface entre 

a Extensão Rural e a Comunicação Social, para além da disseminação de informações, mesmo 

quando a descrença permeava teorias ou discussões em sala de aula, que consideravam esta 

intersecção como uma utopia do desenvolvimento. E gratidão, aos que acreditaram no projeto 

e aos que contribuíram com sua atenção, auxiliando-nos a demostrar que é possível, mesmo 

com todos os desafios encontrados, o diálogo entre as áreas, em especial, na construção da 

identidade territorial em nome do desenvolvimento. Enfim, já projetamos novos 

investimentos intelectuais na teimosia por este andar junto. 
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