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     Esta pesquisa busca refletir o espaço destinado 

pelos impressos de Caxias do Sul no ano de 1982 

para projetos culturais como: o Cio da Terra, Projeto 

Pixinguinha e Festa da Uva. Para assim auxiliar na 

hipótese de que os jornais desta referida época nesta 

cidade tinham um caráter de tradição e 

conservadorismo italiano. Além de analisar o 

contexto político da época na região demonstrado 

pelas edições deste ano do periódico. 

      

 Será abordada analisado periódicos 

como fonte de informação e formador de opinião dos 

leitores, terá como base teórica a obra “Síntese de 

História da Cultura Brasileira” de Nelson Wenerck 

Sodré e a obra “A interpretação das Culturas” de 

Clifford Geertz. Juntamente a análise de tais autores, 

a revisão bibliográfica sobre o contexto de 

redemocratização. 
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  Esta pesquisa ainda está longe de ter um 

fim, portanto nossos resultados ainda são parciais. Porém 

no decorrer da mesma foi possível entender como a 

imprensa conseguiu e ainda consegue envolver uma 

população inteira para a realização de seus interesses e 

tornar mais ou menos importante um determinado feito 

cultural na cidade, assim como sua importância na 

construção de identidades, inclusive culturais. Portanto, é 

necessário a reflexão sobre a presença ou não de 

movimentos culturais locais e por quê, a ênfase recai sobre 

ações culturais de cunho mais tradicional. 

 No decorrer desta pesquisa foi possível perceber a classificação de matérias feitas pela edição do periódico 

onde é evidente que o espaço denominado “Cultura” focava  principalmente a Festa da Uva, que havia ocorrido no ano 

anterior, sendo que os projetos alternativos propostos pela Universidade de Caxias do Sul ocupavam um lugar mais 

central no catalogo. 

 Foi possível perceber que a tradição desta cidade foi considerada mais “importante” do que os projetos 

vindos de fora da região. Em questão de espaço era notável a falta do mesmo para os projetos como Pixinguinha e Cio da 

Terra, reservados a quase classificados no caderno denominado como sete dias ou nas paginas reservadas como cultura 

da cidade, em contrapartida as paginas reservadas a Festa da Uva foram inúmeras, reservando inclusive espaços para 

os cartazes e atrações da mesma, assim como os anúncios dos preparativos desta. 

 Nestes espaços reservados foi possível perceber como a ação “forasteira” se deu de forma tímida em uma 

região tão tradicionalista, quase totalmente italiana, inclusive frisando a participação de autoridades políticas, como a 

visita do vice presidente da republica Aureliano Chaves a Festa, como que sempre puxando a população para a mesma 

visão de sempre sem grande ampliação para os grandes projetos que foram Pixinguinha e Cio da Terra. 

Atividade voluntária 

em pesquisa.  

Discussão 
 

 Com este trabalho é demonstrado às 

mudanças ocorridas, bem como as permanências, no 

mesmo periódico, quando se trata de cultura, sendo 

possível hoje observar um aumento significativo dos 

anúncios de tais projetos bem como as comemorações dos 

projetos passados. Se feito uma analise com os periódicos 

atuais, da mesma rede de jornais de 1980, ainda é possível 

perceber essa busca pelas raízes italianas na parte 

destinada a cultura, bem como na demonstração das 

famílias tradicionais caxienses nas colunas sociais assim 

como na época escolhida para esta pesquisa.  

 Vemos como tal destinação de espaço se 

dava de acordo com os interesses da população que 

“comandava” Caxias do Sul na dita época e como até hoje 

tal população ainda aparece nos dias que precedem a 

Festa da Uva. 

 


