
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 1 

 
 

A casa da vovó na TV: representação televisiva de uma matriz identitária1 
 
 
Adriana Stürmer2  
Profa. Dra. Ada Cristina Machado da Silveira3 
 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
 
 
Resumo 
 
Este trabalho busca observar elementos da representação de uma identidade étnica em 
um programa televisivo. A região de cobertura da emissora pertencente à Rede Brasil 
Sul de Comunicação que o produz e veicula é profundamente marcada pela imigração 
alemã. O programa aborda a preservação do patrimônio arquitetônico regional, ao 
mesmo tempo em que evidencia referenciais culturais de uma comunidade imaginada a 
partir da história da colonização da região. Busca-se observar a construção da 
identidade étnica e os elementos capturados nessa tarefa.  
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Introdução 

 

Este estudo pretende trazer acréscimos para os trabalhos já realizados sobre as 

emissoras de televisão regionais, em especial a Rede Brasil Sul de Comunicações - RBS, 

e seu papel na apropriação, na configuração e na consagração de identidades locais. O 

trabalho pretende começar a preencher uma lacuna no que diz respeito às diversas 

identidades do sul do Brasil que, de diferentes formas, fazem-se presentes através de 

representações midiáticas locais. Especificamente neste estudo, estará em foco a 

identidade étnica alemã na região de Santa Cruz do Sul (estado do Rio Grande do Sul), 

que recebe o sinal da RBS TV Vales do Rio Pardo e Taquari (VRPT), emissora 

pertencente à rede RBS TV, afiliada da Rede Globo.  

O município de Santa Cruz do Sul, localizado a 150 quilômetros de Porto 

Alegre, é marcado pela atuação de indústrias fumageiras transnacionais4. Trata-se do 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Seminário de Temas Livres em Comunicação. 
2 Graduada em Comunicação Social e mestranda em Comunicação Midiática pela Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) – adrianasturmer@yahoo.com.br. 
3 Professora adjunta do Departamento de Ciências da Comunicação e coordenadora do Mestrado em Comunicação 
Midiática da UFSM. Mestre em Extensão Rural e Magister e Doutora em Jornalismo pela Universitat Autónoma de 
Barcelona, lidera o Grupo de Pesquisa Comunicação, Identidades e Fronteiras – adamach@ccsh.ufsm.br. 
4 No parque industrial da cidade estão instaladas sete grandes empresas transnacionais, entre elas as conhecidas 
Phillip Morris,Souza Cruz, Alliance One International e Universal Leaf Tabacos. 
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oitavo município do estado de acordo com o Produto Interno Bruto (PIB) total, o 

segundo em arrecadação de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o sexto em 

arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Rio 

Grande do Sul. A população do município aproxima-se dos 118 mil habitantes. Destes, 

cerca de 88% vivem na zona urbana. Estas características colocam Santa Cruz do Sul e 

região no fluxo da globalização. 

Este trabalho busca observar elementos da representação da identidade étnica 

presente no município em um programa televisivo exibido nos intervalos comerciais da 

RBS TV VRPT. O programa aborda a preservação do patrimônio arquitetônico regional, 

ao mesmo tempo em que evidencia referenciais culturais de uma comunidade 

imaginada a partir de uma história de colonização marcada pela imigração alemã.  

Segue-se a lógica dos estudos culturais, em que a pesquisa de comunicação se dá 

no espaço composto pela produção, circulação e consumo da cultura midiática: “os 

estudos culturais estão interessados nas relações entre textos, grupos sociais e 

contextos” (Jacks; Escosteguy, 2005). As mensagens dos meios de comunicação são 

tomadas como discursos estruturados que tornam-se relevantes para a audiência na 

medida em que estejam de acordo com suas práticas culturais e sociais.  

Assim, é do cotidiano da comunidade regional e de seus referenciais identitários 

que o programa estudado parece capturar seu conteúdo e sua substância. No movimento 

de interação entre a recepção e a produção, a audiência é, ao mesmo tempo, receptora e 

parte do produto cultural: com efeito, a oferta de casas para aparecer no programa por 

parte da população é tão alta que não há como dar conta dela. Por esse motivo, este 

trabalho está inicialmente voltado para a observação dos elementos que são capturados 

pela produção de forma a proporcionar a identificação da audiência a tal ponto que esta 

deseje, efetivamente, fazer parte do programa.  

Parte-se do princípio de que a produção desse programa atende à necessidade da 

RBS TV VRPT de localizar seu conteúdo. Nessa direção, o trabalho inicia abordando a 

questão da “regionalização de conteúdos” da programação televisiva em relação à noção 

de comunidades imaginadas, de Anderson (2003), tendo em vista que essas 

comunidades mantêm uma perspectiva de comunhão mesmo que os membros não se 

conheçam. Pressupõe-se que a produção televisiva cria condições para essa conexão 

imaginada, produzindo laços invisíveis entre os espectadores. A representação televisiva 

ao mesmo tempo dinamiza e consolida as identidades no interior das comunidades 

imaginadas. 

Tomando como pressuposto que a televisão é instância de consagração das 
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identidades culturais, passa-se à abordagem desse meio de comunicação em sua relação 

com as identidades étnicas, uma vez que o sul do Brasil é marcado pelo 

multiculturalismo. Nesse momento do trabalho, interessa evidenciar aspectos de uma 

comunidade de origem germânica que resiste, de forma imaginada, 150 anos depois da 

chegada dos primeiros imigrantes ao interior do estado do Rio Grande do Sul.   

O terceiro momento destaca a relação entre a televisão e a continuidade cultural, 

a manutenção e a renovação das tradições. Destaca-se o papel fundamental das 

representações midiáticas na fixação e na difusão da memória.   

Para concluir o trabalho, foram analisadas três edições do programa televisivo já 

mencionado, procurando verificar as marcas principais da representação identitária 

constituinte da comunidade imaginada da região. 

  

 

 Televisão e Comunidade Imaginada 

 A televisão, mais do que um meio técnico de comunicação, deve ser entendida 

como uma parte orgânica da sociedade e também da cultura contemporâneas (Jacks, 

1999). Como parte do cotidiano de pessoas no mundo inteiro, ela precisa ser analisada a 

partir das inter-relações que mantém com os diversos contextos socioculturais onde está 

inserida e tendo em vista suas variadas configurações.  

No Brasil, apesar da penetração massiva das redes de televisão, as audiências 

mantêm, em diferentes regiões do país, suas culturas regionais, de certa forma 

distanciadas do universo retratado por essas redes. 

  Na perspectiva do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos5, a produção, a 

circulação e o consumo dos produtos culturais podem ser representados em um circuito 

em que cada um dos momentos depende dos outros e, ao mesmo tempo, é indispensável 

para o todo. Cada um desses momentos tem formas características, e quando se está 

localizado em um dos pontos, não se vê, necessariamente, o que acontece no outro 

ponto (Johnson, 1999). Martin-Barbero considera um risco desligar o estudo da 

recepção dos processos de produção, isolando cada um desses âmbitos em sua própria 

lógica e em suas próprias disciplinas: “eu não poderia compreender o que faz o receptor, 

sem levar em conta o que se passa na economia da produção, a maneira como a 

produção se organiza e se programa, como e por que pesquisar as expectativas do 

receptor” (Martín-Barbero, 1995, p. 55).  

                                                 
5 Centre for Contemporary Cultural Studies  (CCCS). Criado por Richard Hoggart em 1964 na Universidade de 
Birmingham, Inglaterra.  
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No âmbito da produção, os produtores culturais buscam apropriar-se de questões 

de suas audiências que, imaginam, irão gerar reconhecimento ou identificação ao refletir 

ou representar a identidade desses grupos, conquistando, assim, simpatia e credibilidade 

naqueles receptores – e conseqüentemente, anunciantes e patrocinadores. É importante 

lembrar que os produtores culturais fazem, também, parte da comunidade, e as relações 

sociais que estabelecem são uma espécie de material bruto para a produção cultural. 

Nesse sentido, a instância da recepção fornece sempre novos elementos a serem 

apropriados pelas produções culturais. Dentro de seus limites, tomam parte da 

produção. 

A produção televisiva procura atender à política de regionalização de conteúdos 

em programas que buscam alcançar os receptores das comunidades nas quais estão 

inseridas. Nessa direção, a rede RBS TV não pode ser vista como uma instituição com 

foco unificado: com suas 11 emissoras espalhadas pelo interior do estado6, ela precisa 

seccionar-se para encontrar identificação com suas mais diferentes audiências, porque é 

no espaço local, nas famílias e nas comunidades, que as pessoas vivem seu cotidiano, 

ainda que na atualidade a informação e o tempo sejam globais.  

O diretor da rede RBS TV, Nelson Pacheco Sirotsky, tem manifestado que a 

comunidade gaúcha e as diversas comunidades espalhadas pelo estado continuarão 

tendo seu espaço7: “Vamos continuar na televisão em parceria com a Rede Globo, mas 

ampliando sempre o localismo, que é a marca da RBS” (citado em Schirmer, 2002, p. 

189).  

 Souza indica que cerca de 80% da receita da rede RBS TV vem do cliente local e 

apenas 20% do anunciante estadual. As emissoras do interior (inclusive as do estado de 

Santa Catarina) dividem o mercado publicitário em “fatias” (Souza, 1999). Para 

conquistar sua fatia, cada emissora precisa, em primeiro lugar, conquistar a audiência da 

comunidade8 que atinge. 

 O conceito de comunidades imaginadas, proposto por Benedict Anderson 

(2003), parece pertinente na análise de como se dá a regionalização de conteúdo da rede 

RBS TV, ainda que o autor o tenha relacionado mais à idéia de nação9. Anderson sugere 

                                                 
6 Além da emissora de Porto Alegre, que é a cabeça de rede da RBS TV no Rio Grande do Sul, a rede tem emissoras 
que produzem conteúdos locais nos seguintes municípios do estado do Rio Grande do Sul: Bagé, Caxias do Sul, Cruz 
Alta, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana. 
7 A rede RBS TV, além de exibir fatos do estado em seus telejornais (durante os quais está garantido um bloco local 
para as emissoras do interior do Rio Grande do Sul), ainda produz programas especiais que resgatam aspectos 
históricos, culturais e artísticos do estado. 
8 Pode-se classificar como “comunidade” o grupo que vive em certo espaço geográfico, divide os mesmos objetivos e 
realidade e identifica-se com experiências semelhantes (Souza, 1999).  
9 O termo “nação” tem o sentido de um grupo de pessoas ligadas pela ascendência, língua ou história compartilhadas 
a ponto de formarem um povo distinto (Matory, 1999).  
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que as comunidades não se distinguem por sua falsidade ou autenticidade, mas sim pela 

forma como são imaginadas (Anderson, 2003). O autor as classifica como imaginadas 

porque mesmo que os membros dessas comunidades não se conheçam, mantêm uma 

perspectiva de comunhão, de conexão. Appadurai, citado por França (2002) entende que 

a mídia, por ter um sentido experiencial, prático e ao alcance de todos, cria condições 

para essa comunhão, à medida que produz laços invisíveis entre os espectadores. 

Interessa lembrar que, ao mesmo tempo em que as comunidades se auto-

imaginam, também os produtores culturais concebem sua audiência de forma 

imaginada: os produtos culturais são produzidos para uma comunidade que é também 

imaginada por seus produtores. 

 

 

 Televisão e Identidade Étnica 

 Se a televisão é tomada como instância de consagração das identidades culturais 

e, ao mesmo tempo, uma fonte para o imaginário das pessoas, é necessário considerar 

que “a distinção entre tema e sua representação tende cada vez mais a permanecer 

dissolvida nas condições técnicas contemporâneas” (Silveira, 2004, p. 7). Os recursos 

da televisão  

permitem enlaçar representação e realidade com inédita 
instantaneidade, aprofundando sua própria concepção de espaço 
tempo. A dilatação da aderência televisiva teve a fortuna de chegar até 
o ponto de que o espectador já não distingue mais os limites entre o 
real e sua representação televisionada”(Silveira, 2004, p. 7).  

 

 As identidades étnicas, no Brasil, têm grande relevância na constituição de 

identidades regionais. A identidade étnica é utilizada como forma de estabelecer os 

limites do grupo e de reforçar sua solidariedade. São as diferenças culturais eleitas pelos 

atores que determinam o conteúdo da identidade dos grupos étnicos: “alguns traços 

culturais são utilizados pelos atores como emblemas de diferenças, outros são 

ignorados, e, em alguns relacionamentos, diferenças radicais são minimizadas e 

negadas” (Barth, 1998, p. 194). Esses traços culturais eleitos pelos grupos étnicos como 

diferenciais são também abordados pelas emissoras da rede RBS TV em seus 

programas10.  

 As regiões de Caxias do Sul (em que predomina a incidência de descendentes de 

italianos), de Santa Cruz do Sul (marcada pela descendência alemã) são exemplos de 
                                                 
10 Algumas etnias já tiveram espaço em programas da rede RBS TV. Segundo relata Hinerasky (2004), houve 
programas sobre os alemães, por exemplo, em janeiro de 1987 e em 1990, dentro da série Etnias, em um contexto que 
mostrava a pluralidade étnico-cultural do Rio Grande do Sul.  
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comunidades imaginadas no sentido étnico. As emissoras da rede RBS TV dessas 

regiões, com efeito, têm papel ativo no processo contínuo de auto-imaginação dessas 

comunidades, ao mesmo tempo apropriando-se de seus valores e reforçando suas 

identidades.  

 Para este trabalho, considera-se especificamente a RBS TV Vales do Rio Pardo e 

Taquari (VRPT), sediada em Santa Cruz do Sul/RS, município que baseia sua 

identidade na colonização alemã, iniciada em 1849, quando, no plano internacional, a 

emigração tornou-se uma alternativa diante do quadro de desemprego e de outras 

dificuldades enfrentadas pela maior parte dos países europeus (Silveira, 1997, p.42).  

 O núcleo colonial de Santa Cruz do Sul foi criado pelo governo provincial em 

1849. A população da Colônia de Santa Cruz, que em 1849 era de 12 imigrantes11, em 

1859 já contava com 2.723 pessoas (Krause, 2002). Um ano antes, em 1858, o viajante 

Avé-Lallement andou pelo sul do Brasil e afirmou que naquele ano havia em Porto 

Alegre cerca de 3 mil alemães (de um total de 20 mil habitantes). O viajante relatou que 

essa comunidade vivia “à parte da cultura nacional, com valores, normas, pautas de 

comportamento mais próximos da Alemanha do que do Brasil” (citado por Caparelli, 

1986, p. 88).  

 Algumas histórias dos imigrantes alemães e de seus descendentes estão no livro 

Fragmentos de vida, lançado pela Editora da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(Edunisc) em 1999, em comemoração aos 150 anos de colonização12. Essa publicação 

ajuda a entender alguns elementos da comunidade imaginada abordada neste trabalho. 

O conjunto de vinte crônicas registra “o quanto foram capazes de lutar, de sofrer, de 

construir esses homens fortes e essas mulheres audaciosas que nos antecederam” 

(Schneider, 1999, na Apresentação).   

 Na obra, de modo geral, os colonizadores são retratados como pessoas 

trabalhadoras, solidárias, corajosas, heróicas, que enfrentaram muitas dificuldades mas 

que, com muito trabalho e força de vontade, fizeram da região que ela é hoje.  

 A identidade étnica em questão pode ser considerada como um produto de uma 

matriz originada em um local distante – a Europa – e marca de um grupo étnico 

específico que, ao chegar ao Brasil, fixou raízes e procurou manter presentes suas 

tradições, crenças e valores. Ainda que, hoje, os cidadãos santa-cruzenses sejam 

efetivamente brasileiros, carregam consigo a marca de sua ascendência e cultivam seu 

                                                 
11 Entre os fundadores da colônia, apenas um provinha da Prússia; os demais, todos da Silésia. Dois eram moleiros e 
os restantes (adultos), lavradores. Eram sete católicos e cinco evangélicos. (Krause, 2002). 
12 É importante citar esse conjunto de crônicas porque elas retratam boa parte do imaginário dos santa-cruzenses 
relativamente aos imigrantes e seus descendentes. Estes estão representados, na obra, em consonância com uma 
identidade cultivada no município , desde seu passado de sofrimento e conquistas.  
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pertencimento àquela matriz européia.  

 A esse respeito, vale citar o estudo realizado por Jens Schneider (2004), 

pesquisador da Universidade de Bremen, Alemanha. Schneider realizou uma pesquisa 

de aproximadamente quatro anos sobre identidade nacional na Alemanha e no Brasil. 

Uma de suas constatações foi que os discursos dos grupos entrevistados coadunavam-

se, tanto no Brasil quanto na Alemanha, com os critérios oficiais de definição da 

nacionalidade. Assim, enquanto no Brasil os entrevistados disseram que eram 

brasileiros porque aqui haviam nascido (na legislação, o princípio de jus soli, ou direito 

de solo, em que a pessoa tem a nacionalidade do país onde nasceu), na Alemanha os 

entrevistados disseram que eram alemães porque eram filhos e netos de alemães (na 

legislação alemã, vigora o princípio de jus sanguinis, ou direito de sangue, em que a 

nacionalidade é herdada dos pais ou dos ascendentes). Os alemães também confirmaram 

seu “pertencimento” alemão ao responder que continuariam sendo alemães se, filhos 

dos mesmos pais, tivessem nascido em outro país.  

 Essa noção, marca da identidade alemã na atualidade, parece ser também uma 

marca dos alemães que escolheram o Brasil para viver: estes transmitiram aos seus 

filhos e netos que, mesmo nascendo em outra terra, continuam tendo sua base na 

identidade alemã, em função de sua ascendência. Assim, 150 anos depois da chegada 

dos primeiros imigrantes, mantém-se essa comunidade alemã, imaginada, baseada em 

características consideradas típicas, em reconstruções históricas da colonização e na 

afirmação das diferenças em relação a povos de outras ascendências.  

 

 

Televisão e Memória 

 Os grupos étnicos têm a capacidade de manter sua identidade por meio de uma 

fidelidade a certos “acontecimentos fundadores”. A memória histórica sobre a qual um 

grupo baseia sua identidade presente pode “nutrir-se de lembranças de um passado 

prestigioso ou ser apenas a da dominação e do sofrimento compartilhados” (Poutignat; 

Streiff-Fenart, 1998, p. 165). 

 A continuidade com o passado é sempre estabelecida por processos criativos. 

Por esses processos, “as tradições são desalojadas de lugares particulares e 

reimplantadas em contextos práticos da vida diária, embora agora de forma a religar as 

tradições a novos tipos de unidade espacial” (Thompson, 2002, p. 174). Diz o autor, 

relativamente ao que descreve como a busca de raízes: “O apelo às raízes pretende 

oferecer uma maneira de recuperar e, na verdade, inventar tradições que reconectem os 
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indivíduos aos lugares de origem (reais ou imaginários)” (Thompson, 2002, p. 179). 

 Quando as pessoas se mudam de uma parte do mundo para outra, carregam 

consigo os valores e crenças que fazem parte de suas tradições. Estas, conforme 

Thompson (2002), gradualmente sofrem alterações, à medida que se afastam dos 

contextos originais e se entrelaçam com os conteúdos simbólicos das novas 

circunstâncias. Nesse sentido: 

A mídia fornece os meios de sustentar a continuidade cultural, apesar 
do deslocamento espacial, e de renovar a tradição em novos e diversos 
contextos através da apropriação das formas simbólicas mediadas. Por 
isso os meios de comunicação desempenham um papel importante na 
manutenção e no renovamento da tradição entre os migrantes e grupos 
deslocados (Thompson, 2002, p. 178).  

 

 Para Silveira (2004, p. 2), uma forma determinante de fixar e difundir a memória 

ocorre através das representações midiáticas. Estas “atuam na fixação da memória para 

trazê- la a nossa presença através de suportes tecnológicos”. Sem as representações, e na 

ausência de certos fragmentos do passado, conhecimentos estariam perdidos: nesse 

sentido, “a memória se subordina às representações”. Elas “tanto buscam substituir a 

presença na ausência como recuperar e instaurar uma ordem vinda do passado” 

(Silveira, 2004, p. 6). As representações atuam na atualização da memória, na 

atualização de conteúdos subtraídos do contexto original (Silveira, 2001).  

Pode-se dizer que as representações permitem a difusão das identidades nas 

indústrias culturais. Para Silveira, as representações das identidades coletivas, entre elas 

a étnica, estabelecem pontes simbólicas: “Estas pontes, ao fazer a tarefa de vincular 

indivíduos singulares sob interesses comuns, articulam sua inserção em uma 

comunidade” (Silveira, 2001, p. 28).  

 A partir desse ponto de vista, importa observar as diversas formas pelas quais a 

representação da identidade étnica contribui para a manutenção e para a reconfiguração 

dessa comunidade alemã imaginada. Assim, os “habitantes” de Santa Cruz do Sul mais 

conhecidos são Fritz & Frida, os bonecos que são avistados já de longe pelos 450 mil 

visitantes que passam pela principal entrada de Santa Cruz do Sul rumo à Oktoberfest. 

Esta festa supera largamente, tanto em número de participantes quanto em fama, o 

Encontro de Artes e Tradições Gaúchas – Enart, que mobiliza cerca de 60 mil 

participantes. Outras festas típicas movimentam o município e reforçam sua 

identificação com as práticas centro-européias. Santa Cruz do Sul tem Kerbfest e tem 

Festa das Cucas. E um dos jogos locais mais badalados do momento chama-se 

Eisstockschiessen, esporte que já conta com campeonatos locais e equipes formadas 
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para competições inclusive em sua terra de origem, a Alemanha 13.  

 No município, já figuraram mostras do cinema alemão e exposições de fotos 

antigas dos imigrantes. O maior jornal do município, a Gazeta do Sul, de circulação 

diária, edita, com freqüência, especiais sobre aspectos da colonização, da cultura e das 

tradições em Santa Cruz do Sul.  

 Como era de se esperar, a matriz identitária alemã não impede a formação de 

outras identidades no município, onde também se realiza o Enart e o chimarrão é 

motivo de reunião entre amigos14, onde se escolhe “a mais bela negra” do Rio Grande 

do Sul e onde foi ordenado o primeiro bispo negro do Brasil. Diferentes expressões têm 

seu espaço em Santa Cruz do Sul, misturadas às manifestações da cultura alemã. Barth  

explica que as distinções étnicas não dependem de uma ausência de interação social e 

aceitação: “as diferenças culturais podem permanecer apesar do contato interétnico e da 

interdependência dos grupos” (Barth, 1998, p. 188).  

 De qualquer modo, a identidade étnica dessa comunidade imaginada que está 

baseada nas histórias dos imigrantes que chegaram a Santa Cruz do Sul há várias 

gerações alcança a todos os cidadãos, mesmo aqueles que não nasceram no município, 

mesmo aqueles que não têm um sobrenome alemão, mesmo aqueles que não apreciam 

as tradições alemãs. Essa identidade, entretanto, pode alcançar de forma negativa os 

visitantes ou os habitantes não identificados com a etnia alemã (em especial se não são 

descendentes de alemães), uma vez que acabam “excluídos” da comunidade que, de 

certa forma, desprestigia outras culturas. 

 

 

Representação televisiva de uma comunidade imaginada 

 Dentro do contexto mencionado acima, a RBS TV local cria, em setembro de 

200215, o Preserve o que é nosso, um programa (chamado de Projeto de Vídeo) que 

pretende “valorizar a história arquitetônica regional e as iniciativas de pessoas 

preocupadas em manter seus referenciais”16. O programa evidencia casas antigas que 

                                                 
13 A esse respeito, faz sentido citar Thompson (2002, p. 175), que fala sobre “(...) a capacidade da mídia de 
transformar o conteúdo simbólico de uma tradição e de adaptá-lo de várias maneiras, reimplantando-o em regiões e 
lugares particulares”. Com efeito, o Eisstockschiessen era desconhecido para a maioria dos santa-cruzenses até pouco 
tempo, quando passou a fazer parte dos noticiários e tornou-se uma tradição “antiga”.  
14 No livro Fragmentos de Vida, a crônica “A saga de Matheus”, da agricultora Marguit Deufel Schuster, conta que 
um imigrante que partiu de volta à Alemanha para uma visita, na década de 1970, “levou na bagagem a erva, cuia e 
bomba, costume gaúcho que estava incorporado ao seu dia-a-dia” (In: Schneider, 1999, p. 117). 
15 Antes disso, entre julho e dezembro de 1999, a RBS TV VRPT exibiu a série Lutas, Memórias e Conquistas, que 
contou a história da colonização na região, dentro do projeto 150 Anos da Imigração Alemã. Foram 60 capítulos com 
um minuto de duração. 
16 Extraído de um documento de apresentação do Preserve o que é nosso , assinado por Clairton Braun, diretor do 
programete. 
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foram restauradas, mostrando representantes das famílias ou de pessoas que têm ou 

tiveram relação com as edificações, contando histórias que se passaram em seu interior 

ou detalhando o trabalho de restauração e os motivos que levaram à restauração. 

 Cerca de 80% dos programas mostram casas em estilo enxaimel, características 

dos colonizadores. O programa vai ao ar nas sextas-feiras, no intervalo comercial do 

Globo Repórter, aos sábados, no intervalo da novela das oito, e nas terças-feiras, no 

intervalo do Jornal Nacional. O Preserve o que é nosso tem um minuto e trinta 

segundos (1'30”) de duração e um capítulo novo é produzido a cada vinte dias. O 

programa pode mostrar casas de todos os municípios de abrangência da RBS TV VRPT, 

sediada em Santa Cruz do Sul. São 75 municípios.  

De acordo com seu diretor, a oferta de casas para aparecer no programa por parte 

da população é tão alta que não há como dar conta dela. A audiência é, ao mesmo 

tempo, receptora e parte do produto cultural. 

 O Preserve o que é nosso tem, atualmente, o patrocínio da internacional Alliance 

One17. Antes dela, outras empresas o patrocinaram. Em certa época, o programa ficou 

sem patrocínio, mas foi mantido no ar, com inserções nos mesmos horários. Segundo o 

diretor do Preserve o que é nosso, a manutenção do programa no ar mesmo sem 

patrocínio tem razão na sua grande aceitação junto à comunidade. 

 Este trabalho busca observar de que forma o Preserve o que é nosso captura 

elementos da identidade étnica de seus receptores, de forma a consagrar uma 

comunidade imaginada através de sua representação televisiva.  

 Parte-se do princípio de que a produção desse programa atende à necessidade da 

RBS TV VRPT de regionalizar seu conteúdo – assim como, da mesma forma, outras 

emissoras do interior do estado buscam atender, alcançar as comunidades imaginadas 

que as circundam.  

 Foram analisadas três edições do Preserve o que é nosso18 com a intenção de 

relacionar as marcas principais da representação da comunidade imaginada da região. 

 O programa foi analisado enquanto representação, uma vez que ele não é um 

espelho da realidade, e sim uma construção discursiva. Ao mostrar pessoas reais, em 

ambientes que realmente existem, contando histórias de um passado ocorrido, o 

programa pode ter um caráter de “evidência”, mas é, na verdade, uma narração possível 

da situação. 

                                                 
17 A Alliance One International é o resultado da união, em novembro de 2004, de duas grandes empresas, a Dimon 
Incorporated e a Standard Commercial Corporation, no Brasil representadas pela Dimon do Brasil e pela Meridional 
de Tabacos. A Alliance One constitui um dos maiores grupos do mercado de fumo em folha do mundo.  
18 Salienta-se que a pesquisa em questão não está concluída, e que os programetes serão analisados, ainda, em maior 
número. Entende-se que mesmo a análise limitada de três programetes alcança conclusões relevantes.  
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Os três programas podem ser assim brevemente descritos: 

 Programa 1: Exibido em 2003, foi gravado em Linha Franke (zona rural), no 

interior do município de Westphália. A casa foi construída em estilo enxaimel. O 

depoente é Reinoldo Wiethölter, aposentado.  

 Programa 2: Gravado em Linha Woff (zona rural), no interior do município de 

Estrela. O depoente é Luceno Fensterseifer, agricultor.  

 Programa 3: Exibido em 2006, foi gravado no centro de Santa Cruz do Sul. 

Trata-se do prédio da antiga Estação Férrea de Santa Cruz do Sul – hoje transformada 

em Centro Cultural . A depoente é Iara Garibaldi, coordenadora do departamento de 

cultura do Centro.  

 A análise dessas produções leva em consideração as seguintes noções: a relação 

entre o passado e o futuro, a relação entre os ambientes rural e urbano e os elementos de 

reconhecimento identitário.  

 

 A referência ao passado e a expectativa do futuro19 

 Nas três edições do programa analisadas, há referência ao passado, expressa 

principalmente pela voz do locutor. As imagens do ano de construção das casas, 

estampado em cada edificação, transportam a audiência por uma viagem no tempo. No 

Programa 1, o locutor menciona os “123 anos de histórias da família Wiethölter” em 

relação à casa, construída por Frederick Wiethölter, “imigrante vindo da Alemanha em 

1869”. A casa, de acordo com o locutor “serve como ponto de referência da história de 

nossos colonizadores”.  

 No Programa 2, a referência ao passado expressa-se tanto na fala do locutor 

quando na fala do depoente. O locutor diz que “são décadas de lembranças preservadas 

nesta residência, que guarda traços da requintada arquitetura alemã”. O depoente relata 

que a casa foi construída por seu pai em 1927: “eu nasci aqui, me criei aqui”. 

 No Programa 3, o texto do locutor começa pela referência à colonização: “Santa 

Cruz do Sul, colonizada por imigrantes alemães...” O locutor também menciona que a 

paisagem urbana do município conta com “inúmeros prédios históricos”. O prédio da 

                                                 
19 Ricoeur propôs as categorias espaço de experiência e horizonte de expectativa para referir-se ao “jogo complexo de 
intersignificações que se exerce entre nossas expectativas dirigidas para o futuro e nossas interpretações orientadas 
para o passado” (Ricoeur, 1997, p. 360). Essas categorias não estão aprofundadas aqui mas, de forma geral, o espaço 
de experiência trataria de uma estranheza superada, uma aquisição que se tornou um habitus. A recepção do passado 
levaria à idéia de um ser-afetado pelo passado. O horizonte de expectativa, por sua vez, seria o futuro-tornado-
presente. “O termo expectativa é amplo o bastante para incluir a esperança e o temor, o desejo e o querer, a 
preocupação, o cálculo racional, a curiosidade, em suma, todas as manifestações privadas ou comuns que visem o 
futuro” (Ricoeur, 1997, p. 361).  
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Estação Férrea serve como argumento para contar um pedaço da história do município: 

“inaugurado em 19 de novembro de 1905, no mesmo dia em que Santa Cruz do Sul 

deixou de ser vila e foi elevada à condição de cidade, reserva inúmeras páginas da 

história regional”.  

 A expectativa do futuro aparece na fala dos depoentes nos três programas. O 

aposentado Rodolfo Reinoldo Wiethölter finaliza o Programa 1 dizendo, ao secar uma 

lágrima, que gostaria que a casa fosse cuidada também depois de sua morte. Luceno 

Fensterseifer, agricultor, diz em seu depoimento, no Programa 2, que “qualquer 

construção que se faz fica sempre na história [...] fica gravada para a vida inteira uma 

construção dessas”. O locutor termina o Programa exaltando a preservação “não só do 

patrimônio arquitetônico, mas também de seus ideais, passando para as próximas 

gerações a importância de preservar a nossa história”. Tanto no Programa 1 quanto no 

Programa 2, a preocupação parece ser a preservação do passado e sua projeção para o 

futuro. Este é mencionado na sua relação com o passado e com a preservação do 

patrimônio, no presente, para as futuras gerações.  

 O Programa 3 diferencia-se na medida em que a edificação é mencionada em 

termos de sua utilização, como um centro de cultura que, segundo a depoente, 

“representa, para a comunidade, progresso econômico, social e cultural”. O locutor 

conclui o programa sentenciando que “a comunidade santa-cruzense fez brotar, dessa 

casa, vida e cultura”, numa referência a algo novo, que nasce em um espaço histórico, 

reinaugurado para uma nova fase.  

 

 Ambiente rural e ambiente urbano 

 Os Programas 1 e 2 trazem conteúdo vinculado à zona rural. Seus depoentes, 

assim como os antepassados, vivem na zona rural e preocupam-se em deixar, para o 

futuro, aquilo que foi construído e valorizado no passado – o patrimônio arquitetônico, 

as histórias das famílias, as tradições.  

 O Programa 3, em contraponto, volta-se para o urbano – mencionando inclusive 

o momento da transformação – de vila (que remete à idéia de um povoado rural) a 

cidade de Santa Cruz do Sul. Essa edição incorpora elementos mais contemporâneos, 

misturados aos detalhes do prédio histórico. Nas imagens, uma exposição de quadros 

recentes, no lugar das fotos de família antigas expostas nos Programas 1 e 2.  

A cidade, assim, aparece como um espaço em que o novo e o antigo se 

confundem, onde são valorizados, ao mesmo tempo, os marcos fundadores e as 

estruturas que irão compor o futuro. Em suma, enquanto nas edições situadas na zona 
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rural o passado deve permanecer intocado para que as próximas gerações possam 

aproximar-se dele, a edição situada na cidade admite a mistura do passado com o 

presente e com o futuro.  

 

 Os elementos de reconhecimento identitário 

 Nos programas 1 e 2, os depoentes estão efetivamente de acordo com a 

comunidade imaginada em questão, com sua pele clara, o sobrenome alemão e o 

sotaque pronunciado – mais comum na zona rural – de quem costuma expressar-se em 

língua alemã. O Programa 3, por sua vez, mais uma vez parece promover a integração, a 

mistura: a depoente tem sobrenome italiano e sotaque urbano.  

 Os demais elementos de reconhecimento estão nos detalhes mostrados por meio 

de imagens: fotos antigas, mobiliário (destacam-se as cristaleiras, as cortinas, as 

cadeiras de madeira, o fogão a lenha, as fotos antigas mostrando famílias numerosas) e 

as próprias edificações, em especial no Programa 1, que  mostra uma casa em estilo 

enxaimel, muito comum na zona rural do município, e no Programa 3 – para os 

moradores de Santa Cruz do Sul, o prédio da antiga Estação Férrea, no centro da cidade, 

produz identificação imediata.  

 É do locutor, principalmente, a tarefa de exaltar a origem e a identidade da 

comunidade étnica imaginada da região. Isso acontece de forma explícita quando 

refere-se a uma casa como ponto de referência de nossos colonizadores, quando valoriza 

a preservação não só do patrimônio histórico, mas também de seus ideais e quando 

sugere que a nossa história deve ser transmitida para as próximas gerações.  

  

O discurso do programa, que reúne a comunidade em torno de uma história e de 

uma origem étnica que é “nossa”, é também encontrado nos eventos da região, nas 

matérias dos jornais locais, no cotidiano dos santa-cruzenses e nas suas relações sociais. 

É desse cotidiano que o Preserve o que é nosso captura sua substância, para devolvê- la 

depois aos seus receptores, envolvendo-os, cada vez mais, em uma comunidade de 

comunhão de valores, de sentimentos, imaginada.  
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