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RESUMO 

 

Nesta tese, examina-se um complexo evento cultural – a Feira do Livro de 

Porto Alegre/RS –, realizado anual e ininterruptamente desde 1955 sob a 

chancela da Câmara Rio-Grandense do Livro, em parceria com o Ministério 

da Cultura e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS), reunindo atividades 

culturais de distintas ordens e mobilizando muitas práticas que delineiam 

identidades culturais para a cidade e para a própria Feira e seus 

participantes. É possível afirmar que o evento se encontra em expansão, 

tanto no que se refere ao espaço físico que ocupa, quanto ao que diz respeito 

ao número de participantes, ao qual se somam os patrocinadores, 

organizadores, administradores, escritores, livreiros e mídias, que, além de 

divulgá-lo, reiteram, por meio dele, seus compromissos com a cultura sul-

rio-grandense. Muitas são as representações colocadas em circulação na 

Feira, que definem, posicionam e ensinam, aos sujeitos e às instituições 

locais, modos de integrar-se à cultura regional. Ao lado dessa configuração 

mais regionalista, institucionalizam-se na Feira, cada vez com mais 

intensidade, práticas de internacionalização voltadas a conectar esse evento 

da cultura gaúcha a outros em desenvolvimento na América Latina e em 

outros continentes. O estudo focaliza estratégias discursivas e 

representações associadas à produção/gestão/invenção desse evento 

cultural veiculadas no encarte Caderno da Feira – suplemento que circula 

diariamente durante a realização da Feira no jornal gaúcho Zero Hora, o qual 

integra o conjunto de artefatos comunicacionais do Grupo RBS. Considerou-

se que tanto a Feira quanto o encarte e o jornal a que está vinculado operam 

como pedagogias culturais. O corpus da pesquisa abarca um acervo 

ampliado de 153 exemplares, do qual foram examinadas 85 edições 

publicadas e divulgadas nos meses de outubro/novembro, quando ocorre a 

Feira, dos anos de 2005 a 2013. Foram também examinados exemplares do 

jornal Zero Hora das décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 por conterem 

informações importantes sobre esse evento. Foram ainda examinadas 

seções, manchetes de capa e reportagens, incluindo as imagens nelas 

apresentadas, bem como notas informativas. O estudo inspira-se nos 

Estudos Culturais e vale-se de teorizações de autores, tais como 

Albuquerque Jr. (2012), Canclini (2007), Debord (1997), Fischer (2012), 

Freitas (2007), Hall (1997a; 2005), Kellner (2006), Sarlo (1998), Silva (2012), 

Silveira (2000), Yúdice (2006), Woodward (2012) e Wortmann (2010), dentre 

outros. As análises evidenciam as múltiplas funções do evento: nele, 

comemora-se o “livro”, promove-se a sua venda, destacam-se autores e 

autoras, divulga-se a importância da leitura, mas igualmente 

propagandeiam-se seus promotores, patrocinadores e gestores, além de essa 

festa do livro ser associada a muitos outros eventos culturais da cidade, 

 



9 

 

entre os quais, estão a Bienal do Mercosul, mostras e exibições fotográficas, 

oficinas de criação literária, palestras, apresentações de grupos musicais 

diversos, etc. Tudo isso transforma o evento em um espetáculo cultural 

múltiplo que se tornou central à vida da cidade, não apenas durante sua 

realização. O estudo também aponta para a forma como, especialmente a 

partir da figura do patrono, são destacadas diferentes facetas da cultura sul-

rio-grandense, que incluíam desde um culto ao gauchismo até a 

configuração de uma regionalidade mais ampliada, urbana e vinculada a 

cânones literários. 

Palavras-chave: Estudos Culturais; Feira do Livro de Porto Alegre (RS); 

Cultura; Mídia; Espetáculo; Identidade; Regionalidade.  
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ABSTRACT 

 

This thesis examines a complex cultural event, the Porto Alegre Book Fair, 

which has been annually held since 1955 under the auspices of Rio Grande 

do Sul Chamber of Literature in a partnership with the Ministry of Culture 

and Porto Alegre City Hall. The Fair comprises different kinds of cultural 

activities and involves several practices which have delineated cultural 

identities to the city, the Fair itself and its participants. It is possible to state 

that the event has been expanded in terms of physical space, number of 

participants, sponsors, organizers, managers, writers, booksellers and 

media, which besides publicizing the Fair, reinsure its commitment to sul-

rio-grandense culture. A number of representations have been spread by the 

Fair and defined, positioned and taught people and local institutions ways of 

integrating the local culture. Together with this regionalist configuration, 

internationalizing practices have been more intensively institutionalized by 

the Fair with the aim of connecting this gaucho culture event to other events 

occurring in Latin America and in other continents as well. The study is 

focused on discursive strategies and representations associated with the 

production/management/creation of this cultural event as conveyed by 

Caderno da Feira, a supplement of the gaucho newspaper Zero Hora which is 

daily published along the days in which the Fair is held. This newspaper is 

one of the communication artifacts owned by Grupo RBS. The Fair, the 

supplement and the newspaper have been regarded as cultural pedagogies. 

The research corpus comprehended a large collection of 153 issues, out of 

which 85 issues published in October and November from 2005 to 2013 

were examined. Issues of Zero Hora newspaper dating back to the 60s, 70s, 

80s and 90s were also examined because they contained important 

information about the event. Sections, cover headlines and reports were 

examined together with pictures and notes. The study has been grounded on 

Cultural Studies and has relied on theorizations by Albuquerque Jr. (2012), 

Canclini (2007), Debord (1997), Fischer (2012), Freitas (2007), Hall (1997a; 

2005), Kellner (2006), Sarlo (1998), Silva (2012), Silveira (2000), Yúdice 

(2006), Woodward (2012) and Wortmann (2010), among others. The analyses 

have evidenced the multiple functions performed by the event: it celebrates 

the “book”, promotes its commercialization, highlights writers, reinforces the 

importance of reading, but it also adverts its promoters, sponsors and 

managers. Furthermore, it is associated with a number of other cultural 

events taking place in the city, such as Mercosur Biennial Art Exhibition, 

photography shows, literary workshops, lectures, musical performances, etc. 

All that turns this event into a multiple cultural spectacle which has become 

central to the city life, and not only while it is held. The study has also 

pointed out the way in which different facets of the sul-rio-grandense culture 
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are highlighted, particularly considering the patron figure, comprehending 

from the cult of gauchism to the configuration of a larger, urban regionalism 

linked to literary canons. 

Keywords: Cultural Studies; Porto Alegre Book Fair; Culture; Media; 
Spectacle; Identity; Regionalism. 
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PRIMEIROS ESCRITOS 
 

 

Escrever faz parte de um processo que nos leva a pensar sobre as 

formas como nos constituímos, nos tornamos participantes de uma história 

e nos posicionamos (e somos posicionados) frente a indagações que surgem 

no decorrer de nossas experiências. Em uma perspectiva culturalista, 

retomar elementos de nossa trajetória pessoal implica refletir sobre a forma 

como damos sentido a certas práticas discursivas que nos constituem e 

sobre os modos como somos capturados por sistemas de representação que 

nos posicionam enquanto frequentadores de determinados lugares em 

detrimento de outros, bem como sobre certos artefatos – a mídia impressa e 

televisiva, por exemplo – e as estratégias por estes acionadas, que funcionam 

como pedagogias culturais que nos ensinam e educam. Essa perspectiva 

culturalista instiga-nos a pensar como nossas condutas e ações são cada vez 

mais moldadas, reguladas, normalizadas, naturalizadas e subjetivadas pelos 

“significados culturais” (HALL, 1997a, p. 41).  

Vinculo-me a essa abordagem teórica que se ocupa dos processos 

culturais e na qual o entendimento de cultura compreende uma cadeia 

ampla e abrangente de instituições e práticas que operam constituindo 

significados sobre certos lugares, grupos, locais, eventos, regiões, nações, 

etc., que nos permitem partilhar sentimentos sobre novos modos de ser e de 

sentir. Como salientou Hall (1997a), a cultura tem uma dimensão 

substantiva e um papel central na constituição das significativas mudanças 

que vêm ocorrendo na atualidade e que movem as ações e os sujeitos. Ela 

tem também uma dimensão epistemológica, atinente às modificações 

operadas nos modos de compreender e de analisar as produções e as 

instituições sociais. Nesta pesquisa, interessam-me, particularmente, as 

implicações de diferentes produções culturais sobre a produção de 

significados que nos constituem e nos posicionam como pertencentes a um 

complexo evento cultural ocorrido em solo gaúcho.  
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Partindo dessas considerações iniciais, anuncio o tema de pesquisa 

que elegi para constituir esta tese: a Feira do Livro de Porto Alegre (RS). 

Debrucei-me sobre tal tema nos últimos quatro anos, e isso me leva a 

retomar lembranças que delineiam e “costuram” minha própria relação com 

esse evento. Em boa parte, meu interesse pela Feira decorre de narrativas 

múltiplas sobre ela, entre as quais estão as proferidas por meus professores, 

as lembranças de campanhas publicitárias veiculadas no rádio e na mídia 

televisiva e jornalística ao longo do tempo e, ainda, minha própria 

experiência de ter frequentado e vivenciado esse evento em diferentes 

contextos. No entanto, minha intenção aqui não é revisitar minha trajetória e 

meus interesses frente a esse evento (aliás, penso que isso nem seria um 

elemento a ser considerado para um texto como este), mas salientar algumas 

escolhas que fiz em busca de uma formação acadêmica. As primeiras 

narrativas que trago e as histórias que selecionei para contar ajudaram-me a 

pensar como esse evento cultural opera instituindo ideias e configurando 

experiências e práticas e auxiliaram-me a fortalecer argumentos que não 

apenas foram me constituindo, conformando, produzindo enquanto 

estudante/gaúcha/professora/pesquisadora, mas que também subjetivaram 

inúmeros outros sujeitos por meio de discursos e práticas associados a 

certos entendimentos sobre cultura, práticas culturais e escolhas educativas 

que circulam/circularam nesse evento. 

Os destaques que faço relativamente ao que sucedeu comigo voltam-

se, assim, a indicar como e quais são minhas aproximações com o evento 

sobre o qual me debrucei nesta tese. Para tanto, aponto quatro momentos 

que considero terem sido inspiradores e constituidores de minha vontade de 

pesquisar.  

O primeiro deles está relacionado à forma como fui tomando 

conhecimento do evento em foco, a partir de ações vinculadas ao espaço 

escolar. Saliento que o incentivo ao hábito de ler e de circular em ambientes 

que envolvem arte, cultura e literatura não esteve atrelado ao meu ambiente 

familiar, tendo sido na escola que tal interesse passou a configurar-se como 

importante. Na década de 1990, quando cursava a Educação Básica em uma 
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escola da rede pública, lembro-me de a professora relatar em aula a 

inauguração da Feira do Livro, dizendo lá haver um complexo direcionado ao 

público infantil no qual se destacavam algumas iniciativas de contação e 

teatralização de histórias em ambientes decorados onde havia livros 

ilustrados. Além disso, ela relatou ter presenciado uma seção de leitura do 

livro Flicts1, do escritor Ziraldo, que ela buscou reproduzir em aula, 

incentivando-nos a convocar nossos responsáveis a levarem-nos à Feira, ao 

mesmo tempo em que salientava a importância da leitura. 

 Refletindo hoje sobre essa situação, encontro nas análises de Roger 

Chartier (2001) e de Rosa Hessel Silveira (2001) importantes argumentos 

referentes a mudanças ocorridas em relação às práticas e sentidos de leitura 

em meados dos anos 1980, as quais estariam relacionadas a um “discurso 

renovador da leitura”, centrado na formação de leitores e no 

desenvolvimento, mais do que do hábito, do gosto pela leitura2. Na esteira 

desse discurso, que destaca a importância de gostar de ler, proliferaram 

iniciativas em que o livro e a leitura se tornaram centrais. Entre estas, 

constam: programas oficiais de promoção da leitura, propagandas na 

televisão que colocavam um chamamento à leitura, incluídos em outdoors, 

campanhas diversas, feiras do livro em várias cidades, escolas, etc., além de 

Portarias e leis estatais criadas com o objetivo de contemplar as demandas 

para a formação de uma população leitora. 

                                                           
1 Esta obra, criada em 1969, foi a primeira produção do autor direcionada ao público 

infantil. Desde sua primeira publicação, já teve mais de 300 montagens adaptadas para o 

teatro. A obra corresponde a um texto em prosa poética que, de certo modo, mistura 
arranjos de palavras, metáforas, aliterações, ironia e, principalmente, imagens visuais, 

característica marcante das obras desse autor. A história faz referência a uma cor – 

personagem principal – que não encontra um lugar entre as demais cores. O enredo envolve 

a busca da personagem por sua identidade, por seu lugar em diferentes espaços na caixa de 

lápis de cor, no colorido da primavera, no arco-íris, nas cores da bandeira, nos lugares mais 

distantes. Dentro da perspectiva da literatura infantil, a temática abordada é o abandono, a 
rejeição, a exclusão, o sentimento de não-pertencimento ao grupo. De acordo com o estudo 

realizado por Teresa Colomer (2003), o conflito apresentado nessa obra pode ser 

compreendido com base no enfoque de temas sociais escolhidos para serem abordados, ou 

seja, os conflitos psicológicos e as maneiras de tratá-los. Para a autora, “já faz muito tempo 

que a literatura para adultos se centrou na introspecção pessoal e criou modelos literários 
adequados para expressá-la, e de sua parte, a narrativa infantil e juvenil, ao consolidar-se 

como literatura escrita, assumiu elementos da ficção psicológica e técnicas narrativas da 

literatura para adultos” (COLOMER, 2003, p. 263). 
2 Silveira (2001) discute essa dicotomia entre hábito e gosto, afirmando que hábito é 

entendido como um ato que não requer reflexão, enquanto que o gosto teria relação com 

escolhas e com a intimidade do sujeito. 
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 Penso ser relevante referir análises empreendidas por Silveira (2001) 

sobre os discursos nos quais a leitura assume um lugar de destaque e se 

torna parte das preocupações governamentais voltadas às práticas escolares; 

não se fala, aqui, da leitura cotidiana e difusa, mas daquela que pode ser 

vislumbrada, mensurada e intensificada na escolarização. A autora (ibid.) 

identificou artimanhas mercadológicas utilizadas pelas editoras e 

distribuidoras de livros para a produção e o aumento da quantidade de 

exemplares publicados e vendidos.  

Um novo “filão de mercado” abre-se, por exemplo, com a instituição do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola3 (PNBE), que seleciona obras de 

literatura para compor acervos em escolas públicas brasileiras. Além desse 

programa governamental, que movimenta vultosos recursos financeiros, 

surgiram listas de livros de literatura, incluídas como leituras obrigatórias 

para as escolas particulares e algumas escolas públicas, ampliando-se, 

assim, as produções literárias endereçadas ao público infantil e juvenil. Ao 

mesmo tempo, as editoras passaram a utilizar estratégias que asseguram o 

consumo de livros a partir da demanda de um promissor público leitor – os 

estudantes. Além disso, a inclusão dos chamados temas transversais nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apontou para uma gama de 

assuntos como, por exemplo, questões relacionadas com preconceito, ética e 

cidadania, educação ambiental, prevenção do uso de drogas, consumo, entre 

                                                           
3 Esse Programa, desenvolvido desde 1997, tem como objetivo a promoção e o acesso à 

cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos 

de obras de literatura, de pesquisa e de referência. De acordo com a proposta do Programa, 

o atendimento é feito em anos alternados: em um ano são contempladas as escolas de 
educação infantil, de ensino fundamental (anos iniciais) e de educação de jovens e adultos. 

Já no ano seguinte são atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino 

médio. Atualmente, o programa procura atender de forma universal e gratuita todas as 

escolas públicas de educação básica cadastradas no Censo Escolar. Ainda segundo o 

Programa, suas ações dividem-se em três fases: “avaliação e distribuição de obras literárias, 
cujos acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, 

memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de 

imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui 

periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas da educação infantil, ensino 

fundamental e médio e o PNBE do Professor, que tem por objetivo apoiar a prática 

pedagógica dos professores da educação básica e também da Educação de Jovens e Adultos 
por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico”. Disponível 

em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=5

74.  Acesso em Julho de 2011. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574
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outras, levando as editoras a “rechearem” seus catálogos com novas obras, 

muitas delas encomendadas aos autores, para suprir essa nova demanda, 

que incluía os professores. Simultaneamente, as editoras elaboraram 

reedições e adaptações de obras consideradas clássicas, investindo em ações 

para intensificar o consumo desses livros.    

 Retornando ao relato de situações associadas ao meu interesse em 

estudar a Feira do Livro, reporto-me a outro momento, já em 2003, como 

aluna da graduação em História, quando tive oportunidade de atuar como 

mediadora na sexta edição da Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL. 

Mesmo que essa experiência tenha ocorrido em um breve período, ela me 

possibilitou estabelecer um contato mais próximo com os espaços da Feira, 

bem como interagir com o público – em especial, com os estudantes que 

circulavam por esses dois eventos culturais. As tarefas por mim 

desenvolvidas no desempenho da função de mediadora consistiam em 

receber os grupos de estudantes que visitavam a Bienal (e a Feira), fazer 

uma apresentação geral das obras (autores, países, perspectiva, tipo de 

técnica utilizada, curiosidades, elementos sociais e culturais...), estabelecer e 

seguir um percurso com os visitantes, selecionando algumas obras para 

serem exploradas, de modo que questões fossem levantadas e que diálogos e 

trocas variadas pudessem ocorrer para aproximar o público dos autores e de 

suas obras. 

Recordo que na edição da Feira de 2003 os espaços e a disposição das 

barracas de livreiros no entorno da Praça da Alfândega foram modificados 

em virtude das obras de restauração e das escavações arqueológicas que ali 

estavam sendo realizadas. Em função disso, foram incorporados à Feira os 

prédios históricos localizados junto à praça, estando entre eles o Museu de 

Artes do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), o Memorial do Rio 

Grande do Sul e o Espaço Santander Cultural, que também receberam parte 

da mostra que compunha a Bienal, associada à programação da Feira do 

Livro. 

Entre os destaques daquela edição, faço referência à mostra histórica 

Arqueologia das Terras Baixas e Altas, que apresentava peças do cotidiano, 
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tais como utensílios domésticos utilizados no preparo de alimentos, peças 

em cerâmica, esculturas zoomorfas, tecidos coloridos de algodão, entre 

outros artefatos dos povos pré-colombianos que viveram no espaço que hoje 

conhecemos como América Latina.  

 O terceiro momento que destaco está relacionado ao período em que 

trabalhei como professora de ensino fundamental, quando desenvolvi um 

projeto interdisciplinar na escola em parceria com as professoras de 

Geografia, Língua Portuguesa e História, o qual envolveu a releitura da obra 

adaptada Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Antecedendo essa leitura, 

foram realizadas atividades orientadas por roteiros que marcavam aspectos 

históricos e literários da obra, tendo também sido realizada uma visita à 

Feira do Livro. Nessa ocasião, os alunos assistiram a mesas-redondas, 

discussões, debates, leituras de trechos da versão original do livro, além de 

participarem da dramatização de esquetes com caracterização de 

personagens do livro e visualizarem textos imagéticos sobre e dessa obra. 

Vale ressaltar que, no ano de 2006, se faziam comemorações e homenagens 

aos 400 anos de criação da obra focalizada, bem como à sua principal 

personagem, o cavaleiro Dom Quixote de La Mancha.  

 Lembro que os espaços da Feira traziam banners e faixas decorativas 

com imagens aquareladas e falas que caracterizavam as aventuras dessa 

personagem controversa e “atrapalhada”. As orientações prévias dadas aos 

alunos sugeriam que, ao participarem das atividades, buscassem resolver 

suas dúvidas e, ao mesmo tempo, registrassem o que viam e escutavam para 

posterior discussão em aula. Tal visita foi definida como uma atividade de 

ampliação da ação escolar, sendo configurada como uma ação pedagógica 

que, da mesma maneira que as ações escolares mais restritas, demarcava 

formas de ensinamentos que envolviam seleção e ordenamento de matérias 

de estudo, operando na legitimação de determinadas práticas em detrimento 

de outras. Essas práticas, instituídas no âmbito escolar, colocavam sob 

controle as ações buscadas na Feira do Livro, mediante a observância de um 

conjunto de normas que determinavam quais condutas eram consideradas 

pertinentes aos estudantes nessa atividade realizada fora do espaço escolar. 
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 Por último, faço apontamentos sobre minhas aproximações com as 

últimas edições da Feira do Livro (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014), 

destacando que agora focalizo esse evento como pesquisadora, interessada 

na sua compreensão. Munida de outras leituras, penso que fui provocada a 

distanciar-me de olhares “acomodados” e naturalizados sobre a Feira do 

Livro, bem como instigada a caminhar sobre o terreno das incertezas e 

questionamentos, o que me permitiu contestar uma série de práticas 

conformadas em discursos que me pareciam suficientes para explicar o que 

lá sucedia. 

Enfim, talvez essas tenham sido as minhas primeiras inspirações, às 

quais foram se somando muitas outras, instigadas especialmente por minha 

orientadora, fazendo-me adentrar neste trabalho investigativo. Feitas essas 

considerações iniciais mais gerais, que de certa forma definem o ponto de 

onde parto, nessa incursão procedida em minha própria trajetória, saliento 

ter esta me auxiliado a estabelecer vinculações que me permitiram ir 

constituindo meu tema de pesquisa. Passo, a seguir, à apresentação de 

minha tese de doutorado. 

A presente tese, intitulada Educação e Mídia na cultura sul-rio-

grandense: um estudo sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, está organizada 

em sete capítulos. No primeiro deles, denominado Iniciando minhas 

aproximações com a Feira do Livro de Porto Alegre: interesses, escolhas, 

inspirações e seleções de alguns fragmentos, faço incursões por minha 

própria trajetória pessoal, buscando estabelecer amarras entre minhas 

inspirações e aspirações e o contexto que serviu de suporte para esta 

investigação. Apresento o foco central do estudo, que implica argumentar ser 

a Feira do Livro um evento/negócio/projeto (...) espetacularizado que projeta 

a cultura gaúcha a partir da promoção e popularização do livro. Além disso, 

aponto para os objetivos que foram me conduzindo e me motivando para a 

pesquisa e, mais ao final do capítulo, descrevo o conjunto de materiais dos 

quais lancei mão para fazer os arranjos da pesquisa. Antecipo, neste 

momento, que o material empírico foi composto por um amplo acervo de 

exemplares do Caderno da Feira, encarte que circula diariamente durante a 
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realização da Feira do Livro de Porto Alegre em um jornal gaúcho de grande 

circulação – Zero Hora –, que integra o conjunto de artefatos 

comunicacionais do Grupo RBS.     

No segundo capítulo, denominado A Feira se apresenta: narrativas e 

ações que constituem e posicionam a Feira do Livro de Porto Alegre como um 

evento cultural importante e peculiar à cidade, detalho o objeto de análise 

desta tese: o evento cultural Feira do Livro de Porto Alegre, realizado anual e 

ininterruptamente desde 1955 sob a chancela da Câmara Rio-Grandense do 

Livro, em parceria com o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre. Nesse capítulo, mais precisamente, debruço-me sobre aspectos 

históricos que marcam tal evento cultural, buscando compreender seus 

meandros, ramificações, modificações e expansões, bem como certas 

particularidades que o posicionam e configuram como um evento cultural 

importante, peculiar e representativo, não somente da cidade de Porto 

Alegre, mas da própria cultura gaúcha, tendo como “pano de fundo” 

atividades e ações que demarcam um culto ao livro. 

No terceiro capítulo, intitulado Ancoragens teóricas da investigação, 

apresento alguns apontamentos sobre o referencial e as ferramentas teóricas 

do estudo por meio dos campos e das teorizações que sustentam as análises 

culturais. Abordo a perspectiva teórica dos Estudos Culturais em Educação, 

salientando alguns dos principais conceitos que caracterizam esse campo e 

suas possibilidades investigativas. Além disso, indico os conceitos dos quais 

estarei me valendo enquanto ancoragens teóricas desta investigação, 

destacando: cultura, representação, identidade e espetáculo. Por último, 

delineio algumas produções acadêmicas que localizei e que se dedicam à 

análise de eventos culturais, bem como daqueles que estão mais diretamente 

relacionados à Feira do Livro de Porto Alegre. 

No quarto capítulo, Caminho Investigativo: O jornal ZH como um dos 

mediadores e (re)inventores da Feira do Livro de Porto Alegre/RS, destaco os 

contornos investigativos e os cuidados metodológicos que deram 

materialidade ao objeto de pesquisa. Busco delinear com mais 

particularidade como fui compondo a chamada “cozinha da pesquisa”, ou 
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seja, procuro detalhar como fui fazendo arranjos do material empírico, os 

movimentos empreendidos e os locais que tive que percorrer. Interessa-me 

ressaltar os significados que o jornal ZH, especialmente a partir do encarte, 

foi conferindo ao evento e a expansão que este teve, não apenas em termos 

de estrutura física. Esclareço que o corpus de investigação abarca um acervo 

ampliado de 153 exemplares do jornal, mesmo que tenha me detido na 

análise de 85 edições publicadas e divulgadas a partir de outubro/novembro 

de 2005, alcançando o ano de 2013. 

O quinto capítulo, nomeado Um evento espetáculo: produções 

discursivas sobre a Feira do Livro no encarte Caderno da Feira do jornal ZH, 

aborda a primeira categoria analítica desta tese. Apresento e discuto como o 

encarte Caderno da Feira do jornal ZH tem participado da invenção e da 

espetacularização de tal evento cultural. Examino os recortes selecionados, 

visualizando certas representações produzidas pela mídia e considerando 

haver um “jeito” peculiar de a mídia representar as “coisas” ao destacá-las e 

transformá-las em um espetáculo. Ao longo do tempo, a Feira do Livro 

configurou-se como um peculiar evento cultural, classificado como um dos 

mais expressivos e representativos da cultura gaúcha, tanto em termos de 

extensão, circulação de pessoas e número de expositores, quanto no que se 

refere a programações endereçadas a públicos de diferentes faixas etárias. 

Argumento que se tem promovido a espetacularização da Feira do Livro em 

várias ações e práticas, estando entre estas o modo como a Feira é narrada e 

representada nas páginas do encarte analisado.  

Já no sexto capítulo, A Feira do Livro e a cultura sul-rio-grandense: 

identidades regionais nas lentes do encarte Caderno da Feira do jornal ZH, 

incursiono novamente pelo conceito de cultura, mas também focalizo os 

conceitos de identidade e regionalidade, observando como são consolidadas, 

no encarte do jornal ZH, certas formas de conferir uma identidade gaúcha 

para a Feira, sendo essa uma das estratégias recorrentemente utilizadas. Por 

exemplo, constata-se a invocação de clichês ligados ao gauchismo, tais como 

os que dão destaque a temas e hábitos da vida no campo – tomar chimarrão, 

vestir a bombacha, usar lenço no pescoço, chapéu de barbicacho, bota com 
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esporas –, bem como o uso de certas expressões – entre elas, “Guaiaca cheia 

de histórias”, “Razões às pampas para ler”, “Os guris de Livramento” e 

“Gauchada” –, que denotam a valorização do regional pela evocação de 

“tradições”. Além disso, outras dimensões da regionalidade são igualmente 

invocadas quando os títulos do encarte salientam que há “Açorianos na 

Praça” e falam sobre as “Raízes da Feira”, com destaque para a “Época de 

viver um romance com a capital dos gaúchos”. Procuro enfatizar que, em 

muitas situações, a própria figura do patrono da Feira do Livro tem sido 

usada para marcar o regional, e isso não se faz apenas quando ele incorpora 

oficialmente atributos associados à mitologia corrente sobre o gaúcho, mas 

também quando se invocam outras particularidades da região, tais como a 

imigração, a urbanidade, etc.  

Por fim, nos Escritos finais: aproximando-me do encerramento de “mais 

uma” Feira do Livro, faço uma retomada dos principais aspectos que discuti 

ao longo do estudo. 



30 

 

 

CAPÍTULO 1 – INICIANDO MINHAS APROXIMAÇÕES COM A FEIRA DO 

LIVRO DE PORTO ALEGRE: INTERESSES, ESCOLHAS, INSPIRAÇÕES E 

SELEÇÕES DE ALGUNS FRAGMENTOS 
 

 

(...) o momento de invenção de qualquer objeto histórico 

seria o próprio passado e caberia ao saber histórico 

tentar dar conta dos agentes dessa invenção, definindo 

que práticas, relações, atividades sociais produziram um 

dado evento (ALBUQUERQUE Jr., 2007, p.24).  

 

A epígrafe utilizada na abertura deste capítulo – e também de minha 

tese – para mim é significativa porque, de certo modo, alude a reflexões que 

devemos fazer, especialmente quando nos propomos a tensionar o modo 

como são pensadas certas instâncias culturais instituídas na sociedade. 

Albuquerque Jr. (2007) instiga-nos a examinar os fatos como invenções 

processadas em um tempo histórico e a buscar entender quais agentes 

atuam nessa produção e como nela se instauram relações de poder/saber. 

De maneira semelhante, pode-se pensar ser o sentido de pertencimento a 

um lugar e a qualquer instância cultural igualmente produzido em práticas 

discursivas que implicam a produção de significados.  

Neste estudo, valho-me de tal entendimento para pensar sobre como 

se instituiu, configurou/reconfigurou um peculiar evento cultural regional – 

a Feira do Livro de Porto Alegre/RS – que, no ano de 2014, teve sua 

sexagésima edição. Cabe dizer desde já que uma breve incursão 

retrospectiva nos cenários onde acontece a Feira revela terem sido muitas as 

modificações nela ocorridas ao longo do tempo. Quando adentramos na 

estrutura organizativa da Feira, essas modificações nos são mostradas, 

sendo talvez a mais expressiva delas a ampliação do evento, processada em 

pelo menos duas direções: a primeira diz respeito ao espaço físico, pois a 

Feira se espraiou pelos prédios do chamado Centro Histórico de Porto Alegre, 

estendendo-se até o local chamado Cais do Porto; a segunda relaciona-se ao 

que poderíamos considerar ser o seu espaço cultural propriamente dito, que 

passou a incorporar outros eventos marcantes da cidade e a eles ser 
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articulado, tais como a Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL, exposições 

temporárias e permanentes realizadas nos espaços dos museus localizados 

no Centro Histórico – Santander Cultural, Memorial do Rio Grande do Sul e 

Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS) –, mas também a ações mais 

pontuais, como o Projeto 24 Horas de Cultura, organizado para comemorar o 

aniversário de Porto Alegre, o Programa Viva o Centro, que integra o plano de 

revitalização do Centro Histórico da cidade, e o Festival de Teatro de Rua, 

entre muitos outros.  

E é em função dessa expansão tão intensa da Feira do Livro que 

argumento ter ela se tornado um marco na vida cultural da cidade de Porto 

Alegre e se configurado, muitas vezes, como diferencial para a cultura 

gaúcha, significado esse que foi sendo constantemente 

construído/reconstruído ao longo do tempo. Também argumento nesta tese 

que a Feira do Livro se tornou um atributo sempre invocado para referir-se à 

cultura gaúcha e aos gaúchos. 

A partir dessas considerações introdutórias, destaco ser o 

propósito central desta pesquisa marcar a Feira do Livro como um 

evento, mas também como um negócio e um projeto – ela se tornou um 

espetáculo no qual é dado destaque à cultura gaúcha, ao mesmo tempo 

em que nela se promove e populariza o livro.  

Saliento que, no decorrer do estudo, passei a ver esse evento como um 

marcador cultural cujo significado passa bem além de um momento que 

consagra a compra e a venda de livros, pois a ele está agregada uma 

complexa rede de ações e práticas que reúne atividades culturais de 

distintas ordens. Entre elas, são mobilizadas, em sua programação 

específica, práticas que atuam/delineiam/configuram uma identidade 

cultural para a cidade de Porto Alegre e para os gaúchos, em um movimento 

que oscila entre a consagração de aspectos regionais e a busca de 

internacionalização de suas ações. 

A Feira do Livro de Porto Alegre reúne, a cada edição, em um mesmo 

local, variadas programações culturais que promovem a comercialização dos 

livros e de outros bens não tão materiais, mas também o entretenimento, ao 
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viabilizar a reunião de um variado grupo de sujeitos e de segmentos 

profissionais diversos, entre os quais estão escritores, livreiros, expositores, 

jornalistas, estudantes, professores, público visitante em geral, autoridades 

governamentais e políticas, profissionais ligados à produção e 

comercialização de livros. Lá estão também representações de editoras, de 

universidades, de instituições bancárias públicas e privadas, além da mídia 

(jornal, televisão, rádio), que passa a produzir e a veicular seus programas 

diretamente da Feira. Cabe dizer, então, que a Feira acopla e reúne ações 

paralelas, congregando outros eventos musicais, cênicos e educativos, além 

dos literários.  

Tudo isso configura a Feira do Livro de Porto Alegre como um 

complexo evento social, cultural, educacional e comercial: um importante 

negócio cultural constituído em torno de atividades econômicas organizadas 

de forma produtiva e lucrativa para promover a circulação de produtos de 

consumo, bem como de serviços variados que lá se instalam durante sua 

realização. Assim, a Feira torna-se também um espaço de visibilidade para 

anunciar, divulgar, promover e propagandear as marcas que identificam os 

seus diversos patrocinadores e apoiadores, como instituições bancárias 

públicas e privadas, redes de supermercados, grupos que atuam no setor de 

comunicação e indústrias, entre outros. Além disso, em função da amplitude 

dos espaços físicos e do número de atrações, atividades e exibições que ela 

oferece, para lá acorre um contingente cada vez maior de pessoas, que 

circulam e participam das inúmeras programações oferecidas, as quais 

buscam contemplar os mais diferentes tipos de público. A Feira do Livro 

ganhou notoriedade e espaços importantes na mídia; pode-se dizer que se 

tornou um espetáculo cujo projeto comporta ações de naturezas bastante 

diversas, havendo intervenções com propósitos mais pedagógicos que 

envolvem, inclusive, o público escolar. 

Dispus-me neste estudo a olhar para esse evento/negócio/projeto e 

para as suas muitas associações, buscando ver que representações nele, a 

partir dele e sobre ele se instituem e são colocadas em circulação. Enfim, 
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neste estudo, procurei estar atenta às representações e aos discursos que as 

instituem na produção/gestão/invenção desse complexo evento cultural.   

 

1.1 Apresentando algumas facetas da Feira do Livro 

 

Antes de iniciar esta seção, destaco dois informativos comunicacionais 

que chamaram minha atenção, ainda na fase de definição e escolha do tema 

da pesquisa. A partir deles, penso ser possível justificar meu interesse em 

tomar a Feira do Livro como foco central desta tese em Educação. O primeiro 

diz respeito ao material de divulgação desse evento, apresentado em um 

anúncio publicitário que convocava a população a participar da 57ª edição 

da Feira do Livro de Porto Alegre no ano de 2011 e veiculado em diferentes 

instâncias de comunicação – outdoors, banners, folders, sites, peças 

publicitárias, matérias e suplementos em jornais e informativos, paradas de 

ônibus, vinhetas televisivas, etc. –, no qual se encontrava a seguinte frase: 

Cada um vem por um motivo. Descubra o seu. Descubra a sua Feira.  

O segundo informativo comunicacional foi uma reportagem televisiva 

realizada pela RBS TV4, no programa Jornal do Almoço, no mês de outubro 

de 2011, para marcar as ações que deram início à Feira do Livro, bem como 

às atividades programadas para a Área Infantil e Juvenil da Feira do Livro de 

Porto Alegre. Nessa reportagem, foi entrevistado o representante da 

                                                           
4 A Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS) é o maior canal de comunicação do Estado do 

Rio Grande do Sul. Fundada em meados dos anos de 1950, iniciou suas atividades com a 

Rádio Gaúcha; alguns anos depois, criou a TV Gaúcha em Porto Alegre e, posteriormente, 

foi afiliada à Rede Globo de Comunicações. Já no final dos anos 1960, inaugurou uma rede 

regional de emissoras de televisão, a TV Caxias. Nos anos seguintes, ampliou sua atuação 
pela rede de rádios FM. Em 1979, começou a expansão para Santa Catarina, com a 

implementação de uma emissora de televisão em Florianópolis, a TV Catarinense, sendo 
que, em 1986, foi fundado o jornal Diário Catarinense, também na capital, e, em 1992, o 

Jornal de Santa Catarina, de Blumenau. Em 2000, ainda em Santa Catarina, o grupo 

inaugurou a TVCOM em Florianópolis e em Joinville. Em 2006, adquiriu o tradicional jornal 
catarinense A Notícia, de Joinville, e criou o jornal popular A Hora de Santa Catarina, com 

sede em Florianópolis. Atualmente, além dos meios acima destacados, conta com gravadora 
de discos, empresa de distribuição, produtora de vídeo, assessoria em marketing para 

jovens e organização de eventos, além de uma fundação para ações de responsabilidade 
social. Os registros sobre a história e formação do Grupo RBS foram extraídos dos sites 

www.clicrbs.com.br e www.rbs.com.br. Mais detalhes sobre o Grupo, suas áreas de atuação, 

dimensão atual, segmentos e expansões, entre outras informações relevantes, serão 

apresentados no Capítulo 4 desta tese. 

http://www.clicrbs.com.br/
http://www.rbs.com.br/
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Secretaria de Cultura do município de Porto Alegre, à época, o professor 

Sérgius Gonzaga, que fez referência à importância do livro e de se estimular 

a leitura como competência escolar necessária ao acesso à literatura. Na 

entrevista, também foi salientada a importância de os espaços expositores da 

Feira mostrarem obras infantis e infanto-juvenis “divertidas”, “agradáveis” e 

“leves” para incentivar e promover a leitura. Ao final da reportagem, os 

telespectadores adultos foram convidados a levar suas crianças e 

adolescentes para visitarem o espaço especialmente destinado a elas na 

Feira do Livro, localizado no antigo Cais do Porto, em Porto Alegre.  

 Indico que tanto o slogan publicitário quanto a reportagem referida me 

levaram a refletir sobre recomendações que circulam na mídia e em 

documentos oficiais do Ministério da Educação brasileiro em relação a como 

se deve pensar sobre a formação de sujeitos leitores. Nesse sentido, pode-se 

dar destaque, por exemplo, a um conjunto de práticas corriqueiras que 

integram estratégias definidas como próprias à aquisição do hábito da 

leitura e que estão respaldadas em um discurso que vincula leitura e prazer. 

Aliás, cabe registrar que, nessa direção, se organizaram, nas últimas 

décadas, muitos manuais dedicados à promoção da leitura, bem como 

roteiros voltados a transformar o ato de ler em experiência prazerosa. Além 

disso, promovem-se, com frequência, treinamentos que incluem 

fundamentos pedagógicos e psicológicos para bibliotecários, educadores e os 

chamados mediadores, alguns deles voluntários, com o intuito de assegurar 

que o ambiente e o acervo das bibliotecas estejam adequados aos leitores, 

pois se pretende que estes encontrem motivações importantes para passar a 

frequentar tais ambientes e tornar a leitura um hábito recorrente. 

Dessa forma, pode-se dizer que a biblioteca, um espaço originalmente 

destinado ao armazenamento de livros e à leitura, tem sido reconfigurada em 

discursos midiáticos, pedagógicos e governamentais contemporâneos quando 

se propõe que agora seja “habitada” por múltiplas linguagens, entre estas, as 

digitais, eletrônicas, iconográficas, sonoras, imagéticas, além dos textos 

verbais propriamente ditos. Tem-se proposto, igualmente, que as bibliotecas 

percam aquele aspecto sóbrio, sisudo, cerimonioso, que lhes era 
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característico em outras épocas e que lembraria desconforto ou o esforço que 

a leitura implicaria. Almofadas espalhadas pelo chão, ilustrações coloridas 

nas paredes, obras de diferentes gêneros ao alcance das mãos dos 

frequentadores, sessões coletivas e mediadas de leitura e até mesmo 

apresentações teatrais passaram a compor o ambiente de muitas bibliotecas, 

de modo a afastar qualquer atributo que possa ir pela contramão do objetivo 

de “cativar leitores”, ou formatar consumidores de livros.  

 Assim, a ideia de leitura prazerosa parece ter sido naturalizada nas 

propostas oficiais de formação de leitores. Interessada que estive em 

problematizar significados de leitura, em minha dissertação de mestrado, 

discuti algumas práticas desenvolvidas na biblioteca comunitária Ilê Ará, 

localizada em uma região periférica de Porto Alegre. Examinei as diversas 

ações da biblioteca direcionadas à comunidade do Morro da Cruz, sendo que 

me interessava, de modo especial, entender como eram organizadas nessa 

biblioteca ações para a formação de sujeitos leitores e como os discursos que 

ali circulavam se vinculavam a outros – midiáticos, cotidianos, de 

instituições governamentais e não-governamentais, por exemplo –, 

constituindo e posicionando os sujeitos como leitores ou não-leitores. Aliás, 

quando decidi discutir as práticas de leitura em uma biblioteca durante o 

mestrado, tomei contato com produções de autores que, na atualidade, têm 

questionado a projeção universalista da leitura como algo que se aprenderia 

e se faria de maneira mais ou menos homogênea. Numa perspectiva cultural, 

tal prática é pensada como produção que se vincula a diferentes condições 

históricas, culturais e sociais. Como Chartier (2001) ressaltou, as histórias 

que contamos sobre nós mesmos e sobre nossas maneiras de ler estão 

relacionadas com os significados sociais da leitura, que a definem como uma 

prática universal da qual devemos nos apropriar inevitavelmente. Ressalto 

que em tal representação se configura quem é “verdadeiramente” um leitor, 

ao mesmo tempo em que nela se delimita quem se inclui (ou não) na 

categoria de sujeito leitor.   

 Algumas das questões relativas ao ato da leitura que me motivaram 

durante o mestrado fazem-me pensar agora nas muitas possibilidades que 
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se abrem, por exemplo, na realização de um estudo que focalize a Feira do 

Livro de Porto Alegre, em função da importância que esse evento alcançou 

relativamente à promoção do livro e da leitura no contexto cultural porto-

alegrense. Inicialmente, pareceu-me relevante discutir um conjunto amplo 

de produções que descrevem e caracterizam essa Feira do Livro. Também me 

parecia ser estratégico discutir como, nesse evento, alguns marcadores 

vinculam a Feira a sentimentos de pertencimento, ora mais restrito ao 

ambiente regional, ora mais restrito ao “continente latino-americano”.  

À medida que fui definindo contornos, fazendo escolhas, pensando nas 

muitas possibilidades e perspectivas possíveis para o estudo, em um 

processo que se caracterizou por inquietações, interrogações, idas e vindas e 

desconfortos, tornou-se bastante presente a compreensão do caráter 

transitório do evento, uma vez que sua constituição/produção implica um 

processo constante de repensar o que está sendo dito, proposto, projetado. 

Cabe salientar, ainda, o quanto as “ferramentas” escolhidas e as decisões 

tomadas foram me levando a definir e a produzir um especial modo de olhar 

para a pesquisa, que envolveu, igualmente, a identificação de outras 

possibilidades que poderiam ser consideradas. 

 Muitos foram os caminhos investigativos que o evento Feira do Livro 

me sugeriu empreender. Entre eles, estava a possibilidade de examinar 

práticas educativas que nele acontecem sob a orientação da Secretaria 

Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED) e da Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Sul (SEC), em parceira com a Câmara Rio-

Grandense do Livro (CRL), tal como a Hora do Educador. Essa escolha me 

permitiria examinar os discursos que permeiam e constituem as ações de 

formação e capacitação endereçadas aos professores, bem como as 

atividades planejadas com o propósito de serem realizadas em sala de aula. 

Localizei, nesse sentido, um curso de formação que conta com programações 

que antecedem o período de realização da Feira e que compreende a 

realização de mesas-redondas e palestras sobre temas diversos, as quais são 

definidas em conjunto pelas duas Secretarias de Educação e entidades que 

agrupam professores e escolas municipais, estaduais, comunitárias ou 
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particulares. Tal investigação poderia ser conduzida a partir de uma 

observação etnográfica que incluísse, além de registros, entrevistas e análise 

das narrativas que conferem suporte a essa formação. Alguns motivos 

fizeram com que eu repensasse essa possibilidade, sendo o principal deles a 

dificuldade que teria para mapear o perfil das escolas, alunos e professores 

participantes. Outra possibilidade envolveria olhar para os espaços 

estritamente pedagógicos da Feira, pensando sobre os significados 

vinculados a essas práticas, a partir das ações mediadas na área infantil e 

juvenil. Entre as ações, interessavam-me aquelas desenvolvidas no Território 

das Escolas, espaço disponibilizado para o lançamento de livros produzidos 

em escolas, e também o ciclo de atividades ligadas ao projeto Arte Levada a 

Sério, em que se apresentam grupos artísticos diversos, mantidos em caráter 

permanente por escolas, ou ainda a Vitrina da Leitura, ponto de encontro e 

de troca de experiências dos mediadores de leitura que se envolvem na 

preparação e realização das visitas de escolas à Feira. Mas as leituras que fiz 

durante o período de construção desta tese levaram-me a pensar que tal 

possibilidade limitaria o estudo por restringi-lo às ações pedagógicas 

institucionalizadas e a seus efeitos em relação ao público escolar. O 

deslocamento do olhar, voltando a atenção para as instâncias mais amplas, 

pareceu-me ser necessário para permitir-me observar descontinuidades e 

rupturas e pensar sobre outras maneiras pelas quais são conduzidas as 

políticas culturais em eventos como esse, deixando então de fixar-me em 

ações vinculadas exclusivamente a questões relacionadas ao livro e à leitura. 

 Uma terceira possibilidade por mim levantada corresponderia a pensar 

sobre o quanto a Feira conduz práticas constituídas dentro de um contexto 

econômico que envolve, em grande parte, o consumo de livros e seus 

similares – gibis, revistas, jornais, periódicos –, movimentando todo um 

mercado livreiro e editorial5 amparado por associações, câmaras setoriais, 

                                                           
5 Nas últimas décadas, foram constituídos estudos/pesquisas elaborados a partir da 
Associação Nacional de Livrarias (ANL) com os propósitos de acompanhar o 

desenvolvimento, crescimento e andamento do setor livreiro no Brasil e de estabelecer um 

anuário permanente para fazer esse levantamento. Alguns dados apresentados no estudo 
denominado Diagnóstico do Setor Livreiro referem-se ao levantamento realizado durante o 

ano de 2005 e divulgado em 2006, consolidado como uma espécie de diagnóstico que 

buscou apontar questões de mercado, evidenciadas basicamente em três dados: quantidade 
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entidades, conselhos e organizações fundados com o objetivo de difundir a 

cultura e o hábito da leitura.  

Um desses fatores mercadológicos que impulsionam a venda/consumo 

de livros durante o período de realização da Feira do Livro pode ser 

vinculado aos programas, leis e projetos governamentais que amparam a 

divulgação de livros didáticos, livros paradidáticos e literatura infantil-

juvenil que compõem as listas de obras recomendadas, especialmente após a 

consolidação das leis que preveem temáticas de inclusão nos currículos 

escolares, a exemplo da Lei nº 10630/2003 e da Lei nº 11645/2008, 

relativas às relações étnico-raciais e à inclusão da temática indígena nas 

escolas. Também se devem levar em conta as modificações e remodelações 

operadas em relação às estruturas físicas e estéticas, diagramação, 

gramatura e recursos gráficos utilizados na composição do livro, deixando-o 

com outro aspecto e tornando-o muito mais atrativo, convidativo e sedutor, 

principalmente para o público infanto-juvenil. Entretanto, um estudo sob 

essa perspectiva poderia ser realizado sem necessariamente estar tomando 

como “pano de fundo” as ações desenvolvidas na Feira do Livro, o que 

implicaria não considerar as diversas possibilidades e potencialidades que 

uma investigação sobre esse evento pode oferecer.  

Frente a essas muitas possibilidades para estudar a Feira e os eventos 

que têm sido cada vez mais a ela associados, optei por realizar um estudo 

que focalizasse algumas questões relacionadas a políticas culturais, 

detendo-me na busca de significados atribuídos à Feira do Livro enquanto 

evento/espetáculo que opera em uma dimensão construtiva e inventiva da 

cultura gaúcha ou sul-rio-grandense. Nesse sentido, interessei-me por 

entender como a Feira tem-se caracterizado a partir de mesclas de ações que 

constituem e dão visibilidade a estratégias de legitimação desse evento, tais 

como palestras, mesas-redondas, oficinas, bate-papos, sessões de 

autógrafos, destaques do dia, opiniões, perguntas para autores, diálogos 

com escritores, etc. Além disso, passei a refletir acerca dos modos, ações e 
                                                                                                                                                                                     
de empregos gerados (levando em conta aqueles temporários e permanentes), as temáticas 

mais vendidas e as mudanças no perfil das livrarias no que diz respeito à estrutura física e 

aos serviços prestados. Fonte: http://www.anl.org.br/web/diagnostico/interna_01.html 

Acesso em out. 2011. 

http://www.anl.org.br/web/diagnostico/interna_01.html
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estratégias que têm atuado na configuração desse evento como um dos 

importantes marcadores culturais da cidade de Porto Alegre. Ou seja, 

interessou-me pensar como a Feira do Livro pode ser vista como um marco 

cultural pautado em práticas que operam na direção de significar e produzir 

esse evento (mas que também o (re)inventam continuamente) a partir da sua 

articulação a um conjunto de outras ações, eventos, situações e patrocínios 

variáveis. Além disso, interessou-me investigar os espaços crescentes que a 

Feira me parecia estar ganhando nas páginas do jornal e em alguns outros 

veículos midiáticos, bem como o expressivo relevo a ela creditado mediante a 

exposição e exibição de propostas e ações, numa série de situações que, 

enunciadas nas páginas do jornal, iam configurando a Feira como um evento 

atrativo e merecedor de ser visitado. E é por tudo isso que se pode dizer, 

inclusive, tal como me proponho a argumentar neste estudo, que no jornal 

são inventados alguns peculiares modos de falar dessa Feira e de valorizá-la.  

 Diante disso, propus-me a realizar incursões por políticas culturais e 

pela rede discursiva (e não-discursiva) acionada pelo evento/espetáculo 

Feira do Livro, entendendo que nele e a partir dele se processam e se 

constituem identidades, se instauram verdades, saberes e padrões de 

conduta que se constituem em “condições de possibilidades”. Assim se 

articulam diferentes elementos que permitem pensar como a Feira do Livro 

tem sido (re)inventada, (re)significada e legitimada como um marcador 

cultural para a cidade de Porto Alegre, tendo no livro um dos elementos 

destacados.  

Mais ainda, interessou-me tensionar os olhares lançados sobre as 

formas de negociação postas em ação nesse evento, no sentido de torná-lo 

um evento espetacular. Penso ser importante esclarecer, já de início, que não 

tive a pretensão de dar conta de todas as ações que envolvem a Feira e que 

tampouco objetivei mapear todas as transformações que ela sofreu nas 

últimas cinco (quase seis) décadas em que está sendo realizada – o que seria 

inviável para um estudo de quatro anos. Contudo, procedo a um recuo 

histórico que abrange desde meados dos anos 80 até o presente momento, 

não para fixar a origem, mas antes para pensar nas condições de 
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possibilidade que definiram certas amarras entre a Feira e as políticas 

culturais que, de certo modo, têm viabilizado o evento e permitido a inserção 

de uma rede de patrocinadores que acabam por definir contornos e modos 

como a Feira vai dialogando com outros fenômenos culturais 

contemporâneos. 

 

1.2. Objetivos e questões que foram me conduzindo na pesquisa 

  

 Nesta pesquisa, trato de questões relacionadas a políticas culturais, 

detendo-me na busca de significados atribuídos a um dos eventos culturais 

tidos como mais expressivos e representativos do estado, tanto em termos de 

extensão quanto em relação à circulação de pessoas: a Feira do Livro de 

Porto Alegre/RS. Apresento-o a partir de notícias – reportagens, entrevistas, 

anúncios, manchetes, blogs, colunas, informativos... – veiculadas pelo 

encarte Caderno da Feira do jornal Zero Hora6. 

 Entre os objetivos que orientaram minha pesquisa, estão: 

1) Indicar como a Feira do Livro de Porto Alegre tem sido representada no 

jornal ZH e especialmente em um acervo ampliado do encarte Caderno da 

Feira, focalizando,mais especificamente, cinco edições; 

2) Analisar estratégias representacionais e discursos associados à 

produção/gestão/invenção desse evento cultural, atentando para a relevância 

que ele assumiu na vida cultural de Porto Alegre; 

3) Compreender como esse evento/feira ganhou conotações de um projeto 

cultural que tem operado como um marcador cultural, definindo condições e 

permitindo posicionar sujeitos e instituições como integrados à cultura gaúcha. 

Justifico a importância de um estudo sobre tal evento em função da 

relevância que a ele tem sido conferida e por ele veicular ações e 

programações explicitamente listadas como promotoras da cultura no 

                                                           
6 Ao longo da tese, vou referir-me a esse periódico com a expressão jornal ZH, como é 

popularmente conhecido no Estado do Rio Grande do Sul.  
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estado, para as quais têm sido carreados significativos investimentos, tanto 

de recursos públicos, quanto da iniciativa privada.  

Penso que uma pesquisa sobre um evento cultural desse porte é 

instigante e desafiadora, considerando os muitos atravessamentos que 

interpelam as ações para a sua promoção e o tempo disponível para a 

produção da tese. Encontrei em Néstor Garcia Canclini (2007) argumentos 

que me auxiliaram a configurar a importância desse evento. O autor afirma 

que as problematizações sobre os usos e entendimentos de cultura e do que 

tem sido considerado como cultural têm-se voltado, cada vez mais, para 

compreensões dos processos de interação, confrontação e negociação entre 

sistemas socioculturais diversos sob a ótica daqueles que produzem ou 

gestam cultura. Ele busca delinear algumas perspectivas do tempo presente 

em um contexto estruturalmente marcado pela globalização, acentuando 

transformações de diferentes ordens: econômica, política, filosófica, 

científica, artística, tecnológica, social, cultural, etc., que forjaram novas 

formas de viver e de pensar. O autor conclui: 

Devemos considerar não só as definições múltiplas sobre o 
cultural dadas pelas ciências humanas e sociais, mas também 
as conceituações feitas pelos governos, mercados e 
movimentos sociais. As maneiras pelas quais se estão 
reorganizando a produção, a circulação e os consumos de bens 
culturais não são simples operações políticas ou mercantis; 
instauram modos novos de entender o que é cultural e quais 
são seus desempenhos sociais (CANCLINI, 2007, p. 49).    

  

 Para o autor, faz-se necessário ampliar o sentido dos estudos, 

produzindo um maior número de pesquisas que considerem os desafios 

lançados às políticas culturais na atualidade, levando em conta a 

multiplicidade cultural dos centros urbanos das grandes cidades, além das 

redefinições do que se entende por cultura e do seu lugar na sociedade. 

Somado a esses componentes, arrisco aproximar também o desenvolvimento 

das novas tecnologias de informação, que vêm acionando diferentes 

estratégias para o consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais, 

como é o caso da Feira do Livro de Porto Alegre, a partir do que nela é dito 

nas páginas de um jornal local. 



42 

 

Para realização desta pesquisa, lanço mão de um conjunto variado de 

materiais, mesmo que tenha focalizado, especialmente, um encarte do jornal 

ZH. Examinei o acervo da entidade organizadora, mantenedora e responsável 

por promover a Feira do Livro – a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) – e 

coletei informações e registros do acervo documental de textos e imagens das 

edições da Feira realizadas em anos anteriores aos examinados neste estudo, 

conforme publicados no site institucional da CRL, e o informativo Folha do 

Livro, que disponibiliza links, boletins, notícias, reportagens e entrevistas, 

anunciados tanto no período que antecede a Feira, quanto após o seu 

encerramento.  

 Mais detidamente, em relação ao material veiculado no jornal ZH, por 

sugestão da banca de qualificação, concentrei o estudo no Caderno Feira do 

Livro, nas edições que focalizaram esse evento nos anos de 2005, 2010, 

2011, 2012 e 2013. Analisei capas, contracapas, peças publicitárias, artigos, 

informativos, encartes, suplementos, colunas, anúncios, manchetes, 

crônicas, reportagens, etc. do encarte, assim como espaços aos quais o 

jornal tem-se estendido – o site institucional no ícone destinado à Feira do 

Livro, blog, mensagens eletrônicas. Circulei, portanto, por seus espaços 

virtuais de interação, onde igualmente se dá a divulgação/reinvenção da 

Feira do Livro. 
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CAPÍTULO 2 – A FEIRA SE APRESENTA: NARRATIVAS E AÇÕES 

QUE CONSTITUEM E POSICIONAM A FEIRA DO LIVRO DE PORTO 

ALEGRE COMO UM EVENTO CULTURAL IMPORTANTE E PECULIAR 

À CIDADE 
 

 

Antes de saber o que a história diz de uma sociedade, é 

necessário saber como funciona dentro dela. Essa instituição 

[história] se inscreve num complexo que lhe permite apenas 

um tipo de produção e lhe proíbe outros. Tal é a dupla função 

do lugar. Ele torna possíveis certas pesquisas em função de 

conjunturas e problemáticas comuns. Mas torna outras 

impossíveis; exclui do discurso tudo aquilo que é a sua 

condição num momento dado; representa o papel de uma 

censura com relação aos postulados presentes (sociais, 

econômicos, políticos) na análise (MICHEL DE CERTEAU, 

1982, p. 178, grifos do autor). 

 

 Nesta seção, trago alguns elementos da história e do contexto em que 

se processou a composição da Feira do Livro, atenta ao pensamento de 

Certeau (1982), destacado na epígrafe deste capítulo, por pretender indicar 

que a organização de um evento/feira como esse, assim como as formas de 

dar-lhe significado, sempre é construída a partir das ênfases atribuídas a 

determinados componentes, elementos, discursos, representações, 

informações e fatos. A abordagem analítica desse evento/feira também 

requer seleções, tendo em vista a perspectiva teórica em que o estudo se 

insere. 

No caso desta tese, tal perspectiva teórica corresponde aos Estudos 

Culturais, campo de estudos multifacetado, diversificado e amplo, 

usualmente caracterizado como interessado na problematização de certezas 

expressas em contextos e discursos. Quero destacar que as escolhas que fui 

fazendo com o propósito de apresentar esse evento estão pautadas nas 

questões que formulei ao longo da pesquisa, as quais estão implicadas em 

um contexto por onde busquei transitar. 

Conforme procuro demonstrar adiante, as compreensões daí advindas 

produzem diferentes formas de reinvenção do que está sendo focalizado. No 
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caso do evento cultural que examinei, a Feira do Livro de Porto Alegre, cabe 

desde já registrar que, à medida que tais compreensões são acionadas em 

diferentes instâncias – mídia, comunicação, publicidade, literatura, 

consumo, etc. –, se produzem para esse evento novas formas de significação 

e se negociam ações de legitimação que nele vão imprimindo determinados 

sentidos e marcas. 

Para as análises que empreendi, o ponto mais relevante a ser 

destacado refere-se à aceitação da representação como capaz de conferir ao 

passado um lugar de existência (lugares de memória) e de estabelecer 

articulações com o contexto atual por meio de uma história comum coletiva. 

 É importante fazer tais considerações porque elas me auxiliam a 

entender a Feira do Livro como um evento cultural e me permitem refletir 

sobre os sentidos e funções que lhe são atribuídas na cultura (por meio de 

suas produções e instituições), operando, tal como referiu Sarlo (1998), como 

uma “máquina cultural” cujos mecanismos e engrenagens são constituídos 

por ideias, ações, experiências configuradas, instituições, argumentos e 

atores. Interessou-me, então, compreender a engrenagem dessa “máquina 

cultural” – as  permanências e rupturas nela operadas no decorrer do tempo 

–, entendendo-a como parte de um conjunto de estratégias gestadas para 

(re)significar as práticas nela e a partir dela instituídas, bem como indicar as 

dimensões implicadas na sua constituição/produção enquanto evento 

cultural.  

Isso posto, reitero que objetivo debruçar-me sobre esse evento cultural 

buscando entender seus meandros, ramificações, modificações e expansões, 

não no sentido de enumerá-los em sua totalidade – o que seria uma tarefa 

impossível –, mas antes para compreender e transitar por algumas de suas 

intersecções e por certas particularidades que o posicionam e configuram 

como importante,  peculiar e representativo da cidade de Porto Alegre e da 

própria cultura gaúcha, a partir de certo culto ao livro.  

Observo que outros autores já se detiveram em compor escritos sobre 

acontecimentos relativos a essa Feira, relacionando, especialmente, o 

material empírico constante do acervo da Câmara Rio-Grandense do Livro 
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(CRL) e materiais que noticiaram o evento – tais como jornais e revistas –, 

nos quais constam entrevistas com sujeitos envolvidos na sua realização 

(tanto participantes da entidade promotora quanto do setor livreiro), além de 

arquivos fotográficos. Destaco, entre essas obras7, a de Paulo Bentancour e 

Joaquim da Fonseca (1994), intitulada A Feira do Livro de Porto Alegre: 40 

anos de História, organizada em comemoração aos 40 anos de realização 

desse evento. A obra retoma aspectos referentes ao momento de instauração 

da Feira, as principais personalidades envolvidas na sua elaboração e suas 

contribuições. Também marca a presença de autores gaúchos (e de suas 

obras mais representativas), além de apontar mudanças nas programações, 

com destaque para as atividades que foram sendo incorporadas à Feira e 

para as obras mais vendidas. 

Menciono também o estudo de Simone Derosso, Hellen Ortiz e Elaine 

Sodré (2000), intitulado Os Bastidores da Feira do Livro, que registra 

aspectos relativos à concepção e ao planejamento do evento, detalhando toda 

a produção/movimentação/ações que antecedem a realização da Feira, como 

planejamento, organização das atividades, distribuição das barracas, regras 

de permanência no espaço e definições do perfil do público frequentador, 

entre outros elementos associados ao que está por detrás dos arranjos e 

preparativos para a promoção e realização do evento.  

Outra produção que envolve questões relativas à Feira é a obra de 

Walter Galvani (2004) intitulada A Feira da Gente: Feira do Livro de Porto 

Alegre 50 anos, tendo sido esse escritor e jornalista gaúcho também patrono 

da 49ª edição do evento. A obra está dividida em duas partes: na primeira, o 

autor deteve-se em apresentar textos verbais e imagéticos sobre os 

momentos mais iniciais de formação do evento, o posicionamento dos 

representantes do mercado editorial e livreiro frente a ele e as relações 

simbólicas referentes à escolha da praça pública para a promoção e a 

realização do evento, dentre as quais salienta a intenção de promover-se a 

aproximação dos livros com o público leitor. Já na segunda parte, o autor 

                                                           
7 Cabe referir aqui que, além das obras mencionadas acima, localizei uma produção 

acadêmica que se deteve na análise de aspectos relacionados à Feira do Livro, que 

apresentarei mais detidamente no Capítulo 3 desta tese. 
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concentrou-se nas motivações para a oficialização da figura de um patrono, 

que mobilizaram as discussões sobre esse evento em 1965 (dez anos após a 

realização da primeira edição do evento), apontando mudanças já ocorridas 

nesse processo, além de arrolar alguns critérios assumidos para a indicação 

daqueles que concorreram a esse posto e de apresentar uma relação dos 

livros escritos pelos patronos da Feira entre a sua 11ª e 49ª edição.  

Outro livro, Organização de Feiras de Livros, de Sônia Zanchetta 

(2006), não focaliza apenas a Feira de Porto Alegre. A autora destaca todas 

as ações “bem-sucedidas” para a organização da Feira, objetivando servir 

como material de suporte, uma espécie de manual para auxiliar a 

organização de outras feiras. 

Conforme mencionado anteriormente, a primeira edição da Feira do 

Livro de Porto Alegre ocorreu em 1955, tendo como inspiração um evento 

semelhante que se realizava na Cinelândia, no Rio de Janeiro, a respeito do 

qual o jornalista gaúcho Say Marques8 trouxera informações para os livreiros 

locais, estimulando-os a promover algo parecido para popularizar o acesso 

ao livro. Tal intenção aparece explicitada no slogan da 1ª edição do evento: 

“Se o povo não vem à livraria, vamos levar a livraria ao povo”. Porém, por 

certo, além de promover a popularização do livro, os promotores da Feira 

também almejavam a venda de livros e a ampliação do mercado literário. 

Desde sua primeira edição, esse evento, que passou a ocorrer 

anualmente, foi realizado em locais públicos: primeiramente, era restrito à 

Praça da Alfândega, passando, posteriormente, a ocupar também parte das 

imediações e dos prédios vizinhos, localizados no chamado “Centro Histórico 

                                                           
8 Marques foi diretor-secretário de um dos principais jornais do Rio Grande do Sul nos anos 
de 1950, o Diário de Notícias, fundado em 1925. Tornou-se uma personalidade notória 

politicamente, pois era responsável pelas traduções dos jornais argentinos La Nación e La 
Prens, e atuou na vida pública como integrante do Partido Libertador (PL), fundado em 1928 

em substituição ao Partido Federalista do Rio Grande do Sul (PFR), o mesmo partido do ex-

presidente Getúlio Vargas. Durante as primeiras edições da Feira, o jornalista – além de 

apoiar a iniciativa, contando com apoio de autoridades do governo e dos representates do 

setor livreiro e editorial – compunha e publicava textos naquele períodico, buscando noticiar 
e divulgar os acontecimentos relativos à Feira. Acrescenta-se, ainda, que esteve entre os 

principais responsáveis por incentivar a realização do evento em seus primeiros anos, como 

Henrique D’avila Bertasso (1º presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, triênio 1963- 

1965), Maurício Rosenblatt (presidiu a Câmara em cinco biênios: 1966-67/1970-71/1972-

73/1974-75 e 1976-77) e Leopoldo Bernardo Boeck (livreiro e editor, foi presidente da 

Câmara de 1968-69) (TILL, 2004). 
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de Porto Alegre”, tendo ocorrido ampliações espaciais que estenderam o 

evento até a orla do Guaíba, onde ficam os armazéns do antigo Cais do 

Porto. Essa expansão ocorreu, notadamente, nos anos 1990, perdurando 

nas edições mais recentes.  

Atualmente, a Feira do Livro tem sido caracterizada como um dos 

“maiores eventos culturais da América Latina realizados em espaços 

abertos”. Tal expressão, empregada para referir-se ao evento, aparece com 

recorrência em títulos e legendas do jornal ZH e em informativos da 

Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre (SMC) ao referirem-se à 

Feira. Esta abrange programações dirigidas a públicos de diferentes faixas 

etárias, ocorrendo por aproximadamente 15 dias – o período compreendido 

entre a última sexta-feira de outubro até o segundo domingo de novembro, 

prolongando-se até a segunda ou terça-feira quando o feriado nacional de 15 

de novembro (Proclamação da República) ocorre em um desses dias.  

Mais recentemente, em 2005, o evento foi integrado ao Patrimônio 

Histórico Cultural do Estado do Rio Grande do Sul e recebeu a Medalha do 

Mérito Cultural da Presidência da República em 2006. Além disso, desde 

2010, tem o status de Patrimônio Imaterial de Porto Alegre, por iniciativa da 

Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. 

A iniciativa de organização do evento partiu de um grupo de 

representantes do setor livreiro e de editores ligados à seção RS da Câmara 

Brasileira do Livro (CBL), que se constituiu como um braço dessa renomada 

instituição nacional, criado especialmente em função da Feira do Livro de 

Porto Alegre. No ano de 1963, a entidade passou a denominar-se Câmara 

Rio-Grandense do Livro (CRL) e tornou-se oficialmente a instituição 

promotora e organizadora da Feira até o presente momento.  

A partir da consolidação dessa entidade, as comissões organizadoras 

têm sido compostas e presididas por representantes das editoras e livrarias 

tidas como mais tradicionais e representativas para o mercado editorial no 

estado. Além disso, desde as primeiras edições da Feira, foram estabelecidas 

estreitas relações entre o evento, a imprensa e importantes jornalistas e 

comunicadores, tanto locais quanto de outros estados. Entre os principais 
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representantes e também idealizadores desse evento cultural, podem ser 

citados: Henrique Bertaso (Editora e Livraria do Globo), Leopoldo Boeck 

(Livraria Sulina), Egon Poetter (Livraria Americana e Cia. Melhoramentos, de 

São Paulo), Augusto Cunha Carneiro (Livraria Farroupilha), Maurício 

Rosenblatt (Editora José Olympio, do Rio de Janeiro) e o jornalista Say 

Marques. Muitas dessas personalidades ocuparam cargos na presidência, 

direção e assessoria ou atuaram como secretários e representantes políticos 

dos principais jornais e revistas da época, o que permitiu que fosse dada 

maior visibilidade ao evento nos meios de comunicação. 

De acordo com informações institucionais publicadas no site da 

Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), a Feira do Livro foi definida como 

“uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua de forma 

independente e [que fora] instituída para representar os interesses de 

editores e livreiros do Rio Grande do Sul”. Entre seus objetivos centrais, foi 

destacada a “finalidade de unir todos os que trabalham pelo livro, 

promovendo sua defesa e fomento, a difusão do gosto da leitura, a formação 

de novos leitores e o desenvolvimento da economia livreira e da cultura 

regional”. Atualmente, entre os 153 membros associados, estão os 

representantes do chamado mercado editorial do livro, sendo esses editores, 

distribuidores, livreiros, creditistas9, financiadores e até instituições que 

dedicam suas ações à produção e comercialização do livro, todos com sede 

no Rio Grande do Sul.  

Desde a consolidação da CRL, em 1963, a organização e direção da 

Feira envolvem negociações que acontecem entre os associados dessa 

instituição, embora ela não tenha por função exclusiva a promoção da Feira. 

Cabe a essa entidade definir normas, regras e regulamentos; estabelecer 

reuniões preparatórias; decidir por meio de resoluções o horário e o período 

                                                           
9 O termo creditista empregado aqui diz respeito a empresas ou pessoas jurídicas 

organizadas para a comercialização de livros ou de coleções, publicados sob sua marca ou 
as de outras editoras. Geralmente, esses produtos são oferecidos, comercializados e 

revendidos ao público consumidor em escolas ou eventos comerciais (exposições/feiras), 

uma vez que essas empresas se caracterizam por não possuírem, necessariamente, um 

espaço físico fixo. Elas representam uma modalidade de vendedor de livros que não possui 

livraria com portas abertas ao público. Esse termo faz referência, ainda, àqueles 

representantes que, em outras épocas, vendiam livros de porta em porta em domicílios.   
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de funcionamento da Feira; promover eleições das comissões organizadoras, 

coordenadorias e diretoria; elaborar e avaliar a programação; coordenar e 

executar a Feira; autorizar e controlar diversas ações relacionadas a ela; 

conseguir apoiadores ou patrocinadores; prestar contas e resolver demandas 

durante a realização, entre outras atividades ligadas à promoção do evento.  

Algumas regras, critérios de seleção e elementos da estrutura 

organizacional foram estabelecidos ainda nas primeiras edições, mediante 

regulamento instituído em 1955, tendo sido minimamente alterados.  

Em relação aos expositores participantes da Feira, a prioridade na 

obtenção dos estandes obedece a três critérios: a) sócios livreiros (associados 

à CRL, mínimo de três anos); b) sócios livreiros e editores (associados à CRL, 

mínimo de dois anos); c) sócios creditistas/distribuidores (associados à CRL, 

mínimo de dois anos). A esses expositores, são asseguradas barracas que 

obedecem a um padrão estabelecido (tamanho, cores, identificação, banca de 

saldos), sendo sua localização nas dependências do evento definida mediante 

sorteio. Inicialmente, o sorteio partia de uma planta numerada dos estandes, 

e o expositor, ao ser selecionado, já tinha seu espaço predefinido pelo 

número sorteado. Na versão atual, o expositor tem o direito de escolher a 

localização de seu estande, na sequência do sorteio. Também a forma de 

comercialização dos livros deve obedecer ao regulamento da CRL, havendo 

um desconto padrão para os livros novos e livre negociação para os que 

ocupam as caixas de saldos e usados, o que é permitido desde 1975.  

Já em relação à estrutura organizacional, ocorreram consideráveis 

modificações em função do tamanho e das dimensões que o evento tem 

adquirido a cada edição, bem como das muitas atividades paralelas a ele 

agregadas, além do aumento do número de expositores envolvidos na 

realização da Feira. Em conversa informal com uma das coordenadoras da 

Feira do Livro durante o período em que realizei pesquisas junto à Câmara 

Rio-Grandense do Livro (CRL), ela relatou que a estrutura organizacional 

interna da CRL atualmente está dividida em três comissões principais, sendo 

elas: uma Comissão Executiva, ramificada em duas equipes: a) produção 

um: equipe responsável por organizar as atividades endereçadas para o 
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público leitor, compreendendo a chamada Área Geral; b) produção dois: 

equipe organizadora das ações para formação de leitores de diferentes faixas 

etárias ou em processo de alfabetização, detidamente da Área Infanto-

Juvenil e Internacional; Comissão Administrativa, responsável pelo setor 

operacional, cujas responsabilidades são acompanhamento do projeto junto 

às comissões que avaliam a liberação das leis de incentivos fiscais e 

captação de patrocinadores e apoiadores, sendo também responsável pela 

engenharia e montagem de toda a infraestrutura na praça; e Comissão 

Disciplinar, cuja função é fiscalizar todas as atividades que ocorrem nas 

dependências da Feira durante a realização do evento. 

Na primeira edição, o número de barracas era 14, sendo 11 de livrarias 

(Tabajara, Americana, Espírita, Globo, José Olympio, Farroupilha, Sulina, 

Saraiva, Kosmos, Francisco Alves e Leonardo Da Vinci) e três de editoras 

(Globo, Cia. Nacional e Melhoramentos). Estavam concentradas na Praça em 

um corredor único, dispostas em frente à estátua do Marechal Osório. 

Justificava-se essa localização pela proximidade com outros espaços 

destinados a atividades artístico-culturais, junto a tradicionais cinemas do 

centro de Porto Alegre – Coliseu (1910), Guarany (1913), Recreio Ideal (1927) 

e Rex (1936) – e nos arredores de cafeterias, teatros, salas de exibições de 

espetáculos, apresentações de variedades e confeitarias, locais de bastante 

circulação de pessoas nos dias de lazer nessa época.   

Já no ano seguinte, “a planta de localização das barracas indicava a 

soma de cinquenta e seis barracas” (GALVANI, 2004). Atualmente, a Feira 

ocupa uma área de aproximadamente 24 mil metros quadrados (que a cada 

ano se amplia e se ramifica por outras partes do centro da cidade), localizada 

na Praça da Alfândega e seu entorno, no centro arquitetônico e histórico da 

cidade de Porto Alegre, tombado pelo poder público municipal desde 1987 

(DEROSSO; ORTIZ; SODRÉ, 2000). Assim, o evento espalhou-se por 

diferentes espaços desse patrimônio histórico, ocupando ruas, salas do 

Memorial do Rio Grande do Sul, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, da 

Casa de Cultura Mário Quintana, do espaço Santander Cultural e dos 

Bancos Safra e Meridional, o prédio do jornal Correio do Povo, o Museu de 
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Comunicação Social Hipólito José da Costa, o Centro Cultural CEEE 

(Companhia Estadual de Energia Elétrica) Erico Veríssimo e os armazéns do 

Cais do Porto.  

No decorrer das edições da Feira, muitas vezes foram cedidos espaços 

de estandes para instituições e grupos não associados à CRL que vieram 

também se instalar na praça. Essas são concessões específicas feitas a 

órgãos ligados ao governo municipal ou estadual, entre os quais, podem ser 

citados: a Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), a 

Fundação de Economia e Estatística (FEE), a Brigada Militar (BM), a 

Delegacia Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RS), a Caixa Econômica 

Federal e alguns Comitês do Governo Federal. Além desses, recebem espaços 

os apoiadores e patrocinadores do evento, tais como a imprensa em geral, 

com destaque para a Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS), a Estatal 

Petrobras, a Companhia Petroquímica do Sul (COPESUL), o Grupo Industrial 

Gerdau e o Grupo Zaffari/Bourbon, uma das maiores redes de super e 

hipermercados do Rio Grande do Sul10, entre outros, cujos objetivos 

primeiros são de outras ordens, mas buscam registrar seu compromisso com 

a cultura gaúcha, apoiando e ao mesmo tempo expondo e associando sua 

marca ao tradicional evento. 

Ainda em relação às ações organizadas e gestadas pela Câmara Rio-

Grandense do Livro (CRL) para a realização da Feira do Livro, cabe registrar 

que cada edição é marcada por uma Cerimônia Oficial de Abertura, 

realizada, desde a primeira edição, na noite da sexta-feira que antecede o 
                                                           
10 Cada uma das empresas e grupos (entre estatais, privados e sociedades anônimas) 

mencionados relaciona-se com diferentes ramos de atuação, que variam entre 
comunicações, multimídia e imprensa; indústria de óleo, gás e energia; produtos 

petroquímicos para as indústrias que transformam manufaturas em bens de consumo, 

como plásticos, borrachas, filmes, vernizes, solventes, PVCs, etc.; aço e componentes para 

construção civil, indústria e agropecuária; gêneros alimentícios. São empresas de grande 

porte que avolumam um número expressivo de funcionários e colaboradores, sendo 
representativas em seus campos de atuação. Elas movimentam transações comerciais e 

investimentos, além de estarem presentes não só no Rio Grande do Sul, mas, em alguns 

casos, em outros estados do Brasil e até mesmo em outros países. A participação de tais 

empresas e grupos na promoção e patrocínio de eventos culturais como a Feira do Livro de 

Porto Alegre foi incorporada mediante programas de responsabilidade social e de 

sustentabilidade, que lhes têm possibilitado vincular suas marcas a ações sociais.  
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primeiro final de semana em que se inicia o evento. É montado um palanque 

em um espaço central da Feira, que é ocupado por representantes do 

governo municipal e estadual – muitas vezes, secretários, já tendo sido 

registrada a presença do próprio prefeito e do governador, bem como de uma 

ministra da Cultura, que representava a presidente do país (57ª edição), e 

vereadores, deputados e representantes de partidos –, representantes da 

própria CRL e das entidades da mídia e demais apoiadores do evento, entre 

outros convidados. Durante muitas edições, o cerimonial foi marcado, ainda, 

pela apresentação da Banda Marcial da Brigada Militar do estado, seguida 

pela cerimônia de abertura e por uma recorrida dos convidados aos espaços 

do evento, acompanhada do som da sineta do “xerife” da Feira do Livro, um 

representante do setor livreiro cujo cargo prevê a coordenação e supervisão 

da montagem das barracas, a manutenção da ordem, a resolução de 

problemas relacionados com infraestrutura, limpeza, iluminação, 

sonorização e segurança, além da garantia de cumprimento do regulamento. 

É o som da sua sineta que tradicionalmente marca a abertura e o 

encerramento das atividades da Feira diariamente.  

Nos registros documentais da Câmara Rio-Grandense do Livro em 

relação à figura do xerife, refere-se ter sido o cargo primeiramente ocupado 

por membros do setor livreiro. São citados: Luis Espinosa, que foi 

representante da Livraria do Globo na montagem das barracas; o livreiro 

Radamés Bueno, da Editora Nacional, em 1968; e Ivo Stoll, também livreiro, 

vinculado à hoje extinta livraria Leonardo Da Vinci, em 1972. Dois anos 

depois, esse papel foi assumido por Salvador Leonetti, gerente da Editora 

Ultra, e, em 1976, o encarregado foi Carlos Alberto Silveira, da Editora 

Sulina. Desde 1976 até o ano de 2014, em decorrência de seu falecimento, o 

cargo foi ocupado por José Júlio La Porta, indicado para ser representante 

dos livreiros.  

Atualmente, todos os materiais de publicidade e comunicação 

(cartazes, panfletos, folders, banners, folhetos, guias, roteiros de 

programação, peças publicitárias...) referentes à Feira são identificados pelo 

número anual da edição e pela logomarca da Feira – oficializada em 2005 
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(ver anexo III) –, seguida pelo slogan que marca a edição do evento 

anualmente. São alguns exemplos de slogans de edições da Feira do Livro: 

“Desperta e lê!” (1960), “Livro na Feira e cultura na cabeça” (1972), “Ler é 

abrir uma janela para o mundo” (1981), “Na Praça da Alfândega, um 

espetáculo de cultura!” (1983), “A Feira sem você não dá para imaginar” 

(1987), “Ler ou não ler, eis a questão” (1990), “Embarque nessa viagem: 38ª 

Feira do Livro, você vai descobrir a América” (1992), “O que os Livros fariam 

se não fosse você?” (2003), “Há 50 anos a Feira do Livro da gente” (2004), 

“Você também é feito de histórias. Viva o Livro” (2006), “Ler enriquece” 

(2008), “Cada um vem por um motivo. Descubra o seu. Descubra a sua 

Feira” (2011), “Abra espaço para a Literatura” (2012), “Ler é poder” (2013). 

Como os exemplos destacados mostram, geralmente o slogan caracteriza-se 

por uma imagem, frase ou expressão que procura fazer uma convocação ou 

um chamamento que enaltece a leitura e o livro. Além disso, os trabalhos de 

divulgação, que inicialmente eram elaborados pela própria CRL, a partir de 

meados dos anos 1990, passaram a ser realizados por empresas e 

especialistas das áreas de marketing e propaganda, do que decorreu um 

aspecto mais elaborado para os materiais publicitários. 

Também foram implementadas, nesse mesmo período, as concessões 

aos apoiadores e patrocinadores da Feira, que passaram a associar suas 

marcas aos materiais de divulgação do evento. Observando-se os cartazes de 

edições passadas da Feira expostos no site da Câmara Rio-Grandense do 

Livro, é possível ver que a introdução das primeiras logomarcas 

identificadoras das empresas apoiadoras do evento ocorreu no ano de 1991. 

Pode-se ver também que, a partir de 1995, se intensificaram as ações em 

torno dos apoiadores e patrocinadores, passando a Feira a ter seis 

patrocinadores âncora, que aportam quotas idênticas e obtêm exatamente as 

mesmas contrapartidas no que tange à sua participação no evento, 

incluindo: concessão de espaço sem ônus para instalar seu estande, que é 

montado em local privilegiado do recinto da Feira; assinatura (inserção de 

logomarcas) em todas as peças publicitárias, gráficas e promocionais, bem 

como na programação visual e nos próprios estandes. Entre as empresas 
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que mais vezes receberam concessões para patrocinar o evento estão: 

Copesul, Gerdau, Petrobrás, Fundação CEEE, Grupo Zaffari e Grupo RBS.   

A figura de um patrono para a Feira do Livro foi instituída na 11ª 

edição, em 1966. Nas primeiras edições do evento, tinha-se um orador oficial 

(geralmente representado por um escritor local reconhecido ou prestigiado 

cuja obra tivesse expressivo significado para a cultura gaúcha), indicado 

pela CRL. Suas funções, além de realizar o discurso de abertura, eram 

acompanhar a cerimônia e dar início às ações da Feira. A inclusão do 

patrono – uma espécie de padrinho –, tal como é usualmente referido nos 

documentos consultados, objetivou vincular a Feira a “nomes ligados às 

letras e literatura11”, tendo sido estabelecidos critérios e formas de seleção 

dos indicados. Observa-se que, entre os anos de 1965 e 1979, a escolha se 

dava mediante indicação da Câmara Rio-Grandense do Livro, mesclando-se 

homenagens a personalidades póstumas, ligadas a diferentes categorias. 

Entre os que foram homenageados estão: o poeta Luís de Camões (1972), o 

escritor de literatura infanto-juvenil Monteiro Lobato (1982), o livreiro 

Henrique Bertaso (1977) e o naturalista francês Auguste Saint-Hilaire 

(1979).  

Em meados dos anos 1980, a indicação continuava sendo da CRL, 

mas modificou-se o critério de seleção, que passou a privilegiar a indicação 

de escritores locais ou radicados e em atividade no estado, bem como de 

livreiros importantes para o mercado editorial, mas vivos. Com isso, foram 

selecionados como patronos: o escritor, jornalista e político Moysés Velhinho 

(1980), o intelectual e livreiro Mauricio Rosenblatt (1984), o poeta Mário 

Quintana (1985), o escritor, professor universitário e médico Moacyr Scliar 

(1987) e o escritor, professor universitário e advogado Luis Antonio de Assis 

Brasil (1997).  

Tal mudança de critérios objetivou, entre outros aspectos, tal como 

está referido no Regulamento Geral da Câmara Rio-Grandense do Livro, 

permitir ao patrono circular nas dependências da Feira durante a realização 

                                                           
11 Tal como referido no Estatuto da Feira do Livro, elaborado pela Câmara Rio-Grandense do 

Livro (CRL) em 1997. 
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do evento. Diante disso, para os autores regionais, ser patrono da Feira do 

Livro tornou-se um importante título a ser conquistado, por algumas razões 

específicas, que incluem: a relevância do cargo no âmbito local, a visibilidade 

e repercussão de sua obra, a divulgação de seu nome e o incremento de sua 

representatividade no meio intelectual. 

Já nos anos 2000, a seleção do patrono sofreu um número ainda 

maior de alterações, com a adoção de uma proposta de processo considerado 

mais “democrático”, que passou a contemplar as indicações da Comissão 

Organizadora e do Conselho de Patronos da Feira (COPA), representados por 

um membro de cada um dos segmentos que compõem sua organização 

(livreiros, distribuidores, creditistas e associados). A partir das indicações 

feitas por esses representantes, que sugerem cinco nomes, é organizada uma 

lista na qual constam os 10 mais votados. Posteriormente, a diretoria da 

CRL, representada por ex-patronos, reitores de universidades, diretores de 

faculdades independentes e titulares de entidades culturais e associativas 

envolvidas com a questão da leitura no Rio Grande do Sul, seleciona, desses 

10 “patronáveis”, apenas três, dentre os quais é escolhido o patrono em 

votação fechada.  

Em 2012, foi retomada a proposta de escolha a partir dos 10 nomes 

mais votados, tendo o processo sido dividido em duas fases: na primeira, 

realizada no mês de julho, os associados à CRL indicaram, por meio de 

cédulas, os nomes de possíveis candidatos; na segunda fase do processo, 

participam da escolha os representantes dos demais grupos/entidades que 

compõem o Conselho. Nessa mesma edição, houve a inovação da 

participação do público em geral na escolha. Para tanto, foram espalhadas 

urnas em algumas livrarias associadas à CRL para que os clientes pudessem 

participar da eleição. No site da Câmara Rio-Grandense do Livro 

(www.camaradolivro.com.br), é divulgada a lista das livrarias que aderiram à 

votação. Entre elas, estão a Livraria Cervo do Lindóia Shopping, Bourbon 

Country e Vigário José Ignácio; Livraria Vozes; Livraria Espaço Cultural na 

PUC/RS; Paulina Livraria; e Livraria Terceiro Mundo. 

http://www.camaradolivro.com.br/
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Em relação às atividades culturais que compõem a programação do 

evento, vale referir que a primeira delas, e talvez a que tenha ganhado maior 

relevo, é a Sessão de Autógrafos. Nas primeiras versões da Feira, as sessões 

aconteciam isoladamente nas barracas das editoras que estavam 

promovendo o lançamento dos livros, sendo reduzido o número de autores e 

de participantes. A partir da década de 1970, houve mudanças que 

aproximaram essa atividade dos moldes em que ocorre atualmente. Desde 

então, a Sessão de Autógrafos passou a ser realizada em um espaço 

específico, o palanque oficial da praça, que recebeu a denominação de 

“Alameda de Autógrafos”, local que foi logo substituído pelo “Pavilhão de 

Autógrafos”, onde são realizadas sessões coletivas.  

É interessante observar como todo o processo de participação na Feira 

sofreu alterações. Para participar de uma sessão de autógrafos, por exemplo, 

um autor de livro precisa atender às seguintes exigências: a obra deve ter 

sido editada após a Feira do ano anterior; faz-se necessário preencher um 

formulário de inscrição com informações sobre a obra, sendo preciso indicar 

também a data e o horário previstos para a sessão de autógrafos; entregar os 

exemplares a serem oferecidos aos profissionais da imprensa, televisão e 

rádios como forma de divulgação; e assinar um termo de compromisso 

assegurando a presença no local e horários agendados, bem como o 

fornecimento de exemplares para comercialização. 

Nas duas últimas edições da Feira, deu-se início aos dias temáticos, 

em que se dedica ao menos uma atividade da programação à temática 

selecionada para aquele ano. Apenas para exemplificar, apresento as 

temáticas escolhidas para cada um dos dias da 58ª edição da Feira: 

Bibliotecas (26/10), Jorge Amado (27/10), Bem Viver (28/10), Cuba (29/10), 

Viagem (30/10), Poesia (31/10), Imagem e Literatura (1/11), América Latina 

(2/11), HQ (3/11), Literatura Fantástica (4/11), Rio Grande do Sul (5/11), 

História (6/11), Humor (7/11), Música (8/11), Cultura Popular (9/11), Novos 

Leitores (10/11) e Consciência Planetária (11/11). 

Em termos de atividades culturais realizadas no período da Feira, cabe 

registrar que, à medida que o evento foi crescendo em proporções, outras 
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ações foram sendo incorporadas à sua programação, estando entre elas a 

realização de mesas-redondas, palestras e debates sobre temas de diferentes 

ordens, tais como sustentabilidade, cinema e literatura, direitos autorais, 

patrimônio artístico, memória e preservação, perspectivas da economia 

brasileira frente à crise mundial, envelhecimento e longevidade, poesia, etc. 

Ao lado dessas, passaram a ser realizados seminários nacionais para a 

discussão de questões, tais como o papel da biblioteca e da leitura no 

desenvolvimento da sociedade, da crítica e da literatura e o papel do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura (PNLL). Além desses temas, foram também já 

discutidos: o papel do poder público na criação de políticas de leitura para 

estados e municípios, contando com a presença de autores, cartunistas, 

ilustradores e representantes governamentais e com bate-papos com 

jornalistas, psiquiatras e psicólogos, entre outros profissionais, sendo essas 

atividades direcionadas ao público em geral. Somam-se a isso apresentações 

artísticas (musicais, rodas de histórias, saraus literários, grupos de danças 

folclóricas, orquestras), encontros, atividades de contação de histórias e 

encenações de peças de teatro destinadas, em especial, ao público infanto-

juvenil. Também vale apontar as atividades da Hora do Educador e 

programações escolares (endereçadas para professores, com debates sobre 

temáticas variadas, entre elas: acessibilidade e inclusão, narrativas, 

bibliotecas, leitura, cultura popular, HQs), oficinas (poesia, crônicas, Libras, 

design editorial, haicai, origami) e exibições de filmes, curtas e 

documentários12 que focalizam, por exemplo, o suspense, em conto adaptado 

de Luis Fernando Veríssimo (Noite), desencontros amorosos (Livros no 

Quintal), relatos de viagens (Mapa-Múndi) e intercâmbio cultural (24 horas 

com Carolina), entre outros. 

Em relação à frequência de oferecimento dessas atividades paralelas 

nos anos de 2011 e 2014 – quando acompanhei dados mais pontuais da 

Feira em decorrência da escrita do projeto e da tese –, cabe registrar que, na 

57ª Feira do Livro, a programação permanente contou com a oferta de 293 

eventos gratuitos endereçados ao público adulto, sendo 176 palestras, 71 

                                                           
12 Os exemplos listados compuseram parte da programação da 58ª edição da Feira do Livro 

de Porto Alegre.   
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apresentações artísticas e 30 oficinas. Na mesma edição, o Pavilhão de 

Autógrafos sediou 672 sessões, ocorrendo mais 60 sessões no Museu de 

Artes do Rio Grande do Sul (MARGS) e 56 no Cais do Porto13. Já na última 

edição do evento, em 2014, houve mais de 700 sessões de autógrafos, sendo 

que a programação para público adulto recebeu, aproximadamente, 319 

eventos, entre oficinas, palestras, apresentações artísticas e encontros. Dos 

participantes convidados, 51 eram brasileiros de fora do Rio Grande do Sul e 

35 foram convidados de outros países (Canadá, Argentina, Alemanha, 

França, Itália, Irã, Israel, Suécia, Noruega, Portugal, Espanha, Polônia, 

Honduras e México). Participaram das atividades em torno de 740 

gaúchos14. 

Essa ampliação de ações e atividades paralelas ganhou relevo 

especialmente a partir dos anos 1990. Com o crescimento da participação e 

presença do público infantil e juvenil na Feira, foram introduzidas na 

programação, a partir de 1995, atividades de caráter lúdico e pedagógico. 

Em 1997, projetou-se, inclusive, um pavilhão coberto com palco para 

apresentações artísticas e musicais, que desde então faz parte da 

programação permanente (DEROSSO; ORTIZ; SODRÉ, 2000).  

Além da introdução dessas ações, também a partir de 1997, somaram-

se às atividades da Feira as que integram a programação da Bienal de Artes 

Visuais do MERCOSUL. A Bienal distribui-se entre museus da cidade (como 

o Museu de Artes do Rio Grande do Sul), os armazéns do Cais do Porto e o 

prédio da antiga usina de geração de energia – Usina de Gás de Higrogênio 

Carbonado –, que atualmente é um dos centros de cultura da cidade e 

recebe o nome de Usina do Gasômetro. Assim, durante o período de 

realização da Bienal, é possível encontrar, em todos esses locais, instalações 

e obras de arte variadas, além de performances das quais participam artistas 

plásticos oriundos de países latino-americanos. Esse também é um evento 

que, a cada edição, adquire novos contornos, propostas, possibilidades, 

                                                           
13 Disponível em: www.feiradolivro-poa.com.br. Acesso em Dez. de 2011. 
14 Disponível em: www.feiradolivro-poa.com.br. Acesso em Nov. de 2014. 

http://www.feiradolivro-poa.com.br/
http://www.feiradolivro-poa.com.br/
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disposições e ampliações voltadas a dialogar com o público que nele 

circula15.  

Ainda entre as atividades que podem ser destacadas na Feira, está a 

“mediação de leituras”, que consta da apresentação de uma obra, da leitura 

de uma história ou da observação de ilustrações variadas, ao final das quais 

são abertos espaços para comentários e apresentações dos participantes. O 

propósito dessas mediações de leitura é colocar o grupo participante em 

contato com textos de autores clássicos e reconhecidos nacional ou 

internacionalmente. O “clima” descontraído criado nessas atividades parece 

voltar-se a motivar as crianças a desejarem ter/ler o livro que está sendo 

apresentado, bem como outros que lá estão expostos, mobilizando-as a 

solicitarem sua compra pelos pais.  

Chamam atenção as diversificadas formas de divulgação das obras 

lançadas na Feira, pois muitas delas envolvem, por exemplo, aproximações 

entre leitura, artes plásticas e espetáculos teatrais, voltando-se, ao que 

parece, a atingir um maior número de pessoas. Tais atividades 

compreendem sessões temáticas e espaços abertos destinados a 

determinados públicos, tais como o teatro de mesa, a poesia na feira, o 

sarau poético, além de oficinas de crônicas, curtas e documentários, críticas 

a obras literárias de grandes escritores e lançamentos de obras de autores 

anônimos ou já “consagrados”. Todas essas atividades vão tornando a Feira 

uma grande celebração, na qual cada vez mais é estimulada a produção de 

sujeitos leitores, igualmente envolvidos com outras dimensões da cultura. 

Pode-se dizer, então, que essa mescla de atividades diversificadas 

realizadas na Feira se configura como uma nova e atual forma de 

investimento na cultura, que passa pela intenção de promover a leitura 

mediante a valorização dos sujeitos leitores. Modos assemelhados a esse de 

posicionar a leitura podem ser encontrados em programas oficiais escolares, 

em que se enfatiza, com frequência, a importância de a leitura suscitar 

prazer.  

                                                           
15 É outro evento cultural que recebe fortes patrocínios e apoios financeiros de algumas das 

empresas (podendo ser citadas: Grupo RBS, Gerdau, Zaffari) que incentivam a promoção da 

Feira do Livro. 
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Ainda apontando as muitas modificações processadas na Feira ao 

longo do tempo, ressaltam-se as iniciativas da Câmara Rio-Grandense do 

Livro (CRL), que, além de ser a entidade responsável pela organização da 

Feira – estabelecendo parcerias, mapeando os espaços, selecionando a 

programação, convidando autores, compondo infraestruturas, assessorando 

organizadores de feira de livros de outras localidades do estado –, se 

apresenta como uma instituição incentivadora de projetos de fomento ao 

livro e à leitura, bem como de atividades de formação de professores, 

bibliotecários e agentes multiplicadores da leitura. A partir de 2002, a CRL, 

em parceria com instituições de ensino superior, poder público (a Secretaria 

Municipal de Educação de Porto Alegre/SMED e a Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Sul/SEC) e iniciativa privada, passou a propor 

projetos de cunho mais pedagógico, com o objetivo de promover a leitura, 

envolvendo-se com a programação da Feira do Livro. Tais projetos, que 

contam com o acompanhamento e a coordenação da entidade, não ficam 

circunscritos à Feira, sendo desenvolvidos em diferentes momentos do ano. 

Muitas dessas atividades são preparatórias para a participação de grupos 

diferenciados durante as atividades culturais realizadas na Feira. 

Descrevo, a seguir, alguns dos projetos desenvolvidos pela Câmara 

Rio-Grandense do Livro, valendo-me de minhas próprias observações e de 

informações obtidas em matérias, artigos, encartes e suplementos 

informativos, mas também em anúncios e reportagens veiculados pelo jornal 

ZH e nos materiais de divulgação da CRL, tanto em seu site institucional, 

quanto nos boletins da Folha do Livro, do acervo documental, entre outras 

fontes informativas.  

 

a) O Programa Adote um Escritor 

 

Este foi um dos primeiros programas criados na parceria entre a 

Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) e a Secretaria Municipal de Educação 

de Porto Alegre (SMED), estabelecida em 2002 com o intuito de incentivar a 

leitura, formar novos leitores e aproximar autores e leitores. Tal iniciativa 
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consiste em promover encontros com autores e ilustradores em escolas da 

educação básica – atendendo desde alunos de educação infantil até a 

Educação para Jovens e Adultos –, mediante a leitura prévia das obras, 

adquiridas com recursos da Secretaria pelos alunos e educadores. Por meio 

dos boletins e informativos da CRL, é divulgada, a partir do mês de março, 

uma lista da qual constam cerca de 80 autores e ilustradores participantes 

do Programa, que compreende duas etapas: na primeira, realizada nos 

meses de agosto, setembro e outubro, ocorrem encontros com um autor, que 

é escolhido e adotado pela instituição onde as atividades serão realizadas; na 

segunda etapa, os alunos realizam visita à Feira do Livro e participam de 

atividades com autores de outros estados, também previamente escolhidos. 

A SMED responsabiliza-se pela renovação dos acervos das bibliotecas 

escolares, pelo custeio do transporte local dos autores “adotados” e pela 

locação de ônibus para permitir a visitação escolar à Feira.  

No ano de 2012, contando com adesão de todas as escolas do 

município, segundo consta do boletim nº 5 da Folha do Livro, foram 

promovidos “131 encontros com a presença de 60 autores e ilustradores”, 

em atividades paralelas às da programação da Feira do Livro. Ainda dentro 

desse projeto, cabe indicar que a CRL realiza encontros com os professores 

das escolas municipais para orientar a elaboração e a organização das 

atividades que antecedem os encontros acima referidos, durante o período 

em que os alunos estão fazendo a leitura das obras selecionadas. Como 

consta nos registros sobre o projeto, essas são atividades que buscam trazer 

mais informações sobre a biografia do autor, as motivações e inspirações da 

sua obra e o seu processo de construção dos personagens. 

Na 60ª edição da Feira do Livro, em 2014, ao completar 13 anos de 

promoção do programa, a SMED buscou ampliar as ações do projeto, 

prevendo, além dos propósitos anteriormente mencionados, o repasse 

financeiro à CRL, que se deu a partir de cartões eletrônicos com créditos 

previamente estipulados, destinados a professores, servidores e 

bibliotecários das 96 escolas municipais, com os quais estes podiam adquirir 

obras na Feira.  
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b) O Projeto A Feira vai à Fase 
 

 

Esse projeto também foi criado em 2002, em parceria entre a CRL e a 

Biblioteca Dona Margarida, para funcionar no Centro de Internação 

Provisória Carlos Santos, em Porto Alegre, entidade vinculada à Fundação de 

Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE). Há registros de 

que essa biblioteca já desenvolvia ações de promoção e incentivo à leitura, 

mas tem sido destacado que, por meio dessa parceria, foram ampliados os 

objetivos das ações programadas, que passaram a incluir a ida de escritores, 

contadores de histórias, cartunistas e mediadores de leitura à FASE, em 

encontros mensais. 

Segundo a coordenadora do projeto, Sonia Zanchetta, em depoimento 

publicado no Boletim de Notícias divulgado na página da CRL16, “além de 

aproximar o universo literário dos internos, a iniciativa vem contribuindo 

para estimular o hábito de ler e a inclusão social desses adolescentes”. 

Desde 2008, durante a realização da Feira do Livro, parte dos trabalhos 

desenvolvidos ao longo do ano pelos adolescentes participantes do projeto é 

exposta na Vitrina da Leitura – um espaço na Área Infantil e Juvenil da Feira 

do Livro.  

Em 2012, o projeto foi interrompido por questões internas; porém, 

mais recentemente, em 2014, suas ações foram retomadas, possibilitando a 

promoção de encontros com escritores, ilustradores e oficineiros na 

Biblioteca Dona Margarida da FASE, além de mobilização de apoio para 

enriquecimento do acervo e participações em projetos socioeducativos 

endereçados aos adolescentes em processo de ressocialização.  

 

 

 

 

                                                           
16 Disponível em: http://www.camaradolivro.com.br/noticias.php/. Acesso em Setembro de 

2011. 

http://www.camaradolivro.com.br/noticias.php/
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c) O Programa Fome de Ler 

 

 Como está registrado nos textos examinados (o boletim da Folha do 

Livro, os arquivos e o site institucional da CRL), este programa busca 

ampliar as ações de promoção e incentivo à leitura no âmbito da rede 

estadual de ensino. Foi implementado em 2003 pelo Laboratório do Curso de 

Letras da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)/Campus Guaíba, em 

parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro e o Campus da ULBRA São 

Jerônimo, mediante atividades conjuntas com a 12ª Coordenadoria Regional 

de Ensino (CRE), ligada à Secretaria Estadual de Educação (SEC/RS). 

Participam desse programa as escolas estaduais dos seguintes municípios 

da região centro-sul do estado: Amaral Ferrador, Arambaré, Arroio dos 

Ratos, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Cerro Grande 

do Sul, Charqueadas, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, 

General Câmara, Guaíba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, São Jerônimo, 

Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes e Vale Verde.   

 Os documentos examinados também enfatizam ter esse programa 

como foco a aproximação dos alunos das escolas com escritores e 

ilustradores nacionais, sendo a CRL responsável por viabilizar as visitas, 

enquanto a Secretaria Estadual de Educação garante os recursos para 

aquisição das obras nas escolas. O programa é desenvolvido em diferentes 

etapas, envolvendo múltiplas ações que acontecem no decorrer no ano e que 

culminam com apresentações na Feira do Livro. Essas etapas consistem em: 

lançamento oficial do programa em um Seminário Regional de Leitura, com a 

participação de professores, parceiros e apoiadores; divulgação dos nomes 

dos autores participantes para cada Coordenadoria Regional no site da CRL; 

período de indicação do escritor a ser adotado; assessoramento didático-

pedagógico da universidade, promovendo cinco encontros durante o ano 

para preparação dos trabalhos e trocas de experiências; elaboração de 

projetos de leitura contemplando obras do autor selecionado e visita do 

escritor à escola ou às dependências da Feira.  
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Outra ação associada a esse programa é o curso de extensão 

universitária promovido pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

juntamente com a CRL, denominado Tessituras. O curso ocorre em 10 

encontros no auditório de uma das livrarias associadas à CRL, sendo 

direcionado a educadores, bibliotecários e mediadores de leitura. Constam 

de sua programação palestras, diálogos e debates com professores, 

pesquisadores, ilustradores e escritores ligados ao campo da leitura, 

literatura e formação de leitores.  

Como os documentos consultados enfatizam, buscando ampliar sua 

rede de atuação, foram incluídas, nas últimas edições do programa, escolas 

ligadas a mais quatro Coordenadorias Regionais de Ensino (CRE), sendo 

elas: 1ª com sede em Porto Alegre; 2ª em São Leopoldo; 27ª em Canoas; e 

28ª em Gravataí, estendendo-se, respectivamente, aos demais municípios 

atendidos por essas coordenadorias. Além da expansão do Programa para as 

escolas desses diversos municípios17, o programa prevê a participação das 

escolas da rede da Ulbra, situadas em Canoas, Cachoeirinha, Guaíba, Porto 

Alegre e Sapucaia do Sul. De acordo com informações divulgadas na Revista 

da Feira do Livro18 de 2012, foram promovidos, nessa edição, diversos 

encontros em mais de 60 escolas das redes municipais e estaduais de 

ensino.    

Em 2014, ao promover-se a 11ª edição do programa, este foi agraciado 

com o Troféu Cultura Econômica. Tal prêmio é uma espécie de distinção que 

busca reconhecer os destaques na literatura de economia e negócios em 

diversas categorias, em um evento realizado pelo Jornal do Comércio com 

patrocínio e apoios da agência de fomento vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento e Promoção do Investimento do Rio Grande do Sul 

(BADESUL), da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) e do Banco 

Santander. Além disso, foram ampliadas as suas atividades com a realização 

                                                           
17 Agregando, aproximadamente, 118 escolas de um total de 26 municípios distintos.  
18 Tal periódico é uma publicação anual da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), 

elaborada e distribuída gratuitamente durante os dias de realização da Feira do Livro. Nessa 

revista, divulgam-se, especialmente, informações da programação, matérias contendo 

entrevistas com autores convidados, reportagens com equipes da organização do evento, 

dados e informações de edições anteriores, entre outros itens relativos às atrações e às 

atividades que ocorrerão no evento.   
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do Festival Book Trailer, pelo qual se buscou incentivar os alunos a 

pensarem e a produzirem pequenos trailers sobre algum dos livros que já 

tenham sido trabalhados em aula. 

 

d) O Projeto Semana do Livro  

 

 Instituída oficialmente em 2005 pela Câmara Rio-Grandense do Livro, 

a Semana do Livro acontece no mês de abril, promovendo ações que marcam 

o Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril, data de nascimento de Monteiro 

Lobato) e o Dia Mundial Livro e do Direito do Autor (23 de abril, data em que 

morreram Cervantes e Shakespeare). Como consta no projeto, o objetivo das 

atividades desenvolvidas ao longo da Semana é colocar em discussão a 

questão da leitura tanto no ambiente institucionalizado da escola, quanto 

nas práticas cotidianas da comunidade/sociedade. O projeto também 

objetiva impulsionar políticas públicas para gestão e promoção do mercado 

livreiro.  

 Também fazem parte desse projeto as ações realizadas durante a 

Semana, envolvendo pessoas e instituições que, de alguma forma, 

contribuem com iniciativas em prol da leitura e do livro. Reflexões e debates 

são incentivados para a produção de políticas e programas que promovam o 

livro, a leitura e a literatura, tais como o Plano Municipal do Livro e da 

Leitura (PMLL), o Instituto Estadual do Livro (IEL), os Colegiados Setoriais, 

as Conferências Estaduais sobre o Livro, entre outros eventos e entidades 

que atuam em concomitância com programas desenvolvidos nos mesmos 

moldes em instância nacional. 

A partir desses projetos e programas maiores, outros foram sendo 

produzidos e introduzidos anualmente, especialmente na programação da 

Área Infantil e Juvenil, que, entre os anos de 2005 e 2013, passou a ser 

desenvolvida em um pavilhão especial dos armazéns do Cais do Porto. 

Instituiu-se, assim, como indicaram Derosso, Ortiz e Sodré (2000), uma 

espécie de “feira dentro da Feira, possuindo essa todas as características da 

Feira do Livro, mas sobrevivendo de forma autônoma no seu espaço” (p. 99). 
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Tal espaço conta com expositores que oferecem exclusivamente obras 

endereçadas ao público infantil e juvenil, sendo organizado de forma a 

assegurar apresentações artísticas e atividades culturais específicas, além de 

oferecer uma programação adaptada e em consonância com as ações prévias 

realizadas com as escolas, como foi anteriormente mencionado.  

Em relação às particularidades desse setor que abriga a Área Infantil e 

Juvenil, são oferecidos espaços e atrações, tais como: a) Teatro Sancho 

Pança, com capacidade para mil pessoas, onde se realizam apresentações 

artísticas variadas que incluem peças de teatro tradicional, teatro de 

bonecos, contações de histórias, diálogos e encontros com autores; b) 

Território das Escolas, destinado a apresentações e exposições das atividades 

desenvolvidas nas escolas durante o ano; c) Esquina das Histórias, espaço 

que se destina a sediar o encontro entre autores, ilustradores, contadores de 

histórias e alunos das redes municipal e estadual de ensino; d) Carro-

Biblioteca Itinerante do SESI, que disponibiliza acervo de obras para 

consulta, sala de revistas e computadores com jogos e que dispõe de um 

palco externo com atividades próprias; e) Vitrina da Leitura, um ponto de 

encontro e de trocas de experiências entre mediadores de leitura, que se 

envolvem nas ações prévias realizadas pelas escolas; f) QG dos Pitocos, 

destinado a crianças em idade pré-escolar, com teatros de fantoches e 

bonecos e contações de histórias.  

Ao lado dessas atrações, são disponibilizadas programações para 

públicos “especiais” de novos leitores – alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), 

bem como espaços para a leitura em braile.  

Cabe ainda citar um conjunto de programações voltadas 

especificamente para professores e mediadores pela CRL, as quais se 

associam a outros programas e projetos desenvolvidos em parceria com as 

secretarias municipais e estaduais. São eles: a Hora do Educador (palestras e 

mesas-redondas sobre temas diversos, definidos pelas secretarias, parceiros 

e entidades) e o Crédito de Leitura (distribuição de um valor específico aos 

professores e bibliotecários para aquisição de obras nas bancas da Feira). 
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Todas as atividades comentadas igualmente incluem-se entre as 

muitas modificações procedidas na Feira do Livro de Porto Alegre, que, como 

já comentei, se caracteriza cada vez mais pela mescla de ações culturais de 

diferentes âmbitos. Pode-se pensar que toda essa estrutura tem conferido 

ainda mais legitimidade ao evento, tomado como altamente representativo da 

cultura gaúcha, como também já referi. Isso parece ficar bastante 

evidenciado por dois títulos conferidos à Feira: em 2006, a Ordem do Mérito 

Cultural19, na categoria Cavaleiro, e, em 2010, o seu reconhecimento pelo 

Conselho do Patrimônio Histórico-Cultural de Porto Alegre como Patrimônio 

Cultural Imaterial20.  

Merecem também ser registradas ações desenvolvidas pelo Ministério 

da Cultura (MinC), por meio do Programa Monumenta, gestado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que visam à 

“preservação de conjuntos urbanos das cidades históricas brasileiras sob 

proteção federal com desenvolvimento econômico e social” (MONUMENTA, 

2010, p. 2). Esse programa, que conta com o investimento financeiro do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o apoio técnico da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

                                                           
19 A Ordem do Mérito Cultural foi criada pelo Governo Federal em 1995 com a finalidade de 

homenagear pessoas, grupos artísticos, iniciativas ou instituições, mediante condecoração 

outorgada pelo Mistério da Cultura (MinC) em reconhecimento por suas contribuições à 
cultura brasileira. A homenagem acontece anualmente, através de indicações realizadas em 

período determinado no formulário do site do MinC, podendo ser sugerida por qualquer 

pessoa ou entidade, cabendo à comissão selecionar e premiar os indicados. A comissão é 

composta por gestores das secretarias dos Ministérios da Cultura, das Relações Exteriores, 

da Educação e da Ciência e Tecnologia. Os premiados recebem a medalha/emblema das 

mãos da presidenta da República, que é a grã-mestre da Ordem, e da ministra da Cultura, a 
chanceler. As premiações são designadas a partir de três categorias: Grã-Cruz, Comendador 

e Cavaleiro, diferenciadas por suas insígnias. É possível ainda que a mesma pessoa, grupos 

artísticos, iniciativas ou instituições recebam a comenda mais de uma vez, só que em 

classes diferentes. Os órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras são 

admitidos na Ordem do Mérito Cultural sem grau de classes. Disponível em: 

http://www.cultura.gov.br/site/acesso-a-informacao/programas-e-acoes/ordem-do-merito-
cultural/. Acesso em: Outubro de 2012. 
20 Antes da Constituição de 1988, as leis, decretos e ementas previam o tombamento 

patrimonial de bens materiais (prédios, ruas, construções), no intuito de ampliar tais 

entendimentos de patrimônios culturais, permitindo a preservação de equipamentos 

culturais não-materiais. A partir de 2004, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 
criou os decretos que possibilitaram o tombamento de celebrações, festas populares, 

manifestações literárias, musicais, plásticas e cênicas, lugares e feiras, entendendo a 

relevância desses eventos na concentração e reprodução de práticas culturais coletivas. É 

com base nesse artigo da Constituição que, em 2004, a Feira do Livro de Porto Alegre foi 

considerada pela Câmara Estadual um dos patrimônios culturais de maior importância do 

Estado. 

http://www.cultura.gov.br/site/acesso-a-informacao/programas-e-acoes/ordem-do-merito-cultural/
http://www.cultura.gov.br/site/acesso-a-informacao/programas-e-acoes/ordem-do-merito-cultural/
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(UNESCO), tem entre seus principais objetivos: “preservar o patrimônio 

histórico e artístico urbano; aumentar o conhecimento da população a 

respeito da importância do patrimônio; e estimular a utilização econômica, 

cultural e social das áreas de recuperação” (ibid). Atualmente, participam do 

programa 26 cidades brasileiras, escolhidas de acordo com a sua 

representatividade histórica e artística; os recursos para preservação são 

assegurados mediante a assinatura de convênios entre o Ministério da 

Cultura e as prefeituras e estados. Porto Alegre recebeu ações desse 

programa para proceder à restauração e preservação da Praça da Alfândega 

e dos Armazéns do Cais do Porto – locais que abrigam a Feira – a partir de 

2004.    

Muitas vezes, tem-se afirmado a relevância da inclusão do Centro 

Histórico de Porto Alegre nesse programa21, em função do expressivo número 

de edificações com valor histórico-cultural localizadas no entorno da Praça 

da Alfândega (um dos três pontos focais da cidade; os outros dois são a 

Praça da Matriz e a Praça XV de Novembro, ambas localizadas no centro de 

Porto Alegre) e nas proximidades do Cais do Porto, as quais  datam de 

meados do século XIX, já tendo desempenhado funções comerciais, 

portuárias e aduaneiras. Foram contempladas com ações de restauração e 

melhorias urbanísticas, em Porto Alegre, as áreas compreendidas entre a 

Praça da Alfândega e o Palácio Piratini, o Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Pórtico Central do 

Cais do Porto e o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, 

além das ruas, calçadas, monumentos e fachadas de prédios das 

proximidades dessas edificações. De acordo com registros do programa: 

 

                                                           
21As etapas do projeto preveem, inicialmente, as ações de delimitação do perímetro, 

obtenção de licenças ambientais, projeção orçamentária e elaboração de projetos de 

trabalho assegurando equipe técnica especializada (arquitetos, historiadores e 

administradores) na busca da composição arquitetônica original das edificações.  

Posteriormente, serão desempenhadas ações de controle, fiscalização, acompanhamento e 
monitoramento do andamento das obras por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), em parceria com órgãos da administração municipal, tais como a 

Equipe do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural (EPHAC) e o Conselho Municipal de 

Cultura, bem como o órgão estadual de preservação do patrimônio, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) e a Secretaria de Estado da Cultura 

(SEDAC). 
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(...) estão previstas no Monumenta, além das ações de 
recuperação e restauração de edifícios de valor cultural, 
públicos e privados, também iniciativas voltadas à valorização 
dos fatos que tiveram o centro histórico como cenário, a 
intensificação das atividades culturais e a qualificação dos 
serviços oferecidos. Ao orçamento do projeto somam-se 
recursos extraprograma, consequência de ações de reforço que 
têm como agentes e fontes financeiras outras instituições 
públicas e privadas, tais como o Trensurb (do Ministério das 
Cidades), a Câmara Riograndense do Livro, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e o Santander 
Cultural, entre outros (MONUMENTA, 2010, p. 29). 

 

A seleção dos locais a serem contemplados pelo Programa Monumenta 

também considera se o espaço escolhido desempenha funções ligadas à 

educação patrimonial e à valorização do patrimônio cultural pelas 

comunidades. Esse é o caso específico da área contemplada em Porto Alegre, 

pois os locais revitalizados22 são ocupados por pelo menos dois dos eventos 

mais destacados na cidade – a Feira do Livro e a Bienal do MERCOSUL. 

Após deter-me no conjunto de materiais reunidos no acervo 

documental da Câmara Rio-Grandense do Livro, nos registros e informativos 

divulgados no site institucional da CRL e nos arquivos montados com 

edições do jornal ZH e nas cartilhas do Programa Monumenta, parece-me ser 

possível afirmar que foi a partir de meados dos anos 1990 que a Feira sofreu 

acentuados processos de modificação, os quais permitiram projetá-la como 

um evento marcante para a cultura gaúcha. As modificações, ampliações, 

redirecionamentos e extensões que busquei registrar foram, em grande 

                                                           
22 Além da revitalização dos espaços públicos citados, ganharam destaque, entre outros, a 

Oficina de Arqueologia, que ocorreu na Praça da Alfândega e na Santa Casa de Misericórdia, 

e trabalhos correlatos de educação patrimonial, oferecidos ao público escolar – uma mostra 

de grafismo sobre os tapumes da escavação arqueológica na praça – e ao público em geral. 

Entre as ações do projeto, incluiu-se também a Oficina de Arqueologia: Capacitação 

Técnica, realizada em parceria com a Faculdade Porto-Alegrense (FAPA) para capacitação de 
estudantes para atuarem como auxiliares em trabalhos arqueológicos, com a finalidade de 

relacionar e preservar “áreas prioritárias do patrimônio histórico e artístico urbano, 

aumentar a consciência da população acerca do patrimônio, estabelecer critérios de 

prioridades de conservação e estimular a utilização econômica, cultural e social das áreas 

em recuperação de âmbito do projeto” (MONUMENTA, 2010, p. 13). Posteriormente, somou-
se às ações uma Oficina de Formação dos Artesãos da Praça da Alfândega, destinada aos 

artesãos que atuam na Praça Alfândega, para oferecer capacitação sobre noções de 

associativismo, relações humanas, história de Porto Alegre, informática e conhecimentos 

específicos sobre tecidos e fibras, bijuterias com resina, madeira e porongo, com o intuito de 

auxiliar na confecção de objetos artesanais de qualidade e com alguma relação com a 

história de Porto Alegre. 
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parte, viabilizados tanto pela introdução e contribuição de patrocinadores, 

quanto pelas inúmeras associações procedidas entre entidades e eventos que 

passaram a apoiar a Feira. No entanto, nem sempre as modificações pelas 

quais passou a Feira nestes últimos 60 anos podem ser estritamente 

relacionadas a aspectos internos do evento. Por vezes, as mudanças estão 

associadas a um contexto mais amplo de eventos e processos em curso na 

sociedade, os quais vêm estabelecendo novas formas de organização e de 

negociação dos processos de comunicação, entre os quais está o crescente 

domínio da tecnocultura, com suas redes de divulgação de informações, tais 

como internet, sites, correio eletrônico, Facebook e Twitter, além dos canais 

multimídias e dos telefones celulares. Estendendo-se para esses espaços, o 

próprio jornal ZH, a cada edição e cobertura do evento, tem ampliado 

recursos e estratégias para divulgação, promoção, comunicação e produção 

de eventos desse porte, o que, de certo modo, marca a instantaneidade, a 

desterritorialização e a mobilidade na divulgação de informações 

disponibilizadas, por exemplo, nas páginas da Web. 

Dessa forma, as mudanças percebidas na organização da Feira podem 

ser configuradas a partir de várias situações, que permitem definir ou 

sublinhar aspectos particulares em relação aos deslocamentos de função e 

de significado processados a partir da produção, circulação e representação 

de situações, sendo valorizados determinados processos, eventos e 

instituições da sociedade.  

 Pode-se apontar um determinado momento a partir do qual o evento 

passou a assumir uma dimensão de espetáculo, o que ocorreu quando a 

Feira foi associada a outros eventos culturais considerados importantes para 

a cidade. Essa situação pode ser olhada a partir de Canclini (2007), que nos 

alerta para os deslocamentos que vêm sendo procedidos na concepção do 

que é cultural, tendo em vista a relevância de uma gama de “novas” e 

diferenciadas produções, o que implica considerar os específicos modos 

pelos quais os significados são negociados.   

 Enquadram-se nessa direção as ações governamentais incentivadas 

pelo estado e voltadas para os campos culturais, delegando, muitas vezes, o 
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gerenciamento de atividades artísticas, especialmente daquelas que exigem 

altos investimentos e envolvem público de massa (cinema, música, televisão 

e eventos que atraem multidões, tal como a Feira do Livro) a instâncias 

privadas. Estas, por meio das redes de patrocínio, alcançam uma maior 

circulação de suas imagens e marcas, combinando negócios, publicidade e 

cultura na promoção de espetáculos culturais cada vez mais midiatizados.  

 Como já indiquei, parece-me que a Feira ganhou nos últimos anos 

uma conotação de espetáculo, sendo importante lembrar, a partir de 

Douglas Kellner (2006), que “a sociedade espetacular espalha seus bens 

principalmente através de mecanismos culturais de lazer e consumo, 

serviços e entretenimento, governados pelos ditames da publicidade e de 

uma cultura mercantilizada” (p. 123). Em relação a esse aspecto, é possível 

indicar que na Feira se entrelaçam publicidade, espetáculo, exposição e 

divulgação literária, mas também marcas de instituições e de produtos, em 

ações de marketing incentivadas pela promoção de patrocinadores, 

característica que demarca e determina algumas “novas” maneiras de 

compreender a Feira. 

 É importante registrar, ainda, que a Feira do Livro se configura como 

um importante espaço pedagógico onde estão em operação práticas culturais 

contemporâneas vinculadas à leitura e à configuração do que é literário. 

Nesse sentido, nela são produzidas e veiculadas distintas representações não 

apenas do que significam o livro, a leitura e as práticas culturais vinculadas 

a ambos na época atual, mas igualmente de práticas de consumo de 

diferenciados artefatos colocados em destaque nesse evento. 
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CAPÍTULO 3 – ANCORAGENS TEÓRICAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 Teorizar na perspectiva dos Estudos Culturais implica transitar entre 

fronteiras, evitar reducionismos e aproximar diferentes saberes. Implica, 

também, trabalhar em um campo que se caracteriza pelo caráter 

interdisciplinar, outras vezes referido como transdisciplinar e até, muitas 

vezes, considerado contradisciplinar, mas que se vale com frequência de 

conceitos capturados na sociologia, na filosofia, na psicologia, na história, na 

literatura, no cinema e na comunicação, “dando ênfase às contingências 

para a construção de modelos que possam realizar análises conjunturais – 

isto é, análises que estejam imersas em seu meio, que sejam descritivas, 

histórica e contextualmente específicas” (NELSON; TREICHLER e 

GROSSBERG, 1995, p. 20). 

 Movimentar-se, enquanto pesquisadora desse campo, suscita estar 

atenta à busca de insights sobre os acontecimentos investigados, bem como 

de ferramentas que possam ser úteis à compreensão desses acontecimentos. 

Mas é preciso salientar que essa busca não pressupõe o encontro da verdade 

sobre esses acontecimentos, tampouco que as categorias que vão sendo 

selecionadas pelo investigador para neles adentrar comportam uma 

“essência”; elas se constituem basicamente em estratégias para capturar 

alguns jogos de poder/saber que perpassam as ações instauradas nos 

acontecimentos. As categorias definidas servem para delinear, desenhar, 

reconhecer, reordenar, direcionar e mapear linhas gerais que permitam a 

realização do estudo.  

 Como estou argumentando, torna-se importante, então, neste exercício 

reflexivo, marcar “a provisoriedade do saber e a co-existência de diversas 

verdades que operam e se articulam em campos de saber-poder; e, também, 

aceitar que as verdades com as quais operamos são construídas social e 

culturalmente”, tal como foi referido por Dagmar Meyer e Rosangela Soares 

(2005, p. 40). 
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 Partindo dessas reflexões iniciais, faço alguns apontamentos sobre o 

referencial teórico que orienta esta pesquisa, na primeira seção deste 

capítulo. Nela, abordo a perspectiva teórica dos Estudos Culturais em 

Educação, salientando alguns dos principais conceitos que caracterizam 

esse campo e suas possibilidades investigativas. Na segunda seção, faço 

considerações sobre produções que versam sobre eventos culturais, detendo-

me naquelas que abordam a Feira do Livro de Porto Alegre.   

 Observo, inicialmente, que minha intenção não é traçar um histórico 

do surgimento dos Estudos Culturais desde sua fundação nos anos 1960 no 

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) em Birmingham23, na 

Inglaterra, até o presente momento. Antes, intenciono refletir sobre alguns 

de seus propósitos, parâmetros e abordagens que estiveram no foco do 

projeto inicial de sua constituição, procurando destacar questões atuais que 

compõem os Estudos Culturais, notadamente os Estudos Culturais Latino-

americanos, e focalizar algumas vertentes investigativas que promovem 

conexões com políticas culturais e com o campo da Educação. 

 Os Estudos Culturais emergiram em um panorama mais amplo de 

mudanças que se processavam em torno do entendimento de cultura, 

notadamente frente à busca de rompimento com hierarquias, distinções, 

elitismos, segregacionismos, que fixavam compreensões pautadas no 

binarismo entre alta cultura X baixa cultura. Eles surgem de movimentações 

de grupos que tensionavam tendências elitistas, especialmente as 

relacionadas à crítica literária, à história da arte, aos estudos de gênero, às 

tradições de análise textual e aos estudos de cultura popular, acentuando 

propostas de contraposição a elas. 

 Faço uso de algumas palavras de Maria Elisa Cevasco (2003) para 

destacar que os Estudos Culturais inauguraram “um novo modo de ler os 

produtos culturais, modo que faz da crítica uma atividade que leva a um 

conhecimento mais apurado da realidade social cuja mudança é o objetivo 

                                                           
23 Raymond Willians, Richard Hoggart, Stuart Hall, Angela McRobbie, Cary Nelson, Paula 

Treichler, Lawrence Grossberg, Norma Schulman e Carolina Escosteguy são alguns 

exemplos de estudiosos que já documentaram, em distintos momentos, aspectos da história 

dos Estudos Culturais. 
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político” (p. 180), e para indicar ter ocorrido, nas propostas contidas nesses 

estudos, um deslocamento dos vários significados dados à cultura em suas 

instâncias simbólicas e materiais. Registro, ainda, que notadamente nos 

estudos iniciais ocorreu uma forte adesão a perspectivas marxistas 

inspiradas pelo pensamento de Gramsci e Althusser. Posteriormente, 

ganharam espaço nesses estudos o pensamento pós-estruturalista e, 

especialmente, as reflexões de Michel Foucault, referentes ao modo de 

entender a cultura como um conjunto de sistemas de relações, conferindo 

sentidos e significados que posicionam diferenças, contrastes e contradições 

em um campo de disputas por significado, e a teoria como área de 

intervenção política para pensar os fatores materiais e culturais ou 

simbólicos a serem considerados na análise social.  

 Compartilhando desse entendimento que dá destaque à centralidade 

que a cultura tem nos processos de produção das visões de mundo 

partilhadas pelos sujeitos, e tendo presente o quanto assumir tal 

compreensão modifica os modos de ver as relações entre as coisas e os 

artefatos culturais, autores como Stuart Hall (1997; 2005), Beatriz Sarlo 

(1998; 2007), Marisa Vorraber Costa (2005), George Yúdice (2006a), Durval 

Albuquerque Júnior (2007; 2011), Lawrence Grossberg (2008) e Jésus 

Martin-Barbero (2010), entre outros, mostram-nos como a cultura adentrou 

nas situações cotidianas. Tal condição, de certo modo, é resultado de um 

conjunto de transformações presenciadas na atualidade em diferentes 

instâncias numa esfera global, relacionadas à aceleração dos tempos e à 

compressão operada nas relações espaço-tempo, nas formas de comunicação 

procedidas mediante aparelhos digitais móveis, nos espaços de sociabilidade, 

tantas vezes confinados aos ambientes virtuais, no borramento das 

fronteiras nacionais, na maior mobilidade no fluxo e circulação de pessoas e 

mercadorias, além de outras articulações entre espaços públicos e privados, 

etc., que causaram impactos importantes nos modos e nas práticas 

culturais. 

 A expressão “centralidade da cultura” diz respeito à forma como a 

cultura tem penetrado, interpelado e mediado as práticas cotidianas. A 
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cultura faz-se presente em distintas instâncias do nosso dia a dia, nas quais 

se produzem significados que vão delineando caminhos, linguagens e formas 

de ser e estar no mundo, moldando condutas. É nesse sentido que, nas 

palavras de Hall (1997a, p. 22, grifos do autor), a cultura ganha centralidade 

ao “penetrar em cada recanto da vida social contemporânea, fazendo 

proliferar ambientes secundários, mediando tudo”. 

 Retomando entendimentos vigentes sobre a cultura, cabe lembrar o 

quanto tal conceito esteve (e muitas vezes ainda está) atrelado aos saberes 

eruditos – à tradição literária elitizada e aos modelos estéticos cultos, por 

exemplo. Estudiosos de diferentes áreas ligadas às ciências humanas – 

filosofia, antropologia, literatura, artes plásticas, história, sociologia – têm-se 

debruçado sobre definições de cultura. Para Canclini (2007), esta é uma 

palavra polissêmica. O autor aponta ao menos três grandes mudanças de 

perspectivas conceituais, buscando salientar os desdobramentos e 

deslocamentos ocorridos relativamente ao que tem sido entendido como 

cultura nos dias de hoje.   

Em uma primeira abordagem, Canclini (2007) ressalta a concepção de 

cultura pensada a partir do uso cotidiano do termo, indicando assemelhar-

se essa ideia à de educação pautada na noção de “acúmulo de 

conhecimentos e aptidões intelectuais e estéticas” (p.37). Tal definição, de 

certo modo, acentua a distinção entre cultura e civilização, sendo que, nessa 

linha de entendimento, se privilegia e se naturaliza uma série de elementos 

vinculados a símbolos, gostos, costumes, tradições, valores, etc., tidos como 

aqueles que deveriam ser difundidos como ícones da “verdadeira” cultura. As 

implicações desse significado voltam-se a um modelo de história particular 

que enaltece o Ocidente Moderno, partindo do modelo europeu, que assume 

uma definição substantiva de cultura em detrimento das demais.  

Outra abordagem leva em consideração a oposição entre cultura e 

referentes, tais como a natureza. Nessa visão, faz-se uma diferenciação entre 

o que é naturalmente dado (biológico) – a natureza – e aquilo que é 

produzido dentro da cultura pelo homem – o cultural. Assim, nesse 

entendimento, a cultura pressupõe um conjunto de protocolos, ritos, 
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costumes, valores dominantes de unificação de cada sociedade, exaltando 

distinções hierarquizadas para a compreensão da forma como uma 

sociedade seleciona este ou aquele aspecto de seu habitat para atribuir-lhe 

um significado particular. Em contrapartida, ao assumir-se tal significado, 

admitem-se também as justificativas do relativismo cultural, em que se 

aceita que cada cultura “tem direito de dotar-se das suas próprias formas de 

organização e estilos de vida” (CANCLINI, 2007, p.39), o que implica o 

reconhecimento de todas as culturas como igualmente legítimas.   

Um terceiro entendimento opôs cultura e sociedade, problematizando a 

distinção entre tais conceitos, principalmente no campo das ciências sociais. 

Tal visão foi adquirindo maior suporte teórico com as contribuições de 

Bourdieu, em meados do século XX, e a partir dela desloca-se o foco das 

análises das relações da sociedade dos fatores econômicos para as práticas 

de consumo culturais. Dessa forma, a sociedade é aqui concebida com base 

em um conjunto de estruturas sociais distintas que, por intermédio de suas 

relações, acabam operacionalizando formas de distribuição dos meios de 

produção e de relações de poder entre os indivíduos e os grupos sociais. Dito 

de outro modo, o lugar socialmente ocupado pelos sujeitos detentores de um 

saber-poder específico em um dado campo varia, antes de qualquer coisa, 

em função dos valores objetivados em suas práticas, os quais se diferenciam 

em três dimensões ditas clássicas: o econômico, o cultural e o social.  

 Frente a tantos significados, cabe lembrar que Hall (1997a) se refere “a 

uma abordagem social, que passou a ver a cultura como uma condição 

constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente (...) e essa 

compreensão passou a ser conhecida como ‘virada cultural’” (p. 27, grifo do 

autor). 

 Partindo-se desses diferentes entendimentos de cultura24, ganha 

relevo o modo como esta é concebida nas teorizações pós-estruturalistas, 

que assumem ter a linguagem um papel constitutivo na leitura do mundo e 

dos fatos que nos cercam. Ao assumirem, então, a “virada linguística”, tais 

                                                           
24 Anuncio desde já que, no Capítulo 6 desta tese, trarei mais esclarecimentos sobre o uso 
que faço da expressão cultura sul-rio-grandense.     
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teorizações destacam que é na linguagem que constituímos a “realidade”, ou 

seja, elas postulam que o que temos denominado como “real” é o resultado 

de processos de significação. É assim que a função da linguagem, pensada 

em uma acepção ampla, é vista como constitutiva. Assumir tal entendimento 

não significa, no entanto, afirmar que não existe nada fora da linguagem; 

pelo contrário, assume-se que a materialidade das coisas adquire sentido na 

linguagem e que tal significado “não é fixo, nem estável e muito menos 

determinado” (SILVA, 1999, p. 41).  

 Para Ludwig Wittgenstein (apud CONDÉ 1998), tal modo de 

compreensão produz um importante deslocamento no conceito de cultura e 

na função denotativa a ele atribuída. Com base em estudos realizados por 

Wittgenstein (1953), foi formulado um novo entendimento de linguagem, no 

qual o sentido das palavras dependeria menos daquilo a que elas se referem 

e mais do modo como são usadas. Assim, as proposições que encadeiam as 

palavras constituem “imagens” da realidade que funcionam na linguagem a 

partir de um conjunto de regras (convenções linguísticas); sendo assim, a 

ênfase não recai tanto no que elas denotam, mas na maneira como seus 

significados vão sendo constituídos, negociados, modificados no interior 

desse conjunto de regras. Nesse sentido, não se trata de desvendar o 

significado final das coisas, mas de problematizar como a própria fala 

funciona produzindo, e não supostamente representando, reduplicando ou 

espelhando, o real.  

 Partindo do pensamento de Wittgenstein, o termo e as compreensões 

da “virada linguística” passaram a ser empregados por diversos autores. Hall 

(1997a) afirma que “o significado surge não das coisas em si – ‘a realidade’ – 

mas a partir dos jogos de linguagem e dos sistemas de classificação nos 

quais as coisas são inseridas” (p. 29). Nas palavras de Alfredo Veiga-Neto 

(2002, p. 31 grifo do autor), “o que importa não é saber se existe ou não uma 

realidade real, mas, sim, saber como se pensa essa realidade” ou, ainda, 

como as coisas ditas (enunciados) produzem e representam o mundo.   

 Na perspectiva construcionista que assumo neste estudo, tornam-se 

relevantes algumas reflexões acerca do conjunto de práticas discursivas que 



78 

 

contribuem para categorizar, classificar, identificar, estabelecer regras, 

posicionar sujeitos, objetos e acontecimentos em uma determinada cultura. 

Segundo Silveira (2002), a linguagem “é marcada pelas contingências 

pragmáticas, pelas práticas que a criam e recriam continuamente” (p. 20). 

Tomando por base as arguições da autora, devemos ponderar que os 

sentidos das coisas não são estáveis nem definitivos, mas produzidos em 

práticas cotidianas, nas quais se disputam significações diversas.  

 Hall (1997b) salienta que “a representação é a produção de 

significados que se dá através da linguagem” (p. 16). Assim, como ele 

destaca, “o significado não está no objeto, nem na pessoa, nem na coisa, 

nem mesmo na palavra. Somos nós que estabelecemos o significado de 

forma tão determinada que esse, em seguida, vem a parecer natural ou 

inevitável” (Idem, p. 21, grifos do autor). A representação envolve, então, 

práticas de significação, forjando elos entre as coisas/pessoas/eventos, os 

conceitos que formulamos e que mudam continuamente e os signos 

utilizados para tornar comunicáveis esses conceitos, que também não são 

fixos nem estáveis. Diante desse entendimento, Maria Lúcia Wortmann 

(2001), ao propor reflexões sobre as representações e seus significados, 

salienta, a partir de Hall (1997b), que 

(...) o significado é contestado e, às vezes, até severamente 
disputado, pois em qualquer cultura, em uma mesma época, 
há sempre diferentes circuitos de significado circulando. Isso 
me remete a ressaltar que a produção dos significados está 
sempre associada a lutas de poder – essa produção se inscreve 
em relações de poder – e é nesse processo que se define, por 
exemplo, o que é “normal” (ou não) em uma cultura, ou quem 
pertence a um determinado grupo, ou é dele excluído (p. 157). 

 

 É para esses circuitos de significado, ou seja, para as diferentes 

narrativas que são postas em circulação e que vão constituindo e dando 

sustentação às ações desenvolvidas na Feira do Livro, que volto meu olhar, 

neste estudo. Valho-me, para tal, como indicado anteriormente, das 

produções já veiculadas acerca desse evento, em especial das páginas de um 

artefato comunicacional – o encarte Caderno da Feira do jornal ZH. Tomo 

como ponto de partida a noção de que as formas de representação nele 



79 

 

evidenciadas não estão apenas “refletindo” as “coisas” que dizem respeito a 

esse evento ou às instituições que o promovem e gerenciam, mas as 

constituem de muitas e diferentes formas em processos que envolvem 

constantemente negociações, redefinições, contestações, afirmações, etc.  

 A seguir, passo a destacar compreensões que assumo no estudo 

relativamente ao termo identidade. A identidade é referida por Du Gay e Hall 

(1997a) como integrando o chamado circuito da cultura25. Conforme os 

autores indicam, representação e identidade relacionam-se intimamente: as 

identidades vão sendo constituídas e vão também constituindo 

representações em processos em que se produzem hierarquizações, usadas 

para distinguir os sujeitos e para definir quem eles são, como são, como 

devem ser, como devem comportar-se, etc. As identidades, nas análises de 

Hall (2012), Woodward (2012) e Silva (2012), devem ser vistas como um 

processo social, constituído em condições históricas específicas. Também 

elas não se vinculam a nenhuma essência, não são imutáveis nem fixas; nas 

palavras de Hall (2012), “elas são o resultado de uma bem-sucedida 

articulação ou fixação do sujeito ao fluxo discursivo” (p. 109). Uma vez que a 

palavra identidade está marcada por concepções essencialistas, o autor 

explica:  

Utilizo o termo identidade para significar o ponto de encontro, 
o ponto de sutura, entre, de um lado, os discursos e as 
práticas que tentam nos interpelar, nos falar ou nos convocar 
para que assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de 

discursos particulares e, por outro lado, os processos que 
produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos, as 
posições de sujeito que as práticas discursivas constroem para 
nós (HALL, 2012, p. 111-112). 

 Assim, as identidades são produzidas por meio de práticas discursivas 

e, por conta disso, não devem ser pensadas como uma questão de “ser”, mas 

                                                           
25 Tal expressão foi elaborada e utilizada por Paul Du Gay, Stuart Hall, Linda Janes, Hugh 

Mackay e Neith Negus (1997), fazendo referências a um estudo mais aprofundado acerca do 

artefato cultural Walkman da Sony, na tentativa de compreender seus modos de circulação 

e as relações simbólicas estabelecidas na cultura. Nessa concepção, configura-se um 
circuito de instâncias e mecanismos sociais que é composto por cinco processos 

correlacionados – sendo eles: (re)produção, consumo, identidade (e diferença), regulação e 

representação –, nos quais os efeitos e percepções de um artefato podem ser compreendidos. 

O circuito envolve os indivíduos numa rede de signos permanente e intensa. Dessa forma, o 

sujeito assimila os significados produzidos pelas representações lançadas nessa rede e 

atribui sentidos às suas percepções e experiências.  
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como um processo constante de “tornar-se”, conforme salienta Woodward 

(2012). Nesse sentido, é central a construção de narrativas sobre nós 

mesmos e sobre os acontecimentos, como meios para dar coerência e coesão 

ao que nos acontece, para situarmos/entendermos, de certa maneira, as 

“coisas”, os sujeitos, os fatos, as trocas, bem como para posicionar-nos como 

integrantes de certos grupos e identidades.  

 A produção de identidades vincula-se, na análise de Silva (2012), com 

sistemas classificatórios, a partir dos quais se produzem e se marcam as 

diferenças. Em suas palavras, “os sistemas classificatórios são, assim, 

construídos, sempre, em torno da diferença e das formas pelas quais as 

diferenças são marcadas” (p. 54). Para o autor, a diferenciação entre 

identidade e diferença ocorre com base em alguns processos interligados: 

inclusão/exclusão e demarcação de fronteiras (nós/eles); classificação (em 

especial, a partir de oposições binárias – certo/errado, bom/mau, 

correto/incorreto, desenvolvido/primitivo, racional/irracional); e 

normalização (controle das ações de outros e de si mesmo, tendo como 

referência certo entendimento do que seja normal e anormal; regra e desvio).  

 Os discursos e práticas a partir dos quais somos narrados e nos 

narramos (e também como somos posicionados e nos posicionamos) estão 

inscritos em relações assimétricas de poder. Dessa maneira, as identidades 

vinculam-se ao poder. Para Silva (2012), “quem tem o poder de representar 

tem o poder de definir e determinar a identidade” (p. 91). E é com base nessa 

identidade que se nomeia e se posiciona a diferença, conferindo-lhe um lugar 

específico, inventando formas para representá-la e marcá-la por traços e/ou 

atributos que se consideram indesejáveis, ou destoantes, ou desviantes, ou 

anormais. Uma vez que as identidades não possuem sentidos fixos ou finais, 

há sempre poder e saber em exercício; há sempre uma luta em torno dos 

modos de representar. As relações em torno da representação trouxeram-me 

muitas inquietações, especialmente quando indago sobre as estratégias 

acionadas nas representações do evento que estou estudando, ressaltando-o 

como um expressivo marcador de uma cultura regional que valoriza o livro e 

a leitura. 
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 Outra expressão sobre a qual me parece ser importante refletir é 

invenção cultural. Cabe registrar que tal compreensão foi matizada por 

outros autores que se debruçaram sobre a teoria da História, em distintos 

momentos, e que ela foi articulada a outros campos do conhecimento – 

alguns de orientação pós-estruturalista e outros não. Em relação às 

mudanças paradigmáticas procedidas sobre o termo invenção, podem ser 

citados autores como Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Michel de Certeau, 

Michel Foucault, Edward Said e Beatriz Sarlo, entre outros.  

 Entretanto, o uso que faço de tal expressão tem sido por mim 

concebido e pensado a partir de Albuquerque Jr. (2007). Esse autor 

problematiza e insere no contexto contemporâneo a noção de invenção, 

apontando argumentos que buscam estabelecer como ela tem sido 

empregada, particularmente nas análises de acontecimentos, fatos, 

episódios e documentos, buscando questionar “ideias sobre o fato histórico, 

sobre o objeto e os objetos históricos” (p. 12). Investigando os diferentes usos 

do termo entre os historiadores, Albuquerque Jr. sinaliza que está longe de 

haver uma definição consensual; no entanto, ele se posiciona na perspectiva 

subjetivista da produção histórica, afastando-se, assim, da postura 

historicista do evento histórico. Utilizando-se da metáfora das margens, que 

de certa maneira restringem e contêm os contornos de um rio, ele afirma que 

“a História possui objetos e sujeitos porque os fabrica, inventa-os, assim 

como o rio inventa o seu curso e suas margens ao passar. Mas estes objetos 

e sujeitos também inventam a história, da mesma forma que as margens 

constituem parte inseparável do rio, que os inventa” (p. 26).  

 Essa percepção, de acordo com Albuquerque Jr. (2007), implica 

pensar que “não há evento histórico que não seja produto de dadas relações 

sociais, de tensões, conflitos e alianças em torno do exercício do poder, bem 

como de dada forma de organização da sociedade, produto de práticas e 

atitudes humanas, individuais e coletivas”. Nesse sentido, ao conferir-se 

uma materialidade ao acontecimento, “todo evento histórico é cultural e 

simbólico e precisa de alguma forma de linguagem ou de simbologia para 

acontecer, para estabelecer os laços de comunicação entre os homens sem 
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os quais não haveria economia, política ou sociedade, nem mesmo objeto ou 

sujeito” (ALBUQUERQUE Jr., 2007, p. 29). 

 Diante disso, ao retomarem-se elementos do passado para a 

composição de um evento histórico, produz-se o entrelaçamento de 

diferentes variáveis, como, por exemplo, objetos, sujeitos, coisas, 

representações, tempos, espaços e contextos que, nesse processo de 

tessitura, nunca são percebidos em sua totalidade. Isso porque, ao 

narrarmos um fato/acontecimento/evento, portanto, ao constituí-lo, sempre 

visualizamos apenas a sua parcialidade, dando destaque a certos fragmentos 

ou a alguns pontos que são colocados em evidência.  

 De acordo com o autor, o processo de retomar elementos do passado 

implica considerar que 

o conhecimento histórico torna-se a invenção de uma cultura 
particular, num determinado momento, que, embora se 
mantenha colado aos monumentos deixados pelo passado, à 
sua textualidade e à sua visibilidade, tem que lançar mão da 
imaginação para imprimir um novo significado a esses 
fragmentos (ALBUQUERQUE Jr., 2007, p. 63). 

 

 Tomando tais reflexões acerca de invenção cultural como produtivas 

para pensar o evento que analiso, ressalto que a ênfase do estudo não se 

volta para a investigação da arqueologia das políticas culturais e dos 

fenômenos a estas associados. Antes, direciona-se a problematizações que 

me permitiriam proceder a algumas intersecções, narrativas, articulações, 

enunciados, dizeres que, de certo modo, conferem uma dimensão 

constitutiva para esse evento.  

 Pensando sobre a dimensão inventiva do evento, vislumbrei diferentes 

estratégias, acionadas em distintos momentos da história da Feira, que 

produzem práticas significativas e significados reinventados ao longo do 

tempo. Olhando para o conjunto de materiais que reuni, é possível 

caracterizar a Feira como um evento múltiplo, que mescla ações de 

diferentes dimensões, entre as quais estão palestras, mesas-redondas, 

oficinas, bate-papos, sessões de autógrafos, sessões de perguntas para 

autores, diálogos com escritores – ações que poderíamos classificar como 



83 

 

peculiares a um evento que busca dar destaque ao livro, aos literatos e a 

livreiros. Também estão presentes ações de cunho mercadológico, que 

colocam em destaque os financiadores, os apoiadores e a própria 

comercialização do livro e dos produtos que a ele têm sido associados para a 

venda, aproveitando o espaço do evento.  

De qualquer forma, o argumento que sustento é o de que esse evento é 

um importante marcador cultural da cidade de Porto Alegre, se atentarmos 

para uma dimensão mais restrita da própria cultura gaúcha e ampliarmos o 

escopo do que está sendo considerado. Ou seja, a Feira do Livro pode ser 

vista como um marco cultural que vem sendo (re)inventado continuamente, 

tanto a partir da sua articulação com outros eventos, quanto pelos 

destaques que tem recebido nos veículos midiáticos e pela própria 

participação de livreiros, autores e público em geral.  

Ao focalizarem-se as ações implicadas no processo constitutivo desse 

evento, as práticas contemporâneas de gestão cultural tornaram-se 

relevantes. Inspirada em Yúdice (2006a), penso ser essa uma importante 

direção focalizada em meu estudo, na medida em que esse evento parece 

funcionar como um recurso para a promoção da economia e política de 

cidadania cultural. Em outras palavras, ele mobiliza não apenas ações 

relativas à venda de livros, mas igualmente promove a consagração de 

autores, editoras e instituições implicadas nos processos de “gerenciamento, 

conservação, acesso, distribuição e investimento” (ibidem, p. 13) dos bens 

culturais de um modo geral. Aliás, cabe apontar o quanto instituições de 

naturezas diversas (e destinadas prioritariamente à produção e à gestão de 

bens de outras ordens – manufatura do aço e alimentos, por exemplo) 

acabam por tornar-se centrais no preenchimento de lacunas deixadas pelo 

estado relativamente às questões culturais. Então, a cultura pensada como 

um recurso e alavancada a partir de práticas neoliberais tem sido gerida por 

instituições da sociedade civil, ao mesmo tempo em que a responsabilidade 

pela assistência social e cultural da população também tem sido assumida 

por tais instituições. Cabe salientar que a Rede Brasil Sul de Comunicações 

(RBS), responsável pela edição do jornal e do encarte pelos quais estarei 



84 

 

“lendo” significados atribuídos à Feira do Livro, atua na promoção e 

gerenciamento de ações culturais que vão além das funções mais 

usualmente associadas ao papel atribuído às instâncias midiáticas.  

 Yúdice (2006a) aponta, em suas análises, a pluralidade de interesses 

de grupos, associações e fontes financiadoras, muitas delas empresas 

privadas, mas também das organizações públicas e de outras iniciativas da 

sociedade civil que têm se articulado para prover o gerenciamento da 

cultura, configurando-a, com frequência, como um recurso capaz de resolver 

problemas que antes eram (ou procuravam ser) equacionados pela economia 

ou pela política, ou seja, problemas que eram tidos como próprios desses 

domínios. Dessa forma, para qualquer outro recurso (por exemplo, o uso a 

ser feito de um recurso ambiental), há uma espécie de 

balanço/avaliação/medida de interesses para determinar o valor das ações a 

serem incentivadas, do que dependerá a decisão de quais ações cabem ser 

incentivadas, pois “o modelo de financiamento cultural precisa ser limitado a 

segmentos específicos da cultura por ser grande a demanda de recursos e 

porque somente aqueles que podem gerar retorno serão financiados” 

(YÚDICE, 2006a, p. 32).  

 Argumento que o investimento e o estímulo à cultura, no caso 

específico deste evento de grande porte e repercussão que é a Feira do Livro 

de Porto Alegre, parecem garantir retornos aos seus investidores, 

patrocinadores, etc. por estar envolvido um público expressivo de 

participantes. Entre os retornos possíveis, estão os incentivos fiscais, a 

comercialização institucional ou o valor publicitário que, como o mesmo 

autor (ibid,) indicou, implicam “a conversão de atividade não comercial em 

atividade comercial” (YÚDICE, 2006a, p. 32). Outro retorno refere-se à 

associação de marcas a ações de responsabilidade social. Cabe, assim, 

indicar que, nessas modalidades de gestão das ações culturais, é conferida 

aos grupos investidores, além da escolha do que será promovido – que por 

sua vez acaba determinando o que é cultural –, a participação em distintos 

processos implicados em tomadas de decisões, composições estruturais, 

seleções, avaliações, distribuições. Isso garante aos investidores/apoiadores 
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a vinculação de suas marcas e assegura publicidade para seu logo. Penso 

ser importante referir que esse uso não é recente e tem passado por uma 

considerável expansão, tendo sido também ampliadas as questões/ações 

sociais enfrentadas valendo-se do uso cultural. 

Encerrando esta seção, penso ter apontado algumas possibilidades 

teóricas para pensar o processo de produção e invenção das práticas 

desenvolvidas no evento cultural Feira do Livro de Porto Alegre ao indicar 

algumas estratégias acionadas nesse evento e nas formas de narrá-lo. Penso 

também ter indicado algumas marcas usualmente a ele associadas e o papel 

que elas têm na legitimação de certas ações constituidoras de uma 

identidade cultural. No decorrer do estudo, novas marcações e indicadores 

vão sendo associados ao evento.  

 

3.1 Aproximando esta investigação sobre a Feira do Livro a outros 
estudos  

 

  

 Nesta seção, apresento as produções acadêmicas que localizei sobre 

eventos culturais, bem como estudos conduzidos sobre a Feira do Livro de 

Porto Alegre. Focalizo, inicialmente, algumas produções de autores que 

problematizaram projetos ou programas culturais e, posteriormente, realizo 

uma incursão a diferentes sites, entre eles, o Portal CAPES de teses e 

dissertações, o Portal da ANPED, o Google Acadêmico e o Scielo, bem como a 

bibliotecas digitais de Universidades, tais como a UFRGS, a PUC/RS, a 

ULBRA/RS, a UNISINOS, a UNILASALLE, entre outras, para mapear estudos 

já realizados por outros pesquisadores. Além disso, busquei identificar 

algumas estratégias analíticas e alguns caminhos já trilhados nas pesquisas 

localizadas, examinar objetivos e contribuições e buscar inspirações e 

“achados” que me permitissem levantar o que já foi dito acerca da temática e 

do objeto de estudo que examino nesta tese.  

 Saliento, desde já, que muitos outros estudos que versam sobre 

programas/projetos/eventos culturais poderiam ser aproximados do que 

estou realizando. Porém, dou destaque a três deles, por entender que 



86 

 

apontam esses modos mais particulares de pensar sobre problemáticas 

relacionadas à gestão cultural e aos usos da cultura como recurso.  

 Yúdice (2006a) tem desenvolvido, desde meados dos anos 1990, 

estudos analíticos nos quais examina mudanças nos contextos em que se 

processam práticas culturais e nos sistemas de financiamento e gestão 

cultural. Ele tem refletido sobre as grandes transformações provocadas pelo 

processo de globalização em instituições, tais como fundações e outras 

instâncias que atuam no financiamento da cultura, buscando compreender 

como se processam as relações entre aspectos vinculados a um contexto 

macro e aqueles ligados a dimensões micro. O autor destaca que, a partir 

dos processos de globalização, surgiu uma nova divisão internacional do 

trabalho cultural que justapõe a diferença local a atos de administração e de 

inversão transnacionais. Apesar de os efeitos dessa crescente cultura 

transnacional serem evidentes nas indústrias do entretenimento e na 

sociedade civil como um todo, não são homogêneos. É possível dizer que há 

diferenças nacionais e regionais que parecem estar agindo como campos de 

força (diversamente estruturados), onde se configuram significados tanto 

para uma canção pop, quanto para uma ação de ativismo ambientalista ou, 

ainda, para eventos, tais como a Feira do Livro, que, apesar de seu forte 

acento regional, não deixa de inserir-se nas dinâmicas de um mercado 

globalizado.  

 Yúdice (2006a) observa atentamente os modos como a sociedade civil, 

em um contexto neoliberal, tem cada vez mais suas ações gerenciadas por 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), ao mesmo tempo em que o 

Estado, em muitos casos, está se eximindo do financiamento de ações 

culturais nas comunidades. Um dos casos por ele (ibid.) estudados 

corresponde a ações desenvolvidas no Rio de Janeiro, Brasil, pelo Grupo 

Cultural Afro Reggae26 (GCAR). O autor indicou o quanto essa iniciativa, 

                                                           
26 Essa é uma das iniciativas surgidas no Rio de Janeiro, em concomitância com outras, 
como o Viva Rio, Programa Rio Funk e Casa da Paz, voltadas à promoção de ações de 

cidadania. As ações foram iniciadas por José Júnior, morador da favela e ex-participante do 

narcotráfico, por volta de 1992, por meio de conexões em rede com ONGs locais e 

internacionais, organizações de direitos humanos, representantes políticos e da mídia, 

escritores, acadêmicos e pessoas ligadas à indústria do entretenimento.  Um objetivo 
motivador e norteador das ações é usar a arte, “a música e a dança Funk como meio de 
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assim como outras semelhantes, mantidas mediante ações viabilizadas por 

recursos da iniciativa privada, se vale da cultura como um recurso para 

promover modificações sociais. Ele salienta a maneira como noções, tais 

como diferença cultural e cidadania cultural, se disseminaram em campos de 

força muito específicos (YÚDICE, 2006a). Ele refere serem tais ações 

destacadas, muitas vezes, em razão de ser a cultura o lugar onde concorrem 

diversos grupos de interesse; já as políticas culturais têm um programa 

muito mais pragmático e voltado a mostrar como se organiza a cultura – 

como ela é financiada –, pois em tais ações é acionada uma ampla rede de 

articulações e são empreendidas constantes negociações. O autor teme que 

uma prática cultural em ação corra o risco de responder a solicitações 

performativas, que deixam pouco espaço para experiências que não se 

adaptem a uma imagem de desenvolvimento e de valor de autoestima. 

 De acordo com as considerações focalizadas pelo autor (ibid.) quando 

examina a cultura como um recurso, em práticas que envolvem ações sociais, 

a cultura pode ser vista como um modo de promover a integração de certos 

sujeitos na sociedade. Esse conceito instiga-me a pensar que a cultura 

funciona como um recurso na Feira do Livro em distintas direções. Em uma 

dessas direções, a Feira é um recurso que serve para fomentar a cultura do 

livro, das artes, da leitura, da cultura. Já em outra direção, serve como 

recurso cultural para propagandear, de forma produtiva, 

instituições/empresas/corporações que a patrocinam, como, por exemplo, 

Grupo Zaffari, Caixa Econômica Federal, Banrisul, Grupo Gerdau e Grupo 

RBS, entre outras. Em outra direção, ainda, ela é um recurso que age como 

                                                                                                                                                                                     
desenvolver a criatividade e noções de cidadania entre os jovens favelados” (YÚDICE, 2006, 
p. 188). Atualmente, as ações são extensivas às comunidades de Vigário Geral, Parada de 

Lucas, Nova Iguaçu, Complexo do Alemão, Cantagalo, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro e já 

contam com campanhas de arrecadação de fundos de ordem local e internacional. O projeto 
ampliou-se em diversas frentes de atuação: teatralização, oficinas de dança: hip hop, reggae, 

ragga, capoeira e elementos circenses, como a perna de pau; música: orquestra, bateria e 

percussão. Nos últimos anos, constituíram-se diferentes bandas – Afro Reggae, Banda Afro 

Reggae II, Afro-Lata (10 a 15 anos de idade), Afro-Samba (7 a 12 anos de idade) –, e 
aumentou o número de apresentações e de espaços de atuação. Além disso, estabeleceram-

se parcerias com outros grupos musicais e iniciativas culturais na televisão, vídeo e 
internet. O Grupo Afro Reggae parece ter ganhado mais visibilidade por ter realizado shows 

de abertura de artistas conhecidos nacionais (Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gabriel O 

pensador, Cidade Negra, Marcelo D2, Olodum, Daniela Mercury) e apresentações no exterior 

(França, Alemanha, Holanda e Inglaterra).  
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catalisador para congregar e articular uma rede de instituições, produzindo, 

nesse processo, significados para o livro, para a leitura, para a Feira e para a 

cultura sul-rio-grandense. 

  No estudo conduzido por Albuquerque Jr. (2011) em sua tese de 

doutorado em História, o autor ocupou-se da invenção de uma identidade 

regional nordestina, bem como da própria Região Nordeste, mediante 

recorrências discursivas tomadas como produtoras da realidade e dos 

significados que lhe foram atribuídos. Para desenvolver seu estudo, 

Albuquerque Jr. (ibid.) valeu-se de fontes variadas, considerando-as como 

parte de um dispositivo que se configura como uma complexa trama de 

práticas, as quais envolvem produzir, veicular e consumir subjetividades 

numa determinada sociedade e em certo cenário social e político. 

Albuquerque Jr. (2011) esteve atento a produções acadêmicas, a artigos 

culturais, a produções literárias e poéticas de romancistas e poetas 

nordestinos e não-nordestinos, a letras e arranjos musicais, a novelas, 

filmes, peças teatrais, enfim, ele focalizou um conjunto de obras, muitas 

delas artísticas, que tomaram o nordeste como tema e que, como argumenta 

o autor, o constituíram como objeto de conhecimento e de arte. Inspirado em 

concepções de Foucault, o autor realizou um estudo arqueológico e 

genealógico, ou seja, ele buscou não as origens ou “verdadeiras” raízes desse 

povo e dessa região, mas as condições de possibilidade para a sua 

emergência a partir de determinados saberes e práticas. Assim, para esse 

autor, a noção de “identidade regional permite costurar uma memória, 

inventar tradições, encontrar uma origem que religa os homens do presente 

a um passado, que atribuem um sentido a existências cada vez mais sem 

significados” (ALBUQUERQUE Jr., 2011, p. 91). Ao deter-se nas produções 

discursivas e imagéticas visibilizadas nas formas peculiares das obras que 

examinou, o autor (ibid.) assevera que, assim, se constituiu e se procedeu à 

nordestinização de uma parte do Brasil como um espaço outro em relação ao 

centro-sul, centro-oeste ou norte do país.  

 Detenho-me também no artigo de Canclini (2010) intitulado 

“Reapropiaciones de los objetos: ‘arte, marketing o cultura?’”, no qual ele 
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reflete acerca da proposta do museu etnográfico e de arte contemporânea 

Musèe du quai Branly, localizado em Paris/França, inaugurado em 2006. 

Como o autor salienta, o Museu fazia parte de um projeto do governo do 

presidente francês Jacques Chirac, que exerceu a presidência francesa em 

dois mandatos consecutivos 1995 – 2007, visando a contemplar duas 

intenções: renovar os critérios de seleção, exibição e valorização dos objetos 

de culturas não-europeias e apresentar outras possibilidades de intersecções 

entre arquitetura, artefatos culturais e arte relativamente à França e a seus 

intercâmbios globais. Nessa proposta, o museu deu destaque a coleções dos 

Museo Nacional de Artes de África y Oceanía e do Departamento de 

Antropología del Museo del Hombre, reunindo mais de três mil peças, tais 

como máscaras, instrumentos musicais, pinturas, esculturas, fotografias, 

gravuras e desenhos, todos entendidos como objetos representativos das 

chamadas “artes primitivas”, que foram organizados como uma exposição 

permanente, dividida em três unidades: América, Ásia, África e Oceania. O 

autor (CANCLINI, 2010) salienta que os investimentos na estrutura e no 

projeto arquitetônico desse museu buscaram, além de inovar e assegurar o 

rompimento das fronteiras que posicionam a alta cultura (europeia) em 

oposição à baixa cultura (não-européia), torná-lo mais atrativo e interativo 

para os visitantes. Para tanto, foram construídas paredes de vidro, jardins 

internos e amplos espaços para exposição. Foi providenciado um sistema 

audiovisual com a apresentação de documentários sobre as obras em 

exposição, além da observação de mapas com imagens fixas e animadas 

para permitir a localização dos objetos em seus locais de origem. Entretanto, 

para Canclini, a maior parte das críticas lançadas pelos antropólogos, 

museógrafos, curadores, artistas, arquitetos, sociólogos e etnógrafos voltou-

se a registrar que, embora o discurso institucional fosse pautado pela 

preocupação de dar espaço ao outro e de contextualizar os contatos 

interculturais entre europeus e não-ocidentais, algumas ambiguidades se 

instauravam. Entre estas, havia, por exemplo, uma oscilação entre o que 

estava sendo configurado como próprio a uma determinada cultura e aquilo 

que o mercado valoriza dessa cultura. 
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 Indico tais análises, que versam sobre distintos objetos de estudo, em 

função de conterem reflexões sobre como determinados 

projetos/programas/eventos culturais, notadamente ligados às áreas das 

artes plásticas e da literatura, por exemplo, têm operado na produção e 

constituição de particulares modos de configurar o que deve ser pensado 

como cultural, bem como sobre os efeitos que tais 

eventos/programações/projetos têm tido na produção de algumas peculiares 

identidades culturais. Tal como nesses projetos, penso ser possível afirmar 

que, a partir da Feira e do conjunto de atividades promovidas para ela, se 

inventam alguns modos particulares de pensar a cultura em pelo menos 

duas direções: a primeira envolve a importância de cultuar-se o livro, mas 

em um conjunto de outras manifestações culturais; a segunda envolve 

considerar uma dimensão mais restrita – dá-se destaque a manifestações 

culturais regionais, marcando, ao mesmo tempo, distintas formas de 

configurar o regional.   

 Após a apresentação desses estudos que me forneceram importantes 

indicações de âmbito mais geral, detenho-me em outros que tiveram a Feira 

do Livro de Porto Alegre como foco central. Entre eles, estão uma dissertação 

de mestrado, uma das primeiras análises sobre a Feira do Livro a que tive 

acesso, e um artigo no campo da Leitura e Educação. A dissertação referida 

foi defendida por Deise Luiza da Silva Ferraz, em 2006, junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, tendo como título “Livros em Festa”: A cultura organizacional da Feira 

do Livro de Porto Alegre27. O estudo faz um importante entrelaçamento entre 

práticas culturais que envolvem apresentações musicais e artísticas e livros, 

                                                           
27 Uma explicação faz-se necessária: tal produção foi orientada pela professora Neusa Rolita 
Cavedon. Embora uma boa parcela de sua formação esteja concentrada no campo da 

Administração, com ênfase na linha de pesquisa da Cultura Organizacional, mais 

recentemente, ela tem desenvolvido projetos e orientado pesquisas tanto de mestrado 

quanto de doutorado cujos enfoques se aproximam dos interesses de estudo da Antropologia 

Social. Com isso, têm sido foco de seus interesses de investigação as análises pós-
estruturalistas que buscam ampliar o espectro de pressupostos do campo de estudo das 

teorias organizacionais, não estando restritas a um entendimento hegemônico de unidade 

organizacional, vistas estritamente sob a ótica do gerenciamento, e sim considerando as 

distintas redes de significações que circulam dentro e fora do espaço organizacional. Tais 

interesses parecem-me justificar a seleção de um evento cultural como objeto de 

investigação dentro de uma área mais exata na pesquisa orientada.    
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bem como a sua compra e venda, e sistemas de significação (cerimoniais, 

figuras, festividades, etc.) utilizados para pensar a invenção da Feira, 

enquanto evento cultural, a partir da produção, circulação e consumo de 

significados sociais.  

 O estudo de Ferraz (ibid.) aborda a Feira sob a ótica do mercado 

editorial e da composição de uma cultura organizacional que, como a autora 

indica, demarcam esse evento como “um ritual unificador, em uma 

sociedade constituída por diversas polaridades” (2006, p. 170). Ferraz 

analisou jogos de interesses identificados nos diferentes segmentos 

envolvidos na organização da Feira, tendo a autora utilizado o método 

etnográfico, com base em observações participantes, bem como em 

entrevistas semiestruturadas e em análises documentais relativas às edições 

de número 50ª e 51ª, respectivamente, de 2004 e 2005, para realizar seu 

estudo. Este envolveu dois movimentos. No primeiro, a autora focaliza, a 

partir de uma perspectiva antropológica, aspectos históricos da construção 

de ritos ou mitos nacionais ou locais, enfatizando como se dá a 

homogeneização de certas práticas culturais (tais como o carnaval, as 

festividades religiosas, o Dia da Pátria), a partir de determinados marcadores 

simbólicos, registrando como estes são criações sociais que revelam 

problemas e dilemas da formação social na qual se gestam. Conforme a 

autora, a Feira pode ser entendida como um desses rituais, na medida em 

que “mobiliza, durante todo o ano, o trabalho de vários atores para sua 

execução” (FERRAZ, 2006, p. 44). Ela salienta também que a interação entre 

esses atores permite a construção de redes de significações, que por sua vez 

compõem a cultura organizacional da Feira. O segundo movimento feito pela 

autora focaliza tanto ações que ocorrem nos dias em que o evento acontece, 

quanto as que se processam nos bastidores, nos momentos que 

correspondem à elaboração e projeção/organização. Como a autora 

argumenta, esse evento configura-se como um espaço ritualizado do setor 

livreiro relacionado a um mercado editorial e envolve práticas de consumo 

que têm, na figura do livro, um símbolo da intelectualidade e da erudição, 

passando pela seleção das “boas obras”, muitas vezes sinalizada pelo grupo 

de livreiros. A autora também destaca como o poder é distribuído dentro do 
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grupo focalizado e como aspectos homogeneizantes colaboram para a 

manutenção de um status quo para esse evento na sociedade gaúcha e 

brasileira. 

 Já o artigo de Silveira (2007), apresentado em um dos grandes eventos 

de âmbito nacional, o Congresso de Leitura do Brasil (COLE), intitula-se 

“Flagrantes de contações de histórias em espaços educativos gaúchos”. Nele, 

a autora problematiza o que define como o “discurso renovador da leitura”, 

que corresponderia a um discurso pedagógico dominante que procura 

acionar diferentes estratégias (como a “Hora do Conto”) para difundir 

práticas ou hábitos de leitura. O estudo consistiu na análise de 70 relatos de 

experiências coletadas entre os anos de 2005 e 2007 em espaços escolares 

(da rede pública municipal, estadual e rede privada) e não-escolares 

(bibliotecas públicas, livrarias e Feira do Livro) de Porto Alegre e de cidades 

da região metropolitana onde ocorriam “contações de histórias”. O objetivo 

da autora em seu estudo foi “pensar o espaço e o significado da contação de 

histórias no trabalho pedagógico da educação infantil e anos iniciais” (p. 3). 

Destaco que participaram dessas contações públicos de diferentes faixas 

etárias e níveis escolares e que, nesse período, era recorrente o uso de 

recursos visuais variados para “ilustrar” a história, cujo suporte era o livro, 

bem como a convocação dos públicos para refletir sobre as mensagens das 

histórias. Silveira (2007) salientou como os apelos lúdicos pedagogizam, 

marcam e legitimam as práticas de leitura que acontecem fora do ambiente 

escolar. Embora seu estudo não seja centrado em práticas de leitura 

processadas na Feira do Livro de Porto Alegre, é possível dizer, a partir de 

suas reflexões, que esse evento se configura como um importante espaço 

pedagógico no qual se procedem a práticas culturais vinculadas à leitura, 

sendo essa uma das direções em que a Feira produz e veicula distintas 

representações.  

 Pode-se dizer que esses estudos me auxiliaram a problematizar 

aspectos relativos ao evento que analisei, na medida em que neles há 

questionamentos acerca de recomendações, prescrições, pareceres, 

parâmetros, documentos oficiais, propostas e propósitos enunciados para as 
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situações que examinaram. Enfim, a leitura de tais estudos auxiliou-me a 

ver não apenas o quanto o evento sobre o qual me debrucei neste estudo se 

insere em uma complexa rede de sentidos que envolve as obras tidas como 

os principais veículos que nos conduzem ao mundo da leitura, da 

informação, do aprendizado, mas também o quanto a expansão da indústria 

do mercado editorial, a partir da qual se avolumam um cada vez maior 

número de produções literárias, adentra e direciona ações, práticas, 

propostas e proposições desencadeadas por esse evento. Mais ainda, esses 

estudos possibilitaram-me ver com maior nitidez o quanto a Feira do Livro se 

configura como uma ação/processo social, destacando ser esse evento um 

acontecimento marcante para a população e a cultura gaúchas.  

Por entender que minhas buscas localizaram poucos estudos sobre o 

tema mais específico que aqui considero, realizei incursão por periódicos 

disponíveis no formato on-line, valendo-me de expressões, tais como: 

Políticas Culturais, Programação Cultural, Atividades Culturais, Cultura Porto 

Alegre, Leitura Cultural e Porto Alegre. 

Essa pesquisa apontou cerca de 400 produções originárias de 

diferentes perspectivas teóricas e campos de atuação que, de alguma forma, 

continham algum tipo de recorte espacial ou temporal vinculado à cidade de 

Porto Alegre (lugares, grupos identitários, biografias, comunidades ou 

práticas relacionadas a espaços sociais e culturais dessa cidade). Muitos 

desses estudos são dissertações e teses de distintas áreas, tais como 

Educação, Música, Antropologia Social, História, Letras, Geografia, 

Planejamento Urbano, Comunicação, Arquitetura e até mesmo da área da 

Informação.   

  Destaco que, como esses estudos não estão diretamente relacionados 

à pesquisa que desenvolvo, faço apenas, breves considerações sobre eles. 

Pude perceber, por exemplo, que alguns deles problematizam práticas 

sociais e culturais, bem como incluem relatos de vida ou releituras da 

cidade, a partir da análise e da interpretação de imagens fotográficas, 

espetáculos produzidos para a infância e juventude em determinados 

períodos, além de investigações sobre o cotidiano, estilos de vida e de hábitos 
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locais, voltando-se às narrativas de memória da vida cotidiana e biográficas, 

trajetórias sociais, análises de espaços públicos com exposições artísticas, 

entre outros aspectos interessados em ações do contexto urbano de Porto 

Alegre.  

 Desse conjunto de estudos, selecionei dois por motivos bastante 

específicos: primeiro, porque partem da mesma perspectiva teórica da qual 

me valho neste projeto – os Estudos Culturais em Educação; segundo, 

porque ambos enfocam as chamadas “pedagogias culturais”, entendendo, 

então, que os processos que envolvem a educação dos sujeitos não estão 

restritos aos processos que acontecem exclusivamente dentro dos ambientes 

escolares. Ou seja, postulam que diferentes instâncias da cultura 

contemporânea (sejam elas instituições ou dispositivos culturais) procedem 

a subjetivações, destacando determinadas formas de ser sujeito a partir de 

representações culturais.  

 Múltiplas seriam as instâncias culturais – rádio, jornais, revistas, TV, 

peças publicitárias, filmes, textos literários, desenhos animados, etc. – 

implicadas na invenção/constituição de saberes, valores e atitudes 

colocados em circulação nas sociedades, tal como foi destacado por autores 

como Kellner (2001), Steinberg e Kincheloe (2004), Giroux (2004), Wortmann 

(2007) e Camozzato & Costa (2013). De um modo geral, esses autores 

assumem uma abordagem contemporânea na qual o entendimento de 

pedagogia deixa de ser um campo restrito à educação escolarizada para 

invadir os mais diversos espaços da vida privada e pública. Camozzato 

(2014) problematiza as transformações procedidas no conceito de pedagogia, 

na sua articulação com as transformações culturais, apontando como têm 

sido importantes para a pluralização do conceito e a ampliação dos espaços 

de atuação tidos como educativos. É a pedagogia, segundo a pesquisadora 

(ibid.), que procura responder às exigências que se colocam para os sujeitos 

em determinados tempos e espaços de passarem por processos constantes 

de atualização “para conectar-se às exigências e necessidades 

contemporâneas” (ibid.). Logo, a pedagogia pode ser pensada, conforme 
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apontam Camozzato e Costa (2013), como uma arte que inventa e modela o 

sujeito moderno. 

 Nessa mesma direção, na perspectiva dos Estudos Culturais, o 

conceito de pedagogias culturais tem sido considerado ferramenta 

importante para pensar nos processos educativos que ocorrem para além 

dos muros da escola. É por meio dessa ferramenta teórica que se torna 

possível estabelecer vínculos entre os mais diversos artefatos pedagógicos 

dispersos pela sociedade. Isso implica pensar em como as pedagogias 

funcionam, como elas operam, quais são seus traços e que tipos de sujeitos 

são interpelados por elas e se constituem a partir de suas relações. Dessa 

forma, passa-se a conceber as pedagogias culturais como “pedagogias da 

vida”, uma vez que os processos educativos estão dispersos por todo o 

tecido, em um processo que provoca os sujeitos em todos os níveis e 

ambientes da vida. 

 Um desses estudos é a dissertação de Celi Teresinha Reinhardt, 

intitulada A arte Latino-Americana que se produz e ensina na Bienal do 

MERCOSUL, defendida em 2010 no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). A autora analisou as 

seis primeiras edições da Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL28, evento 

realizado em Porto Alegre/RS, que a partir de 1997 passou a ocorrer no 

                                                           
28 Esse evento teve início em meados de 1994, a partir das tratativas de um grupo de 

produtores culturais que tinham como objetivo inicial elaborar um projeto que desse maior 

visibilidade e outras possibilidades de intercâmbio à produção artística latino-americana. 

Em 1995, o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, dando seguimento a esse projeto, 
reuniu-se com autoridades, artistas, colecionadores, curadores, empresários locais e 

representantes dos setores culturais, que lançaram proposta para a realização desse evento. 

Em um dos primeiros documentos oficializados e publicados, sob o formato de Boletim 

Informativo, que trazem detalhes sobre a criação desse evento cultural, seus objetivos foram 

explicitados da seguinte forma: “difundir, fortalecer e afirmar a criatividade plástica e visual 

dos países que integram o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) através de intercâmbio de 
obras, ideias e experiências realizadas e desenvolvidas por seus artistas, críticos, 

historiadores de arte, colecionadores, museus e instituições culturais ao qual será realizada 

em Porto Alegre a 1º Bienal de Artes Visuais do Mercosul (Site da Bienal do MERCOSUL; 

Boletim nº 1 da 1º Bienal do MERCOSUL, maio de 1997)”. De 1997 a 2012, já foram 

realizadas oito edições desse evento; em cada uma delas, foram sendo incorporados e 
agregados diferentes países homenageados da América Latina. Para cada edição, foram 

estabelecidas questões norteadoras que perpassam suas disposições, seleções, organização 

e projeto curatorial, enfocando importantes discussões contemporâneas, tais como: 

referências ao local e ao global, à territorialidade e à universalidade e também ao popular, 

ao erudito e ao midiático; também se transita pela globalização e pelas fronteiras 

identitárias, com exposição das obras em diferentes espaços da cidade.  
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mesmo período em que se realiza a Feira do Livro. A abordagem da autora 

centra-se nas propostas curatoriais de seis obras exibidas no referido evento, 

bem como na análise de obras que integraram essa exposição e outros 

materiais referentes à mostra, como os catálogos, por exemplo. Sua principal 

questão envolveu discutir como “esta mostra e as inúmeras outras 

iniciativas a ela vinculadas têm atuado na função de representar (e ensinar) 

arte, e notadamente, a arte que tem sido qualificada como latino-americana” 

(p. 93). Interessava-lhe discutir “elementos” contidos nessas obras que 

poderiam ser tomados como denotativos de “sentimentos” de nacionalidade, 

regionalidade e latino-americanidade. Ela considera que a mostra contém 

indicadores que ora reafirmam essa suposta identidade latino-americana, 

ora tensionam tal ideia, em representações que evocam, por exemplo, a 

ancestralidade e elementos físicos das paisagens e da história política da 

América Latina. Enfim, a autora argumentou que a Bienal do MERCOSUL se 

configura como uma instância pedagógica e como uma prática cultural 

contemporânea que ensina sobre a arte latino-americana. 

Já a dissertação de Dorcas Weber, intitulada Uma dimensão 

pedagógica da produção artística: um estudo sobre a 6ª Bienal do 

MERCOSUL, também defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da ULBRA, no ano de 2009, focaliza o mesmo evento, analisando 

propostas explicitamente configuradas como educativas, pensadas para esse 

evento. A autora toma a edição de número seis da Bienal, definida pelos 

organizadores como uma “Bienal Pedagógica”, e dá destaque a discursos, 

estratégias e ações contidas nas propostas de organização da referida Bienal. 

Como ela indicou, o pedagógico anuncia nessa mostra duas dimensões: a 

primeira corresponderia àquela assumida pelos membros organizadores, 

promotores e curadores do evento; a segunda estaria vinculada às atividades 

de ordenação, classificação, seleção e disciplinamento imbricados em todas 

as ações e práticas realizadas nessa 6ª Bienal. Conforme foi salientado pela 

autora, interessou-lhe compreender como a Bienal tem assumido a intenção 

de “educar para a arte” e de tornar-se uma das referências para o ensino da 

arte latino-americana, indicando que, desde a primeira edição dessa 

mostra/evento, nela eram propostas práticas pedagógicas dirigidas à 
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educação, sendo a Bienal configurada como um espaço de intervenção 

interpelado por discursos de renovação e valorização da arte contemporânea.  

Esses dois estudos também me auxiliaram a vislumbrar formas de 

examinar um evento cultural e artístico, propósito que orientou esta tese. 

Além disso, mesmo que neles sejam focalizados outros temas, os dois 

estudos discutem um mesmo evento cultural, tomando-o como uma 

instância educativa que ensina, de muitas maneiras, o que merece ser 

valorizado cultural e socialmente. E é nesse sentido que tais investigações 

me ajudaram a pensar o evento que focalizei nesta tese, que igualmente 

envolve atividades com um público amplo e variado e ocupa importantes 

espaços da cidade, sendo prestigiado (e patrocinado) por grupos 

diferenciados, entre os quais há livreiros, artistas, críticos literários, autores, 

leitores de livros, comunicadores, instâncias midiáticas e corporações 

empresariais. 

Porém, como já indiquei, há poucos estudos sobre a Feira do Livro de 

Porto Alegre. Localizei apenas dois – o de Ferraz (2006) e o de Silveira (2007) 

–, que a focalizaram com propósitos diferentes dos que orientam meu 

estudo. Intenciono apontar a Feira do Livro como um marcador cultural da 

cidade de Porto Alegre e registrar como se deu a sua constituição/invenção 

como um importante evento cultural gaúcho que ensina sobre a cultura sul-

rio-grandense para aqueles que dela participam e que mobiliza práticas, 

atividades, representações, discursos e amplos setores da sociedade gaúcha 

vinculados à produção/invenção do evento. 
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CAPÍTULO 4 – CAMINHO INVESTIGATIVO: O JORNAL COMO UM DOS 

MEDIADORES E (RE)INVENTORES DA FEIRA DO LIVRO DE PORTO 

ALEGRE/RS 

 

 

 Neste capítulo, apresento alguns dos movimentos de idas e vindas que 

fui produzindo no sentido de estabelecer escolhas para definir os contornos 

metodológicos que me ajudaram a trilhar os caminhos investigativos na 

composição desta pesquisa.  

 Relativamente à escolha do objeto, penso que a Feira do Livro e os 

muitos eventos a ela associados se caracterizam como acontecimento 

relevante para uma investigação. Trata-se de um evento apontado como 

característico ou representativo de peculiaridades da “cultura regional 

gaúcha”.  

 No entanto, neste momento em que faço o exercício de localizar meu 

tema de estudo e de apresentar os recortes que delimitei para melhor situá-

lo, não poderia deixar de mencionar que muitas foram as direções que 

vislumbrei como possibilidades investigativas acerca do evento considerado. 

De qualquer forma, o caminho que trilhei permitiu-me ver que muitas são as 

transformações ou mudanças ocorridas no evento ao longo do tempo. Ainda, 

muitas são as mudanças e deslocamentos nos propósitos e no modo de 

organização do evento, que em 2014 promoveu sua 60ª edição, 

especialmente quando a defrontamos com a 1ª edição, ocorrida em 1955. 

 É possível dizer que, entre os aspectos que focalizo, talvez um dos 

mais relevantes para o estabelecimento de minhas análises diga respeito 

àquilo que Foucault marcou como as continuidades e as rupturas. Paul 

Veyne (1998) examinou a obra de Foucault, dando destaque ao método 

investigativo foucaultiano29 e detendo-se nas pesquisas desenvolvidas no 

campo das ciências humanas. Ele assinalou a importância do projeto 

                                                           
29 Importante referir desde já que não pretendo aprofundar-me na perspectiva desse autor, 

mas antes fazer alguns movimentos, inspirada em suas teorizações acerca da concepção e 

entendimento da História como sendo marcada pela transitoriedade e ambivalência, para 

examinar o evento aqui considerado.  
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arqueológico-genealógico para as investigações históricas, método pelo qual, 

segundo Veyne (1998), Foucault se propôs a olhar determinados 

acontecimentos, refletindo sobre um entendimento mais parcial e 

ambivalente acerca de como as verdades são produzidas e não as 

posicionando no cenário das verdades instituídas pela racionalidade 

moderna. Assim, e ainda segundo o autor (ibid.), ao debruçar-se sobre a 

história, um dos fatores que motivaram o modo de investigar de Foucault, ou 

de compor suas pesquisas sobre determinados fatos do passado, consistiu 

na sua inquietude quanto à singularidade de certos acontecimentos. 

Foucault (apud VEYNE) afastava-se, assim, de uma ideia de universalidade, 

muitas vezes pressuposta para certas noções, e pautava sua metodologia em 

um balanço minucioso que visava a recuperar a singularidade e marcar a 

arbitrariedade dos arranjos com que, em diferentes épocas, certos homens 

pensaram sobre si mesmos. Conforme Veyne (1998), isso quer dizer que, na 

sistemática de análise dos acontecimentos, Foucault (1995) sempre esteve 

mais interessado na constituição dos sentidos dos fatos do que nos fatos em 

si. 

Nessa perspectiva, ganha relevância a palavra discurso, compreendida 

num sentido técnico muito particular, porque, justamente, “não designa o 

que é dito”, tal como salientou Veyne (1998, p.160). Então, continua Veyne 

(ibid.), explicitar as práticas discursivas está longe de nos convidar a julgar 

as coisas a partir das palavras, tratando-se, portanto, de observar com mais 

detalhe o que é dito, pois “as palavras nos enganam, nos fazem acreditar na 

existência de coisas, de objetos naturais, governados ou de Estados, 

enquanto essas coisas não passam de correlato das práticas 

correspondentes” (VEYNE, 1998, p. 160-161). O mesmo autor salienta que 

tal visão de discurso nos conduz a pensar que os acontecimentos não são 

contínuos. Ele indica, ainda, que em Foucault (1995) não se trata de 

proceder a análises que busquem estreitar os acontecimentos ou que 

marquem a sua evolução, percepções bastante presentes em um modelo 

atribuído à história no qual eram salientados os grandes acontecimentos. 

Como salientou Foucault (apud VEYNE, 1998), “os discursos devem ser 
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tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas que 

também se ignoram ou se excluem” (p. 164). 

Seguindo essas considerações, destaco que me vali de um 

entendimento de discurso e de práticas discursivas inspirado nos 

referenciais teóricos pós-estruturalistas de Foucault (1986). Em linhas mais 

gerais, para esse autor (ibid.), o conceito de discurso está imbricado no modo 

como as relações sociais, a identidade, o conhecimento e o poder são 

construídos por intermédio da linguagem. Sendo assim, a linguagem é 

constituidora de práticas que são reiteradas constantemente por meio de 

palavras, ditos, enunciados, textos, instituições, que constituem a realidade 

e os inúmeros saberes. Nas palavras do autor (ibid.), direcionamo-nos “não 

mais a tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos significantes 

que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 1986, p. 

56). No entanto, cabe indicar que utilizei essas compreensões para pensar as 

situações que examinei e para destacar a importância de se problematizarem 

os acontecimentos relativos ao evento cultural focalizado, refletindo sobre as 

práticas que o constituem e atentando para as reticências, recorrências, bem 

como para os destaques nele feitos, enfim, para tudo que tem dado 

relevância ao evento e o tem posicionado como peculiar à cultura regional ou 

que o tem inserido em um processo de internacionalização.  

 Marco, no estudo, a importância do jornal como instância de 

veiculação, circulação e suporte para fazer a leitura de um evento cultural 

na atualidade, considerando as particularidades que a mídia jornalística 

possui.   

 Logo ao iniciar este estudo, realizei uma pesquisa documental nos 

acervos do Centro de Documentação e Informação (CDI), no Departamento 

de Pesquisa do Grupo da Rede Brasil Sul de Comunicações (RBS), 

responsável pela elaboração, edição, publicação, impressão e distribuição do 

jornal ZH. Também fiz buscas nos registros históricos do Museu de 

Comunicação Hipólito José da Costa. 
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Minha intenção, ao percorrer os arquivos desses dois espaços, foi 

reunir e mapear as reportagens, notícias e informativos disponibilizados à 

população da cidade sobre a Feira do Livro, buscando neles encontrar 

“pistas” que me ajudassem a compreender as continuidades e 

descontinuidades que caracterizam os propósitos de realização desse evento 

ao longo do tempo. Essa busca permitiu-me delinear alguns momentos que 

se configuraram como mais importantes na “história da Feira” e nas 

modificações e extensões que me parecem ter nela ocorrido. Na sequência, 

detalho os procedimentos metodológicos que assumi para este estudo. 

Diante da possibilidade de manuseio do arquivo em formato digital no 

Centro de Documentação e Informação (CDI), estabeleci alguns mecanismos 

de busca para localizar registros no jornal ZH, atentando principalmente 

para as edições que precederam a implantação do evento. Partindo de uma 

busca mais geral, localizei em torno de 570 referências à Feira do Livro em 

matérias de capa da ZH, as quais direcionavam a outros espaços do jornal. 

Essa consulta fortaleceu a ideia de valer-me do jornal e do encarte. Fui, 

assim, delineando direções seguidas por esse evento em diferentes décadas. 

As indicações colhidas nesses materiais permitiram-me identificar as muitas 

mudanças estruturais ocorridas no espaço que sedia a Feira, bem como o 

surgimento de outros eventos culturais que a ela foram sendo associados.  

O passo seguinte envolveu-me no mapeamento e na classificação dos 

excertos localizados. Ressalto o quanto foi importante proceder a tais 

agrupamentos, pois me permitiram visualizar melhor algumas direções 

seguidas ao longo do tempo em que se processou a instalação/configuração 

da Feira do Livro. Além disso, cabe registrar que os textos examinados 

possuem diferentes formatações: há tanto textos verbais quanto imagéticos, 

e neles a Feira chega a ser descrita de diferentes modos.  

Posteriormente a essa organização e composição do acervo, ao qual 

reuni expressivos volumes do jornal ZH, e também após a qualificação do 

projeto de tese, ocasião em que a banca me sugeriu delimitar o recorte da 

pesquisa, centrei-me nos encartes do suplemento intitulado Caderno da 

Feira, que traz matérias, seções, crônicas e reportagens de colunistas de ZH 



102 

 

divulgadas durante a realização do evento. Tal encarte passou a ser 

produzido e editado em 2005. Procurando refinar ainda mais meu corpus 

analítico, montei um acervo desse encarte, destacando as matérias 

publicadas nas edições de 2005 até 2013. Após um exame geral e inicial 

desses materiais, selecionei para analisar cinco edições da Feira do Livro, 

sendo elas: a Feira do Livro de 2005, por ter sido a primeira edição do evento 

abordada no encarte; a Feira do Livro de 2010, em razão de ter sido 

escolhido como patrono uma das personalidades mais destacadas da cultura 

tradicionalista gaúcha, Paixão Cortês; a Feira do Livro de 2011, que teve 

como patrona uma mulher – a professora universitária Jane Tutikian – e por 

ter sido esta a edição em que foram criados dias temáticos para conduzir 

atividades do evento, definindo contornos de uma diversidade cultural e 

suas inúmeras formas de inter-relações; a Feira do Livro de 2012, pelo fato 

de o Grupo RBS ter inaugurado, por meio de seu site institucional, uma aba 

(janela) específica, nomeada Feira do Livro, estendendo as informações do 

evento para além do período de sua realização na Praça; e a Feira do Livro de 

2013, por ser a edição que ampliou ainda mais as conversações da Feira 

com outros eventos, estando entre estes a atividade intitulada “Uma noite na 

Biblioteca Pública do RS”. 

Essas edições da Feira parecem-me conter elementos bastante 

peculiares e direcionados a ampliar a dimensão de espetáculo conferida à 

Feira ao longo dos últimos anos pela mídia, que passou a assumir um jeito 

peculiar de representar e criar pautas e interesses e de dar relevo e 

importância a produções, imagens, práticas, mercadorias, etc. Com base 

nisso, foi possível estabelecer duas categorias analíticas, tomando como 

objeto empírico o acervo de encartes Caderno da Feira do jornal ZH que 

reuni: a primeira focaliza a Feira como um espetáculo; a segunda discute a 

Feira como constituidora de identidades regionais.  

Argumento que esses são alguns dos modos como foi sendo procedida 

a definição da Feira, ou seja, são as narrativas feitas sobre a Feira que foram 

operando na seleção de certas práticas, ações e processos que, ao longo do 

tempo, passaram a constituir esse evento.  



103 

 

Um dos primeiros aspectos para o qual atentei refere-se ao modo como 

essas ações e os discursos que as sustentam tornaram esse evento cultural 

cada vez mais importante e representativo da e para a cultura sul-rio-

grandense. Não se trata apenas de ele ter-se expandido em termos de espaço 

físico, mas, principalmente, de ter alcançado uma ampla e substantiva 

envergadura por ter obtido apoio tanto de importantes empresas, entre as 

quais estão a Petrobras, a Companhia Petroquímica do Sul (COPESUL), o 

Grupo Industrial Gerdau, o Grupo Zaffari/Bourbon e o próprio Grupo RBS, 

que ocupa, nos dias atuais, um papel bastante importante na 

divulgação/patrocínio do evento, quanto de outras instituições culturais.  

Diante do conjunto significativo de informações levantadas a partir dos 

exemplares do jornal, detive-me inicialmente em um recorte temporal 

tomando como base o período compreendido entre meados dos anos 1990 

até o presente momento. Justifico a seleção desse período com base em dois 

motivos principais.  

Primeiro, porque esse período corresponde àquele em que ocorreu a 

introdução de tecnologias digitais nos processos de produção e difusão da 

informação, do que decorreram importantes transformações nas formas de 

divulgação pelos meios de comunicação. Essas mudanças são caudatárias 

do que Martin-Barbero (2010) enfatizou ter ocorrido nos anos oitenta: a 

expansão das diferentes mídias – a ampliação das rádios FM, bem como do 

número de canais de televisão com o crescimento das conexões via satélite, a 

introdução dos canais a cabo, o aumento do tempo de programação diária, a 

produção intensiva de programas para serem exibidos, entre outras.  

Do mesmo modo, é nesse período que a mídia impressa passou por 

alterações nas suas formas mais usuais de diagramação, digitalização dos 

dados e apresentação visual. Inclusive, as imagens passaram a ser mais 

valorizadas do que os textos, além de a publicidade e o marketing terem 

também ampliado o seu espectro de ação. Como indicou Martin-Barbero 

(ibid.), o “consumo e os usos sociais dos novos meios de comunicação e de 

suas novas formas de presença na vida da população” (p. 139) passaram a 

caracterizar esse período intensamente. Nos anos 90, tais mudanças 
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estenderam-se e ganharam ainda maior relevância nos contextos sociais 

latino-americanos.  

 Um segundo motivo está relacionado ao próprio contexto histórico da 

Feira, que nos anos 1990 passou por um grande “boom” de transformações, 

atrelado, de certo modo, a mudanças presenciadas no cenário brasileiro, em 

que a implementação, o fomento e o incentivo de políticas culturais se 

intensificaram, quando ocorreu a consolidação do Ministério da Cultura 

(MinC)30. Debruçando-me sobre os desdobramentos das políticas culturais – 

as chamadas ações de governo endereçadas à cultura, após 198531, com a 

criação do referido Ministério –, observei uma série de ações voltadas a 

alavancar a área da produção artístico-cultural. A primeira delas foi a 

promulgação da chamada Lei Sarney (Lei nº 7.505, de 02 de julho de 1986), 

que previa incentivos fiscais para a cultura, na busca de superar 

dificuldades financeiras da administração pública, mas que, no entanto, não 

apresentava mecanismos de controle e monitoramento para a seleção dos 

projetos.  

                                                           
30 Durante muitos anos, especificamente de 1953 a 1985, as demandas pertinentes ao 

campo da cultura estiveram contempladas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

que integralizava ações destes dois seguimentos. Em março de 1985, pelo Decreto nº 91144, 

no período que caracterizou o processo de redemocratização do Brasil, durante o governo de 

José Sarney, foi instituído o Ministério da Cultura como uma área desmembrada da 

Educação. Em 1990, durante o regimento do governo de Fernando Collor de Mello, por meio 
da Lei nº 8.028, houve uma alteração que transformava o então Ministério em Secretaria, 

estando diretamente atrelada à Presidência da República; já no governo de Itamar Franco, 

em 1992, esse processo foi revertido com a Lei nº 8.490. Em 1999, no governo Fernando 

Henrique Cardoso, ocorreram transformações no Ministério da Cultura, com a ampliação de 

seus recursos e a reorganização de sua estrutura, promovida pela Medida Provisória nº 813, 
de 1995, transformada na Lei nº 9.649, de 1998. Em 2003, durante o governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, foi aprovada a reestruturação do Ministério da Cultura (MinC) com o objetivo 

de “potencializar suas ações procurando minimizar distorções e ampliar o acesso da 

população aos bens culturais. A Cultura passou a ser vista sob três dimensões: a simbólica, 

a cidadã e a mercadológica, e suas ações passaram a ser desenvolvidas para fortalecer cada 

um dos três campos”, conforme informações contidas no Portal do Ministério da Cultura. 
Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/o-ministerio/historico-do-ministerio-da-

cultura/. Acesso em Fevereiro de 2012. 
31 Deter-me-ei especialmente em mudanças ocorridas a partir dos anos de 1980. Indico, no 

entanto, que outros autores, tais como Sérgio Miceli & Maria Alice Gouveia (1985), Isaura 

Botelho (2001), Teixeira Coelho (2004), Lia Calabre (2005; 2007) e Antonio Canelas Rubim 
(2007), já se dedicaram a estudos que fazem balanços e abordam perspectivas das 

mudanças históricas ocorridas nas políticas culturais brasileiras que antecedem as versões 

vigentes. Para maiores detalhes, ver também mapeamento da atuação federal na 

constituição de instituições históricas e ações voltadas para a cultura no Brasil, disponível 
em: BRASIL. Ministério da Cultura. Economia e Política Cultural: acesso, emprego e 
financiamento. Brasília: Ministério da Cultura, 2007 (Coleção Cadernos de Políticas 

Culturais, Volume 3). 

http://www.cultura.gov.br/site/o-ministerio/historico-do-ministerio-da-cultura/
http://www.cultura.gov.br/site/o-ministerio/historico-do-ministerio-da-cultura/


105 

 

 Como tem sido muitas vezes referido, no período compreendido entre 

março de 1990 e dezembro de 1991, não houve investimentos federais na 

área da cultura. Em 1991, foi promulgada a Lei Rouanet (nº 8.313, de 23 de 

dezembro), que alterou a Lei Sarney e instituiu o Programa Nacional de 

Apoio à Cultura (PRONAC) ao redesenhar critérios e estabelecer 

ajustamentos nos processos relativos à captação de recursos para as 

políticas culturais via renúncia fiscal.  

  A implementação desse programa (PRONAC) ocorreu em três direções 

centrais, que envolveram: 1) a criação do Fundo Nacional da Cultura (FNC) e 

de Incentivos a Projetos Culturais e do Fundo de Investimento Cultural e 

Artístico (FICART), mecanismos do governo voltados ao estímulo da 

produção, distribuição e acesso aos produtos culturais e à proteção e 

conservação do patrimônio histórico e artístico, além da difusão da cultura 

brasileira e da diversidade regional, entre outras funções; 2) a Lei do 

Audiovisual (nº 8.685, de 20 de julho de 1993), que prevê investimentos em 

projetos voltados para a produção e coprodução de obras cinematográficas, 

audiovisuais ou de infraestrutura de produção e exibição; 3) ações que 

envolvem o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional 

(PRODECINE), da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e do Fundo de 

Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (FUNCINE), regidas 

pela Lei nº 2.228, de 6 setembro de 2001. Além da constituição desses 

programas, outras ações foram sendo paulatinamente gestadas, estando 

entre elas a extinção de alguns órgãos estatais, tais como a Fundação 

Nacional de Arte (FUNARTE), a Fundação Nacional de Artes Cênicas 

(FUNDACEN), a Fundação do Cinema Brasileiro e a Fundação Nacional Pró-

leitura; 4) a fusão de fundações, tais como a Fundação Pró-Memória e o 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foram assumidas 

pelo Instituto do Patrimônio Cultural.  

 Em linhas gerais, é possível dizer que a estrutura dos financiamentos 

culturais federais regulamenta as formas de investimento a partir de três 

mecanismos explicitados pelo Ministério da Cultura (MinC), mediante os 

Cadernos de Políticas Culturais, nos quais está postulado que: 
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Os recursos orçamentários, onde estão inseridos os recursos 
destinados ao Fundo Nacional de Cultura (FNC) e que se 
somam aos recursos orçamentários das Instituições Federais 
de Cultura (MinC, institutos e fundações); os incentivos fiscais, 
que facultam às pessoas físicas e jurídicas a opção pela 
aplicação de parcelas de impostos devidos para doção e apoio 
direto a atividades culturais. Uma parte desses recursos é 
recurso fiscal que o Estado deixa de arrecadar, a outra é um 
montante de recursos adicionais próprios das empresas. Os 
fundos de investimento Ficart e Funcine, regulados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os fundos de 

investimento foram pouco efetivos até o momento, embora 
guardem grande potencial para o aporte adicional de recursos 
para a cultura (BRASIL, 2007, p. 173). 

  

 Quanto às ações relativas às políticas culturais alavancadas nos 

âmbitos estaduais e municipais, é possível dizer que se pautam nos moldes 

da instância federal, tendo sido instituídas, no caso do Rio Grande do Sul, a 

Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (SEDAC/RS)32 e a 

Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre (SMC)33, pelas quais se deu 

início à constituição de editais e leis regionais direcionadas à cultura. Assim, 

foram criadas a Lei de Incentivo à Cultura (LIC) nº 10.846, de agosto de 

1996, e o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), tendo sido ambos posteriormente 

integralizados pelo Sistema Unificado de Apoio e Fomento às Atividades 

Culturais Pró-Cultura RS (Lei nº 13.490, de 7 de dezembro de 2010). Em 

relação às medidas municipais, instituiu-se o Fundo Pró-Cultura do 

Município de Porto Alegre (FUNCULTURA), mediante a Lei nº 6.099, de 3 de 

fevereiro de 1988; em 1993, após a criação de coordenações de Artes 

Visuais, Artes Cênicas, Livro e Literatura e Memória Cultural, bem como de 

                                                           
32 Em 1954, foi criada a Divisão de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ligada à 

Secretaria da Educação, com a finalidade de defesa do patrimônio arquitetônico e cultural 

do Estado, além da promoção de estudos e difusão do folclore. Na década de 1960, junto à 

divisão de cultura, criaram-se coordenadorias e institutos para elaborar, orientar e 
acompanhar medidas administrativas de promoção das ações culturais. Já nos anos de 

1990, a divisão cedeu espaço para a constituição da Secretaria Estadual de Cultura 

(SEDAC/RS), ganhando maior amplitude e espaço de atuação. Para maiores informações, 

verificar em http://www.cultura.rs.gov.br/v2/ 
33 Foi criada pelo projeto de Lei nº 6.099, em processo semelhante ao de constituição da 

Secretaria Estadual de Cultura (SEDAC) do Rio Grande do Sul, em que houve separação a 
partir da Divisão de Cultura, até então um dos braços de atuação da Secretaria Municipal 

de Educação, dando início às atuações, modificações e ampliações na área cultural. Para 

maiores informações, acessar: 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smc/default.php?p_secao=4.  

 

http://www.cultura.rs.gov.br/v2/
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smc/default.php?p_secao=4


107 

 

assessorias de Comunicação, Promoções, Estudos e Pesquisas, Apoio 

Técnico-administrativo e Administração de Fundos, oficializou-se o Fundo 

Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre 

(FUMPROARTE), que estabeleceu linhas de financiamento para projetos 

artísticos culturais. A esse processo, somou-se a implantação do Conselho 

Municipal de Cultura, em 1998, órgão cuja criação decorreu de reflexões e 

discussões realizadas na Conferência Municipal de Cultura, evento bienal, 

iniciado em 1995 com a função de debater e definir as diretrizes do Plano de 

Cultura para a cidade, que se organizou em quatro tópicos centrais: 

cidadania, desenvolvimento, diversidade e sustentabilidade. 

 Pode-se dizer que esse conjunto de ações, que incluiu a criação de 

órgãos, leis e eventos culturais, subsidiou a criação dos Planos Municipais 

de Cultura das Capitais e Cidades das Regiões Metropolitanas, sob o 

patrocínio do Ministério da Cultura (MinC).  

 Faz-se necessário referir tais ações, na medida em que perpassam as 

ações instauradas pelas instâncias estadual e municipal e atuam na 

definição dos contornos dos eventos culturais regionalizados. Muitas foram 

as leis complementares e ordinárias, bem como os decretos, os pareceres, os 

adendos, as emendas e as resoluções que foram consolidando as 

modificações de enfoque nas políticas culturais, o que colocou em relevo um 

modelo de gestão da cultura que acentuou basicamente três aspectos: a) as 

ações do estado, que até então contemplavam restritamente a conservação e 

a preservação dos bens simbólicos patrimoniais edificados e obras artísticas 

ligadas à cultura erudita (literatura, escritos, pinturas, esculturas, etc.), 

ampliaram o espectro dos significados definidores do que é cultura e 

fortaleceram a manutenção dos bens imateriais (conhecimentos e técnicas, 

costumes, festividades, línguas, expressões musicais, eventos culturais, 

entre outros); b) a inserção da iniciativa privada na promoção e 

financiamento das ações culturais mediante compensação fiscal, o que, de 

certo modo, “transferiu para a iniciativa privada, através da lei de incentivo, 

o poder de decisão sobre o que deve ou não receber recursos públicos” 

(CALABRE, 2007, p. 8) – em síntese, transferiu para o mercado atribuições 
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típicas do Estado na condução de uma política para a cultura, mesmo que 

com uso de dinheiro público; c) a utilização dessa lei como instrumento de 

marketing cultural das empresas patrocinadoras como parte das estratégias 

para fortalecer sua imagem e associá-las às ações sociais. 

 Considero importante referir, ainda, que as mudanças ocorridas no 

cenário nacional decorreram de ações que já vinham sendo promovidas em 

esfera global. Isso forneceu ancoragem para subsidiá-las e encaminhá-las 

para as direções acima apontadas. Entre essas ações, cabe citar: a 

Conferência Mundial das Políticas Culturais (México, 1982), o Relatório 

Brudthand (1986), organizado pela Comissão das Nações Unidas (ONU), as 

Recomendações sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular da 

UNESCO (1989), a constituição da Comissão Mundial de Cultura (1995), a 

Conferência de Estocolmo (1998) e o Seminário Internacional sobre Políticas 

Culturais, realizado em Recife (2002).  

 Na esteira dessas ações, organizaram-se conferências, seminários, 

fóruns em nível regional/nacional, mas também foram instauradas câmaras, 

conselhos e comissões para gerir eventos culturais, na maioria das vezes, 

mediante o estabelecimento de convênios entre os governos federal, estadual 

e municipal, além da participação do setor privado na gestão cultural, por 

ter sido este beneficiado por leis de incentivos fiscais. E é a partir da 

instauração de ações de gestão tais como esta que Yúdice (2006a) 

argumenta ter passado a cultura a ser tomada como um “recurso” utilizado 

tanto para pensar em possibilidades de alavancar o desenvolvimento 

econômico, quanto para legitimar e melhorar condições sociais de 

determinados sujeitos ou grupos sociais ao inseri-los na sociedade. Para o 

autor (ibid.), mesmo que essa não seja uma perspectiva recente, ela tem tido 

um protagonismo intenso que não foi presenciado em momentos anteriores. 

Nas palavras do autor, conceber “a cultura como um recurso é muito mais 

do que [vê-la como] uma mercadoria”, pois esta passou a ser absorvida por 

uma “racionalidade econômica ou ecológica, de tal forma que o 

gerenciamento, a conservação, o acesso, a distribuição e o investimento – em 

‘cultura’ e seus resultados – tornam-se prioritários” (YÚDICE, 2006a, p. 13).   
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Pensando, então, no uso que tem sido feito da cultura como um 

recurso e estando atenta para como a dimensão econômica está implicada 

nos processos de “gerenciamento, conservação, acesso, distribuição e 

investimento” dos bens culturais de um modo geral, cabe registrar o quanto 

entidades de natureza diversa acabam por se tornar centrais no 

preenchimento das lacunas deixadas pelo Estado relativamente às questões 

culturais. A partir de práticas neoliberais no campo da cultura, a 

responsabilidade pela assistência social e cultural da população tem cada 

vez mais sido transferida para a sociedade civil. Nesse sentido, torna-se 

importante pensar sobre as condições de possibilidade que permitem que a 

cultura se organize em suas múltiplas manifestações – associada à 

educação, à religião, ao esporte e ao lazer, por exemplo, – bem como sobre o 

papel do poder público no exercício de suas funções pedagógicas e 

disciplinares.   

Os apelos à cultura, em nosso tempo, direcionam-se, algumas vezes, 

tal como registrou Yúdice (2006a), para a melhoria das condições sociais e a 

consolidação de uma tolerância multicultural voltada a um tipo de promoção 

de cidadania cultural. É interessante registrar, porém, o quanto o patrocínio, 

enquanto forma de promoção da cultura, tem-se firmado como uma 

alternativa aceita e incentivada na Contemporaneidade. Nesse caso, cabe 

pensar que, ao aceitarem-se patrocínios, se aceita também que quem 

patrocina selecione ou direcione o que está sendo 

considerado/valorizado/priorizado como cultura, sendo essa uma das 

questões que me levaram a pensar nas formas como a Feira tem sido 

promovida e gestada não só a partir de ações governamentais – por meio de 

leis, decretos, programas, projetos –, mas também, e talvez, a partir da 

captação de patrocínios sob o respaldo das leis de incentivo à cultura.  

Conforme foi mencionado no Capítulo 2, a Feira do Livro de Porto 

Alegre possui no máximo seis patrocinadores âncora34, que aportam quotas 

idênticas e obtêm exatamente as mesmas contrapartidas, que incluem: 

                                                           
34 O grupo de patrocinadores está dividido atualmente em quatro categorias principais: 

Patrocínio Especial (compreendendo aqueles que seriam os patrocinadores-âncoras), Apoio 

Mídia/Imprensa, Apoio Cultural e Apoio Institucional.  
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concessão do espaço, sem ônus para instalar estande às suas expensas em 

local privilegiado do recinto da feira; assinatura (inserção de logomarcas) em 

todas as peças publicitárias, gráficas e promocionais, bem como na 

programação visual; instalação de estandes com estúdio para órgãos da 

imprensa, de modo a permitir a cobertura “ao vivo”, bem como o 

deslocamento de programações diárias, que passam a ser realizadas e 

exibidas a partir do espaço da Feira.  

Tais patrocinadores têm obtido compensações que envolvem 

“incentivos fiscais, comercialização institucional ou valor publicitário, e a 

conversão da atividade não comercial em atividade comercial”, tal como 

Yúdice (2006, p. 32) comentou em seu estudo. Cabe registrar que, a partir 

da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e da Lei Rouanet, as empresas 

patrocinadoras podem deduzir parte do valor investido na Feira dos 

impostos que devem pagar. A Feira pode ser pensada, então, como um 

recurso que promove o livro, a leitura e a cultura em geral. 

Até aqui, procurei dar destaque aos recortes que fui definindo e que 

me permitiram argumentar ser a Feira do Livro um evento/negócio/projeto 

consolidado da cultura regional sul-rio-grandense. Apresento a seguir o 

conjunto de estratégias que fui organizando ao longo deste estudo, 

procurando destacar como cheguei e por quais razões defini os recortes que 

fiz e o artefato do qual me vali mais detidamente para compor o corpus de 

análise desta tese. 

 

4.1 Apresentando o jornal ZH e o Caderno da Feira –

patrocinadores da Feira do Livro 

 

Inicio destacando que muitos são os autores que têm lançado olhares 

para a mídia, especialmente a jornalística, ocupando-se em problematizar os 

significados pedagógicos que os artefatos midiáticos divulgam, bem como o 

modo como estes atuam na produção de sujeitos e compreensões de mundo. 

Nos últimos 12 anos, esses estudos têm focalizado representações e como, a 

partir delas, se produzem identidades, problematizando-as. Entre esses 
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estudos, estão os desenvolvidos por: Saraí Schmidt (2006), sobre modos de 

ser professores(as) focalizados em reportagens, legendas e fotos reproduzidos 

no jornal NH de Novo Hamburgo/RS; Letícia Fonseca Richthofen de Freitas e 

Rosa Hessel Silveira (2004), sobre a figura do gaúcho e a latino-

americanidade em reportagens publicadas no período de promoção das 

comemorações da Semana Farroupilha, nos Jornais ZH e Correio do Povo, 

ambos de Porto Alegre/RS; Angela Trevisan Felippi (2006), sobre o discurso 

jornalístico e as identidades culturais de gaúcho/a em matérias e notícias, 

também do jornal ZH; Carlos Flores Nunes (2006), sobre estratégias 

representacionais que constituem significados e modos de ser popular em 

reportagens do jornal Diário Gaúcho, de Porto Alegre/RS; Edgar Kirchof; 

Wortmann; Iara Bonin (2011), sobre questões ambientais contemporâneas 

em exemplares do suplemento Nosso Mundo Sustentável, do jornal ZH; 

Mauricio dos Santos Ferreira e Clarice Traversini (2012), sobre os discursos 

neoliberais contidos no Caderno Emprego e Oportunidades; e Sonia Lopes 

Benites (2002), sobre os discursos jornalísticos enquanto “vozes” polifônicas 

em manchetes e matérias do jornal Folha de São Paulo, São Paulo/SP. Referi 

aqui apenas algumas análises que têm como inspiração o campo dos 

Estudos Culturais para o desenvolvimento de estudos sobre mídia 

jornalística35. 

No que se refere ao jornal ZH, localizei um número expressivo de 

pesquisas que se detiveram ora no jornal em seu formato integral, ora nos 

cadernos ou suplementos que o compõem. Entre esses estudos36, estão o de 

Claudia Bromirsky Trindade (2006), que realizou uma análise semiótica da 

Campanha Institucional dos 40 anos da RBS; o de Fernando Duro da Silva 

(2002), sobre o Caderno Casa & Cia, em que o autor examina relações entre 

o habitar e o cotidiano, associando-as às estratégias comunicacionais do 

Caderno; o de Fabiana de Brito Pires (2011), sobre ensinamentos e cuidados 

                                                           
35 Importante registrar que os trabalhos referidos tiveram como mote de análise jornais de 
grande circulação – tanto em nível local quanto nacional – e pautaram seus objetos de 

pesquisa em componentes editoriais integrais ou se basearam em algum caderno que os 

compõe. 
36 Essas produções são teses e dissertações de distintos Programas de Pós-Graduação, 

concentradas nos campos da Educação, Educação Física, Educação e Ciências: Química da 

Vida e Saúde e Comunicação.  
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de si divulgados no Caderno Vida; o de Roberto Rafael Dias da Silva (2008), 

sobre o suplemento Vestibular ZH e os discursos de governamentalidade 

neoliberal; o de Hans Gerdt Rotmann (2012), sobre os discursos da mídia 

jornalística que compõem prática possibilitadora de sucesso e riqueza do 

futebol no Caderno de Esportes; e o de Sara Keller (2012), sobre as 

representações da vida cultural propostas nas temáticas abordadas pelo 

Caderno Cultura. 

 De um modo geral, esses estudos detiveram-se na análise de 

fotografias, legendas, enunciados, anúncios, reportagens, textos e discursos 

jornalísticos, bem como no formato, diagramação, cores e linguagens como 

elementos constituidores de estratégias representacionais que atuam na 

produção de identidades, ou ainda, de ensinamentos que regulam e 

normalizam o que se diz sobre certas questões e temas.  

Antes de abordar aspectos relacionados mais especificamente ao 

encarte a partir do qual desenvolvi meu estudo, para compor meu corpus 

analítico, abro um breve parêntese para apresentar certos aspectos da 

imprensa jornalística, especialmente do jornal ZH, o qual integra nos dias de 

hoje um dos maiores grupos de comunicação do Rio Grande do Sul.  

Apresento esta revisão lembrando Muniz Sodré (2004), que considera 

ser pouco possível caracterizar de forma rigorosa os jornais brasileiros 

somente pelo ordenamento cronológico dos periódicos. Nas palavras do 

autor, “o relato da sucessão cronológica de títulos de periódicos e da 

biografia de seus criadores não basta para compreender a natureza e a 

prática do jornalismo nos vários momentos de seu desenvolvimento” 

(SODRÉ, 2004, p. 9).  

Adentrando na trajetória da imprensa no Brasil, Sodré (2004) 

argumenta que a imprensa jornalística emergiu em um movimento político 

que coincide com o próprio processo de constituição do Estado Nacional 

Brasileiro. O jornal surgiu, dessa forma, com o propósito de cumprir o papel 

de veículo de comunicação (e, portanto, de formação e divulgação de 

opiniões) entre o governo e a população letrada da época. Seus objetivos 

iniciais davam ênfase às campanhas em prol do governo, não permitindo 
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exposições de textos informativos que expressassem rompimentos ou 

manifestações arbitrárias sobre intenções políticas explicitadas pelos 

partidos da situação do governo. Em grande parte, os primeiros periódicos, 

datados do século XIX, eram caracterizados por formas de elaboração mais 

manuais, com tiragens menores, compostos por textos de vieses mais 

doutrinários, controlados e censurados pelo governo, que, aliás, em alguns 

casos, era um dos principais financiadores ou mantenedores dos periódicos 

em circulação. 

No século seguinte, a imprensa começou a apresentar-se como uma 

atividade empresarial. Aproveitando-se de novos interesses advindos da 

industrialização, a produção jornalística foi consolidando empresas que 

tornaram a elaboração do jornal um negócio, que exigia de seus 

proprietários a adoção de formas de distribuição e gerenciamento. Era 

necessário dar atenção às inovações, que permitiam aumentar a tiragem e o 

número de páginas, baratear o preço dos exemplares e oferecer uma 

mercadoria atraente, visualmente aprimorada, capaz de atender ao crescente 

mercado potencial de leitores, os quais, por sua vez, se tornavam cada vez 

mais exigentes. 

Sobre a trajetória da imprensa jornalística no Rio Grande do Sul, 

Francisco Rüdiger (2003), no período que ele refere como sendo os 

“primórdios da imprensa gaúcha”, aponta três momentos significativos que 

marcam contextos e tendências para esse jornalismo. No período que ele 

refere, ocorre a ascensão dos primeiros jornais. Estes foram em formato 

menor se comparados ao tabloide37, mais utilizado na época; eram vendidos 

apenas mediante assinaturas e endereçados a um público mais restrito, se 

considerarmos a sua baixa tiragem. Já os textos expressavam conteúdos de 

cunho doutrinário e ideológico, usualmente voltados à defesa dos partidos 

ligados ao governo.  

                                                           
37 Os jornais no formato tabloide geralmente têm medidas que variam entre 35 cm de altura 
e 30 cm de largura; já o formato standard, por exemplo, utilizado pela Folha de São Paulo, 

oscila entre 65 cm de altura e 30 cm de largura. O tabloide é a medida mais utilizada nos 

grandes jornais, pois aproveita o máximo da área da chapa de impressão de máquinas 
offset; além disso, seu custo de produção é mais baixo. Nesse formato, as notícias são 

tratadas num espaço mais curto e o número de ilustrações costuma ser maior. 
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Na fase pelo autor (ibid.) denominada de jornalismo político partidário 

(1827-1850), acentuaram-se as mudanças na composição, organização e 

produção dos jornais. Há criação de impressos por intermédio de definições 

de conselhos editoriais e o surgimento de máquinas com mais recursos e 

potencial de produção, aumentando a qualidade gráfica, em formato 

standard, e melhorando a diagramação, tiragem e formas de distribuição. 

Em relação ao conteúdo, valiam-se de estratégias argumentativas e 

simbólicas direcionadas a reforçar suas bases políticas, uma vez que os 

partidos políticos da época (republicanos, federalistas e democratas) 

mantinham acirradas discussões por meio da imprensa, com frequentes 

ataques aos interlocutores.  

Na fase intitulada jornalismo literário independente (1890 - 1920), 

surgem periódicos implementados por comerciantes e negociantes locais 

como alternativa aos periódicos criados pelos partidos políticos. Tais 

periódicos dedicavam-se à propagação de notícias e a discussões de 

assuntos relacionados ao cotidiano da época. A imparcialidade editorial e a 

neutralidade em relação às opiniões ligadas aos partidos políticos eram 

buscadas, sendo frequentes os textos opinativos que recorriam a variadas 

fontes, do que decorreu a ampliação do número de seções especializadas 

(esportes, cinema, sociedade, cultura). Ao mesmo tempo, ocorreu a 

modificação dos parques gráficos, o que viabilizou o aumento no número de 

páginas e da tiragem, assim como o uso de recursos de cores para explorar 

títulos e destacar determinados assuntos, além da introdução de ilustrações 

e, posteriormente, de fotografias.  

A última fase corresponde ao jornalismo informativo moderno (1930 - 

1970), quando a imprensa jornalista assumiu postura empresarial, com 

elevados investimentos tecnológicos e administrativos. Ocorreu nessa fase a 

profissionalização dos envolvidos na elaboração e produção do jornal; foram 

realizadas reformas nas oficinas tipográficas, procurando-se reduzir custos e 

aumentar a produtividade; a divulgação das informações políticas, em certa 

medida, passou a ser mais velada; e aumentaram os espaços destinados 

para anúncios e propagandas. 
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Entre os principais periódicos que circulavam na imprensa gaúcha, 

cabe mencionar o Correio do Povo (fundado em 1895 por Francisco Antonio 

Vieira Caldas Junior, integrado à Companhia Jornalística Caldas Junior) e o 

Diário de Notícias (fundado em 1925 por Francisco de Leonardo Truda e 

poucos anos depois adquirido por Assis de Chateaubriand, que esteve 

associado à rede nacional de comunicações Diários Associados), sendo esses 

os jornais de maior circulação, tanto no interior do estado quanto na capital. 

Ambos representavam a “vanguarda” do jornalismo gaúcho, seja pelos 

moldes capitalistas da sua organização empresarial, seja pelo conceito de 

jornalismo por eles implementado, visto que procuravam responder às novas 

demandas sociais que vinham se consolidando nos grandes centros urbanos. 

O Diário de Notícias encerrou suas atividades em meados de 1950, após 

suicídio de Getúlio Vargas, em razão de ter sido um dos periódicos que 

combatiam Vargas e sua política. O Correio do Povo, mais antigo jornal em 

circulação no RS, por muito tempo esteve na liderança de vendas. 

Detenho-me, agora, no jornal focalizado nesta investigação: o jornal 

ZH, criado na década de 1950, sendo inicialmente de propriedade do 

jornalista Samuel Weiner. Seu primeiro título foi Última Hora. Nessa época, o 

jornal caracterizou-se por uma linha editorial mais esquerdista, tendo 

encerrado sua publicação durante o período de implantação do golpe militar 

no Brasil, em 1964. O periódico foi então adquirido pelo jornalista e 

empresário Ary Carvalho, que alterou sua denominação, substituindo o 

termo Última por Zero. O jornal passou a circular com a denominação ZH, 

sendo editado diariamente desde 1964. Nos anos 1970, a família Sirotsky 

adquiriu o controle majoritário da empresa, constituindo o Grupo da Rede 

Brasil Sul de Comunicação (RBS), que se tornou responsável pela edição do 

jornal ZH. Em 1982, o jornal ZH ultrapassou o Correio do Povo, seu maior 

concorrente, em número de tiragens diárias, vendas e representatividade em 

termos de comunicação. 

Na atualidade, o Grupo RBS é apontado como um dos maiores 

complexos multimídia da Região Sul do país, possuindo, no Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina, oito jornais, 24 estações de rádio AM e FM, dois 
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portais na internet, 17 emissoras de televisão afiliadas à Rede Globo, duas 

emissoras locais (denominadas comunitárias) e um canal veiculado 

nacionalmente voltado para o segmento rural. O jornal ZH é um dos oito 

jornais pertencentes ao Grupo RBS, sendo os demais: o Diário Gaúcho, o 

Pioneiro, o Diário de Santa Maria, o Diário Catarinense, o Jornal de Santa 

Catarina, a Hora de Santa Catarina e A Notícia. De acordo com informações 

divulgadas pelo Grupo RBS em seu site institucional, a tiragem do jornal já 

atingiu o número de 190 mil exemplares por dia. 

 Esse jornal adotou, desde a sua primeira edição, o formato tabloide, 

inspirado em um modelo inglês, que utiliza a diagramação modular e busca 

mesclar a composição das matérias em distribuição vertical e horizontal, 

promovendo um efeito de layout de páginas mais atraente e dinâmico para 

os leitores. Além disso, seu volume é menor se comparado ao tamanho 

standard, facilitando o manuseio e a leitura em diferentes lugares. As 

matérias focalizadas trazem manchetes sobre política, economia, fatos locais, 

nacionais e internacionais, colunas sociais, esportes, programações 

culturais, novelas, cinema e variedades. Em praticamente 50 anos de edição, 

ZH já passou por diversas mudanças em seu projeto gráfico, bem como na 

composição de editoriais e na incorporação de novas tecnologias de 

diagramação e tratamento de imagens (FELIPPI, 2006).  

 Relativamente às mudanças visuais, conteúdos e projeto gráfico desse 

artefato midiático, em 2014, por ocasião da comemoração dos 50 anos de 

sua publicação e circulação, seu layout foi repaginado e sua logomarca foi 

alterada, passando a ser composta apenas pela sigla jornal ZH, seguida da 

assinatura “Papel. Digital. O que vier”, identificada pelas cores preta e 

amarela.  

O conteúdo38 do jornal distribui-se em quatro grandes áreas (notícias, 

entretenimento, sua vida e esportes), cada uma delas identificada por cores 

diferentes; além disso, deu-se ênfase ao colorido, combinando o desenho 

                                                           
38 Vale referir que essa nova padronização não se estende à edição dominical, que apresenta 

um número maior de classificados, encartes promocionais e cadernos, especialmente de 

cultura, atualidades e debates, além de contar com um número maior de 

colunistas/colaboradores distribuídos pelas páginas.  
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gráfico dos jornais mais tradicionais ao de um jornal mais modernizado, com 

sua diagramação e editoração passando a assemelhar-se às de uma revista. 

Essas alterações parecem demarcar o início de um ciclo mais voltado às 

demandas do contexto atual, com o uso de recursos digitais, de aplicativos e 

das chamadas “novas tecnologias”, procurando-se mesclar informações a 

opiniões, comentários, interpretações, análises viabilizadas pelas redes 

sociais e mídias digitais que podem ser acessadas pelos usuários/leitores. 

Além das modificações no impresso, a versão digital do periódico também foi 

remodelada, tanto no aspecto visual quanto nas possibilidades de interação 

com o leitor, aumentando os espaços de compartilhamento nas redes sociais.   

É interessante observar que, além dos espaços de atuação na 

comunicação (jornal, rádio, TV, internet, editorial), o Grupo RBS, por meio 

da pauta de seus próprios veículos, registra sua inserção na promoção de 

ações culturais. Um exemplo disso é a edição do Caderno Cultura, aos 

sábados, no qual há entrevistas com escritores, reflexões acerca de questões 

culturais da atualidade, críticas a obras literárias, musicais, etc., além da 

divulgação de textos literários e outras atividades culturais. Tais textos são 

assinados por figuras representativas do cenário cultural gaúcho – 

escritores, jornalistas, críticos literários, professores universitários, 

curadores de exposições e museus, representantes de espaços culturais 

(museus, galerias, salões de artes), editores, etc.  

O Caderno Cultura, cuja primeira edição data de 1967, propunha-se 

inicialmente a reunir textos de personalidades expoentes no cenário cultural 

gaúcho. Após a circulação de 60 edições, em 1970, o jornal deixou de 

publicá-lo, diluindo seu conteúdo em outros cadernos (ZH Variedades, Guia, 

Revista ZH, Caderno Dominical). Em 1981, o jornal passou a editar o 

suplemento ZH Cultura, em moldes semelhantes ao seu precursor, Caderno 

Cultura. Com estilo mais abrangente e editorial reformulado, focalizava artes, 

literatura e temas relacionados às ciências humanas, em um tom pouco 

“elitizado”. Posteriormente, em 1992, esse suplemento passou a ser 

denominado Cultura, sendo publicado semanalmente, aos sábados, até ano 

de 2014. Após um período de vinte anos de circulação deste suplemento aos 
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sábados, em razão das comemorações dos 50 anos do Jornal ZH, o Caderno 

Cultura passou a denominar-se Caderno ProA adquirindo novo formato. 

Repaginado passou a circular aos domingos, focalizando temas culturais e 

ampliações de temáticas contemporâneas, além de propiciar abertura de 

espaços para colaboradores externos de todas as áreas.  

Valendo-me de estudo conduzido por Keller (2012), é possível dizer que 

as alterações editoriais ocorridas nesse jornal buscavam torná-lo mais 

próximo de um público leitor “comum”. Essa autora (ibid.) também apontou 

que ZH buscou, pelo Caderno Cultura, aproximar “saberes especializados de 

um público amplo, expandindo o alcance do conhecimento produzido na 

esfera acadêmica e cultural” (p. 135).  

A intenção de promover a cultura está explicitada nas diretrizes 

editoriais, como é possível ver, por exemplo, no texto publicado na edição de 

3 de outubro de 1981, no qual foi afirmado que, “com efeito, faltava em 

nosso Estado um veículo em que se pudesse pensar a nossa cultura e onde 

se manifestassem os representantes da intelectualidade rio-grandense em 

seus diversos aspectos, de forma livre, democrática” (ZH, 3/10/1981, p. 16 ). 

Porém, cabe indicar que nesse mesmo texto está afirmado o caráter não-

acadêmico das informações culturais veiculadas nesse caderno do jornal.  

Dizia o Editorial: 

ZH-Cultura, cuja publicação iniciamos hoje, não pretende ser 
um veículo acadêmico, pretensioso e, portanto, estéril” (...) 
“pretendemos, diante das imensas possibilidades do 
jornalismo contemporâneo, levar à centena de milhares de 
leitores de ZH, matérias de conteúdo nitidamente cultural (ZH, 
3/10/1981, p. 1 editorial). 

 

Mais adiante, no mesmo editorial, ainda foi afirmado que: “cultura, 

para nós, não é privilégio de grupos ou classes. Nosso propósito não é o de 

nos dirigirmos a um público especial, mas a todos os leitores, sem exceção” 

(idem, p. 1).  

Como se pode ver, as ponderações de Keller (2012) são bastante 

pertinentes para caracterizar o propósito enfatizado por esse suplemento, no 
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qual se inclui a intenção de divulgar cultura. Especialmente no último 

excerto transcrito, o editor salienta haver “algo” (questões, práticas, ações, 

etc.) que delimita o que é cultura, sendo função do jornal disponibilizá-la aos 

diferentes grupos sociais. 

Conforme já marquei, as informações sobre cultura, mesmo que 

predominantemente inseridas no Caderno Cultura, também figuram em 

outras páginas do jornal, especialmente no chamado Segundo Caderno, 

destacando-se as classificações e comentários acerca de espetáculos teatrais 

e musicais, filmes e exposições, além da programação da TV aberta e por 

assinatura. Como também ressaltei, o Grupo RBS tem demonstrado um 

acentuado interesse na promoção de atividades artísticas – os assinantes 

recebem um cartão do Clube do Assinante ZH, que oferece descontos na 

aquisição de ingressos em espetáculos, shows, apresentações. O Grupo 

copatrocina a vinda e a apresentação de artistas que trabalham em 

diferentes campos, além de apoiar a realização de 

eventos/programações/atividades culturais diversas. Entre os eventos/ações 

culturais apoiados pelo Grupo RBS a partir dos anos 2000 (tendo sido esses 

amplamente divulgados em seus canais de comunicação), estão: a Feira do 

Livro de Porto Alegre, a Jornada Literária de Passo Fundo, a Bienal do 

MERCOSUL, o Festival de Cinema de Gramado e, nos últimos anos, as 

edições do Fronteiras do Pensamento.  

O Grupo também viabiliza a realização de ações mediante convênios e 

parcerias, tais como: o Prêmio Fato Literário, instituído a partir de 2003, 

com o objetivo de reconhecer e de “premiar a instituição, a personalidade, a 

obra ou o evento que, por sua qualidade e relevância, tenha se destacado e 

marcado fortemente o cenário da literatura no Rio Grande do Sul”39. 

Avaliados por um júri formado por nomes ligados à cultura no estado, os 

vencedores, nas categorias personalidades e projetos, recebem cada um R$ 

20 mil; o Prêmio Histórias Curtas, que desde 2001 premia, anualmente, oito 

projetos audiovisuais – obras de ficção, animação ou documentário – com 

                                                           
39 Disponível em: 

http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/fatoliterario/conteudo,0,5332,Premio.html. 

Acesso em: Junho de 2012.  

http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/fatoliterario/conteudo,0,5332,Premio.html
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duração de 10 a 12 minutos; e o Prêmio de Inclusão Cultura, que desde 

2003 é atribuído a entidades, inclusive escolas e instituições de ensino, que 

desenvolvam atividades de integração cultural junto a comunidades 

carentes. 

O Grupo RBS também participa de ações referentes à construção e 

restauração de espaços que sediam apresentações culturais, tais como o 

Multipalco Theatro São Pedro e o Teatro da Ospa. Assim, como se pode ver, o 

Grupo figura em praticamente todas as importantes realizações culturais 

realizadas em Porto Alegre, e mesmo no Estado do Rio Grande do Sul, 

estendendo sua função para além da divulgação jornalística.  

Minha intenção até aqui deu-se na direção de apresentar, elencar e 

apontar aspectos relacionados à história, ao contexto em que esse periódico 

emergiu no cenário local e a ampliação de seus espaços de inserção, ao 

incorporar atuações em outras mídias (rádio, televisão), além dos vultosos 

investimentos nas modificações do projeto gráfico, editoração e diagramação 

do periódico, de certo modo resultaram na constituição de distintos 

Cadernos contemplando, especialmente, discussões de temas ligados à 

cultura, à erudição, às artes aos quais o Grupo RBS tem inserido-se como 

“importante” incentivador. As mais recentes extensões acentuam a presença 

em ambientes digitais e em aplicativos para dispositivos móveis, 

constituindo-se esse conjunto de ações e os próprios patrocínios a eventos e 

atividades culturais em indicativos de como o Grupo RBS e o próprio jornal 

ZH têm cada vez mais adentrado em distintas esferas, valendo-se desses 

espaços como importantes instâncias locais para dar visibilidade às suas 

marcas e procurar acentuar o quanto elas seriam expressivas para o Rio 

Grande do Sul. 
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4.2 A Feira do Livro emerge nas páginas do jornal ZH e no 
Caderno da Feira  

 

Ao iniciar este capítulo, indiquei alguns dos espaços que percorri para 

realizar o levantamento documental. Realizei uma espécie de mapeamento 

dos materiais reunidos, a partir das chamadas de capas e manchetes 

destacadas na nomeação dos artigos contidos no interior do periódico, bem 

como das reportagens e seções, fotografias, legendas etc. produzidas e 

publicadas no jornal ZH.  

Minha proposta analítica voltou-se, assim, a um rastreamento que me 

possibilitasse entender os espaços que foram concedidos ao evento Feira do 

Livro de Porto Alegre, os quais sinalizavam para algumas mudanças 

estruturais e de propósitos ocorridas nesse evento. Como indiquei em outros 

pontos da tese, a Feira do Livro pode ser vista como um marco da cultura 

sul-rio-grandense que vem se (re)inventando continuamente a partir de sua 

articulação a um conjunto de outros eventos, além de ganhar divulgação 

bem mais intensa nos veículos midiáticos. Examinei a Feira a partir do 

encarte do jornal ZH, considerando-o como espaço de divulgação, mas 

também de produção cultural, que me permitiu “mapear” temas abordados 

em suas edições que focalizavam a Feira. Pretendi também, por meio do que 

está publicado no jornal, marcar a ocorrência de momentos de ruptura na 

focalização/estruturação/organização da Feira do Livro ao longo do tempo.  

Inicialmente, fiz uma análise das publicações do jornal ZH sobre esse 

evento, atentando para como os textos tomavam a Feira e para que públicos 

tais matérias eram endereçadas. Depois disso, aprofundei minha busca no 

jornal para ir gradualmente salientando, a partir da leitura, que 

características da Feira eram focadas com mais frequência.   

Em um primeiro momento, concentrei meu olhar nas matérias 

destacadas nas capas – tanto do jornal quanto dos seus encartes, 

suplementos, cadernos e contracapas –, por entender que elas forneciam 

importantes indicativos do que era enfatizado quando o jornal falava da 

Feira, em cada edição do evento. Entretanto, logo constatei que apenas isso 

não seria suficiente para indicar as “direções” seguidas pela Feira. Passei, 



122 

 

então, a tentar mesclar o que estava destacado nas capas às reportagens 

que ocupavam outros espaços do jornal, iniciando minha consulta pelas 

primeiras notícias nele divulgadas sobre a Feira. 

A Feira teve sua primeira edição em 1955. As primeiras notícias sobre 

ela fora divulgadas no jornal Última Hora, sendo noticiada também pelo 

Correio do Povo, Folha da Tarde, Diário de Notícias, A Hora e Revista O Globo. 

O primeiro registro da Feira em ZH ocorreu na edição de outubro de 

1965, com uma manchete de capa que destacava a presença de autoridades 

civis e militares na cerimônia oficial de abertura do evento, tema bem ao 

gosto da ditadura militar, então em vigência. Como se pode ver na 

reportagem reproduzida na Figura 1, é dado destaque à participação no 

evento do então governador, Ildo Meneghetti, do prefeito de Porto Alegre, 

Célio Marques Fernandes, e de outras autoridades civis e militares que 

ocupavam o palanque principal. Nessa reportagem, enfatizam-se a 

solenidade que marcou a abertura da Feira do Livro e a presença das 

autoridades, o que, ao que parece, demonstrava a importância do evento. 

Além disso, assinalavam-se os motivos de escolha da praça como local para 

a sua realização, entre os quais, estava o fato de ela ser um “ponto 

estratégico”, na medida em que situava centralmente em local de grande 

circulação de pessoas. Nas imagens reproduzidas nas Figuras 1 e 2, a partir 

das páginas de ZH, pode-se ver, ainda, a chamada de capa que noticiava a 

abertura da Feira, bem como o detalhe de uma imagem da Feira na década 

de 1960.  
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Figura 1 – Capa de ZH que noticiou pela primeira vez a Feira do Livro de Porto Alegre (ZH, 

30/10/1965) 

 

 
Figura 2 – Imagem que ilustrava a reportagem de ZH sobre a Feira do Livro (ZH, 

30/10/1965, p. 3) 

 

É interessante observar que, no ano seguinte (1966), a Feira foi notícia 

em uma prestigiada coluna social, escrita pelo jornalista Paulo Gasparotto. 

Isso ocorreu em função da presença na Feira do lendário colunista social 

brasileiro Ibrahim Sued40, que à época possuía um programa de televisão na 

                                                           
40 Jornalista e colunista social brasileiro. Em 45 anos de profissão, redigiu mais de 15 mil 
colunas, colaborando em diferentes jornais e revistas, entre eles: Tribuna da Imprensa, 
Vanguarda, O Globo e Manchete. Destacou-se por seus escritos em colunas sociais, 
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Rede Globo e assinava uma coluna diária41 do jornal O Globo, intitulada 

Reportagem social de Ibrahim Sued. O colunista viera autografar seu livro 

“000 contra Moscou”. 

Já a partir dos anos 1970, a Feira, além de merecer manchetes de 

capa, passou a ser destacada nas páginas centrais e nas edições do caderno 

dominical do jornal – a Revista ZH Variedades.  

De um modo geral, as matérias publicadas no jornal, nessa época, 

voltavam-se a relatos de livreiros/expositores sobre suas expectativas de 

vendas de determinadas obras, além de divulgarem os horários das sessões 

de autógrafos, sendo interessante referir que as sessões aconteciam nas 

barracas das editoras, ocorrendo uma em cada dia. O jornal também 

divulgava entrevistas realizadas com autores, fazia sugestões de obras com 

preços promocionais, dava espaço à participação das editoras representadas 

e divulgava depoimentos de visitantes sobre seus interesses na visitação ao 

espaço. Era recorrente o registro da presença de autoridades e de 

representantes de entidades oficiais nas cerimônias de abertura, com 

destaque às personalidades políticas e a escritores e literatos que 

circulassem pela Feira. 

Já a Revista ZH, que usualmente apresentava roteiros de boates, 

restaurantes, bares e a programação de televisão, cinema e atividades 

                                                                                                                                                                                     
enfatizando comentários sobre celebridades, pessoas da alta sociedade, políticos, belas 
mulheres da society, economia e eventos internacionais; criou um estilo leve, irônico e com 

um jeito peculiar de escrever, misturando diversos bordões (por exemplo: De leve; à demain, 
que eu vou em frente; Os cães ladram e a caravana passa e Olho vivo, que cavalo não desce 
escada) que ele foi criando com o passar do tempo. Na década de 1960, foi também 

contratado pela TV Globo, onde ficou por quase dez anos, mostrando suas colunas ao vivo, 
além de estar à frente do Programa Ibrahim Sued Repórter, que encerrou em 1974. 

Posteriormente, assumiu um quadro de entrevistas numa seção dentro do programa 
Fantástico. Na década de 1990, deixou o jornalismo diário e passou a publicar apenas uma 

coluna aos domingos pelo jornal O Globo e também recebeu o título de Professor Emérito do 

Curso de Jornalismo, outorgado pela Faculdade da Cidade do Rio de Janeiro. Em 2004, 

recebeu homenagem póstuma com uma estátua de bronze, localizada em frente ao Hotel 

Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro.  

Disponível em: http://memorialdafama.com/biografiasEI/IbrahimSued.html. Acesso em 

Janeiro de 2013. 
41 Esta coluna, nomeada “Em sociedade”, bastante característica do modo como se 
abordavam os eventos sociais na época, trazia usualmente informações e fotos de 

personalidades da “alta sociedade” gaúcha, focalizando, por exemplo, bailes no Jockey Club, 

jantares na badalada boate Encouraçado Butikin, recepções oferecidas por personalidades 

locais, mas também roteiros de viagens ao exterior e programações culturais.  

 

http://memorialdafama.com/biografiasEI/IbrahimSued.html
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culturais, referia-se à Feira do Livro como um evento local 

identificado/marcado pelo significado cultural de levar o livro até o povo de 

uma forma mais direta e objetiva. Já nos anos 1970, o jornal destacava a 

ampliação da Feira em termos de espaços ocupados e de número de pessoas 

que nela circulavam. 

  

 

Figura 3 – Página central da edição de ZH, destacando a abertura da Feira do Livro (ZH, 

29/10/1977) 

 

Na Figura 3, reproduzo a página central de um exemplar de ZH no 

qual estava anunciada a 23ª edição da Feira do Livro. A matéria destacava 

em negrito que O livro está na praça. Começou a Feira! Outras manchetes em 

tamanho menor anunciavam cada uma das reportagens com chamamentos, 

tais como: Feira do Livro, E o povo foi mesmo comprar cultura, As sessões de 
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autógrafos, Livreiros sempre com medo da chuva, Uma reedição valiosa e As 

indicações do Ucha42.  

É interessante salientar a alusão feita à chuva (ver Figura 1), sendo 

essa uma espécie de “mito” que caracteriza a Feira. Esse comentário é 

repetido, ao longo dos anos, por frequentemente haver chuva na 

inauguração da Feira, o que foi registrado na capa de ZH em pelo menos 15 

cerimônias de inauguração do evento. Esse talvez seja um dos motivos que 

determinaram que, em 1994, fosse feita a cobertura da parte central da 

Praça da Alfândega, onde o evento estava localizado, com extensão da 

cobertura a toda a Praça a partir de 1998.    

Na matéria publicada em 29/10/1977 (Figura 3), novamente o jornal 

destaca as personalidades que frequentavam a Feira, como é o caso do 

senador Teotônio Vilella43, que, na fotografia, aparece autografando seu livro 

para outro senador brasileiro, Magalhães Pinto44. Na mesma reportagem, é 

apontada a participação da Banda do 9º Batalhão da Brigada Militar e de 

autoridades locais, além da presença do poeta e escritor Mario Quintana, do 

Presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa, o jornalista gaúcho 

Alberto André, do ex-presidente da Feira do Livro, o intelectual e livreiro 

Mauricio Rosenblatt, e do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, o 

                                                           
42 Trata-se do livro do jornalista e colunista de ZH na época, Danilo Ucha.  
43 Foi um jornalista, cronista, ensaísta, empresário e poeta. Além disso, exerceu cargos 

políticos, filiou-se à União Democrática Nacional (UDN), exercendo mandato entre 1958 e 

1959. Na dédaca de 1960, candidatou-se a senador pela Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), partido da base situacionista. Em 1974, com a posse do presidente Ernesto Geisel, 

o senador Teotonio liderou as campanhas que defendiam o projeto de redemocratização do 
país, aderindo à Frente Nacional pela Redemocratização, movimento que agrupava, além do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), setores militares descontentes e políticos 

dissidentes da Arena. Disponível em: 

http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2006/10/02/teotonio-vilela-o-menestrel-e-o-

senador  Acesso em Setembro de 2013.  
44 Fundador e diretor do Banco da Lavoura do Estado de Minas Gerais e do Banco Nacional 
de Minas Gerais. Após a declaração do Estado Novo de 1945, tornou-se opositor de Getúlio 

Vargas, sendo eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte por Minas Gerais, pela 

União Democrática Nacional (UDN). Reeleito sucessivamente em 1950, 1954 e 1958, nesse 

último ano, tornou-se presidente da UDN de Minas Gerais e, em 1959, presidente nacional 

do partido. Em 1960, elegeu-se governador de Minas Gerais, entrando em colisão, desde o 
início, com o governo do presidente João Goulart e envolvendo-se nas articulações políticas 

que derrubou o presidente. Magalhães Pinto deixou o governo de Minas no final de janeiro 

de 1966 e em março ingressou na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido da 

situação formado após a edição do Ato Institucional 2 (AI-2). Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/neco/v24n1/0103-6351-neco-24-01-0009.pdf Acesso em 

Setembro de 2013.  

http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2006/10/02/teotonio-vilela-o-menestrel-e-o-senador
http://www12.senado.gov.br/jornal/edicoes/2006/10/02/teotonio-vilela-o-menestrel-e-o-senador
http://www.scielo.br/pdf/neco/v24n1/0103-6351-neco-24-01-0009.pdf
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livreiro Leopoldo Boeck Filho no ato de inauguração da 23ª edição da Feira, 

na matéria “Feira do Livro”. Estão ainda registradas, na reportagem, as 

palavras de Boeck no ato de abertura: “O livro é tudo. O livro é para todos. O 

livro permanece enquanto a realidade a nossa volta se modifica. Este ano, 

mais uma vez, livreiros e editores saíram de seus estabelecimentos 

comerciais e vieram para a praça difundir a leitura, criar novos leitores” (ZH, 

29/10/1977, página central). 

Os demais destaques foram dados às sessões de autógrafos – autores e 

horários – e aos depoimentos de visitantes que estavam circulando no 

espaço. Havia também indicações de obras do colunista de ZH, Danilo Ucha, 

e o anúncio da reedição de uma obra sobre a Revolução de Trinta, escrita 

pelo historiador Sergio da Costa Franco.   

Pode-se ver, em uma das reproduções a seguir (Figura 4), que a notícia 

de abertura da Feira ganha ênfase similar à da notícia do sequestro de um 

avião vietnamita com mortes, ocorrido em Singapura. A manchete em 

destaque na capa faz referência ao número/quantidade de livros vendidos no 

primeiro final de semana do evento, indicando a procura e preferência por 

obras de autores nacionais, entre elas: Tieta do Agreste (Jorge Amado), 

Plenitude Humana (João Mohama), Barra Pesada (Otávio Ribeiro) e Poesia 

Comprometida com a minha e a tua vida (Thiago de Mello). Essas, no entanto, 

perderam em vendas para obras de autores gaúchos, respectivamente: É 

tarde para saber (Josué Guimarães) e Mês de cães domados (Moacyr Scliar), 

conforme noticiado nessa edição do jornal ZH, de 30 de outubro de 1977. 
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Figura 4 – Capa de ZH (ZH, 30/10/1977) 
 

 

 

Figura 5 – Segunda página da Revista ZH (ZH, 30/10/1977, p. 1) 
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Ainda na edição de 30/10/1977, na Revista ZH, destacaram-se três 

escritores gaúchos como os mais vendidos já nos primeiros dias da 23ª 

edição da Feira do Livro (Figura 5): Erico Veríssimo, Josué Guimarães e 

Moacyr Scliar. A reportagem trazia comentários que enfatizavam o 

engajamento desses escritores no Projeto Cultur 77, uma ação conjunta 

entre as Secretarias de Turismo e Educação, que incluía o lançamento de 

um manifesto em defesa da união dos escritores locais para a organização de 

sindicatos, associações ou cooperativas que assegurassem, entre outros 

aspectos, uma definição mais clara da profissão de escritor.  

 

Figura 6 – Capa do Caderno ZH Cultura (ZH, 09/11/1985) 

 

 Nessa capa, consta uma propaganda da Sociedade Anônima Moinhos 

Rio-grandenses (SAMRIG), empresa multinacional pertencente ao grupo 

Bunge y Born, cuja área de atuação era a produção de óleos vegetais. Nela se 

explicita a frase “Apoiar a cultura é preservar os mais autênticos valores da 

nossa terra e seu povo”. É interessante observar o destaque dado à 

preservação de autênticos valores da terra e do povo, tal expressão que se 

atribui à Feira, conduz a dimensão de pertencer a uma determinada região, 

partilhando, portanto, de suas práticas e formas de pertencer. Essa 
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chamada veicula, em certa medida, sentidos relativos ao nacionalismo e ao 

regionalismo, componentes latentes que circularam os anos 1970, “os anos 

de ferro” da ditadura militar no Brasil. 

 

 

Figura 7 – Capa do encarte Segundo Caderno de ZH (ZH, 27/10/1989) 

 

Nas Figuras 6 e 7, novamente foram divulgadas imagens da Feira, 

agora nos anos de 1985 e 1989, ao mesmo tempo em que a manchete remete 

ao que lá sucedia – um evento onde florescem “ideias”. Nos anos 1980, 

intensificaram-se as reportagens sobre a Feira do Livro em ZH, passando a 

ocupar maiores espaços no ZH Cultura – caderno quinzenal, publicado aos 

sábados e também em edições do Segundo Caderno. Assim, nos anos 1980, 

as matérias sobre a Feira circularam especialmente no ZH Cultura, no 

Segundo Caderno e no Guia (suplemento editado nos finais de semana). Do 

conjunto de capas que localizei, as apresentadas nas Figuras 6 e 7 apontam 

algumas mudanças ocorridas na Feira nessa década: uma delas diz respeito 

ao número de pessoas que passaram a circular na Feira, e a outra se 

relaciona ao aumento do número de barracas que integravam o evento.  
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Nas reportagens referidas, foi também dado destaque à presença de 

autores, tais como o poeta e escritor Carlos Nejar e a escritora gaúcha Maria 

Dinorah Luz do Prado, que, em 1989, se tornou a primeira patrona do 

evento. Na época, o jornal também noticiava, nessas edições, estratégias 

assumidas pelos editores para a venda de livros, dando destaque a obras 

nacionais e internacionais vendidas na Feira e a apresentações musicais, tal 

como a do quarteto de trombones de Porto Alegre. Há também uma 

aproximação feita entre a Feira de Porto Alegre e outro de maior porte – a 

Feira do Livro de Frankfurt45, na Alemanha – relativamente a aspectos como 

o modo de organização e composição dos estandes. Entre os 

apoiadores/patrocinadores da Feira à época, aparece a Companhia 

Brasileira de Petróleo Ipiranga nas edições do jornal.   

Nos anos de 1990, houve modificações na diagramação das capas de 

ZH, bem como no modo de exposição e na abordagem de temas. Isso 

ocorreu, como o estudo de Fonseca (2005) apontou, em função de alterações 

no projeto editorial do jornal ZH, como as mudanças no número de páginas, 

seleção de cores, ampliações, dimensões e número de fotos inseridas nas 

matérias, bem como acréscimo de recursos visuais utilizados na 

diagramação das páginas, utilização de textos mais curtos. Além disso, 

houve a criação de um conjunto de pequenas seções fixas, que, em alguns 

casos, como no da cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre, ocorriam 

apenas durante a realização do evento, incluindo componentes que 

possibilitavam a participação do leitor. O jornal também passou por 

modificações na produção da informação, como adequações às novas 

tendências que passavam a gestar os modelos de diagramação de periódicos 

                                                           
45 Esse evento, realizado desde 1949, é promovido pela Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels (Associação do Comércio de Livro Alemão) e tido como um dos maiores 
encontros do setor editorial, além de reunir um expressivo número de expositores e 

visitantes. A programação desse evento é dividida em duas partes: os primeiros três dias são 

restritos ao público do mercado livreiro e a profissionais da área, já os outros dois dias são 

destinados também para visitantes em geral. Tal evento acontece no interior de vários 

pavilhões, distribuídos em diferentes temáticas (por exemplo, do livro infanto-juvenil, 
educação, mídias), contemplando programações de atividades culturais e, ainda, espaços de 

discussões, seminários, palestras e conferências para promoção e divulgação de negócios, 

direitos, licenças e distintas temáticas. Desde 1988, um país é convidado para apresentar 

sua literatura nacional, sendo a literatura brasileira tema do evento em 1994. Em 2013, o 

Brasil foi o convidado de honra da Feira de Frankfurt. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=fRicZEsVVuc. Acesso em Setembro de 2013.   

http://www.youtube.com/watch?v=fRicZEsVVuc
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impressos, influenciadas pelas linguagens da televisão e da Internet. Disso 

resultou a incorporação de mais cores, mais espaços para fotografias e 

ilustrações, acarretando uma melhor dinâmica visual para o jornal. Com a 

Figura 8, exemplifico uma das capas de ZH editadas após essas alterações 

ocorridas na década de 1990. 

 

 

Figura 8 – Capa de ZH (ZH, 28/10/2000) 

 

 

Em relação a alguns destaques para a participação do público escolar 

e das escolas na Feira, observam-se referências, na edição de ZH Escola 

(Figura 10) e no Caderno Cultura (Figura 9), ao francês Armand Mattelart, 

um dos autores do livro Para reler o Pato Donald. No caderno principal, 

salienta-se o momento do toque da sineta – ritual que simboliza anualmente 

o início e o encerramento da Feira.  
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Figura 9 – Capa do Segundo Caderno (ZH, 11/11/2000) 

 

 

 

Figura 10 – Capa de ZH Escola (ZH, 28/10/2002) 
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A partir de 2005, a Feira do Livro passou a ser noticiada em um 

encarte, nomeado Caderno da Feira (Figura 11). O encarte é geralmente 

identificado pela logomarca do evento, localizada na parte superior esquerda, 

e apresenta predomínio das cores de retoques do layout, assumindo as 

mesmas tonalidades da logomarca. As reportagens fazem a cobertura da 

programação e dos principais destaques durante a realização do evento. São 

veiculadas sugestões de autores e obras, entrevistas com autores que 

participam das sessões de autógrafos, depoimentos e entrevistas com o 

público, dicas de roteiros ou espaços a serem visitados, relação de bancas de 

editoras com livros em promoção e saldos, novidades e curiosidades sobre 

personalidades da literatura. Há também a cobertura da agenda diária do 

patrono e suas ações ao longo do evento, entre outros informativos sobre a 

programação e atividades da Feira. 

 

Figura 11 – Capa do primeiro Caderno da Feira (ZH, 29/10/2005) 
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Tal encarte46, desde sua primeira edição, em 2005, tem mantido 

praticamente o mesmo layout e seguido a mesma diretriz visual. Está 

dividido em quatro partes, sendo elas: capa, página central, organizada em 

duas folhas, e contracapa. A página de capa recebe, ao centro, o título do 

encarte, com identificação do logotipo da Feira (localizado no canto superior 

esquerdo), no qual é salientada a edição anual do evento. Logo abaixo, com 

letras maiores e em negrito, está posicionada a manchete da reportagem 

central do dia, geralmente seguida de ilustrações, imagens ou fotografias, e 

da matéria em destaque. Observa-se, ainda, em colunas posicionadas ora no 

lado direito, ora no lado esquerdo da página, pequenas notas em formato de 

boxes, com frases mais curtas em negrito, informativos sobre entrevistas, 

autores, depoimentos, curiosidades e atrações indicados pela localização da 

reportagem no encarte. 

A página central apresenta pequenas seções, que sofreram poucas 

alterações desde as primeiras edições. As seções são as seguintes: a) 3 

Perguntas Para, seção organizada em torno de três perguntas, respondidas 

pelo entrevistado do dia (geralmente, autores, escritores, colunistas, 

músicos, artistas, jornalistas, autoridades, organizadores, entre outros) 

sobre lançamentos, sugestões, etc.; b) Destaques dos Autógrafos ou 

Autógrafos de Hoje, seção que enfatiza os destaques da programação da 

Feira, indicando horários e locais; c) Destaques do Dia, que apresenta a 

programação das sessões de autógrafos, debates, saraus, oficinas de 

histórias em quadrinhos, seminários, encontros, sessões de cinema 

comentadas, entre outras, contemplando as três grandes áreas do evento 

(geral, internacional e infanto-juvenil); d) Palavra de Patrono, que ao longo do 

tempo passou a ser denominada O Patrono Indica, sendo a seção na qual o 

                                                           
46 Penso ser importante fazer um esclarecimento distinguindo os elementos e entendimentos 

que particularizam Encarte de Informe Publicitário. O Encarte caracteriza-se por compor 

uma mensagem publicitária de duas ou mais páginas, que tem como objetivo regionalizar a 

veiculação (reparte) e/ou das maiores destaque à mensagem do que ela teria se imprimido 
na própria publicação. Tal artefato pode estar vinculado ao Jornal ou ser um adendo a 

parte. Já o Informe Publicitário compreende uma mensagem publicitária (na mídia 

impressa, rádio ou TV) sem as características habituais de um anúncio ou comercial, 

geralmente imitando o estilo editorial do veículo em que está sendo veiculada. Embora haja 

muitas similaridades, o material que me vali para essas análises, é definido como Encarte.   
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patrono apresenta e faz indicações diárias de obras de diferentes gêneros 

literários e científicos, apresentados em breves excertos, depoimentos, 

narrativas e diálogos. Traz também recomendações e sugestões para leitura 

e relatos do cotidiano do patrono nas dependências da Feira, além de 

matérias da autoria dos próprios colunistas do jornal ou de escritores locais, 

que falam de infância, adolescência, família, leitura, escola, política, 

personalidades, traumas, decepções, etc., opiniões, curiosidades, presença 

de autores, escritores, ilustradores e poetas, tanto nacionais quanto 

internacionais, literatura infantil, entre tantas outras matérias que 

permeiam a programação do evento. 

Além dessas seções mais permanentes da página central, que se fazem 

presentes desde os primeiros encartes, registram-se mais algumas, que 

contam com a contribuição do público participante do evento, tal como a 

seção Mostra aí, organizada a partir de breves entrevistas e relatos de 

situações vividas na Feira, ou que apresentam as obras adquiridas que estão 

nas sacolas do público e as motivações que o levaram a escolhê-las. Também 

é nesse espaço da página central que são publicados os anúncios 

publicitários, em sua maioria, dos patrocinadores, sendo esses elaborados 

exclusivamente para o evento, de modo a darem destaque à leitura e à 

cultura. Entre essas propagandas, estão: A cada Feira do Livro, a nossa 

história de apoio à cultura ganha mais emoção (Grupo Zaffari, ZH, 

2/11/2006, p. s/n), Quando você abre um livro, o mundo se abre também 

(Grupo Zaffari, ZH, 8/11/2010, p. 33), Ler é viajar por um mundo sem 

fronteiras (Companhia Telefônica Tim, ZH, 2/11/2006, p. s/n), Cultura 

também é nosso compromisso (FARGS, ZH, 1/11/2008, p. 2), História 

Coletiva: O escritor Fabrício Carpinejar já começou seu novo romance. Agora 

quem dará continuidade é você (Grupo RBS, ZH, 6/11/2013, p. 3). 

Na parte final da contracapa, está apresentada a programação do dia, 

em formato de convite para estar presente no evento, ir ao espaço da Praça 

ou compartilhá-la por meio dos diferentes canais de comunicação do Grupo 

RBS ou de ambientes virtuais, pois há notas que destacam a programação 

transmitida pela rádio, TV e pelo site institucional do Grupo. Na seção Quiz, 
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a proposta é o lançamento de uma pergunta em formato de desafio, com 

orientações de normas de envio (formato e quantidade de caracteres), 

convidando os leitores a respondê-la para posterior publicação no Blog 

Mundo Livro47. Outro destaque dessa parte é a seção Faça o seu filho ler, que, 

mesclando textos e imagens, apresenta às crianças excertos de obras, 

curiosidades, dados, resultados de pesquisas, dicas de especialistas, relatos 

de experiências, excertos de fábulas, histórias em quadrinhos, gibis e contos, 

procurando salientar as atividades da programação para esse público. Essa 

seção também apresenta obras sugeridas e recomendadas de acordo com a 

faixa etária, além de estimular que os pais levem seus filhos à Feira e leiam 

para eles desde os primeiros anos da infância. 

Ao analisar o acervo que organizei, pude perceber que, com o passar 

das edições, a disposição das seções nas páginas do encarte sofreu pequenas 

variações. Entre as principais modificações, estão: a seção Diário da Feira, 

assinada pelo jornalista e editor Carlos André Moreira, cedeu espaço, em 

2011, para a coluna Esquina da Praça, cuja responsável passou a ser a 

jornalista e colunista Claudia Laitano. Já o editor Carlos Moreira passou a 

conversar com os leitores e frequentadores do evento por intermédio do Blog 

Mundo Livro, um espaço interativo digital alimentado durante e após a 

realização da Feira do Livro. A seção Mostra aí, editada até 2012, continha 

relatos de participantes, divulgando obras compradas no evento. No entanto, 

teve seu formato alterado, passando a denominar-se Traços Literários, uma 

série constituída de excertos de obras previamente selecionadas, onde 

ilustradores e designers gráficos do jornal ZH produzem representações de 

personagens protagonistas, dando-lhes forma a partir de uma espécie de 

“retrato falado” explicitado pelo escritor (além, é claro, de promover a 

divulgação do título e da autoria da obra). De modo geral, observa-se que 

outras seções deixaram de ser editadas e novas foram criadas. Há, ainda, 

                                                           
47 Este blog foi criado pelos editores de ZH em 2006, com o objetivo de compartilhar com os 

leitores informações, comentários, curiosidades, dicas, surpresas, decepções, perguntas, 

dúvidas, impressões, entre outras sensações proporcionadas pelos livros, além de dar 

detalhes da programação do evento, sugerindo autores e obras. Vale referir que as 
informações divulgadas no blog estão relacionadas diretamente às matérias do encarte, 

dando continuidade, ampliando comentários e direcionando para outros espaços de buscas.  
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casos de seções que mudaram de título, mas prevaleceram com o mesmo 

foco temático. 

Pensando sobre a expansão desse evento, cabe registrar o importante 

aumento dos espaços que o apresentam na mídia, bem como o número de 

atrações/eventos ofertados na Feira, o que tem feito crescer também os 

apelos para um consumo cultural, que atinge o público que a prestigia. Além 

dos espaços garantidos na mídia impressa, especialmente no jornal e no 

encarte que analisei, é importante registrar que outros braços de 

comunicação do grupo gestor do jornal ZH se ocupam igualmente com a 

Feira, realizando, por exemplo, transmissões em estúdios localizados dentro 

da Feira.   

Essas modificações ocorreram de forma gradativa, conforme Derosso, 

Ortiz e Sodré (2000). Os autores registraram que “em 1992 a rádio da 

Universidade, da UFRGS, montou um sistema de áudio na Praça e que, em 

1997, lá foi instalado o primeiro Estúdio Cristal do Sistema Guaíba-Correio 

do Povo. E que registrava, a partir de 1998, que a RBS e a Rede Pampa 

também o fizeram” (p. 87). Desde então, anualmente, muitos dos espaços de 

comunicação48 da cidade redirecionam parte de seus estúdios para as 

dependências internas da Feira, de onde passam a produzir suas pautas e 

redações, o que também é um indicativo da importância do evento para a 

cidade de Porto Alegre. Pode-se dizer que essa disposição de instalar-se na 

Feira estaria associada ao pensamento de que, nos 15 dias em que o evento 

se realiza, tudo que é importante noticiar está ocorrendo na Feira.  

Na esteira das modificações que passaram a conferir cada vez mais 

visibilidade à Feira, aponta-se o crescente uso de diferentes recursos de 

comunicação mobilizados para a divulgação do evento. Um exemplo disso 

está na edição de 2012, quando foi inaugurada no site institucional do jornal 

ZH (http://zerohora.clicrbs.com.br/) uma aba (janela) específica que traz 

informações sobre o evento, intitulada Feira do Livro. O conteúdo publicado 

                                                           
48 Atualmente, não apenas o Grupo RBS, mas também outros grupos da mídia de 

comunicação (rádio e TV), com sedes locais, tais como Record, Band, TVE, Pampa e Rádio 

Guaíba, entre outras, montam estúdios nas dependências da Feira, de onde 

produzem/exibem/divulgam sua programação diária, além de propiciarem a cobertura do 

evento.  

http://zerohora.clicrbs.com.br/


139 

 

no site é uma extensão, em formato digital, das matérias e manchetes 

veiculadas no jornal ZH, no Caderno da Feira, durante os 15 dias de 

realização do evento. Assim, tal meio de comunicação possibilita aos 

usuários realizar variados tipos de leituras e interagir com um leque de 

possibilidades oferecidas em cada site e expandidas de diferentes formas, em 

conexão com outros sites. 

No ambiente virtual, as informações verbais são combinadas com 

imagens (animadas ou fixas), utilizando efeitos gráficos e sonoros. São 

estabelecidas conexões com diferentes artefatos, formas e gêneros midiáticos 

(jogos, filmes, fotografias, gravuras, entre outros), organizados de modo a 

permitir a leitura (ou navegação) de forma não-linear/não-sequencial, 

ramificando-se em múltiplos acessos a diferentes links.  

Nesta tese, rastreei e mapeei espaços conferidos à Feira do Livro, 

buscando mostrar seu crescimento não só na Praça, mas também no jornal, 

passando igualmente a ocupar espaços na Web. No entanto, conforme 

mencionado anteriormente, embora tenha feito todo um movimento inicial 

mais abrangente, meu objeto empírico concentra-se em cinco edições da 

Feira, examinadas a partir do encarte Caderno da Feira do jornal ZH. Pode-

se afirmar que no jornal se inscreve a Feira de muitas maneiras, a partir da 

ampliação da cobertura que sobre ela se faz, o que se externa no número de 

colunas, seções, matérias e reportagens que circulam no jornal, além de 

atualmente estender-se às redes sociais. O jornal faz uma constante 

alimentação de informações sobre a Feira na Web, e isso não se restringe ao 

período em que ela se realiza, ocorrendo também ao longo do ano todo. 

Ao olhar para o conjunto de ações que o jornal tem empreendido na 

promoção e divulgação da Feira, demarco que o evento tem sido cada vez 

mais frequentemente remetido a outros espaços de interação em plataformas 

digitais. Tal condição decorre da crescente propagação da internet e de seus 

“universos” virtuais, que possibilitam interações multimídia. Em função 

dessas novas disposições de suportes para divulgação da informação, o 

Grupo RBS, gestor do jornal ZH, reorganizou sua página na Web, 

dinamizando a divulgação de informações e provocando modificações na 
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forma de participação/interação com o público. Essas são modificações que 

permitem uma maior exploração de comentários, relatos em forma de posts e 

publicação de fotos, links, vídeos, bem como a leitura de resenhas críticas, o 

acesso e o acompanhamento de informes no site, que é frequentemente 

alimentado com coberturas diárias em tempo simultâneo ao ocorrido, além 

de dicas, entrevistas, curiosidades e novidades.  

A partir das considerações tecidas até aqui, apresento no próximo 

capítulo a primeira direção analítica que assumo nesta tese.  
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CAPÍTULO 5 – UM EVENTO ESPETÁCULO: PRODUÇÕES DISCURSIVAS 

SOBRE A FEIRA DO LIVRO NO ENCARTE CADERNO DA FEIRA DO 

JORNAL ZH 

 

Dica do Patrola: Além das tradicionais sessões de autógrafos, sabia que tem muita 
coisa legal rolando nos arredores da Praça da Alfândega? Ali na contracapa do 
Caderno da Feira sai todo o dia a programação – é só aguçar o olho pra encontrar 
um show, uma palestra, ou uma oficina que seja a tua cara (...). Às 14hs, na Casa 
do Pensamento (Armazém A do Cais do Porto), tem Cadeira-Quente com os rappers 
Thaíde, MC Gregório e Toni, num encontro bacana em parceria com o Instituto 
Trocando Ideia de Tecnologia Social (ZH, 31/10/2005, p. 3). 

A turma do Sarau Elétrico deixou o Bar Ocidente para apresentar-se na Feira do 
Livro ontem. A edição especial do evento lítero-musical tomou o tablado do Teatro 
Sancho Pança, comandado por Kátia Suman, Luís Augusto Fischer, Frank Jorge e 
Cláudio Moreno. Fischer, por exemplo, leu Nelson Rodrigues (ZH, 2/11/2005, p. 3). 

Serão conhecidos hoje os vencedores do Fato Literário 2005. A cerimônia de 
premiação começa às 18h, no Pavilhão de Autógrafos da Feira do Livro de Porto 
Alegre, e será transmitida ao vivo pela TVCOM (ZH, 15/11/2005, p. 1). 

Quem atravessa o portal do Cais do Porto talvez não saiba, mas se virar à esquerda 
terá a sua frente os mais importantes nomes da ilustração infanto-juvenil do país. 
Em sua sétima edição, a mostra Traçando Histórias reúne quase cem trabalhos que 
compõem um panorama do que foi lançado às crianças e jovens nos últimos dois 
anos (ZH, 5/11/2010, p. 52). 

Faça sol ou chuva, o estande do Grupo RBS na Feira do Livro recebe os visitantes 
da 56ª edição todos os dias, entre 13h e 21h, até o dia 15 de novembro. No espaço 
localizado no centro da Praça da Alfândega o público pode relaxar, tomar um café e 
assistir à transmissão ao vivo de programas de rádio e TV (ZH, 12/11/2010, p. 47). 

O Grupo RBS terá, mais uma vez, um estande na Praça da Alfândega, de onde 

transmitirá, ao vivo, programas em emissoras de rádio e televisão. Hoje, serão três 
programas: Tamo Junto, da Rádio Cidade (das 12h às 13h), Gaúcha Repórter (das 
14h às 16h), na Rádio Gaúcha, e o Itapema Fim de Tarde (das 17h às 19h), Itapema 
FM. Amanhã a TVCOM desloca sua equipe para a Praça para uma edição especial, 
ao vivo do Café TVCOM, que vai ao ar das 18h30min às 19h30min (ZH, 
28/11/2011, p. 9). 

Convite aos leitores: Ondjaki vem aí, a patrona Jane Tutikian destaca os méritos do 
escritor angolano, que tem sessão de autógrafos amanhã, às 18h30mim (ZH, 
4/11/2011, p. 39). 

No primeiro dia em que choveu forte nesta Feira, nem a água desanimou quem 
queria ouvir o recital Concertos Comunitários Zaffari na tarde de ontem. O jeito foi 
buscar proteção em guarda-chuvas e na cobertura da Feira (ZH, 30/10/2012, p. 4). 

Durante 14 dias, os visitantes da 58ª Feira do Livro foram convidados a registrar no 
Instagram um olhar próprio do evento. Mais de 80 fotos participaram do desafio, 

que premiará quatro leitores com livros da RBS (ZH, 10/11/2012, p. 2). 
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A Praça da Alfândega passou há poucos anos por uma remodelação completa, mas 
nunca tão radical quanto a que o pintor uruguaio Walter Blanco realizou com seus 
pincéis e tintas neste final de semana na Feira. É que, ao longo das duas tardes, no 
sábado e no domingo, Blanco pintou uma tela de dois por três metros fundindo o 
Rio Grande do Sul com o Uruguai em uma única página (ZH, 4/11/2013, p. 2). 

Saque e depósito de histórias. Um caixa eletrônico um pouco diferente tem 
chamado a atenção de quem passa pelo estande do Banrisul, na Feira do Livro. 
Diariamente, filas têm se formado para conferir o equipamento que, em vez de 
transações financeiras, permite aos amantes da literatura sacar e depositar 
histórias (ZH, 7/11/2013, p. 3). 

O despertar de Frankenstein: atividades envolvendo a literatura de terror, suspense 
e fantasia prometem criar clima de medo na Feira (ZH, 9/11/2013, p.1). 

O chileno Antônio Skármeta, autor do livro O Carteiro e o Poeta, que estará na Feira 
hoje, terá livro adaptado em filme que Selton Mello quer rodar no Estado (ZH, 
11/11/2013, p. 1). 

 

Abro este capítulo destacando notícias – títulos e textos de 

reportagens, colunas, entrevistas e matérias de capa – veiculadas nos 

encartes do Caderno da Feira e reunidas a partir do arquivo que organizei 

para proceder às análises apresentadas nesta tese. Busco trazer, nesses 

excertos, flashes da programação da Feira do Livro de Porto Alegre extraídos 

de relatos das edições examinadas. Estas norteiam ações, práticas, eventos e 

estratégias de propaganda associadas à Feira. Os recortes permitem também 

ver algumas das personalidades e instituições que se associam à Feira, 

sendo que todos esses artefatos a configuram não só como um importante 

evento cultural que passou a caracterizar a cidade de Porto Alegre e a 

cultura sul-rio-grandense, mas também como uma instância de negócios e 

de propaganda que tem assumido, notadamente a partir de meados da 

década de 1990, uma dimensão de espetáculo.  

Na Feira, comemora-se o livro de diferenciadas formas – promove-se a 

sua venda, dá-se destaque a determinados autores e autoras, divulga-se a 

importância da leitura e da escrita –, mas igualmente dá-se visibilidade a 

seus promotores, patrocinadores, gestores, expositores e visitantes. Além 

disso, ampliam-se as ações de promoção do livro e da leitura quando estes 

são associados a uma série de outros eventos culturais da cidade, tais como 

a Bienal do MERCOSUL, mostras e exibições fotográficas, oficinas de criação 
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literária, palestras sobre temas variados, entrevistas com autores de livros 

em exposição e apresentações de grupos musicais diversos.  

A Feira do Livro de Porto Alegre transformou-se em um evento 

múltiplo, que assumiu uma dimensão de espetáculo, aspecto que pretendo 

abordar ao longo das análises neste capítulo. Para tanto, valho-me tanto de 

dados quantitativos organizados e divulgados ao final de cada edição da 

Feira por seus organizadores, quanto de discursos e representações que 

circulam nas inúmeras matérias sobre ela publicadas nos jornais, 

notadamente no encarte Caderno da Feira e em outros veículos midiáticos.   

Por certo, a Feira possui uma peculiar materialidade, que também foi 

considerada nestas análises: ela se aloja em muitos espaços, que adentram 

os chamados prédios históricos localizados próximo à Praça da Alfândega, 

situada na área central da cidade de Porto Alegre; ela abriga estandes de 

editoras locais, bem como de outros estados e até mesmo de outros países49, 

mas também de departamentos e órgãos municipais, estaduais e federais, 

tais como da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto 

Alegre (PROCEMPA), da Câmara de Vereadores, da Secretaria Municipal de 

Cultura, da Assembleia Legislativa, da Fundação de Economia e Estatística 

(FEE), da Secretaria Estadual de Educação (SEC), da Secretaria Estadual de 

Cultura, do Instituto Estadual do Livro (IEL), do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), e de instituições bancárias, como o 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL e a Caixa Econômica 

Federal (CEF), entre tantos outros. Além disso, ela se expande para além dos 

limites geográficos por meio das mídias, pois, conforme já referi, com ela se 

envolvem intensamente inúmeros veículos de comunicação gaúchos – 

emissoras de TV, como a TVCOM, e de rádio, tais como as rádios Gaúcha 

Repórter (AM e FM), Cidade, Itapema, da Universidade Federal do Rio 

                                                           
49 A maior parcela de editoras, distribuidoras e expositores do setor livreiro presentes nas 
dependências do evento está sediada em Porto Alegre ou em outras cidades do Estado do 

Rio Grande do Sul, porém encontram-se também de outros Estados, como Mania de Ler 

Livros (Campinas), Editora Projeto Cultural (Rio de Janeiro) e Fábrica de Livros (São Paulo), 

entre outras, localizadas na área Geral, e ainda as de outros países, como Instituto Piaget 

Divisão Editorial (Portugal), Pro Sapiens Itália (Itália) e SUR Livros em Espanhol (Espanha), 

situadas na área Internacional do evento. 
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Grande do Sul (AM) e Cultura (FM) –, que passam a transmitir diretamente 

da Feira seus programas diários e que também divulgam reportagens sobre 

sessões de autógrafos, shows, concertos, oficinas, saraus, encontros e 

presenças de autores nacionais e internacionais.  

Nos excertos apresentados na abertura deste capítulo, podem-se 

identificar ações e eventos que têm sido associados à Feira nas suas últimas 

cinco edições, estando entre esses a já referida Bienal de Artes Visuais do 

MERCOSUL, o Prêmio Fato Literário, a mostra Traçando Histórias, o Prêmio 

Açorianos de Literatura e a edição do TuFrankenstein2. 

Nos excertos também está registrada a participação de alguns dos 

patrocinadores locais mais constantes – o Grupo Rede Brasil Sul de 

Telecomunicações (RBS), a Rede de Supermercados e Shopping Centers 

Zaffari e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) –, bem como 

de instituições públicas e privadas e instâncias comunicacionais que se 

fazem usualmente presentes no evento. Visualiza-se, assim, a amplitude da 

Feira e o quanto ela se tornou um marcador cultural de Porto Alegre – uma 

espécie de evento central catalisador/irradiador da cultura –, sediando, no 

período de sua realização, tudo o que acontece de importante no cenário 

artístico, social e cultural da cidade. 

É em função de tudo isso que se pode dizer que a Feira se transforma 

em um espetáculo, não só pela dimensão que a mídia lhe atribui, mas 

também pela complexa trama de situações, ações, pautas, interesses, 

personalidades e outros eventos que se acoplam ao evento, como os 

pequenos excertos que apresentei indicam. Ao longo deste capítulo, 

apresento-os de modo mais detalhado para registrar como se dá o que estou 

chamando de espetacularização da Feira, valendo-me de expressão 

enunciada pelo filósofo marxista francês Guy Debord (1997), que reenuncio 

a partir de considerações feitas por Kellner (2006). Nas seções que integram 

este capítulo, destaco o papel que o encarte Caderno da Feira e algumas 

outras notícias veiculadas em jornais locais têm na produção discursiva 

dessa aludida espetacularização da Feira do Livro de Porto Alegre. 
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 Considero o pensamento debordiano para apontar vinculações entre 

espetáculo e mídia, cada vez mais implicadas na constituição de 

significações para esse evento. Para tanto, tomo a espetacularização como 

uma primeira categoria de análise.  

A expressão “espetacularização da mídia” está associada ao 

pensamento de Guy Debord, autor que critica a sociedade de consumo e o 

papel que a mídia exerce na proliferação desse consumo e na aceitação de 

um modelo de sociedade capitalista. Nas palavras do autor, “o espetáculo 

constitui o modelo atual da vida dominante. É a afirmação onipresente da 

escolha já feita na produção, e o consumo que decorre dessa escolha” 

(DEBORD, 1997, p. 14-15, grifos do autor). O espetáculo opera, segundo 

Debord (ibid.), na estruturação de uma sociedade ancorada na sociedade do 

consumo e privilegia a promoção e exibição de imagens, sentimentos, formas 

estéticas e identidades como mercadorias. O autor também aponta a 

alienação e a passividade dos públicos frente às investidas do espetáculo, ou 

seja, em sua concepção, essa espetacularização é um problema que deve ser 

denunciado e combatido.  

Já Kellner (2006), ao discutir o conceito de espetáculo, distingue 

passividade de atividade e consumo de produção, mantendo, no entanto, a 

condenação ao consumo inconsciente a que o espetáculo conduziria. Esse 

autor (ibid.) destaca como essa sociedade espetacular, em que estaríamos 

vivendo, “espalha seus bens principalmente através de mecanismos 

culturais de lazer e de consumo, serviços e entretenimentos, governados 

pelos ditames da publicidade e de uma cultura mercantilizada” (p. 123). 

Ressalto, entretanto, que neste estudo me vali de tal expressão considerando 

não apenas a sua negatividade, mas as produtividades dela decorrentes. 

Assim, na perspectiva em que me insiro – os Estudos Culturais em 

Educação –, emprega-se essa noção para examinar significados atribuídos a 

práticas culturais nos contextos em que estas ocorrem, sem atribuir aos 

públicos o papel passivo que Debord (ibid.) lhes confere. 

Retomando as considerações de Kellner (2006) sobre o espetáculo, 

cabe dizer que elas nos instigam a tensionar o olhar para considerar como a 
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mídia, o consumo e os eventos culturais atuam, nos dias de hoje, na 

produção, circulação e regulação de novos modos de ser. Nas palavras do 

autor, 

 
Na cultura da imagem pós-moderna, o estilo e o visual se 
tornam parâmetros cada vez mais importantes de identidade e 
de apresentação do indivíduo na vida cotidiana, e os 
espetáculos da cultura da mídia mostram e dizem às pessoas 
como devem se apresentar e se comportar (KELLNER, 2006, p. 

9). 
 

No caso da Feira do Livro, percebe-se o papel que as editoras 

universitárias, públicas e privadas e os escritores mais conhecidos do meio 

literário local e internacional têm na sua organização. Esses são alguns dos 

destacados integrantes nessa complexa e heterogênea rede envolvida com a 

organização do evento, além de serem também alguns dos enunciadores das 

compreensões sobre ele estabelecidas. Eles são igualmente representativos 

dos muitos interesses de mercado que envolvem a divulgação e a vendagem 

de livros, ao lado das já referidas organizações estatais, livreiros, mídia, 

ações governamentais, escolas, patrocinadores e patronos, entre outros.  

Como indiquei anteriormente, um dos pontos nos quais centrei minha 

atenção neste capítulo é o modo como a Feira é discursivamente configurada 

e quais estratégias incidiram mais intensamente para delineá-la como um 

grande espetáculo do livro que envolve a consagração do ato de ler, mas 

também de viver a cultura de formas muito diversificadas. 

 

 

5.1 A dimensão do espetáculo na programação da Feira do Livro 

 

A programação cultural disponibilizada ao público que circula pela 

Feira do Livro engloba um conjunto amplo e diversificado de atividades 

culturais. Essa programação desenrola-se em três áreas principais (Geral, 

Internacional e Infanto-Juvenil), voltadas a atender e a valorizar símbolos, 

imagens, artefatos e formas de identificação da cultura local, mesmo que 

uma dimensão mais internacional também oriente a sua programação.  
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Nesta última direção, processa-se, a cada ano, a homenagem a um diferente 

país, tendo a Alemanha sido homenageada na edição de 2013 e o Canadá na 

edição dos 60 anos da feira (2014). 

A internacionalização do evento não se esgota nessas homenagens 

pontuais e estende-se à promoção de palestras, das quais participam 

autores e escritores de outros países representados na Feira e cujos livros 

são nela lançados. Há também debates sobre temas, tais como tradução e 

digitalização de acervos, exibição de filmes, seminários sobre literatura e 

divulgação das traduções de obras de autores gaúchos para outros idiomas.  

A busca de ampliação de participações externas tem sido 

operacionalizada, como já referi no Capítulo 2, nas últimas edições da Feira. 

É o caso da criação de “dias temáticos”, quando são privilegiadas atividades 

relacionadas ao foco escolhido para cada ano. 

 Acompanhando os balanços oficiais (ver Anexo VII) divulgados ao final 

de cada uma das edições do evento no site institucional da Câmara Rio-

Grandense do Livro (CRL)50, que venho analisando (2005, 2010, 2011, 2012 

e 2013), no que se refere ao volume de atividades culturais contabilizadas e 

oferecidas ao público participante, verifica-se que o “carro-chefe” da 

programação geral do evento está concentrado nas sessões de autógrafos. 

Estas representam a parcela maior de atrações endereçadas ao público 

circulante e participante da Feira desde as primeiras edições do evento. Tal 

atividade não tem o objetivo exclusivo de divulgar obras de autores locais, 

mas serve também para promover autores reconhecidos no cenário nacional 

e internacional, muitas vezes convidados e anunciados previamente, pois 

suas presenças se constituem em atrações e em um chamamento ao público 

para o espaço do evento. 

O encarte Caderno da Feira que analisei dedica diariamente uma 

página inteira à programação da Feira e ao que nela se configura como 

destaque. As sessões de autógrafos com autores e escritores sempre são nele 

salientadas: registram-se as principais “atrações”, acompanhadas de notas 

informativas sobre o livro e um breve currículo dos autores que farão o 

                                                           
50 Disponível em: http://www.feiradolivro-poa.com.br/. Acesso em: Dezembro de 2014. 

http://www.feiradolivro-poa.com.br/
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lançamento, além do horário e local da atividade e da recomendação de que 

cada um “se programe” previamente para estar presente ao lançamento. 

 

Figura 12 – Caderno da Feira com destaques para a programação da Feira do Livro (ZH, 

28/10/2005, p. 1) 

Na Figura 12, está reproduzida a página do encarte Caderno da Feira, 

que apresenta a programação diária do evento. Nela, estão assinaladas duas 

atrações internacionais: Antonio Negri, “intelectual e militante esquerdista 

ligado ao movimento guerrilheiro italiano Brigadas Vermelhas, atuante nos 

anos 1970, que autografou o livro Império e Multidão” (ZH, 28/10/2005); e 

Ermano Cavazzoni, autor do romance O poema dos lunáticos, já adaptado 

para o cinema pelo falecido cineasta italiano Frederico Fellini, que participou 

de uma mesa redonda com o patrono daquela Feira edição da Feira (2005) – 

Frei Rovílio Costa –, com o professor de literatura Donaldo Schüler e com o 

também escritor Antônio Hohlfeldt (ZH, 28/10/2005). Como os autores são 

italianos, sua presença integrou as homenagens à Itália, realizadas nessa 

edição da Feira. Entre as atrações nacionais que compareceram à Feira no 
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ano 2005 estão: Gabriel, o Pensador, músico e autor que participou da 

programação infanto-juvenil dedicada ao público escolar – denominada Autor 

no Palco e realizada no Teatro Sancho Pança; Márcia Tiburi, filósofa que 

participava à época do programa televisivo Saia Justa, do canal GNT da 

televisão por assinatura, autora do romance Magnólia; e Ariano Suassuna, 

“pesquisador, dramaturgo e romancista paraibano, autor de O auto da 

Compadecida, e uma das vozes mais respeitadas na pesquisa da arte e do 

folclore brasileiros” (ZH, 28/10/2005), que participou de uma aula-

espetáculo no Salão dos Espelhos do Clube do Comércio.  

Já entre as atrações locais figuraram: Marcelo Carneiro da Cunha, 

autografando contos reunidos na obra intitulada Simples; Luís Fernando 

Veríssimo, autografando a nova edição do romance O jardim do diabo; 

Moacyr Scliar, lançando a coletânea de ensaios O olhar médico; Luís Augusto 

Fischer, autografando a novela Quatro Negros; Sérgio Faraco, que autografou 

a coletânea Histórias dentro da história, volume que reúne três livros; Martha 

Medeiros, que lançou as crônicas Coisas da Vida e o romance Selma e 

Sinatra; e ainda José Clemente Pozenato, no lançamento do livro A babilônia.  
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Figura 13 – Matéria publicada na seção Programação, com destaque para as atividades do 

dia na Feira do Livro (ZH, 31/10/2005, p. 4) 

  

Na Figura 13, apresento outra matéria, que traz a divulgação da 

programação na última página do encarte. Tal como na matéria 

anteriormente comentada, esta destaca e apresenta uma breve síntese das 

atrações do evento, com a indicação do horário e do local onde aconteceriam. 

Além da indicação da agenda diária, a matéria mostra dois quadros. Em um 

deles, intitulado Doutor Scliar, foi dado destaque ao médico, escritor e 

integrante da Acadêmica Brasileira de Letras (ALB), o gaúcho já falecido 

Moacir Scliar, uma das atrações daquele dia, devido ao lançamento do livro 
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O olhar médico. De acordo com a matéria, a proposta da obra é “falar de 

medicina com linguagem acessível e agradável”, pois, como o autor 

salientou, “hoje em dia, a separação entre profissionais e leigos não tem 

mais razão de ser, todas as pessoas têm direito de ter acesso à informação”. 

Vale registrar que as 55 crônicas reunidas nessa obra foram originalmente 

publicadas no Caderno Vida e Saúde, que integra ZH, suplemento no qual o 

escritor manteve durante alguns anos uma coluna permanente. O segundo 

quadro, mais ao final da página, divulga a obra O negrinho do Pastoreio, de 

Carlos Urbim, lançada pela RBS publicações. Essas eram a organização e a 

disposição das informações que caracterizavam a seção, localizada na 

contracapa, desde a criação do encarte em 2005.  

A partir de 2007, o encarte passou a incluir em sua página central 

uma seção intitulada Perguntas para, na qual, a cada dia, são direcionadas 

questões para um dos autores nacionais ou internacionais que lançam obras 

na Feira. Esses “autores atração” respondem a três questões, geralmente 

voltadas para a divulgação ou promoção de obras lançadas na Feira. O papel 

dessa seção parece ser tornar os autores que participam da Feira mais 

conhecidos do público.  

Na Figura 14, reproduzo uma breve entrevista realizada com o escritor 

e cineasta Tabajara Ruas, na qual este focaliza desafios que lhe pareceriam 

permear a transformação de uma obra literária em uma produção 

cinematográfica.  
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Figura 14 – Destaque à presença do autor Tabajara Ruas na seção 3 Perguntas para do 

Caderno da Feira (ZH, 01/11/2012 p. 3) 

 

Em sua estratégia de destacar autores – grande parte deles ligados à 

própria RBS –, obras e algumas atividades que compõem a programação, o 

encarte promove a divulgação e a valorização da Feira. O Caderno explicita 

também as motivações para a escolha dos temas focalizados nas obras, traz 

comparações entre a literatura e outras artes, reproduz discussões sobre 

temas candentes, tais como a leitura em novos suportes digitais e suas 

transformações, e destaca a importância de gêneros literários (poesia, teatro, 

crônica, prosa...) para certos tipos de públicos. Aponta, ainda, traduções de 

obras originalmente produzidas em língua portuguesa para outras línguas e 

suas repercussões. 

Pode-se destacar o quanto os adjetivos, os vocativos e as manchetes 

chamativas, propositadamente carregadas de imperativos, figuram nos 

títulos e textos das matérias que compõem o encarte. Também é possível 

dizer que essas estratégias são usadas tanto para salientar a importância da 

leitura daquele autor e daquelas obras que estão sendo apresentadas no 
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encarte, quanto para tornar mais visível o produto/mercadoria que a Feira 

oferece – o livro.  

As seções da página central são dedicadas a destacar biografias, 

introduzir trechos da obra para divulgação, apresentar resenhas críticas, 

indicar como se deu a seleção da temática abordada pelo autor e ampliar 

informações acerca da produção da obra, entre outros aspectos. Entre as 

seções, estão: Destaques do Dia (contém as indicações de autores que 

participarão das sessões de autógrafos e lançamentos de livros naquele dia); 

Opinião (sinopse de obra e entrevista com algum autor que conversará com o 

público naquela data); Sugestões de Leitura (geralmente com a indicação de 

três autores e obras); Palavra de escritor (apresenta três autores, a data 

programada para a sessão de autógrafos, suas obras e uma citação em 

forma de relato). Em certa medida, nas indicações referidas, sinalizam-se 

quais são os autores de referência, os que devem ser reconhecidos – e que 

assim se constituem por figurarem entre os mais lidos – e como são elevados 

à categoria de “celebridades”, às vezes duradouras, outras vezes 

momentâneas.  

Muitas são as atrações ofertadas a cada edição da Feira, entre elas, há 

exposições que homenageiam escritores locais, como se pode ver no Caderno 

de 29/10/2005, no qual estão destacadas as exposições51100 lírios de Erico 

e O Sobrado, sediadas em um dos prédios do Centro Cultural CEEE, 

localizado nas proximidades da Praça, em 2005.   

   

                                                           
51 Na primeira delas, foram reunidas em torno de 80 edições dos primeiros volumes das 

obras do escritor gaúcho Erico Veríssimo, pertencentes a acervos particulares51. Já na 
segunda, recriou-se o casarão descrito pelo autor em sua célebre e reconhecida obra O 
tempo e o vento, na passagem em que a família da personagem Bibiana Terra se encontrava 

sitiada no famoso sobrado onde a trama se desenvolve. Além da exposição, também foi 
disponibilizado um documentário em vídeo, intitulado Erico Veríssimo – Vida e obra, exibido 

constantemente aos visitantes, conforme reportagem publicada no jornal. 
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Figura 15 – Matéria sobre a Programação: Exposição 100 Lírios de Erico (ZH, 29/10/2005, 

p. 3) 

 

 O Caderno também registra apresentações musicais e culturais. A 

edição de 31/10/2005 faz referência a uma apresentação da Orquestra 

Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) na qual estiveram presentes cerca de mil 

pessoas. Tal programação integra-se às apresentações na Feira dos 

Concertos Comunitários, promovidos pelo Grupo Zaffari em parceria com a 

Orquestra de Câmara da Pontifícia Universidade Católica (PUC), dos quais 

participam regentes e músicos convidados.    

 

 

Figura 16 – Destaque da Programação: apresentação da OSPA durante a Feira do Livro de 
2005 (ZH, 31/10/2005, p. 1) 
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O encarte também registra apresentações de diferentes grupos de 

dança na Programação da Feira, sendo alguns deles folclóricos, clássicos, 

contemporâneos, de rua, jazz... Os grupos são formados por alunos de 

escolas da capital. No caso da imagem na Figura 17, está registrada uma 

apresentação de tango do Grupo Oito Adelante, que se apresentou na Feira 

na edição de 2011. Nesse evento, dois autores argentinos, Eduardo Saccheri, 

autor do livro que inspirou a produção cinematográfica O segredo dos seus 

olhos, e Alan Pauls, que lançou o romance História do Cabelo, segunda parte 

de uma trilogia de ficção que recupera o contexto histórico da década de 

1970 em seu país natal, lançaram suas obras na Feira. 

 

 

Figura 17 – Destaque da Programação: apresentação artística e musical de tango na Feira 
do Livro de 2011(ZH, 14/11/2011, p. 27) 

 

As palestras em formato de Ciclos são outras atividades realizadas na 

Feira. Na Figura 18, vê-se o modo como o encarte noticiou o Ciclo História 
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do Brasil, do qual participaram autores nacionais, tais como o jornalista 

Laurentino Gomes, autor das obras 1808 e 1822, e a historiadora Mary Del 

Priore52, que lançava o livro Uma Breve História do Brasil. Esse ciclo de 

debates envolveu também outra mesa de discussões, da qual participaram o 

escritor e cineasta José Roberto Torero e o jornalista Eduardo Bueno, 

popularmente conhecido como Peninha, tendo como mediadora a jornalista e 

organizadora-geral dos Encontros com o Autor53, Cristiane Ostermann. Os 

“bate-papos” promovidos nessas mesas objetivam colocar em destaque obras 

com caráter histórico que vêm atraindo cada vez mais o interesse do público 

leitor, circunstância comprovada pelo volume total de obras do gênero 

comercializadas. 

 

Figura 18 – Destaque da Programação: Ciclo de História do Brasil realizado na Feira do 
Livro de 2010 (ZH, 1/11/2010, p. 40) 

                                                           
52 A autora já organizou e produziu mais de 30 obras, procurando transitar por cenários 

políticos, econômicos e culturais que marcaram a História do Brasil e discutindo processos 

de construção de conceitos e de padrões de comportamento, sexualidade, erotismo e beleza. 
53 Essa é uma das atividades desenvolvidas em parceria com as redes de escolas municipais 

e estaduais e a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL), já apresentada no Capítulo 2 desta 

tese. 
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Na reportagem extraída do encarte, foram apresentadas sínteses das 

falas de cada um dos convidados palestrantes e interlocutores das mesas, 

ressaltando “dicas” para o sucesso nas vendas e para adesão do público a 

esse tipo de obra. Os dois autores citaram como razões para essa aceitação: 

a mescla de linguagem – a forma de redação mais jornalística associada ao 

conhecimento acadêmico, que deixaria o texto menos “sisudo”, mais “leve”, 

“envolvente” e “atrativo”; e os próprios temas focalizados, que se debruçam 

sobre narrativas históricas, descritas a partir de elementos do cotidiano e 

pitorescos. A reportagem destaca, por exemplo, a avaliação do autor 

Laurentino Gomes acerca da temática norteadora das discussões na 

sequência dos encontros: “historiadores podem ensinar aos jornalistas 

métodos e disciplina na pesquisa e os jornalistas, por sua vez, têm 

contribuição de linguagem e estilo a dar no ensino e na divulgação desse 

conhecimento” (ZH, 1/11/2010, p. 40).  

Outras atividades ocorridas na Feira, igualmente evidenciadas no 

Caderno da Feira, são as exposições e performances de artistas plásticos. A 

edição de 04/11/2013 menciona, por exemplo, a performance54 realizada na 

Feira de 2013 pelo pintor uruguaio Walter Blanco, a qual resultou de uma 

ação conjunta entre a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR) 

e o Departamento de Turismo da Intendência de Maldonado, no Uruguai, 

onde o artista reside. A manchete Uruguaio pinta o Sul no coração da Praça 

deu destaque tanto à nacionalidade do artista plástico, quanto ao tema por 

ele retratado, de modo a provocar o leitor a prosseguir na leitura da 

reportagem. A fotografia do pintor, à direita do texto escrito, ocupa quase 

metade da página e também serve como estratégia utilizada pelo jornal para 

captar a atenção do leitor. Em um enquadramento central, exibe-se ainda 

outra fotografia, com dimensões menores, que permite ao leitor visualizar a 

obra finalizada.  

                                                           
54 Para compor um painel de dois por três metros, fazendo uma espécie de fusão envolvendo 
monumentos e imagens significativas/representativas de Punta del Este e de Porto Alegre. 

Na proposta do pintor, “em primeiro plano, uma enseada mostrando lado a lado o Laçador e 

o La Mano, monumento em referência aos afogados característico do balneário uruguaio” 
(ZH, 4/11/2013, p. 2), observa-se ainda na reprodução da imagem 19, em que se mesclam 

imagens do Gasômetro e do farol da Isla de Lobos, situada na região sudeste da cidade de 

Punta. 



158 

 

 

Figura 19 – Destaque da Programação: Performance de artista Uruguaio na Feira do Livro de 
2013 (ZH, 4/11/2013, p. 2) 

 

No que se refere às programações endereçadas ao público infanto-

juvenil, além da amplitude de ações direcionadas ao público escolar, já 

mencionadas no Capítulo 2, há as contações de histórias, que muitas vezes 

envolvem apresentações teatralizadas, com uso de fantoches, encenando-se 

histórias e enredos inscritos em diferentes gêneros literários – poemas, 

contos, prosas, crônicas, romances. A Figura 20 mostra o palco que serviu 

para as apresentações; ao fundo, vê-se uma grande cortina composta por 

variados retalhos de tecido, identificada ao centro com a expressão QG dos 

Pitocos. Logo à frente, havia almofadas espalhadas pelo chão. A matéria, logo 

nas primeiras linhas, diz que “a contadora de histórias espera as crianças”.    
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Figura 20 – Destaque da Programação: Contação de Histórias na Feira do Livro de 2010 (ZH, 

6/11/2010, p. 3) 

 

 Em outra matéria, cujo título é “Um sapo na beira do cais”, foi 

focalizada atividade frequentemente direcionada ao público infantil55 – as 

contações de histórias, nas quais o autor interage com um grupo de 

crianças. A Figura 21 apresenta o escritor Péricles Augusto de Cenço, que 

promoveu a contação de duas histórias envolvendo um personagem criado 

por ele – o batráquio Zefirelo. A primeira delas, nomeada O sapo Zefirelo, 

trata de um sapo que tem medo da água e não sabe nadar, mas que se vê 

desafiado quando precisa salvar o filho de seu melhor amigo, que caiu na 

água; já a segunda, com o título Zefirelo e o cão, é uma continuação da 

anterior, compreendendo a narrativa das aventuras do mesmo sapo e de 

outros animais perdidos num bosque em busca da superação de seus 

medos. Ambas as histórias foram inspiradas em narrativas que o autor 

contava para sua filha. Como o autor declarou, “comecei contando histórias 

para a Gabriela, nunca planejei ser escritor infantil, mas deu tão certo que já 

estou no segundo livro” (ZH, 9/11/2010, p. 39). A atividade encerrou-se com 

uma oficina de criação de desenhos com giz de cera e o sorteio de alguns 

exemplares da obra, conforme se registra na edição do Caderno. A fotografia, 

inserida em meia página, apresenta o escritor em primeiro plano, segurando 

uma de suas obras e rodeado de crianças sorridentes.  

                                                           
55 Até o ano de 2013, a área Infanto-Juvenil estava localizada nos armazéns do Cais do 

Porto.  
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 Como se pode observar, o encarte valoriza não apenas a obra de 

Péricles de Cenço, como também o aspecto lúdico implicado na circulação de 

pequenos leitores na Feira. 

 

Figura 21 – Destaque da Programação: Contação de Histórias na Área Infanto-Juvenil, Sapo 

Zefirelo, na Feira do Livro de 2010 (ZH, 9/11/2010, p. 39) 

Todas as ações anteriormente referidas representam uma pequena 

“amostra” das muitas atrações constantes na programação das várias 

edições da Feira, que, sob as lentes do jornal, ganham novos destaques para 

envolver o público leitor. Todas essas ações reafirmam a intenção principal 

de convocar o público para comparecer ao evento e estar em contato com as 

obras em exposição para serem adquiridas.  

O jornal também se vale de estratégias como a quantificação e a 

estatística. Em relação aos números comercializados na Feira, tal como 

apresentado em uma das notas informativas, intitulada Crescimento (ZH, 

11/11/2013, p. 3), que apresenta dados relativos à Feira de 2013, por 
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exemplo, dados parciais, comparados ao mesmo período da edição de 2012, 

apontaram um incremento de 25% no número de obras comercializadas. 

Foram vendidas 411.056 obras, registrando-se a circulação de 

aproximadamente um milhão e quatrocentas mil pessoas na Feira.  

Assim, além do volume expressivo de obras comercializadas e 

colocadas ao alcance das “mãos” da população, o encarte também destaca as 

múltiplas atribuições da Feira – comemoração do livro, promoção de vendas, 

destaque de autores/as, divulgação da leitura, propaganda de promotores, 

patrocinadores e gestores, acoplamento a eventos culturais, como a Bienal 

do Mercosul, mostras fotográficas, oficinas de criação literária, palestras, 

entrevistas com autores, apresentações musicais, além daquelas bastante 

triviais, registradas na matéria de capa do encarte Caderno da Feira de 

15/11/2013 (Figura 22).  

 

Figura 22 – Capa do encarte Caderno da Feira (ZH, 15/11/ 2013, p. 01) 
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Na edição, destaca-se que os “6 motivos para ir à Praça” incluem 

motivações bem diversas da “aquisição de livros” – posar para foto em um 

“lambe-lambe”, visitar um velho livreiro, visitar prédios históricos, olhar 

estátuas, assistir a um recital, comer pipocas e até tomar um “chopinho”. A 

Feira está configurada no Caderno a partir desse rol de razões, com as quais 

alguns leitores possivelmente não se identificam, e ainda outros encontram 

outras tantas motivações para ir à Feira. E elencar razões pelas quais a Feira 

seria um evento imperdível é uma das estratégias voltadas à convocação dos 

públicos para participarem do evento. É preciso acrescentar que, além dos 

motivos expressos no encarte, outros mais são recorrentemente enunciados, 

como, por exemplo, nos muitos convites para participação em palestras, 

mesas-redondas, oficinas, bate-papos com autores e sessões de autógrafos, 

ou sob a forma de notícias que apontam a programação e os “destaques do 

dia”. Pode-se dizer que é esse conjunto de ações/programações/motivos que, 

às vezes mais, às vezes menos, tem configurado o evento como um dos mais 

importantes marcadores culturais da cidade de Porto Alegre. 

 

5.2  Outra dimensão da espetacularização: a Feira do Livro de 

Porto Alegre em articulação a outros eventos locais 

 

 

O exame das matérias contidas no encarte do jornal ZH também me 

permitiu indicar ter ocorrido, ao longo do tempo, e cada vez com mais 

intensidade, o atrelamento da Feira a outros eventos culturais. Em 

decorrência disso, cresceu substantivamente a sua programação, na medida 

em que nela ganharam maior participação autores/escritores/ilustradores 

do Rio Grande do Sul, de outros estados e de outros países, bem como foram 

intensificadas as iniciativas e os projetos que integram políticas 

governamentais de promoção da leitura. Assim, como já venho apontando, 

além da exposição e comercialização de livros e de ocorrerem na Feira 

premiações de personalidades de destaque no campo da produção literária, 

nela se realizam eventos relacionados aos campos das artes plásticas e 

visuais – mostras e exposições variadas – e da música, tendo a Feira se 
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tornado um importante espaço de apresentação de produções culturais 

diversas, debates e discussões que envolvem uma variedade maior de grupos 

que partilham interesses culturais.    

De um amplo conjunto de eventos da esfera cultural (literatura, 

música, artes plásticas e visuais, dança, teatro, cinema...) que passaram a 

ocorrer junto com a Feira, muitos deles migrando, inclusive, para os seus 

espaços, um dos que mais se destacam é a Bienal de Artes Visuais do 

MERCOSUL. A Bienal, a partir de 1990, tem associado suas mostras, seus 

espaços e seus convidados (tanto locais quanto de outros estados e países) à 

programação da Feira do Livro. Grande parte dos patrocinadores e 

apoiadores mais “tradicionais” da Bienal são os mesmos que figuram na 

Feira do Livro, e essa associação tem mostrado ser bastante produtiva no 

que se refere à participação dos públicos. 

Outro evento importante associado à realização da Feira é o Prêmio 

Fato Literário, uma iniciativa do Grupo RBS que, em parceria com o Banco 

do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) e a Caixa Econômica Federal 

(CEF), pretende consagrar projetos direcionados à promoção da leitura e, por 

extensão, à promoção de escritores. Participam dessa premiação, que se 

desenrola logo nos primeiros dias da Feira, personalidades representativas 

do cenário literário gaúcho. Os concorrentes – selecionados previamente por 

um grupo seleto de jurados composto por representantes da comunidade 

cultural gaúcha (editores, livreiros, autores, escritores) – são apresentados 

ao público, passando, então, a circular, em diferentes momentos, pelas 

dependências da Feira. O encarte Caderno da Feira participa na divulgação e 

popularização desses nomes para que se tornem conhecidos do público, que 

participará, ao lado de um júri especializado, da escolha dos vencedores. O 

Prêmio Fato Literário é um dos eventos que conferem importância à Feira e 

nela ganham relevo. O encarte Caderno da Feira convoca constantemente os 

públicos a estarem presentes nesse evento, a votarem nos candidatos ao 

prêmio e a participarem da cerimônia de premiação, que ocorre ao final da 

Feira e se constitui em um momento de consagração dos agraciados pelo júri 

e pela população em geral. 
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Outro evento associado à Feira que merece ser citado é a mostra 

Traçando Histórias, pela importância que assumiu no ano de 2010, em sua 

7ª edição. Essa mostra era realizada no complexo da Área Infantil Juvenil da 

Feira, localizada no Cais do Porto, tendo abrigado até cerca de 30 

expositores e realizando-se, inclusive, em horários diferentes da Feira, pois 

ocorria no turno da manhã para facilitar o acesso do público escolar.  

Essa mostra constituiu-se em uma grande exposição de desenhos e 

ilustrações de livros infantis e juvenis, tendo apresentado, entre os anos de 

2008 e 2010, aproximadamente cem trabalhos elaborados para ilustrar 

obras desse gênero. Além das imagens exibidas nessa amostragem, a 

exposição disponibilizava um espaço de encontro e de trocas para congregar 

os participantes – 37 profissionais no ano de 2010 – e possibilitar o 

oferecimento de programações específicas, tais como oficinas e mesas-

redondas temáticas. Um produto dessa mostra, no mesmo ano, foi um livro-

catálogo composto com réplicas, em versões menores, dos desenhos 

divulgados durante a exposição. Entre os profissionais que integram o livro–

catálogo destacam-se nomes como os dos ilustradores Eloar Guazzelli, Graça 

Lima e Odilon Moraes, entre outros. São destacadas variadas técnicas 

utilizadas – xilogravuras, colagens, aquarelas, fotografias, pinturas e 

técnicas digitais –, que mesclam arte e design. Nesse livro-catálogo, foi 

também prestada homenagem a ilustradores conhecidos no cenário nacional 

que completavam 30 anos de carreira, tais como Ana Raquel, Ângela Lago e 

Eva Furnari. 

Na reportagem apresentada na Figura 23, há quatro ilustrações que 

integraram essa mostra, produzidas pelos profissionais homenageados na 7ª 

Edição. Na imagem maior, à esquerda, pode-se ver uma ilustração de Ana 

Raquel para o livro Tô Ligado! (2010), de autoria de Warley Matias de Souza, 

livro vencedor do Prêmio João-de-Barro, na categoria juvenil, que narra a 

história de um adolescente em conflito por não se sentir pertencente a um 

grupo. Logo abaixo, também à esquerda, está reproduzida uma ilustração de 

Graça Lima para a obra O cavalinho azul (2009), de Maria Clara Machado, 

uma adaptação de um clássico do teatro infantil da década de 1960. Na 
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parte inferior, ainda do lado esquerdo, está um desenho de Angela Lago para 

o livro Pedacinho de Pessoa (1996), de sua autoria, obra que recebeu o 

Prêmio Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ), no ano de 1996. À direita, na parte inferior da reportagem, 

está apresentada uma ilustração de Marcelo Cipis para a obra De passagem 

(2008), de sua autoria, livro que se constitui quase exclusivamente por 

imagens.   

 

Figura 23 – Matéria que focaliza a 7ª edição da Mostra Traçando Histórias (ZH, 5/11/2010, 

p. 52) 
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A reportagem enfatiza que a mesa temática intitulada “Ilustração e 

diferentes expressões através da imagem: cinema, publicidade, novas 

tecnologias” foi o ponto central desse evento. Dele participou o ilustrador e 

designer gráfico Salmo Dansa56, que já ilustrou mais de 100 livros de 

literatura e participou de diversas exposições e catálogos no Brasil, Itália, 

Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, entre outros países.  

Na edição da Feira do Livro de 2010, outro evento que ganhou 

bastante visibilidade e espaço foi o 16º Prêmio Açorianos de Literatura 

Adulta e Infantil57, premiação anual instituída em 1994 pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a 

partir do Decreto n 10.982/1994, objetivando homenagear escritores e 

autores locais. Essa premiação contempla diferentes categorias: Literária 

(conto, crônica, ensaio de literatura e humanidades, especial, infantil, 

infanto-juvenil, narrativa longa (ficção, romance ou novela), poesia); Não-

Literária (capa, projeto gráfico/design); e Destaques Literários. A análise das 

obras inscritas é feita por oito júris específicos, compostos por três 

avaliadores em cada categoria, sendo a divulgação final dos premiados 

divulgada no Diário Oficial da União e a premiação realizada na Noite do 

Livro, no mês de dezembro, após o encerramento da Feira. As obras 

vencedoras de cada categoria recebem estatuetas idealizadas pelo artista 

plástico suíço radicado em Porto Alegre Xico Stockinger, já falecido, e o Livro 

do Ano recebe, além do troféu, um prêmio em espécie. Os livros premiados 

são identificados pelo Selo Prêmio Açorianos de Literatura, especialmente 

criado para ser fixado nas obras premiadas ou em materiais de divulgação 

da empresa/veículo agraciado. 

 

                                                           
56 O ilustrador recebeu diversos prêmios representativos de sua categoria, tais como: 
Altamente Recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), Prêmio 

Adolfo Aizen, da União Brasileira de Escritores (UBE), e o White Havens, da Internationale 

Jugendbibliothek München, na Alemanha.  
57 Podem concorrer a esse Prêmio, exclusivamente, escritores/autores que possuem algum 

vínculo com a cidade de Porto Alegre – nascidos, residentes ou que tenham publicado obra 

por editora sediada na cidade. 
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Figura 24 – Reportagem Temporada de Prêmios sobre o Prêmio Açorianos de Literatura, 

divulgada no Caderno da Feira (ZH, 11/11/2010, p. 46) 

 

Na Figura 24, reproduzo uma das reportagens do encarte Caderno da 

Feira, focalizando o Prêmio Açorianos de Literatura Adulta e Infantil. O título 

da reportagem – “Temporada de Prêmios” – dá destaque ao concurso, ao 

mesmo tempo em que o depoimento de um dos seus finalistas, o autor 

gaúcho Taylor Diniz, ressalta: “Troféu ajuda, mas não garante sucesso”. 

Segundo ele, “o Açorianos anuncia seus finalistas com a Praça da Alfândega 

fervilhando de potenciais compradores”, e isso incrementaria a vendagem 

das obras finalistas. Seu argumento é que ocasiões como essa emprestam 

novo fôlego a uma obra, pois, junto à sessão de autógrafos, surge outra 

oportunidade de divulgá-la, e pode ocorrer ainda “uma recomendação de 

alguém, um prêmio ou uma resenha”. No entanto, para respaldar o talento 

dos escritores, Taylor Diniz afirma que “a distinção por si só não opera 
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milagres”, pois persiste o desafio de corresponder tal divulgação midiática ao 

mérito literário do autor/escritor.   

 

Figura 25 – Reprodução da Lista de Finalistas ao 16º Prêmio Açorianos de Literatura (ZH, 

11/11/2010, p. 46) 

Complementando a reportagem comentada, e na mesma página do 

encarte, foi apresentada uma listagem das obras e autores finalistas do 

Prêmio (Figura 25), ressaltando-se, em letras coloridas e em caixa alta, as 

categorias da premiação. Figuraram nessa listagem renomados autores 

gaúchos, tais como o cineasta Jorge Furtado e os escritores Ana Terra, Caio 

Ritter, Luís Augusto Fischer, Fabrício Carpinejar e João Gilberto Noll, que 

tiveram, mediante esse concurso literário, projetados e divulgados seus 

nomes e suas obras.  

Destaco, agora, o evento dedicado à literatura de horror inserido na 

edição da Feira de 2013, estendendo-a à centenária, “assombrada” e 

remodelada Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Esta acolheu, por uma 

noite, 18 escritores/as – brasileiros e estrangeiros –, que deveriam escrever 

contos de terror. Tal atividade teve como inspiração um dos saraus literários 

mais famosos da literatura ocidental, organizado pelo poeta inglês Lord 

Byron, quando de sua estada na Suíça, em 1816. Seus hóspedes, Percy e 

Mary Shelley, entre outros convidados, receberam o desafio de escrever um 

conto de horror inspirado nas histórias góticas alemãs. Resultou desse 
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acontecimento um conto escrito por Mary Shelley, que deu origem, dois anos 

mais tarde, à publicação de Frankenstein, obra considerada um clássico do 

gênero horror literário.  

O Caderno da Feira apresentou o evento ocorrido na Biblioteca como 

matéria de capa e em página inteira, destacando ser essa uma atividade da 

literatura de terror, suspense e fantasia. O texto informa terem dele 

participado 18 escritores de diferentes países: Portugal, México, França, 

Estados Unidos da América, Argentina e Brasil, entre outros. Ao final da 

página, posicionada na parte inferior à direita, o Caderno apresentava, em 

forma de quadro, o convite Hoje na Feira, no qual estava destacada a 

participação dos escritores envolvidos na programação da Feira daquele dia. 

O Caderno também dava destaque à realização da Oficina Tu Frankenstein 2, 

sobre horror e mistério em quadrinhos, da qual participaram os autores e 

também curadores Duda Falcão, João Pedro Fleck e Gustavo Nielsen58. 

Ainda explorando a literatura fantástica de horror e mistério, foram 

realizados dois debates: Caminhos do crime, no qual foram discutidas rotas 

contemporâneas da ficção policial no mundo, com a participação do autor e 

livreiro Alexis Aubenque, da escritora mexicana Guadalupe Nettel e do 

escritor e jornalista português Francisco José Viegas, com mediação de 

Carlos André Moreira; e Contos de Gelar o Sangue, com discussões e leitura 

de trechos do livro de Mary Shelley, sendo o debate coordenado por Kátia 

Suman, comunicadora e radiojornalista da Rádio Ipanema FM. O Caderno, 

além de informar os horários e locais em que se realizariam essas atividades, 

continha apelos para que o público delas participasse.  

Na Figura 26, vê-se a matéria publicada no Caderno em 09/11/2013, 

cuja manchete anuncia “O despertar de Frankenstein”. Em letras menores, 

ao lado da manchete, um texto explica ser essa uma “atividade envolvendo a 

literatura de terror, suspense e fantasia”, que poderá gerar um “clima de 

medo na Feira”. Aliás, toda a página é produzida de modo a enfatizar o 

terror, sendo a figura em destaque, no centro da página, exemplar nesse 

sentido. 

                                                           
58 Os três são os idealizadores do Festival de Cinema FantasPOA.  
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Figura 26 – Capa do Caderno da Feira (ZH, 09/11/2013, p. 01) 

 

Ainda focalizando essas temáticas, o Caderno apresentou, em outra 

data (11/11/2013), a reportagem intitulada “Histórias da Madrugada”, que 

incluiu depoimentos de alguns dos participantes do desafio “uma noite na 

Biblioteca”. Nessa reportagem, está destacada, centralmente, uma fotografia 

do ambiente em que transcorreu o desafio, onde aparecem quatro dos 
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escritores participantes realizando a tarefa que lhes foi atribuída. A foto 

revela um pouco do clima criado para a escrita – os participantes 

posicionados em um círculo, cada um em sua poltrona, no salão Mourisco, 

no qual ficaram confinados e onde “vararam a noite (...) para escrever contos 

de horror”. A legenda localiza-os: “escritores se instalam no segundo andar 

do prédio, que foi ambientado com pouca iluminação para o clima da noite”. 

Conforme se informa na reportagem, a abertura dessa atividade contou com 

a presença do patrono da Feira – o escritor Luís Augusto Fischer – e do 

músico uruguaio Roberto Piñero, que executou músicas ao piano durante a 

madrugada.  

 

Figura 27 – Reportagem Histórias da Madrugada, divulgada no Caderno da Feira (ZH, 

11/11/2013, p. 2 e 3) 

A divulgação dessa peculiar atividade pelo jornal pode ser vista como 

mais uma das muitas estratégias voltadas a dar visibilidade à programação 

da Feira do Livro, bem como aos autores que dela participam: os contos 

resultantes desse desafio integraram o livro intitulado Tu Frankenstein II, 

editado pela Besouro Box, que foi lançado e autografado na Feira de 2014, 
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em Porto Alegre, e também na Argentina. Tanto o título desse livro quanto a 

oficina literária intitulada Tu Frankenstein 2 “brincam” com o uso que os 

rio-grandenses do sul fazem do pronome “tu”, associando o evento a esse 

linguajar típico do gaúcho. 

Entre os depoimentos dos autores participantes publicados no 

Caderno da Feira, em 11/11/2013, ressalto terem relatado particularidades 

sobre o processo de realização da tarefa e tecido comentários acerca dos 

diferentes métodos que utilizaram na escrita de seus textos, sendo 

interessante reproduzir, dentre as situações narradas, algumas, tais como: 

“sob o olhar vigilante do busto de Júlio de Castilhos, Max Mallmann 

alternava a redação de sua história com passeios pelo andar de cima, 

espiando com uma lanterna as lombadas dos livros guardados nos armários 

de cada salão”; a convidada Simone Saueresssig levantava, por vezes, do 

computador e “ia explorar os demais salões amplos e sombrios”; Rodrigo 

Rosp “escrevia a mão, tendo passado à redação final no computador apenas 

após a meia-noite”.  

Como já indiquei, essa atividade foi associada ao Festival Internacional 

de Cinema Fantástico de Porto Alegre (FANTASPOA) e à Odisseia de 

Literatura Fantástica de Porto Alegre, que se desenrolaram durante dois dias 

do evento, na já referida Oficina Tu Frankenstein 2. Tais atividades tiveram, 

ainda, extensões na edição de 2014 da Feira, com a sessão de autógrafos da 

coletânea que reuniu os contos de terror produzidos durante o confinamento 

na Biblioteca Pública, em 2013, além de contar com a presença de outros 

autores e ilustradores estrangeiros convidados para participar de 

programações (debates, oficinas, bate-papos) paralelas durante a Feira, 

dando seguimento à edição anterior e ampliando-a.  

Observando o conjunto de eventos cada vez mais associados à Feira 

nos últimos anos, é possível reafirmar, mais uma vez, ter-se processado não 

apenas a sua expansão em termos de dimensão, mas também a sua 

constante reinvenção, motivada, em grande parte, pela proliferação de 

programações atrativas que a ela foram sendo incorporadas e que passam 

bem além da mera intenção de comercialização do livro propriamente dito. 
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Lá ocorrem numerosos debates e discussões que envolvem, por exemplo, a 

produção do livro, dos quais participam editores, projetistas, programadores, 

designers gráficos, ilustradores e apoiadores que atuam nas diferentes 

etapas da composição das obras. Além disso, há as premiações, as titulações 

recebidas pelos autores destacados e os encontros de 

profissionais/escritores, livreiros, etc. Enfim, é conferido destaque a sujeitos 

e a obras consagradas e reconhecidas no cenário literário. Nesse sentido, 

faz-se uma intensa valorização do livro, seus autores, ilustradores, 

promotores, etc., o que auxilia na divulgação da Feira e no chamamento a 

públicos variados – crianças, jovens e adultos, diretamente envolvidos ou 

não com as obras disponibilizadas. 

Ao concluir a apresentação desse conjunto diferenciado de eventos 

incorporados à Feira do Livro, que inegavelmente permitem a ampliação dos 

modos de nela serem destacados livros e autores, mais uma vez indico que 

operam como “estratégias” que transformaram a Feira do Livro em um 

evento/espetáculo múltiplo! Saliento também que esses são alguns dos 

novos e peculiares espaços abertos à valorização e divulgação da produção 

literária em curso na Feira, sendo todos eles divulgados com destaque no 

encarte analisado. 

Pode-se dizer, então, que é por meio desse conjunto de ações que a 

Feira do Livro vem se firmando cada vez mais solidamente como um dos 

mais importantes espaços culturais anuais da cidade, tanto por abrigar 

diferenciadas propostas e projetos que a cada ano se ampliam e se 

diversificam, quanto por terem essas propostas e projetos passado por um 

processo de expansão e sofisticação que espetacularizou o evento. 

Promovem-se, ao mesmo tempo, a valorização e a divulgação do livro, assim 

como de autores, editores, financiadores e patrocinadores, entre outros.   
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5.3 O importante papel dos patrocinadores/apoiadores da Feira  

 

Nesta seção, considero o modo como as empresas/corporações/grupos 

de patrocinadores e apoiadores, entre os quais há grupos vinculados tanto à 

iniciativa privada quanto a estatais,  ganham destaque nos encartes 

Cadernos da Feira analisados. Focalizo, para tanto, algumas das 

propagandas veiculadas no encarte, lembrando, porém, que estas não estão 

destacadas apenas nas páginas do jornal, mas figuram em outdoors e 

banners, nas dependências da Feira, bem como em folders, sites, anúncios e 

informativos, todos amplamente divulgados em vários pontos da cidade, em 

transportes públicos e nas vinhetas inseridas nos intervalos das 

programações televisivas.   

Interessa-me atentar, ao longo desta seção, para estratégias de 

publicidade das quais se valem os patrocinadores/apoiadores da Feira para 

divulgá-la, mas também indicar que elas, ao associarem-se à divulgação da 

Feira, passam a agregar outros significados a si próprias, tal como sucede, 

por exemplo, com a logomarca do esquilo do Supermercado Zaffari ou com o 

slogan ClicRBS. Pode-se dizer que, nesses casos, essa associação funciona 

como um importante marcador da “responsabilidade social” que esses 

grupos anunciam ter relativamente à cultura local. Ao verem 

constantemente posicionados “lado a lado” os logotipos ou marcas de 

determinados produtos e entidades e os da Feira do Livro, os públicos podem 

passar a associá-los e a agregar a essas marcas significados que não se 

restringem estritamente àquilo que elas produzem e vendem. Ao mesmo 

tempo, essa associação de logomarcas promove um sentido também 

mercadológico à Feira. 

Examino, a seguir, algumas peças publicitárias que se encaixam no 

modelo que acima referi e que foram veiculadas em diferentes épocas no 

encarte Caderno da Feira. Ressalto, no entanto, que minha intenção ao 

analisar essas peças publicitárias não está em compreender a “real” intenção 

dos anunciantes ao divulgá-las, mas sim em refletir sobre efeitos de sentido 

que as peças publicitárias podem produzir sobre a Feira e também sobre os 
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próprios anunciantes que as veiculam. Considero também a dimensão 

pedagógica que se pode encontrar nessas propagandas, pois são um 

importante locus de produção e de disseminação de ideias, valores, etc.  

Começo indicando a regularidade com que as peças publicitárias que 

examinei incluem imagens de crianças, jovens ou adultos em frente a 

estantes ou a pilhas de livros variados, ou os mostram folheando livros, em 

situações que remetem ao ato de ler, em locais privados ou em espaços 

públicos. Elas parecem conter representações positivas do ato de ler, 

igualmente frequentes em outras instâncias, tais como documentos oficiais 

(pareceres, orientações, normativas, decretos, programas e manuais) 

organizados pelo Ministério da Educação brasileiro. É possível dizer que, 

cada vez mais frequentemente, são colocados em evidência, em tais 

documentos, enunciados de um discurso que posiciona a leitura e a 

formação de leitores como centrais para a constituição da cidadania, 

devendo proporcionar também prazer a leitores e leitoras.   

Passo, a seguir, a apresentar algumas peças publicitárias colocadas 

em circulação nas cinco edições da Feira do Livro em que me detive, 

salientando que mostram uma recorrência de  imagens e textos que apontam 

para a importância de se fazerem investimentos em “cultura”. Enuncia-se, 

nesses textos, ser o investimento em cultura uma condição necessária à 

formação de uma população mais esclarecida, letrada e erudita.  

Inicio comentando uma propaganda do Grupo Zaffari (já apresentada 

anteriormente, no Capítulo 2 desta tese) que circulou na 51ª edição da Feira, 

em outubro de 2005. Como se pode ver na Figura 27, essa propaganda tem 

formato semelhante ao de um marcador de páginas de livro. No lado 

esquerdo, sob um fundo marrom claro, observa-se a fotografia de uma 

criança que olha para cima, com as mãos no queixo, e apoia os braços sobre 

uma pilha de livros. Ao lado da figura, sobre o mesmo fundo e grafado em 

letras brancas, pode-se ler a frase: “A cultura ajuda as pessoas a crescerem”. 

Abaixo, em letras bem menores, a mensagem completa-se da seguinte forma: 

“participar de mais uma Feira do Livro é sempre uma honra para nós”. No 

lado direito dessa peça publicitária, em fundo branco, estão duas 
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logomarcas: na parte superior, a da Feira do Livro; abaixo dela, a da 

empresa Zaffari, apresentada também nas peças publicitárias como 

patrocinadora oficial da 51ª Feira do Livro.  

 

Figura 28 – Peça publicitária da Companhia Zaffari publicada no Caderno da Feira (ZH, 

28/10/2005, s/p) 

A mensagem contida nessa peça publicitária aponta um dos efeitos 

considerados positivos da cultura: a promoção do crescimento (intelectual) 

dos sujeitos, o que fica ressaltado tanto na frase quanto no uso da figura de 

uma criança. A Companhia Zaffari declara que é uma empresa 

compromissada com a cultura, patrocinando-a, inclusive. Pode-se “ler”, 

ainda, nessa propaganda a intenção de marcar que desde cedo é preciso 

envolver os sujeitos em eventos culturais, seguindo-se, portanto, o exemplo 

dessa importante rede de supermercados e shopping centers gaúcha. O 

termo cultura aparece associado com erudição, instrução, sabedoria e 

leitura. De acordo com Canclini (2007), esse entendimento de cultura refere-

se a “acúmulo de conhecimentos e aptidões intelectuais e estéticas” (p. 37) 

desejáveis para a formação de uma população cada vez mais culta, refinada 

e erudita.  

Neste ponto, é importante lembrar também Yúdice (2006) quando 

discute o uso que se tem feito da cultura como um recurso útil a diversas 

finalidades, incluindo-se entre elas a promoção da cidadania, o 

desenvolvimento econômico e até mesmo os embates em torno da justiça 

social. Para além da grande circulação dos bens culturais nas sociedades 

modernas e das somas que a indústria cultural movimenta, a cultura tem 

sido também utilizada como uma forma de fortalecer a fibra do tecido social, 

a partir de investimentos amparados em estratégias que articulam 
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produções artístico-culturais e o combate à desigualdade social. Em outra 

direção, pode-se dizer que as empresas patrocinadoras se valem da cultura 

como um “recurso” ou um meio para a divulgação de seus produtos e de 

suas marcas. 

Pensando a partir dessa perspectiva, é possível pensar que os 

patrocinadores/apoiadores convocam a si próprios e aos sujeitos, de um 

modo geral, à promoção da cultura e que nessa ação também se promovem, 

valendo-se da propaganda que veiculam. Isso pode ser percebido em outras 

duas peças publicitárias, também da Companhia Zaffari, produzidas pela 

agência publicitária Matriz para a edição de 2010 da Feira do Livro.  

As duas propagandas fazem uso de imagens de crianças: na primeira 

(Figura 29), um menino, com mais ou menos cinco anos, está deitado de 

bruços em cima da cama, com o olhar fixo em um livro aberto, que segura 

nas mãos. Ao fundo, dois ursinhos de pelúcia compõem o cenário, que 

lembra um quarto infantil. O slogan do anúncio diz: “Quando você abre um 

livro, o mundo se abre também”. Na parte inferior, estão as logomarcas da 

Feira e a marca alusiva aos 75 anos de atuação do Grupo Zaffari no estado. 

Na segunda propaganda (Figura 30), a foto de uma menina ocupa 

praticamente toda a imagem. Tal como na propaganda anteriormente 

comentada, ela também está debruçada sobre um livro aberto, tendo uma 

das mãos na testa e a outra nas páginas do livro: ela parece estar lendo o 

livro em voz alta e bastante concentrada nessa leitura. A mensagem 

destacada diz: “Quanto mais cedo você encontra os livros, mais interessante 

o mundo fica”.  

Nas duas imagens, as crianças estão enquadradas em ângulo fechado, 

o que pode produzir a sensação de proximidade do espectador com o 

contexto retratado. Também vale referir que os ambientes mostrados são 

familiares e de âmbito privado – espaços fechados seriam, assim, indicados 

para a prática da leitura –, mas os slogans remetem tal prática para além 

desses espaços ao realçarem o sentido de que, no ato de ler, o mundo se 

abre e se torna mais interessante. 
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Figuras 29 e 30 – Peças publicitárias da Companhia Zaffari publicadas no Caderno da Feira 

(ZH, 30/10/2010, p. 35 e ZH, 2/11/2010, p. 33) 

 Como se pode ver, é dado destaque, nessas duas peças publicitárias, à 

necessidade de se estimular, desde a mais tenra idade, o hábito da leitura. 

Nesse sentido, tal como venho argumentando, a utilização de imagens de 

crianças torna mais veemente a afirmação contida nessa propaganda de que 

a conexão dos sujeitos com o mundo se dá por intermédio da leitura.  

As peças publicitárias apresentadas nas Figuras 29 e 30 destacam os 

75 anos de atuação do Grupo Zaffari59 no Rio Grande do Sul, associando, de 

certo modo, a constância do seu patrocínio oficial à manutenção da Feira, 

que em 2014 já estava na praça há 60 anos. O Grupo Zaffari patrocina60 

                                                           
59 Esta empresa, desde 2008, também possui unidades no Estado de São Paulo. 
60 Entre as atividades culturais que vêm contando com o patrocínio do Grupo Zaffari, podem 
ser listadas: o espetáculo teatral Tangos e Tragédias, composto por canções de dois 

personagens (Kraunus e Pletskaya) criados pelos músicos Hique Gomes e Nico Nicolaiewsky, 
que esteve em cartaz no Rio Grande do Sul durante 30 anos; o projeto Artemosfera, 

realizado em parques e praças de 25 bairros de Porto Alegre, que transforma esses espaços 

públicos em galerias de arte a céu aberto e que, no ano de 2011, por exemplo, contou com a 

participação de mais de 50 artistas; as chamadas Séries Culturais, denominação atribuída 

aos patrocínios desse Grupo em diferentes estados, em parceria com a Opus Promoções; o 
Prêmio Passo Fundo Zaffari e Bourbon de Literatura, realizado a cada dois anos, juntamente 

com o evento literário Jornada Literária de Passo Fundo, no qual são entregues premiações 

em espécie à melhor obra de literatura portuguesa selecionada, do total de dez indicadas. 

Além disso, o Grupo Zaffari inaugurou em 2007, em uma de suas sedes em Porto Alegre, o 

Teatro Bourbon Country e, em 2009, o Teatro Bradesco, em São Paulo, caracterizando-se 

ambos por serem espaços que sediam exibições artístico-culturais para variados públicos. A 
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outros eventos culturais, tais como recitais e concertos61, editoração de 

livros62, produção de filmes63, shows musicais, peças teatrais, espetáculos 

de dança e produções culturais variadas, além de conceder apoios 

financeiros a profissionais artísticos. 

 Em certa medida, as associações feitas entre uma marca ou empresa e 

uma atividade cultural, como um evento do porte da Feira do Livro, podem 

ser identificadas como um importante mecanismo/estratégia que tem sido 

adotado por seus patrocinadores para fazer marketing institucional. O 

patrocínio do evento é, de certo modo, uma oportunidade de negócios, dada 

sua potencialidade de comunicação para transmitir imagens, percepções, 

noções, ideias, na grande maioria das vezes, carregadas de mensagens com 

significados “positivos”, e também para expressar os “valores” da cultura 

organizacional  dessas empresas ou corporações. Além disso, essa prática 

vem sendo adotada por muitas instituições pela potencialidade de gerar 

benefícios mercadológicos aos patrocinadores/apoiadores, tais como: 

concessões de benefícios tributários e fiscais, assegurando retorno de parte 

(e, em alguns casos, da integralidade) dos valores investidos; divulgação da 

política de patrocínio adotada; geração e ampliação do espectro de difusão, 

abrangendo variados públicos em distintos momentos; definição e restrição 

de diretrizes para apresentação de outras propostas, uma vez que já se 

                                                                                                                                                                                     
maior parte desses eventos relacionados é promovida e está presente no cenário sul-rio-

grandense, anualmente, há mais de 15 anos. Para maiores informações sobre valores 
movimentados e investidos, assim como sobre números do público total de participantes 
das atividades promovidas pelo Grupo Zaffari, consultar o Relatório Social de Marca – Ser 
Grupo Zaffari, disponível em: http://www.grupozaffari.com.br/2012/10/30/grupo-zaffari-

divulga-seu-terceiro-relat%C3%B3rio-social-de-marca/. Acesso em Julho de 2014. 
61 Trata-se dos Concertos Comunitários Zaffari, realizados geralmente em parceria com a 

Orquestra Filarmônica da PUC e convidados (músicos, sopranos, maestros, tenores) em 

datas comemorativas, tais como: a Homenagem Dia das Mães, em maio; o Concerto da 
Primavera, em setembro; os Concertos da Semana da Criança, em outubro, e, antes das 

comemorações natalinas, os Concertos de Natal, realizados no mês de dezembro no Parque 

Moinhos de Vento (popularmente conhecido como Parcão), tendo todos eles entrada franca. 
62 Relativamente à área editorial, o grupo lançou a Coleção Dicionários, em 2005, que 

envolve incentivos à publicação de séries especiais – dicionários em homenagem a autores 

consagrados, tais como: Erico Veríssimo, Mário Quintana, Guimarães Rosa, Machado de 
Assis, Gabriel García Márquez e William Shakespeare. 
63Tal como, por exemplo, o Festival Seleção de Filme, exibindo nas salas de cinema dos 
shoppings da rede Zaffari Bourbon, a cada ano, uma seleção de 15 filmes de longa-

metragem de diferentes nacionalidades (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, 

Bélgica, Finlândia, entre outras) em sessões comentadas, com a presença de diretores, 

atores e profissionais do cinema. 

http://www.grupozaffari.com.br/2012/10/30/grupo-zaffari-divulga-seu-terceiro-relat%C3%B3rio-social-de-marca/
http://www.grupozaffari.com.br/2012/10/30/grupo-zaffari-divulga-seu-terceiro-relat%C3%B3rio-social-de-marca/
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determina previamente quais as áreas de interesse para investimentos no 

setor cultural; dinamização do processo de comparação para avaliação das 

propostas inscritas; e, ainda, colaboração com a formação de um portfólio de 

múltiplos, nos quais são desenvolvidos, concomitantemente, grupos de 

projetos relacionados e gestados de modo coordenado para a obtenção de 

benefícios estratégicos.  

 Mais do que simplesmente escolher uma “boa causa” para patrocinar – 

definindo o campo de preferência de atuação e dando visibilidade à sua 

imagem –, tal prática de associar a marca ao patrocínio de um evento 

cultural acaba por construir uma visão culturalmente positiva da empresa 

ou marca patrocinadora. No caso das peças publicitárias que examinei, os 

patrocinadores/apoiadores da Feira buscam fixar tal relação, destacando, 

por exemplo, a sua duração e permanência com o uso recorrente de 

expressões que enfatizam a “história”, a “memória”, o “pertencimento”, o 

compromisso com o “desenvolvimento cultural” da empresa em questão com 

a população sul-rio-grandense, assim imprimindo suas marcas nesse evento 

cultural – a Feira do Livro.  

Então, além de afirmarem sua responsabilidade com esse projeto 

cultural, essas peças publicitárias vêm associando as ações desse grupo 

empresarial à cultura. Isso o configura como um investidor consolidado que 

atua, desde longa data, em patrocínios culturais no estado. O Grupo Zaffari 

afirma ter orgulho de patrocinar anualmente a Feira do Livro, como se pode 

ver na peça publicitária que circulou no encarte de outubro de 2012 (Figura 

31), que também tem o formato de um marcador de livros. 

 

Figura 31 – Peça publicitária da Companhia Zaffari publicada no Caderno da Feira (ZH, 

29/10/2012, p. 2) 
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Nessa peça publicitária, está registrado o logo oficial do evento e a 

tradicional marca do Grupo Zaffari para destacar que a cidade de “Porto 

Alegre [vive] mais um capítulo emocionante na sua história cultural”. A peça 

publicitária reitera ser a 58ª Feira do Livro uma homenagem aos livros, aos 

seus autores e seus leitores, o que é motivo de orgulho para o Grupo, que, 

“mais uma vez, é patrocinador desse grande evento” (ZH, 29/10/2012).     

Mantendo essa “tradição” de fazer-se presente ou associar-se ao 

evento, na edição de 2014 da Feira, a peça publicitária64 do Grupo Zaffari foi 

ilustrada por uma jovem de bruços sobre um gramado, no qual há pétalas 

de flores de cor lilás (o que alude às flores de jacarandá que predominam na 

Praça da Alfândega), com as mãos no rosto e o olhar voltado para o 

horizonte, tendo à sua frente um livro aberto. Na parte superior da imagem, 

lê-se a seguinte frase: “Os livros abastecem os nossos sonhos”. Já na parte 

inferior, do lado esquerdo, há a seguinte mensagem: “A Feira do Livro de 

Porto Alegre é um dos momentos de maior significado na vida cultural da 

cidade e ano após ano, ela se afirma como uma das mais importantes da 

América Latina. Seu efeito multiplicador estimula eventos semelhantes pelo 

Rio Grande afora, prestigiando o trabalho dos escritores, editoras e livreiros, 

consagrando o livro como um fator fundamental de consciência e 

entretenimento. A Cia. Zaffari se sente muito honrada por participar da 60ª 

edição desse momento cultural de reconhecida grandeza” (ZH, 03/11/2014, 

p. 3). Do lado direto, bem acima, está reproduzida a logomarca oficial da 

Feira do Livro anunciando a edição do evento e, abaixo, a marca do Grupo 

Zaffari, identificada pelo desenho do esquilo vermelho.  

 

                                                           
64 Embora meu acervo de análise, já mencionado, compreenda as edições de 2005, 2010, 

2011, 2012 e 2013, julguei ser pertinente fazer indicação da peça publicitária veiculada em 

2014 pelo Grupo Zaffari, por ser uma edição mais atual e também por reiterar a 

participação do Grupo como patrocinador do evento. 
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Figura 32 – Peça publicitária da Companhia Zaffari publicada no Caderno da Feira (ZH, 

03/11/2014, p. 2) 

 

Conforme já foi referido, a relação do Grupo Zaffari com a promoção de 

eventos culturais do porte da Feira do Livro no estado não é recente, mas o 

Grupo deixa registrado, nessa propaganda, ser esse um dos melhores 

momentos para se viver uma “história romântica”, não só com os gaúchos, 

mas com a cidade de Porto Alegre. Isso tem a ver com estarem as atenções 

voltadas, nesse período, para os livros, mas também para o Centro Histórico 

da cidade, bem como para autores, escritores e personalidades reconhecidas 

no meio literário, que o Grupo destaca, nas propagandas referidas, 

merecerem ser valorizados pela população. Aliás, o mote que parece orientar 

a proposição dessas propagandas leva-me a pensar que seja esse um 

instante no qual se poderia alcançar tal propósito de forma prazerosa, 

emocionada e saudosa, já que durante a Feira do Livro são disponibilizados 

à população momentos variados e ricos de entretenimento e de acesso a 

bens culturais! 

Mas não apenas o grupo Zaffari fala da Feira em seus anúncios 

publicitários. A empresa de telefonia TIM também fez circular, por exemplo, 

na 51ª edição da Feira, realizada em  2005,  peças publicitárias que contêm 

representações direcionadas à promoção da leitura e do leitor, evidenciando 

a ampliação de horizontes que seria possibilitada pela leitura. 
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Em anúncio publicitário (Figura 33) dessa empresa, foi dado destaque 

à afirmação “Ler é viajar por um mundo sem fronteiras”, em uma explícita 

alusão ao slogan incluído no logotipo dessa empresa – viver sem fronteiras. A 

imagem incluída na propaganda é a de uma garota bem jovem, sentada com 

as pernas sobre um banco de praça ou jardim, lendo um livro. Nessa 

propaganda, com formato retangular, que também leva a pensar em um 

marcador de páginas, o único elemento colorido é o logotipo da empresa TIM. 

A imagem é composta pela fusão de uma cena fotografada e de uma página 

de livro impressa. Desse modo, tem-se a sensação de deslocamento por meio 

da leitura. Nas calças  da jovem, no banco e ao fundo, parecem estar 

dispostas palavras que não se consegue ler, em um jogo com as tonalidades 

branco e cinza. É interessante observar a ideia de movimento sugerida pelo 

texto, apresentado de forma convexa, envolvendo e ao mesmo tempo 

realçando a figura da jovem leitora sentada no banco. Isso parece sugerir 

que a jovem está ultrapassando fronteiras, tal como somos orientados a 

pensar a partir da frase destacada nessa peça publicitária, mesmo que a 

garota esteja totalmente imersa na leitura. 

 

 

Figura 33 – Peça publicitária da Companhia Telefônica TIM publicada no Caderno da Feira 
(ZH, 28/10/2005, s/p) 

Comento também um anúncio bastante peculiar que reúne em uma só 

peça publicitária dois outros importantes patrocinadores da Feira: o grupo 

de comunicações gaúcho RBS e a instituição bancária Caixa Econômica 

Federal65,  familiarmente referida como CAIXA. Como se pode ver na imagem 

reproduzida na Figura 33, a propaganda salienta o Prêmio Fato Literário, 

                                                           
65 Esta propaganda circulou tanto em jornais e revistas quanto em outdoors espalhados pela 

cidade e nas dependências internas do evento. 
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que, como já indiquei, é um concurso realizado durante a Feira do Livro. 

Essa propaganda reproduz as costas de uma pessoa, que parece esconder de 

alguém, que estaria à sua frente, um buquê de rosas vermelhas no qual há 

um cartão contendo uma conhecida frase extraída do poema “Soneto de 

Felicidade”, de Vinicius de Moraes – “Que não seja imortal, posto que é 

chama. Mas que seja infinito enquanto dure”. Desse modo, a imagem das 

rosas e do cartão contendo parte do poema faz alusão aos usos cotidianos da 

leitura e do que ela pode “fazer” ou proporcionar. O texto da propaganda 

propriamente dito inicia com a frase “A literatura já fez tanto por você. 

Retribua”, sendo este mote usado para convidar a população a votar nos 

autores indicados ao Prêmio Fato literário daquele ano. Seguem-se, em 

letras menores, a indicação do site a ser consultado para votar, o que 

também pode ser feito no estande do grupo RBS na Feira, a data limite da 

votação e a relação de autores indicados. Reproduzo o texto que integra a 

referida propaganda: 

A Literatura já fez tanto por você. Retribua. Prêmio Fato 
Literário: Valorize a literatura. Vote nos indicados ao Prêmio 
Fato Literário em www.fatoliterario.com.br, até dia 11 de 
novembro, ou na Feira do Livro, no estande do Grupo RBS. 
Indicados: Aldyr Garcia Schelee, Kathrin Rosenfield, Lya Luft, 
Veronica Stigger, FestiPOA Literária, Gauchão de Literatura, 
ONG Cirandar, Revista Norte.  

 

http://www.fatoliterario.com.br/
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Figura 34 – Peça publicitária do Prêmio Fato Literário (ZH, 11/11/2010, p. 47) 

 

Como já referido, há uma premiação em dinheiro que funciona como 

incentivo para a participação de instituições e escritores/as na Feira, tendo 

o concurso o propósito de mobilizar o público para a leitura dos autores 

concorrentes.  

Pode-se dizer que uma peça publicitária como essa volta-se à 

mobilização de públicos, mas também à divulgação dos escritores 

concorrentes ao Prêmio. Tal como sucede nas outras propagandas que já 

comentei, também nela os patrocinadores fortalecem o papel que exercem 

enquanto promotores da cultura. 

Cabe registrar que o grupo RBS figura em um grande número de 

outras peças publicitárias que focalizam a Feira, além de apresentar 

clippings e de fazer circular outras formas promocionais e de merchandising  

na imprensa, spots nas rádios, etc. Além disso, o grupo patrocinador 

inscreve-se na Feira de outras maneiras ao ampliar o número de colunas, 
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seções, matérias e até mesmo reportagens que circulam no jornal e que se 

estendem às redes sociais às quais o jornal está associado. É feita, assim, 

uma constante alimentação de informações sobre a Feira, e isso não se 

restringe ao período em que esta se realiza, mas ocorre ao longo do ano todo. 

Logo, além de promover campanhas que vinculam essas empresas a 

um evento cultural representativo para a promoção da cultura gaúcha, as 

peças publicitárias também carregam mensagens que ensinam como devem 

ser os leitores, quais atributos devem apresentar e que 

mecanismos/estratégias dão destaque a políticas de promoção da leitura 

para a formação de leitores, sendo essas estruturadas a partir de um 

discurso que reafirma ser a leitura a “mola propulsora” da civilidade e da 

cidadania. 

Examino, a seguir, mais uma campanha publicitária veiculada no 

encarte, em 09/11/2013, cujo propósito parece ser apontar características 

desejáveis de um “sujeito leitor”. Nela apela-se para que o leitor se torne 

também doador de suas obras – solidário, desapegado –, compartilhando 

seus livros para colaborar na formação de outros leitores.  

Essa peça publicitária da referida campanha, que esteve espalhada 

nos espaços internos da Feira, em jornais e outros materiais de divulgação 

em todo o estado, conclama os públicos a doarem seus livros, valendo-se de 

fotografias dos escritores gaúchos e colunistas permanentes de ZH, como 

Marta Medeiros e Luís Augusto Fischer (o patrono da 59ª edição da Feira). 

As fotos assemelham-se às utilizadas em processos de identificação de 

detentos – frente e perfil –, e, abaixo delas, há a legenda: “Liberte seus 

autores da estante. Doe Livros. Postos de coleta na Feira do Livro de Porto 

Alegre. Safepark, Panvel e Zaffari”.  

Esclareço que essa peça publicitária integra a campanha liderada pelo 

Banco de Livros, por iniciativa da Federação das Indústrias do Rio Grande 

do Sul (FIERGS), e é direcionada a estimular o hábito de ler por meio da 

doação/troca de livros entre leitores, tendo como estratégia a colocação em 

circulação de obras já lidas. Essa campanha também circulou nas páginas 

do jornal ZH com o seguinte chamamento: “basta levar um livro de casa, que 
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você já leu, e trocar por qualquer outro que esteja disponível nas prateleiras 

do estande. Não precisa pagar nem se cadastrar” (ZH, 09/11/2013, p. 3). A 

ressalva a ser feita é que somente foi permitida a troca de obras literárias, 

não envolvendo outros tipos de leituras, como revistas, jornais, gibis, 

histórias em quadrinhos, livros didáticos, etc. A campanha, também 

organizada em forma de convite, convocava a população a participar do 

evento Feira do Livro e a visitar o estande do grupo que edita o encarte – 

Grupo Rede Brasil Sul de Telecomunicação (RBS) –, localizado nas 

dependências da Feira.  

 

Figura 35 – Campanha publicitária para doação de livros (ZH, 09/11/2013, p. 3) 

 

Pode-se considerar que tais apelos se destinam a fomentar a leitura 

mediante o compartilhamento de livros e a possibilidade de participação em 

uma prática que incluiria uma dimensão socializante, na medida em que o 

sujeito que dela participasse se integraria a comunidades de leitores que 

partilham o gosto pela leitura literária.  

Seria oportuno lembrar, aqui, um discurso que circula com bastante 

frequência e que postula iniciar-se a formação de um leitor literário na 

escola, ampliando-se essa competência, posteriormente, pela interação que 

esse sujeito passa a ter com outras instâncias culturais. Considerações de 

Colomer (2007) assumem tal discurso quando a autora diz que a leitura de 

obras especificamente literárias contempla ao menos três funções sociais: 
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introduzir o leitor na cultura escrita e na leitura; desenvolver a capacidade 

interpretativa dos sujeitos, o que permite tanto uma socialização mais rica e 

lúdica dos indivíduos, quanto a experimentação de um prazer literário que 

se constrói ao longo do processo; e estimular a formação de cidadãos 

preparados para enfrentar a diversidade social e cultural do contexto atual. 

Articulado a isso, deve-se relevar, ainda segundo a autora, que há uma 

considerável mudança em relação à maneira como as obras têm circulado 

atualmente na sociedade. As tendências atuais de produção editorial e 

consumo possibilitaram uma crescente multiplicação de obras, bem como 

sua internacionalização, acentuando direcionamentos intertextuais. Num 

panorama ampliado, volumes expressivos de livros “aparecem em um mesmo 

momento em muitos lugares, em diferentes idiomas e que se escrevem e 

leem no contexto de sistemas artísticos e ficcionais muito inter-relacionados” 

(COLOMER, 2007, p. 23). Logo, a propagação e o estímulo para selecionar 

obras literárias, ênfase assumida na campanha publicitária analisada aqui, 

parece representar uma estratégia para “resgatar” e também “transmitir”, a 

um maior número de pessoas, esse bem cultural expresso pelas obras 

literárias.      

A campanha examinada direciona-se a “pôr obras renomadas nas 

mãos de toda a população”. Mais ainda, convoca cada participante a tornar-

se um leitor responsável pela formação de outros leitores. 

 Outras versões dessa mesma peça publicitária foram editadas sob um 

mesmo formato, repetindo seu layout e, inclusive, seu texto. A única 

variação foi os autores focalizados na propaganda, entre os quais, estão o 

gaúcho Fabrício Carpinejar e o internacionalmente celebrado romancista 

russo Fiodor Dostoievski, que viveu no século XIX. 

Esse conjunto de peças publicitárias permite-me não só registrar as 

direções dos destaques ao que se passa na Feira, como também indicar 

quais grupos têm feito investimentos no evento como 

patrocinadores/apoiadores. Nos anos de 2013 e 2014, por exemplo, os 

mesmos grupos continuaram a figurar como patrocinadores oficiais da Feira. 

Parece-me ser relevante apontar o papel catalisador que os investimentos 
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desses patrocinadores da Feira do Livro têm na organização de uma rede 

institucional que dê suporte para a manutenção e ampliação do evento, 

produzindo, ao mesmo tempo, significados positivos sobre a importância do 

livro, da leitura, da própria realização da Feira e dos próprios 

patrocinadores.  

Detendo-me ainda na busca de identificação dos patrocinadores e 

apoiadores da Feira e, especialmente, no modo como eles realizam seus 

patrocínios, atentei para outras situações que têm sido utilizadas para a 

promoção do evento. O Grupo RBS, por exemplo, propôs pelo menos duas 

ações, realizadas durante as Feiras de 2012, 2013 e 2014: uma espécie de 

gincana, que congregou escritores, poetas e o público que participa da Feira 

e o concurso literário bastante peculiar que apresentarei logo a seguir. Tais 

ações assemelham-se por possuírem uma espécie de “fio condutor” comum 

que as organiza – ambas propuseram desafios aos participantes, tinham a 

Feira como mote principal e abarcavam diferentes segmentos envolvidos no 

evento. Vejamos como o encarte noticiou as duas ações. 

O primeiro deles integrou a programação de 2012 e envolveu 10 

poetas, desafiando-os a compor versos, em plena Praça, em 20 minutos. 

Tendo como temática integradora a poesia66, os participantes deveriam 

utilizar, no enredo criado, pelo menos duas das cinco palavras seguintes, 

relacionando-as ao evento: patrono, pipoqueiro, chuva, balaio e banca. O 

local escolhido para a realização desse desafio foi justamente o espaço onde 

estão dispostos os bancos destinados ao uso da população em geral, 

localizados junto às estátuas em bronze de dois poetas brasileiros 

consagrados: Carlos Drummond de Andrade e Mario de Miranda Quintana.  

No recorte destacado na Figura 36, apresento a matéria de capa de um 

dos encartes (31/10/2012) abordando a 9ª Feira do Livro. A reportagem 

focaliza dois dos poetas participantes do desafio: o gaúcho Luiz de Miranda 

(retratado na imagem superior), que compôs o Canto da Praça da Alfândega 

em cinco minutos, e Celso Gutfreind, que escreveu o poema Trinca de Ouro 

                                                           
66 Conforme já referido anteriormente, desde 2011, foram instituídos dias temáticos, 

elegendo-se para cada dia de realização do evento uma temática norteadora da 

programação; no caso de 31/10/2012, o dia foi dedicado à poesia. 
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(Quintana, Drummond e a Feira) em um tempo estimado em 10 minutos. Em 

suas composições, os dois poetas, além de atentarem para o tema central, 

enalteceram a Feira como evento consolidado e marcante para a história da 

cidade de Porto Alegre, enfatizando as possibilidades que ela oferece de 

“colocar conhecimento nas mãos do público participante”, por meio das 

inúmeras obras de diferentes autores/pensadores/escritores/pesquisadores 

disponibilizadas ao público a cada edição da Feira. Na reportagem, estão 

reproduzidos alguns dos versos compostos por esses dois poetas: “Passo por 

esta praça com passo forte e certeiro. Abro todas as porteiras mesmo 

debaixo de chuva, chego ao outro lado do mundo. Rimbaud me pega pela 

mão e deixo para trás essa banca e sigo com ele para o Salão do Livro de 

Paris (...)” (Luiz de Miranda);  “(...) sabedoria sem dono, de patrono pra 

patrono, as suas obras inteiras têm a cara desta feira do balaio ao 

pipoqueiro: amor aos livros na boa, nova edição da pessoa (Celso Gutfreind).     
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Figura 36 – Capa Caderno da Feira com destaque ao concurso-desafio Um Poema em Vinte 
minutos (ZH, 31/10/2012) 

A reportagem também apresenta depoimentos sobre o processo de 

produção e criação desses dois poemas, nessa peculiar situação: um local 

público, diante dos participantes da Feira, com tempo previamente 

determinado e fazendo uso de expressões contidas no slogan da edição anual 

do evento. Esse tom de desafio imprimido à atividade é outro aspecto que 

confere uma dimensão inusitada ao ato de criação literária, por inserir os 

protagonistas em um processo de produção que rompe com o modelo mais 

usual de composição e escrita.  

A proposição de atividades como essa também caminha na direção de 

espetacularizar o processo de criação literária, com a exibição e o relato de 

momentos usualmente vividos no âmbito do privado. A mesma matéria 
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destaca o modo como os participantes lidaram com o desafio, indicando os 

vários suportes dos quais se valeram para comporem seus poemas. Diz o 

texto:  

Ricardo Silvestrin, o segundo a ocupar seu lugar, compôs em 
um iPad. Luiz de Miranda só escreve em folhas de caderno, 
ajustando o tamanho do poema ao da folha – ele levou uma 
para a Praça. Álvaro Santi e Ana Mello levaram seus próprios 
blocos, e Ronald Augusto usou o material fornecido pela Zero 
Hora, mas escreveu ao comprido, como em um talão de 

cheques (ZH, 31/10/2012).   
 

A transparência que essa exposição do processo criativo visa a 

proporcionar consolida-se tanto na exposição de sensações e sentimentos 

registrada nas declarações dos participantes, quanto no uso que a 

reportagem faz de suas declarações em primeira pessoa, tal como se pode 

ver a seguir. Registra o texto: “Miranda terminou em cinco [minutos] e ainda 

achou muito – minha média é três minutos – disse o compositor de 

inspiração pampiana”; Maria Carpinejar, mãe do poeta e cronista gaúcho 

Fabrício Carpinejar, considerou ter sua performance superado a expectativa. 

Disse ela: “Me deram vinte minutos, fiz em dez!”. Outro participante, Santi, 

registrou que esgotou o tempo determinado e ainda passou a limpo o poema. 

Disse ele: “Se deixarem, escrevo mais seis estrofes”.  

Como o texto relata, também esteve presente no desafio o patrono 

daquela edição da Feira (2012) – Luiz Coronel –, que salientou o papel que a 

Feira cumpre enquanto espaço de democratização no acesso ao livro, ao 

contemplar em seus estandes o interesse de leitores de todos os tipos de 

literatura.  

Em outra página dessa mesma edição do Caderno da Feira (Figura 37), 

a reportagem teve sequência com a apresentação dos versos compostos pelos 

participantes do desafio. Fotografias tiradas durante o ato de escrita, os 

títulos dos poemas e o tempo médio de produção dos participantes Pedro 

Gonzaga, Ricardo Silvestrin, Álvaro Santi, Ana Mello, Maria Carpinejar, 

Mario Pirata, Luiz Coronel e Ronald Augusto também foram evidenciados na 

reportagem. 
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Figura 37 – Reportagem sobre o concurso-desafio Um poema em vinte minutos (ZH, 

31/10/2012, p. 2) 

Atendo-me um pouco mais ao conteúdo de cada um dos poemas 

produzidos, ressalto como focaram os três motivos centrais que deveriam 

estar presentes e que se voltavam a projetar a cultura gaúcha e a favorecer a 

identificação da população local com o espaço simbólico e cultural assumido 

pela Feira. 

O primeiro deles diz respeito à valorização do livro e à sua 

configuração como um “lugar” sagrado do conhecimento e do saber, 

socialmente constituído, ao qual todos deveriam ter acesso para poderem 
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descobrir, explorar, apreciar, usufruir e retomar lembranças. Enfim, todos 

os poemas chamaram atenção para a importância que se deve conferir ao 

livro, tal como as estrofes destacadas abaixo indicam: 

 

(...) bendito o que semeia 
livros, livros à mancheia 
mas primeiro 
é bom passar 
no pipoqueiro (RICARDO SILVESTRIN); 

 
Estando as mãos até os frutos 
nos balaios, nas estantes 
o mesmo sabor têm os livros 
quer recentes, ou distantes 
 
os livros são tenros frutos 
sempre ao alcance da mão 
ativam sua memória e restam no coração   

   (LUIZ CORONEL) 
 
(...) eu era criança 
tantos livros 
tão frágeis 
tão mais fortes 
do que nós (PEDRO GONZAGA) 
 
Não é praça como as outras:  
é para onde migram os livros  
e à caça deles, pessoas  
que precisam descobri-los (ÁLVARO SANTI) 
 
No labirinto dos livros,  
capas e orelhas espio 
peço dicas para o patrono: 
- Dê Ariadne dê-me o fio!(ANA MELLO) 

 

Já o segundo refere-se à valorização dos dois escritores reconhecidos 

no cenário nacional, bem como no meio literário, indicados como autores de 

referência – “celebridades” reverenciadas de forma duradoura na cultura 

brasileira e cujas estátuas se encontram na Praça. Tais escritores foram 

referidos muitas vezes nos versos e representados como sinônimos de 

tradição ou como integrando um “patrimônio cultural” que todos devemos 

apreciar, ler, lembrar, conhecer, tal como se pode ver nos versos que 

transcrevo a seguir: 
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Nunca pensei, entre 
os bancos e a chuva, 
em sentar entre Drummond  
e Quintana. Eles 
trocam versos quando  
sento no espaço entre ambos. 
(...) para não ofender Drummond 
desabafo: eu quero 
ficar sentada na praça 
com Cecília Meirelles (MARIA CARPI)  
 
Sento na tarde quente 

   entre Drummond e Quintana 
   o poeta mineiro inspira 
   enquanto Quintana me abana (...) (LUIZ CORONEL) 
  
   (...) Nem o banco é um qualquer 
   entre pipoqueiro e banca 
   entre Drummond e Quintana  
   só não senta quem não quer (ÁLVARO SANTI) 
 
   (...) escrevo em poucas palavras 
   desejando Quintana ouvir 
   (...) Drummond no banco ao meu lado, 
   tomado de vida e poesia 
   inspira meu tempo apertado (ANA MELLO)  

 

O terceiro mote remete ao lugar onde acontecem anualmente as 

edições da Feira do Livro em Porto Alegre – a Praça da Alfândega e os prédios 

históricos do seu entorno. O conteúdo dos poemas vinculou o evento à 

cidade e à sua população, definindo ser esse um lugar de memória, de 

encontros, de histórias que envolvem um passado comum partilhado entre 

os que ali circulam. Nos excertos abaixo, pode-se ver como os poemas se 

referiram a esse lugar da cidade: 

a praça da Alfândega  
é do livro 
como a praça Castro Alves 
é do povo (RICARDO SILVESTRIN) 
 
Eis-me outra vez nessa praça 
em repouso, sob a sombra 
só que em vez de milho às pombas 
eu jogo ao vento metáforas  
 
Não é praça como as outras: 
é para onde migram os livros 
e à caça deles, pessoas 
que apreciam descobri-los (ÁLVARO SANTI) 
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Já o outro concurso realizado na mesma edição da Feira, em 2012, 

também promovido pelo Grupo RBS, envolveu a construção de uma História 

Coletiva, da qual foram convidados a participar dezenas de leitores-autores, 

com o objetivo de dar continuidade a uma narrativa iniciada por escritores 

colunistas permanentes do jornal ZH. Na primeira versão, Luis Fernando 

Veríssimo e a escritora Claudia Tajes deram início à trama, que deveria se 

desenrolar em seis capítulos. A cada dia, durante uma semana, foi 

selecionado um trecho escrito pelos leitores, perfazendo, ao final, 10 tweets, 

cada um dando continuidade ao anterior.  

 

Figura 38 – Reportagem Sete escritores e um conto (ZH, 09/11/2012, p. 2) 

 

No recorte da página anterior (Figura 38), extraído do Caderno da 

Feira, está noticiado um encontro dos seis participantes que tiveram seus 

textos selecionados e que se tornaram coautores, ao lado dos escritores que 

haviam iniciado a história coletiva.   
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A reportagem do encarte dá ênfase aos depoimentos de cada um dos 

participantes do concurso, os quais relataram o desafio de proceder a essa 

escrita e a possibilidade de publicar um texto escrito em parceria com 

autores locais reconhecidos. O texto inclui falas de dois participantes desse 

desafio, sendo que um deles assim se manifestou: “Dá licença, agora eu 

escrevi um conto com o Veríssimo”. Opinião semelhante foi enunciada por 

outro participante, o que concluiu a história, que declarou: “sou muito fã do 

Veríssimo, e foi incrível ter concluído uma história que ele começou”. 

O concurso História Coletiva foi reeditado no ano de 2013, e nessa 

segunda edição quem deu início à história foi o também escritor e colunista 

do jornal ZH Fabrício Carpinejar. Ele convocou os leitores a darem 

continuidade à trama por ele iniciada com o título Diabo Verde, tarefa para a 

qual disporiam de cinco dias. A história iniciada por Carpinejar passava-se 

em uma casa impregnada por um terrível odor, e seu texto tinha quatro 

parágrafos introdutórios. Ao final de cada dia, após a seleção, um trecho de 

até 1.400 caracteres era divulgado no site institucional do Grupo RBS 

(www.zerohora.com/feiradolivro2013), na aba dedicada à cobertura da Feira.  

 

Figura 39 – Reportagem Experiência Coletiva (ZH, 13/11/2013, p. 3) 

http://www.zerohora.com/feiradolivro2013
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O encarte Caderno da Feira reproduziu a notícia desse projeto no 

excerto que apresento na Figura 39, na qual, além do texto da reportagem, 

estão apresentados dois dos participantes autores selecionados e o colunista 

Carpinejar. Tal como na reportagem anteriormente comentada, também 

nessa os autores narraram suas experiências e sensações envolvidas no 

processo de escrita.  

É interessante comentar um pouco mais essa proposta que exige dos 

participantes o desejo de desenvolver um texto nessa situação desafiadora, 

que envolve dar prosseguimento a uma escrita experimental e coletiva. Há 

um propósito bastante explícito nesse projeto – o de conduzir leitores a 

assumirem o papel de escritores e, desse modo, integrá-los ao 

desenvolvimento de uma trama, levando-os a participar da indicação e 

composição dos personagens, bem como da busca de resoluções para as 

situações narradas. Certamente, tal experiência também visa a aumentar a 

conexão entre leitura e escrita ao possibilitar que o leitor inclua a sua 

produção textual no texto de um autor já reconhecido. Tal experiência 

permite o trânsito na dimensão criativa do ato de escrever, possibilitando a 

um sujeito anteriormente posicionado apenas como leitor a descoberta da 

força expressiva de seus próprios textos.  

Relativamente a essa proposta de escrita coletiva, cabe trazer os 

comentários de dois participantes que tiveram suas narrativas selecionadas: 

o jornalista Paulo Roberto e a dona de casa Denise Flores. Seus comentários 

acerca do desafio de participar dessa experiência, contidos na reportagem 

apresentada na Figura 39, são transcritos a seguir.  

Disse o jornalista: “(...) logo pensei em colocar mais personagens para 

ampliar as possibilidades de desfecho. E, como o cheiro era tão diferente, 

achei que ele só poderia ser sobrenatural” (ZH, 13/11/2013, p. 2). Já a dona 

de casa expôs: “àquela altura, duas coisas tinham que ser resolvidas: de 

onde estava vindo o cheiro e o que o estaria causando. Como o teor estava 

beirando o fantasioso, escolhi o porão da casa, que remete a histórias 

sobrenaturais” (ZH, 13/11/2013, p. 2). Ambos encerraram a matéria 

externando sua satisfação de terem participado de um desafio que lhes 
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oportunizou dividir um espaço de escrita com um escritor local de quem se 

tornaram apreciadores e fãs. 

Ainda buscando registrar as diferentes estratégias e propostas 

colocadas em ação pelos patrocinadores/apoiadores da Feira, refiro a 

presença de caixas eletrônicos de instituições bancárias, tais como o Banco 

do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) e Caixa Econômica Federal 

(CAIXA) em alguns pontos da Praça. Esses dois bancos também marcaram 

suas presenças nas edições de 2011 e 2013 de outros modos: um deles (a 

CAIXA) ofereceu o estande para os participantes dos projetos desenvolvidos 

ao público e o outro (BANRISUL) instalou caixas eletrônicos, porém com um 

significado um pouco diferenciado do seu uso habitual: em vez de saque de 

dinheiro, os visitantes da Feira podiam sacar histórias, contos ou poemas. A 

seguir, apresento com maiores minúcias o que caracterizou e como se deu 

cada uma das ações.  

Na edição de 2011 da Feira, a Caixa, com o mote “Minha Vida, Várias 

Histórias”, compôs para si um slogan promocional sugestivo dos 150 anos de 

suas atividades no país, acenando para as atividades da Feira do Livro. Diz a 

propaganda: “Há 150 anos os brasileiros ajudam a escrever a história da 

CAIXA. Agora é a vez de a CAIXA ajudar você a continuar escrevendo a sua” 

e “assim como os livros, as pessoas são feitas de histórias que devem ser 

contadas para que sejam eternizadas67”. Nessa mesma edição da Feira, no 

estande junto à Praça de Autógrafos, a Caixa patrocinou atividades como a 

criação de contos coletivos e a montagem de um livro personalizado com foto 

dos “autores-visitantes”. Além disso, escritores gaúchos estiveram nesse 

espaço entrevistando amigos e personalidades que os inspiraram e que 

consideravam ter feito parte da história de cada um.  

Em edições anteriores a essa, projetos como O Riso é Livro, 

Degustação Literária e Semente Literária68 fizeram do estande da Caixa um 

                                                           
67 Disponível em: 

http://www1.caixa.gov.br/imprensa/noticias/asp/popup_box.asp?codigo=6611107. Acesso 

em Agosto de 2014. 
68 O projeto O Riso é Livro mobilizou 15 cartunistas gaúchos; a cada dia do evento, um deles 

era responsável por criar no espaço do evento, em tempo real, um livro com ilustrações e 

cartuns inéditos de humor com o tema da feira. Os outros dois projetos destinavam-se a 

http://www1.caixa.gov.br/imprensa/noticias/asp/popup_box.asp?codigo=6611107


200 

 

espaço por onde circularam muitos visitantes. É importante registrar que 

esses projetos não se encerram na Feira e que as produções ali gestadas 

circularam por cinco capitais, nos Espaços Culturais da Caixa.   

A iniciativa do BANRISUL, na edição de 2013 (Figura 40), de 

disponibilizar o saque de trechos de histórias, contos ou poemas de oito 

autores gaúchos, entre os quais figuravam Alexandre Brito, Altair Martins, 

Armindo Trevisan, Carol Besimon, Charles Kiefer, Luís Augusto Fischer, 

Luís Fernando Veríssimo e Ricardo Silvestrin, mostrou ser bastante peculiar 

ao permitir também que fossem feitos depósitos de textos, nessas mesmas 

máquinas, com a promessa de que ganhariam “destaque em ações de 

incentivo à literatura gaúcha” (ZH, 07/ 11/ 2013, p. 2).      

 

Figura 40 – Reportagem Saque e depósito de histórias (ZH, 07/11/2013, p. 2) 

Vale referir, ainda, ter o Banrisul espalhado volumes gigantescos de 

livros semiabertos contendo trechos de obras, nos pontos de entrada da 

                                                                                                                                                                                     
abrir espaços para a discussão sobre os “sabores” da literatura. Para tanto, todos os dias, 

durante a Feira, autores estiveram conversando com o público sobre sua obra e a Receita 

Literária de cada um, ou seja, promovendo conversas e bate-papos sobre a experiência de 

criar uma obra de literatura. 
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Praça. Assim, nas proximidades do Museu de Artes do Rio Grande do Sul 

(MARGS), um enorme livro apresentava, na página da direita, um breve 

excerto da obra Nos Poços69, conto curto com o qual o escritor Caio Fernando 

Abreu abre o seu livro O Ovo Apunhalado, originalmente editado em 1975 e 

reeditado em 2008. Já na página da esquerda, e posicionado mais ao centro, 

encontrava-se uma breve biografia do autor; logo abaixo, viam-se emblemas 

que identificavam a instituição bancária Banrisul, associados ao slogan do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

Olhando para todas essas ações anteriormente mencionadas e 

amplamente destacadas pelo encarte, que pontuam a presença e a 

participação das empresas patrocinadoras no espaço do evento, encontro em 

Kellner (2006) algumas abordagens sobre a cultura da mídia e os seus 

efeitos na produção de situações cada vez mais espetacularizadas. Ao 

focalizar a propaganda, Kellner salienta como “as corporações necessitam 

fazer circular suas imagens e marcas para que os negócios e a publicidade 

se combinem no mecanismo de divulgação que se faz sob a forma de 

espetáculo” (p. 6). Isso me levou a pensar que a Feira do Livro de Porto 

Alegre tem servido como um enorme “outdoor” que promove, publiciza e faz 

marketing, de forma atraente e criativa, para  as logomarcas das empresas 

que a patrocinam/financiam, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Esclareço que essa obra integra um conjunto de produções desse autor que discutem 

literariamente problemas da experiência humana e conflitos sociais, sendo tais textos 

muitas vezes caracterizados como tentativas de romper com convenções tradicionais de 

linguagem e composição. O trecho selecionado foi o seguinte: “Primeiro você cai num poço. 

Mas não é ruim cair num poço assim de repente? No começo é. Mas você logo começa a 
curtir as pedras do poço. O limo do poço. A umidade do poço. A água do poço. A terra do 

poço. O cheiro do poço. O poço do poço. Mas não é ruim a gente ir entrando nos poços dos 

poços sem fim? A gente não sente medo? A gente sente um pouco de medo mas não dói. A 

gente não morre? A gente morre um pouco em cada poço. E não dói? Morrer não dói. Morrer 

é entrar noutra. E depois: no fundo do poço do poço do poço do poço você vai descobrir 

quê”.  
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5.4 Interconectando espaços comunicacionais na Feira  

  

 

Em 50 anos, a Feira do Livro de Porto Alegre acostumou-se a ser 
acompanhada do termo “mais”: a cada ano mais bancas, mais espaço, mais 
visitantes. Esse ano [2005] a feira ganhou outros substantivos e adjetivos para 
acompanhar ser “mais”. Para começar, abre mais cedo. A partir deste ano, a 
Área Infantil e Juvenil, concentrada em 23 bancas à beira do Guaíba, no Cais, 
será aberta a partir de 10h, para receber escolas que têm atividades nos 

turnos da manhã. O restante da feira estará em funcionamento já na tarde de 
hoje, a partir das 13h. A solenidade de abertura oficial será realizada hoje às 
17h, em um teatro montado dentro do Armazém B do Cais do Porto. Esta 
tarde, o palco recebe a Ospa [Orquestra Sinfônica de Porto Alegre] para 
executar os hinos da Itália, país homenageado, do Ceará, Estado convidado, 
além do Nacional e do Rio Grande. Na solenidade, o patrono da feira de 2004, 
Donaldo Schüler, transmite o cargo ao patrono da 51ª Feira do Livro, Frei 
Rovílio Costa. A abertura deve terminar com o público sendo levado pela 
organização para dar uma volta pela Feira: que este ano ocupa um espaço 
maior: a praça, o cais e a Avenida Sepúlveda. Para não perder a oportunidade 
de continuar sendo mais. (ZH, 28/10/2005, capa do Caderno da Feira). 

 Inicio esta seção com um excerto retirado da matéria principal de capa 

do encarte Caderno da Feira, de 2005, cujo título é “À Praça!”. Tal título 

convocava o público a ir a esse local, que se transforma durante a Feira em 

um “grande palco” onde, como já assinalei muitas vezes, ocorrem debates, 

apresentações, exibições e programações variadas, das quais participam 

personalidades convidadas. Além disso, tal convite/convocação promove a 

valorização de um espaço da cidade – a Praça da Alfândega –, que está 

localizado no coração de Porto Alegre, ao lado de prédios históricos nos quais 

a Feira também se instala, durante 15 dias. Como explicita o articulista, a 

Feira é um excelente motivo para (re)ver, explorar e usufruir esse espaço da 

cidade.  

Ao fazer alusão à edição de número 51 desse evento e salientar o 

quanto o termo mais tem sido enfatizado ao longo dessas cinco décadas para 

caracterizar o crescimento da Feira, a mesma reportagem destacava a 

importância que a Feira tem para a população de Porto Alegre. Afinal, lá 

estão cada vez “mais bancas, mais espaços, mais visitantes, mais atrações, 

incluindo-se entre essas as endereçadas ao público escolar, além de mais 

países e Estados representados, mais solenidades e personalidades”. É 

importante pontuar que, além de a Feira a cada ano tornar-se maior em 
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termos de sua extensão e proporções, seu espaço físico tem igualmente 

passado a ser caracterizado como um lugar privilegiado para a promoção e 

catalisação de ações culturais, na medida em que nele se instalam, mesmo 

que temporariamente, as principais instâncias comunicacionais da cidade 

em cabines de rádios, tevês, redações de jornais, etc. Essas mídias incluem 

em suas programações coberturas e transmissões ao vivo a partir da Feira 

ou passam a tê-la como tema principal de suas pautas diárias.  

Entre as emissoras de rádio ali representadas, estão: a Rádio da 

Universidade – Centro de Teledifusão Educativa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (CTE/UFRGS), que de lá transmite, diariamente, 

entrevistas com escritores, editores, livreiros, bem como apresenta 

informações sobre lançamentos e eventos literários que lá acontecem, por 

meio do programa Estação dos Livros; a Rádio Guaíba, pertencente à Rede 

Record Sul, que igualmente veicula programas de debates e entrevistas com 

escritores locais e convidados, com abordagens variadas que vão desde 

discussões sobre estratégias para divulgar livros e alcançar novos públicos 

até a transmissão ao vivo de cerimônias de entrega de premiações e da 

“Cerimônia Oficial de Abertura da Feira do Livro”, no programa Destaques 

Feira do Livro, promovido pela Associação Gaúcha de Escritores; a rádio FM 

Cultura e a TVE, as emissoras de rádio e televisão públicas do Estado do Rio 

Grande do Sul, geridas pela Fundação Cultural Piratini, que apresentam 

entrevistas no programa Estação Cultura e divulgam a agenda cultural do 

Estado; a Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, que, nas frequências AM e FM, 

apresenta o talk-show Encontros com o Professor e o programa Gaúcha 

Entrevista, que eram gerenciados, até meados de 2011, pelo radialista e o 

então colunista de ZH, Ruy Carlos Ostermann. Nestes programas, eram 

conduzidas e exibidas entrevistas com personalidades da cultura brasileira, 

entre outras tantas transmissões que poderiam ser listadas. 
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 No recorte ao lado (Figura 41), 

publicado no encarte em 2011, 

destaco como esse suplemento 

marcava a presença do grupo RBS na 

Feira, nas primeiras semanas de 

atividades na Praça. A nota 

informativa detalhava dias e horários 

dos programas de rádio e televisão 

que ocorreriam com transmissão ao 

vivo ou diretamente do estúdio 

montado nas dependências internas 

do evento. Entre os programas 

listados, estão: Tamo Junto, da Rádio 

Cidade, com apresentação do 

jornalista Ico Tomaz e participações de Juliana Massena e Adriano Moraes; 

Gaúcha Repórter, da Rádio Gaúcha – e também os demais programas da 

grade geral de programação, tal como as edições de Chamada Geral, 

Correspondente Ipiranga, Sala de Redação e Show de Bola70 –, que era 

comandado pelo jornalista recentemente eleito senador, Lasier Martins; e 

Itapema Fim de Tarde, da Rádio Itapema FM, com apresentação do radialista 

e comunicador Julio Fürst.   

 Desde o final da década de 1990, as estações de TV também se 

instalaram na praça, transmitindo sua programação. A mesma nota 

informativa destacava que a TVCOM71 “desloca sua equipe para a Praça para 

                                                           
70 Esses programas de rádio têm formatos que se embasam em transmissões ao vivo de 
boletins, entrevistas, programas especiais, debates, notícias e informes publicitários, em sua 

maioria, comandados ou tendo como principais interlocutores jornalistas permanentes que 
compõem o quadro de colunistas do Grupo RBS e também de ZH, estando entre os 

principais debatedores e mediadores do programa Ruy Carlos Ostermann, Lauro Quadros, 

Paulo Sant’Ana, Kenny Braga (sendo que estes já encerraram suas atividades nos 

programas) e ainda Wianey Carlet, Adroaldo Guerra Filho (Guerrinha), Luis Carlos Silveira 

Martins (Cacalo) e, mais recentemente, a inserção de  David Coimbra, Pedro Ernesto 
Denardin e Fernando Carvalho (ex-presidente do clube de futebol porto-alegrense 

Internacional), entre outros.  
71 É uma estação de televisão que transmite exclusivamente programações e conteúdos do 

Rio Grande do Sul, destinada, assim, ao público local. O programa mencionado exibe 

entrevistas envolvendo temáticas variadas, que versam em grande parte sobre o cenário 

cultural brasileiro e gaúcho, lançamentos de livros, filmes e atualidades. Geralmente, tais 

Figura 41 – Nota informativa com detalhes 

da programação (ZH, 28/10/2011, p. 9) 
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uma edição especial, ao vivo, do Café TVCOM, que vai ao ar das 18h30min 

às 19h30min – algo que será repetido nos dois sábados seguintes” (ZH, 

28/10/2011, p.9). Entre os programas que de lá eram transmitidos, cito 

Estúdio 36, que até o ano de 2012 era apresentado pelo jornalista gaúcho 

Túlio Milman, e Falando, que foi exibido até 2010 pela jornalista Tânia 

Carvalho, tendo ambos o formato de entrevistas, entremeadas com 

variedades e entretenimento em sua pauta central. Vale referir, ainda, que 

outros programas dessa emissora passavam a ocupar espaços na Feira, 

estando entre eles: TVCom Tudo+, TVComRS e Camarote TVCOM.  

Além das transmissões da RBS, a Feira entra na pauta de outras 

emissoras de televisão, como a TVE, a emissora pública do estado que inclui 

edições especiais em três de seus programas (Jornal da TVE, Radar e Tons & 

Letras), todos eles com formatos centrados em entrevistas e informativos. 

Por sua vez, a Rede Record RS é responsável pelo jornal Correio do Povo, TV 

Record e Rádio Guaíba, que, na última edição do evento, em 2013, marcou 

sua presença no evento com a promoção de uma Oficina de Jornalismo, 

endereçada a acadêmicos de jornalismo previamente selecionados, que 

deveriam fazer sugestões de pautas sobre a Feira do Livro, com o objetivo de 

participarem de atividades práticas em produção, reportagem e edição e de 

se integrarem aos profissionais da emissora.   

 Ainda fazendo referência aos programas produzidos e apresentados 

diretamente do evento, bem como aos espaços na mídia direcionados à Feira, 

a mesma nota informativa (Figura 42) recomenda ao participante/leitor que 

“acompanhe, programe-se e participe” do que estará ocorrendo na Feira. 

Como também se pode ver na Figura 42, além das indicações dos programas 

televisivos com cobertura ao vivo, estão mapeados outros espaços 

comunicacionais interativos oferecidos como recursos de divulgação 

diretamente do evento, o que denota uma ampliação considerável do 

espectro de espaços da mídia que fazem divulgação do que sucede na Feira. 

Estão apresentados: o site institucional do Grupo RBS 

                                                                                                                                                                                     
entrevistas são realizadas em bares ou restaurantes “famosos” e “badalados” de Porto Alegre 

ou em edições especiais de eventos locais, tal como a Feira do Livro, o Festival de Cinema de 

Gramado, a Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL e a Semana Farroupilha, entre outros. 
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(http://zerohora.clicrbs.com.br/), com uma aba (janela) específica, nomeada 

Feira do Livro, recheado com vídeos, notícias, resenhas, entrevistas; o blog 

Mundo Livro (http://wp.clicrbs.com.br/mundolivro/), editado pelo 

jornalista, crítico literário e colunista de ZH Carlos André Moreira desde 

2007, com o propósito de partilhar com os leitores informações, comentários, 

curiosidades, dicas, dúvidas e impressões, entre outras percepções 

proporcionadas pelos livros e pelas leituras comentadas; o caderno especial 

Caderno da Feira, encartado no jornal ZH, com reportagens, entrevistas e 

resenhas, onde essas informações são apresentadas; e a coluna Mundo 

Livro, uma extensão feita a partir do blog acima referido.  

 

Figura 42 – Divulgação de eventos e da cobertura realizada pela mídia na Feira do Livro e no 
Caderno da Feira (ZH, 26/10/2012, p. 5) 

Nessa mesma edição do encarte, está registrada a presença física 

dessas diferentes instâncias da mídia, a sua privilegiada localização em 

pontos centrais da Praça da Alfândega, por onde circulam diariamente 

muitas pessoas, bem como os horários de funcionamento (das 13h às 21h) 

dessas emissoras na Feira, agregando-se o convite para que o público passe 

por esses estúdios para “relaxar, tomar um café e assistir à transmissão ao 

http://zerohora.clicrbs.com.br/
http://wp.clicrbs.com.br/mundolivro/
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vivo de programas de rádio e TV”. Essa matéria de divulgação, patrocinada 

pelo Grupo Zaffari, ressalta que é possível aos visitantes votar nos finalistas 

do (concurso) Prêmio Fato Literário, fazer uso dos computadores 

disponibilizados para consultas livres, “ler exemplares dos jornais ZH e 

Diário Gaúcho” e assistir, no estúdio de rádio e TV envidraçado, os 

programas de vários veículos do Grupo RBS, em versões especiais.  

 

Figura 43 – Reportagem com destaque ao estande do Grupo RBS nas dependências da Feira 
do Livro (ZH, 12/11/2010, p. 47) 

 

É possível dizer que esse conjunto de espaços midiáticos oferecidos ao 

público, presencialmente ou não, marca a importância que o evento assumiu 

ao longo do tempo. Tais mídias – os programas televisivos e de rádio, os 

artigos dos jornais, que mais recentemente podem ser acessados tanto 

material quanto virtualmente, mas também as redes sociais (salas de chat e 
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bate-papo entre autores, escritores, críticos literários, colunistas e 

internautas, concursos de imagens da Feira no instagram e vídeos com 

relatos de leitores, depoimentos de autores, artistas gráficos, etc., postados 

em blogs) – operam, cada vez mais intensamente, na captura de públicos 

para a Feira.   

Toda essa gama de programas busca contemplar os mais variados 

tipos de públicos que podem vir a participar do evento, direcionando-se 

essas ações e programas especialmente a jovens ou adultos estudantes, 

professores, escritores, artistas, cartunistas, esportistas, internautas, etc. 

Olhando para esse conjunto de diferentes espaços da mídia que se 

ocupam com a Feira, cabe reafirmar a importância que esta assume nos dias 

de hoje: para além do papel informativo por ela desempenhado, atua em 

uma dimensão que pode ser pensada como pedagógica, na medida em que 

as mídias agem na organização, conformação, invenção de estilos, 

comportamentos, maneiras de ser e de entender os acontecimentos, 

atribuindo-lhes significados que, muitas vezes, assumem uma dimensão de 

“verdades”. Os significados colocados em circulação na mídia passam a 

pautar, orientar e interpelar o cotidiano dos sujeitos e a atuar sobre “a 

produção de sua[s] identidade[s] individua[ais] e cultura[is], bem como  

sobre a constituição de sua subjetividade, tal como indicou Fischer” (2012, 

p. 113). Assim, as mídias constituem-se em um importante espaço de 

mediação, circulação e divulgação de informações na Contemporaneidade, 

igualmente ocupando papel central na construção e produção de 

significados, imagens, discursos e narrativas. 

Em relação à Feira, é válido lembrar que, além de ela se constituir em 

um espaço agregador de diferentes instâncias midiáticas, congrega as 

instâncias que mais tradicionalmente se vinculam à promoção do livro – o 

mercado editorial livreiro, as editoras das universidades públicas e 

privadas72, além de outras instâncias culturais que se estabelecem naquele 

                                                           
72 São exemplos de editoras universitárias representadas no espaço da Feira do Livro: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), as universidades privadas 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Pontifícia Universidade Católica (PUC), 
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espaço durante sua realização, tendo estas, inclusive, participação na 

tomada de decisões relativas ao evento.   

Pode-se dizer que há uma espécie de “convergência” de interesses 

pautando as ações desse amplo segmento de instituições – midiáticas, 

acadêmicas, comerciais – reunidas nesse (e em torno desse) espaço. Todas 

parecem estar imbuídas do propósito comum de promover e atribuir 

visibilidade aos livros, editoras, autores e a si próprias, enquanto 

promotoras/patrocinadoras do evento.  

Atendo-me um pouco mais à discussão da centralidade que o evento 

assume no cenário cultural sul-rio-grandense, é importante registrar que 

muitas das produções que integram a agenda cultural de Porto Alegre ao 

longo do ano são reeditadas em versões especiais para esse evento. No ano 

de 2005, por exemplo, o evento literário-musical Sarau Elétrico73, uma 

leitura de obras literárias sob formato de recital que se realizava 

originalmente em um local “boêmio” da cidade – o Bar Ocidente –, integrou a 

programação da Feira em 2005, tal como está noticiado na Figura 44. A 

reportagem faz menção, ainda, à indicação do Sarau Elétrico como uma das 

ações/projetos para concorrer ao Prêmio Fato Literário.  

                                                                                                                                                                                     
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), Universidade de Caxias do Sul (UCS) e 

Universidade de Passo Fundo (UPF), apenas para mencionar algumas delas. Além de contar 

com a presença nas dependências durante a promoção da Feira, alguns responsáveis por 

essas editoras fazem parte do conselho deliberativo, conselho fiscal, direção da secretaria e 
representações de segmentos (editores, distribuidores, livreiros e creditistas) associados à 

Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL).  
73 Idealizado em 1999 pela radialista Kátia Suman, esses encontros contam com a 

participação do professor Luís Augusto Fischer, do cantor e compositor Frank Jorge e do 
também professor Cláudio Moreno. Recentemente, a redatora, publicitária e colunista de ZH 

Claudia Tajes passou a integrar o grupo. 
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Figura 44 – Reportagem O melhor do Sarau Elétrico, realizado na Feira do Livro de 2005 (ZH, 

2/11/2005, p. 2) 

 

A Feira do Livro caracteriza-se também por ser um espaço que reúne 

personalidades públicas conhecidas no cenário político gaúcho, como se 

pode ver na notícia reproduzida na Figura 45, que destaca a presença de 

dois ex-governadores do Estado do Rio Grande do Sul: Pedro Simon, do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e Olívio Dutra, do 

Partido dos Trabalhadores (PT). O primeiro deles marcou presença como 

autor, com a obra Sobre o país que queremos, “seu 101º livro em 50 anos de 

vida pública, a maioria compilações de seus discursos no parlamento”. Já o 

segundo, cuja formação inicial é em Letras, registrou sua presença como 

apreciador de livros, circulando pela Feira do Livro para adquirir “bons 

títulos”, entre os quais: Coisa Viva (Jane Tutikian), A Trégua (Mario 

Benedetti), Ler por Dentro (Armindo Trevisan), O Seminarista (Rubem 

Fonseca), Memórias de um Historiador de Domingo (Boris Fausto) e O 

Cemitério de Praga (Umberto Eco).  
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Figura 45 – Reportagem Governadores e Livros, registrando as presenças e participações de 

políticos gaúchos na Feira do Livro de 2011 (ZH, 11/11/2011, p. 10) 

À Feira comparecem também celebridades públicas reconhecidas tanto 

no cenário nacional quanto internacional, como se pode ver na reportagem 

apresentada como destaque da página 10 do jornal ZH (ZH, 3/11/2011), 

para divulgar a palestra “A dinâmica das Esperas e a Construção do 

Humano”, ocorrida no Teatro Sancho Pança, situado nos Armazéns do Cais 

do Porto, com a presença do padre escritor Fábio de Melo (Figura 46). Essa 

reportagem relata que cerca de 600 pessoas estiveram presentes à palestra74 

desse versátil sacerdote, que “escreve, canta, tem programas no rádio e na 

televisão” (ZH, 3/11/2011) e já vendeu mais de um milhão e oitocentos mil 

CDs.  

                                                           
74 Ainda segundo consta na reportagem, para essa sessão de autógrafos, a organização do 

evento “distribuiu quatrocentas senhas e procurou limitar o tempo de cada participante 

para dar fluxo à fila tão numerosa” que esperava para conversar com o escritor.  
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Figura 46 – Reportagem Sucesso de Público: O padre Fábio é pop, na qual se destaca a 

presença de celebridades religiosas na Feira do Livro de 2011 (ZH, 3/11/2011, p. 30) 

 Aproximando-me do encerramento deste capítulo, esclareço que, para 

apontar tais reportagens, percorri uma profusão de imagens, legendas, 

reportagens, matérias de capa, notas informativas, colunas e seções 

produzidas e difundidas pelo encarte. Nessa ação, percebi o quanto o evento 

ganhou os espaços na mídia e o quanto passou a ser também intensamente 

exibido como um “produto” a ser consumido a cada nova edição. O conjunto 

de ações que relacionei até aqui também aponta para como a Feira ganhou 

uma conotação de espetáculo, seja por congregar eventos e espaços cada vez 

mais múltiplos, seja por ocupar amplos espaços em propagandas, jornais, 

rádios, televisão e Web.  

Ao longo deste capítulo, destaquei como o espetáculo da Feira se gesta 

nas produções jornalísticas de ZH ao mostrar como nelas se faz a 

divulgação/apresentação/invenção da Feira. Resumindo, como já salientei 
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em outros momentos da tese, outras práticas igualmente participam desse 

processo de espetacularização, estando entre elas: a vinculação da Feira a 

outros eventos culturais igualmente destacados no cenário cultural sul-rio-

grandense; as muitas formas de patrocínio que lhe dão sustentação; a 

interconexão dos espaços midiáticos, que ampliam o espectro de atividades 

de entretenimento e diversão para o público participante; a presença de 

celebridades, não apenas vinculadas à literatura, mas também à política e à 

religião, além de artistas televisivos famosos. Vale também reafirmar a 

importância que os ambientes virtuais de interação, que dinamizam a 

propagação de imagens e conteúdos em espaços multimídia, redes sociais, 

sites de compartilhamentos de vídeos e fotos, e também aplicativos 

disponibilizados para aparelhos móveis, têm nessa espetacularização. Foi 

isso que pretendi registrar, descrever e comentar ao longo deste capítulo.  

No próximo capítulo, concentro-me em outro ponto onde apoiei meu 

estudo – o papel da Feira na constituição de identidade cultural sul-rio-

grandense. Busco mostrar, valendo-me dos encartes Caderno da Feira, como 

são constituídos e reiterados certos clichês no que se diz sobre a Feira, os 

quais ora apelam para uma estereotipada forma de pensar caracterizada 

como gauchismo, ora buscam inserir a cultura sul-rio-grandense em outras 

formas de representações, tal como de pertencimento à latino-

americanidade.



214 

 

 

CAPÍTULO 6 – A FEIRA DO LIVRO E A CULTURA SUL-RIO-
GRANDENSE: IDENTIDADES REGIONAIS NAS LENTES DO ENCARTE 

CADERNO DA FEIRA DO JORNAL ZH 

 
 

À medida que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

– ao menos temporariamente (HALL, 2005, p. 13). 

 

É partindo dessas palavras de Hall (2005), registradas em uma de 

suas importantes produções para o campo dos Estudos Culturais – A 

identidade cultural na pós-modernidade (2005) –, que busco incursionar por 

entendimentos sobre cultura, identidade e regionalidade, aspectos 

implicados neste segundo eixo analítico da tese.   

Para Hall (2005), as tradições são inventadas em “um conjunto de 

práticas, de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos 

valores e normas de comportamento através da repetição, a qual, 

automaticamente, implica continuidade com um passado histórico 

adequado” (HALL, 2005, p. 54). Entende-se que tais ações sustentam 

práticas e discursos que constituem redes de significação, permitindo a 

construção de um sentimento de pertencimento, seja para um grupo étnico-

racial, seja para o estabelecimento de uma ideia de nação, seja, ainda, para 

a configuração grupos de sujeitos que partilham outras particularidades, 

relacionadas a gênero, geração, etc. Entende-se também que tais ações 

promovem amarras ou enlaces entre a história e a identidade, de modo a 

unir, em torno de uma origem comum localizada no passado, grupos de 

sujeitos que vivem no presente. Enfim, nessa abordagem, toma-se “a história 

como o lugar da produção da memória, como discurso da reminiscência e do 

reconhecimento” (ALBUQUERQUE Jr., 2001, p.79). É em função disso que, 

em determinados contextos sociais, o passado costuma ser referido como 

glorioso, sendo cultuado por intermédio de formalizações e ritualizações que, 
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pela imposição da repetição, remetem a narrativas que acentuam e buscam 

restaurar identidades que ficaram no passado. 

Refletindo um pouco mais acerca de marcadores que nos remetem a 

uma dimensão de “origem”, de “história fundacional”, de “passado comum” e 

de “tradição”, penso ser importante explorar o modo como Hall (2005) 

destaca serem procedidos os processos de construção identitária, 

notadamente das chamadas identidades nacionais. Isso porque muito de 

seus argumentos me conduzem a refletir sobre como se dá a composição de 

identidades regionais, que, no caso do estudo focalizado nesta investigação, 

dizem respeito a uma pretensa identidade “gaúcha”.  

Hall (2005) dá destaque para como as chamadas narrativas de nação, 

ou de Estado, “fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, 

cenários, eventos históricos, símbolos e rituais nacionais, que simbolizam ou 

representam as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os 

desastres que dão sentido à nação” (p. 52, grifos do autor). Tal entendimento 

remete à compreensão de que as identidades nacionais ou regionais são 

engendradas por várias narrativas, histórias e mitos que são 

recorrentemente contados em diversas instâncias da cultura. Desse modo, 

os membros de um determinado grupo passam a partilhar compreensões 

mais ou menos unificadas de nação, região, etc. Nessa direção, Freitas 

(2007) remete-nos à “figura emblemática do gaúcho, tornada símbolo dos 

habitantes do Rio Grande do Sul” (p. 52). A autora (ibid.) registra um 

conjunto de representações que configuram essa figura mítica, as quais têm 

circulado em diversos artefatos (livros didáticos, propagandas, pinturas, 

filmes, fotografias, revistas, etc.), assinalando recorrências que cristalizaram 

determinadas características e passaram a apontá-las como próprias e 

peculiares a esses sujeitos. 

Dentre essas representações mais significativas destacadas por Freitas 

(2007), estão:  

[o gaúcho] conserva hábitos como ser laçador e domador, gosta 
de divertir-se com carreiras de cancha reta, ir a bailes, tocar 
gaita e violão, contar causos, trovar e repetir quadrinhas, toma 
sempre o chimarrão e come churrasco. Continua olhando os 
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campos com o mesmo encantamento, tem amor pela terra e 
pelos animais (p. 54).  

A essas características que posicionam os gaúchos recorrentemente 

como vinculados ao campo e à estância, tendo o cavalo como importante 

companheiro, podem ser somados um peculiar modo de vestir – as pilchas, 

que para homens incluem botas, bombachas, lenço e chapéu e para as 

mulheres são os vestidos de prenda – e a apreciação de músicas nativistas, 

cancioneiros e declamações em forma de trovas. Enfim, um “gaúcho” 

autêntico deve preservar as tradições mais “puras” de um passado que 

abrigaria tais práticas. Assim, quando são selecionados certos 

comportamentos, destacadas certas ações e valorizadas algumas práticas 

sociais em detrimento de outras, os artefatos culturais colaboram para que 

determinados significados sejam instituídos. No caso da representação de 

uma identidade gaúcha, todos esses “elementos” fazem apelos para a 

consagração de um particular modo de ser gaúcho, pretensamente 

hegemônico e extensivo a todos os habitantes do Rio Grande do Sul. 

Seguindo na intenção de demarcar que as identidades são forjadas e 

instituem formas de identificação engendradas a partir de um conjunto de 

elementos, é importante referir, mais uma vez, as considerações feitas por 

Albuquerque Jr. (2011) relativamente à constituição da Região Nordeste e à 

configuração de uma identidade nordestina. Para Albuquerque Jr. (2011), 

A visibilidade e a dizibilidade da Região Nordeste, como de 

qualquer espaço, são compostas também de produtos da 
imaginação, a que se atribuem realidade. Compõem-se de fatos 
que, uma vez vistos, escutados, contados e lidos, são fixados, 
repetem-se, impõem-se como verdade, tomam consistência, 
criam raízes. São fatos, personagens, imagens, textos, que se 
tornam arquetípicos, mitológicos, que parecem boiar para além 
ou aquém da história, que, no entanto, possuem uma 
positividade, ao se encarnarem em práticas, em instituições, 
em subjetividades sociais (p. 217 grifos do autor). 

 

A mensagem de que trata esse pequeno excerto lida com reflexões 

pautadas em uma pesquisa arqueológica e genealógica foucaultiana; 

enfatizam-se discursos que deram visibilidade e que tornaram dizível, no 

Brasil, a Região Nordeste, promovendo a desconstrução de identidades 

anteriormente atribuídas a essa região. Como destaca o autor (ibid.), “o 
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Nordeste é tomado, neste texto, como invenção, pela repetição regular de 

determinados enunciados, que são tidos como definidores do caráter da 

região e de seu povo, que falam de sua verdade mais interior” 

(ALBUQUERQUE Jr., 2011p. 35).  

Em sua obra, o autor argumenta que o surgimento do Nordeste, 

enquanto noção discursiva e imagética regional, teria ocorrido na primeira 

década do século XX, com o desenvolvimento da Modernidade e a circulação 

de certos discursos interessados sobre ele. O autor demonstra que a 

produção cultural e a própria construção de um entendimento conceitual 

para a região não podem ser explicados apenas pela perspectiva econômica 

ou política, estando associadas a um percurso histórico trilhado ao longo de 

muitas décadas. Ele toma alguns discursos que constituem historicamente 

um entendimento da Região Nordeste e que conformam um sentido mais 

regionalista a partir de imagens, ícones, signos, temas apresentados em 

recorrência em diferentes artefatos e espaços sociais. As principais 

representações imagético-discursivas acerca do Nordeste gravitam, conforme 

o autor, em torno da seca, do cangaço, do messianismo e do coronelismo. 

Albuquerque Jr. também analisa produções artísticas e culturais sobre o 

Nordeste, no século passado, configurando a região como um “espaço de 

saudade” ou como um local de passado idílico cuja transformação era 

realizada pela bandeira da modernidade, com sua paisagem urbano-

industrial, que promoveu sua “desterritorialização”, na direção de criar 

novos territórios existenciais e sociais. Ele (ibid.) examina, ainda, o que 

chamou de “territórios da revolta” ao atentar para a produção artística e 

literária a partir da década de 30, ressaltando como esta andou na 

contramão das imagens e enunciados consagrados pela leitura mais 

conservadora e tradicionalista, debruçando-se sobre representações que 

visavam a denunciar a miséria e a injustiça social afetas às camadas 

populares dessa região. 

Albuquerque Jr. (2011) promove a desconstrução da região, voltando-

se para referenciais que se propõem a desnaturalizar entendimentos fixados, 

a problematizar a sua invenção e a buscar a sua historicidade no campo das 
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práticas e discursos. Na composição de suas análises, o autor valeu-se de 

uma variada gama de produções, envolvendo discursos acadêmicos, 

publicações de artigos jornalísticos relacionados à esfera cultural, produções 

literárias e poéticas – de romancistas e poetas nordestinos e não-

nordestinos–, músicas, produções fílmicas e teatrais e obras de arte com 

enfoque no Nordeste e suas peculiaridades. Pode-se afirmar que ele circulou 

por uma complexa rede de relações que permeiam as esferas culturais e 

sociais. 

Valho-me de seus estudos para ressaltar como, a partir de um 

determinado contexto histórico, torna-se possível organizar entendimentos 

sobre uma determinada identidade – no caso deste estudo, a construção de 

uma identidade cultural gaúcha. Interessa-me, especificamente, 

compreender como o jornal ZH investe na constituição de identidades 

regionais ao divulgar a Feira do Livro. Cabe indicar que uma das estratégias 

mais recorrentemente utilizadas incluiu o uso de certos clichês ligados ao 

gauchismo, tais como os que dão destaque aos hábitos acima apontados – a 

vida no campo, o chimarrão, o uso de bombacha, lenço, chapéu e bota –, 

bem como o emprego de certas expressões, entre elas: “Açorianos na Praça”, 

“Raízes da Feira”, “Meu RS: Paixão além do consagrado”, “Tradição na Praça: 

matraca, payada e Paixão”, “Época de viver um romance com a capital dos 

gaúchos”, “Guaiaca cheia de histórias”, “Razões às pampas para ler”, “Os 

guris de Livramento”, “Gauchada”. Tudo isso denota a valorização atribuída 

ao lugar e o apego às “tradições” na referência a esse evento cultural. 

 Assim, neste capítulo, abordo como, em determinadas colunas, 

seções, matérias de capa, reportagens, imagens, manchetes e notas 

informativas contidas no encarte Caderno da Feira, são consolidadas certas 

formas de definir uma identidade gaúcha para a Feira, identidade essa que 

congregaria distintas maneiras de posicionar-se e constituir-se como 

pertencente à cultura sul-rio-grandense, expressas por meio desse evento 

regional. Nas seções que compõem este capítulo, centro-me na análise de 

representações contidas na figura do patrono da Feira, que estou 

considerando como um dos elementos que conferem peculiaridade regional a 

esse evento.  
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6.1 A Figura do Patrono – algumas representações 

 

Refletindo um pouco mais sobre a figura do patrono da Feira do Livro 

de Porto Alegre, vale referir que, no Capítulo 2 desta tese, no qual retomo 

aspectos da história desse evento cultural, relatei brevemente como o 

processo de escolha do patrono foi sendo modificado ao longo dos últimos 

anos. No entanto, ao fazer uma análise mais minuciosa do evento, detendo-

me nos materiais/registros de um conjunto de edições, observei que uma 

das principais alterações ocorridas nesse processo se refere a ter essa 

escolha deixado de ser uma homenagem póstuma, passando o patrono a ser 

um autor/escritor local homenageado em vida (ver anexo VIII). O patrono 

deixa de ter um papel “figurativo”, e lhe é atribuído um papel ativo de 

divulgação e mobilização para o evento. Assim, nos dias de hoje, cabe ao 

patrono: participar da cerimônia oficial de abertura da Feira do Livro, 

proferindo o discurso que marca o início das atividades; circular diariamente 

pelos espaços da Feira durante os turnos de atividades, conversando com o 

público, autoridades e representantes do setor livreiro; participar das 

sessões de lançamento de livros, tanto de suas próprias obras, quanto das 

dos demais autores/escritores; fazer a mediação em encontros, palestras, 

debates, entrevistas e bate-papos dos quais participem convidados locais ou 

internacionais; apresentar-se em distintos espaços da mídia (rádio, TV, 

jornal) para divulgar o evento; participar da cerimônia de entrega do Prêmio 

Fato Literário aos vencedores e da solenidade de encerramento. 

 No contexto cultural de Porto Alegre, a indicação para disputar o 

patronato da Feira do Livro implica ser elevado à categoria de (e estar no rol 

de) autor destacado no meio literário gaúcho, uma vez que essa escolha 

envolve passar pelo crivo de distintas instâncias e autoridades, entre essas, 

a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) e figuras de destaque da 

comunidade cultural – reitores de universidades públicas e privadas da 

região e diretores de faculdades –, além de patrocinadores e titulares de 

entidades culturais e sociais envolvidas com o livro sediadas no Estado. Ser 

escolhido patrono envolve, portanto, prestígio e distinção.   
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Como já indiquei, a lista de homenageados, até o ano de 1983, quando 

ocorreu a 29ª edição da Feira do Livro, era integrada por figuras ilustres já 

falecidas. O propósito da indicação era reverenciar personalidades de 

destaque, preferencialmente nascidas no Rio Grande do Sul. Entre os 

escolhidos, estavam autores com publicações em distintas modalidades 

literárias (poetisas, contistas, romancistas, ensaístas, cronistas e tradutores) 

que tivessem expressiva representatividade para o cenário artístico-cultural 

rio-grandense, sendo indicativo dessa representatividade já terem sido 

agraciados com premiações ou titulações. Assim, o patrono era escolhido a 

partir de um conceito de “mérito” ou de contribuição para a sociedade, 

especialmente local, que fosse atribuído à sua obra, situação que, como 

também já disse anteriormente, foi alterada a partir de 1984, quando a 

atribuição do patrono passou a ser a de divulgar e mobilizar a participação 

no evento. Manteve-se, no entanto, a exigência de que os indicados fossem 

personalidades nascidas no Rio Grande do Sul. 

Ao deter-me na listagem dos patronos homenageados em vida, 

constatei haver, entre os indicados, acadêmicos eruditos, entre os quais há 

escritores de crônicas, jornalistas, poetas, autores de contos e pesquisadores 

folcloristas. É importante apontar que as escritoras mulheres ainda figuram 

em proporções menores como patronas. Porém, segundo me pareceu, as 

indicações não seguem uma tendência única, mesmo que o critério maior 

seja pertencer à cultura local.  

 Partindo das considerações expostas, e de acordo com a teorização 

assumida, passo a apresentar, a partir do encarte, como a figura do patrono 

tem sido alinhada a uma pretendida identidade cultural sul-rio-grandense. 

Decorrem da escolha do patrono pelo menos dois efeitos importantes: 

primeiramente, em função da sua presença física nas dependências da Feira 

e das várias ações que acontecem em torno dele, tanto ele quanto a sua obra 

passam a ser amplamente comentados e discutidos; segundo, ao ampliarem-

se as possibilidades de diversificação dos públicos que têm acesso às obras 

do patrono, estas passam a ter um papel mais marcante na configuração de 

representações identitárias; ou seja, ao ganhar projeção no cenário literário, 
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a figura do patrono e a sua obra passam a representar (e a configurar) a 

cultura sul-rio-grandense em função do destaque que lhes foi atribuído na 

Feira. Além disso, é possível dizer que a Feira como um todo passa a 

representar alguns dos modos como o povo gaúcho lida com a cultura – 

valoriza-a de muitas formas, a partir de uma especial atenção dada ao livro e 

à literatura. 

Olhando para as edições que reuni para constituir meu material 

empírico e pensando sobre a representatividade atribuída à figura do 

patrono, cabe apontar algumas expressões usadas nos artigos do encarte 

para referir-se aos patronos. Entre elas, estão: “símbolo vivo da literatura” 

(utilizada para saudar o patrono Frei Rovílio Costa na edição de 02/11/2005 

do encarte); “vencedor do grande prêmio” (utilizada para saudar o patrono 

Paixão Côrtes na edição de 10/11/2010 do encarte); “grande estrela na 

praça” (utilizada para saudar o patrono Luís Augusto Fischer na edição de 

01/11/2013 do encarte). Assim, para os autores locais, ser patrono da Feira 

tornou-se um importante título a ser conquistado, por todas as razões que já 

elenquei.  

 Uma das representações assinaladas nas edições que examinei do 

encarte diz respeito à celebração de uma matriz europeia que constituiria a 

identidade sul-rio-grandense, marcada na valorização e idealização do 

processo migratório. Na edição de 2005, por exemplo, quando o patrono foi o 

professor universitário e pesquisador Frei Rovílio Costa, o papel da imigração 

na constituição do povo sul-rio-grandense foi destacado, pois as produções 

literárias e investigações por ele conduzidas no campo historiográfico 

focalizavam as comemorações do Centenário de Imigração Italiana no Rio 

Grande do Sul, ocorrido em 1975, período marcado pela produção de 

inúmeros livretos, livros, autobiografias, grande parte delas contendo 

memórias pessoais e familiares, bem como a história de localidades e 

genealogias, depoimentos de sagas familiares, registros de “tradições”, além 

de receitas de culinária típicas, notícias sobre celebrações religiosas, assim 

como devoções a santos, cânticos, provérbios, rituais festivos, etc. Tais 

escritos atuam, como venho argumentando, na reinvenção desses sujeitos, 
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que no caso são imigrantes italianos, e de seu papel na constituição 

“positiva” que tiveram na configuração da cultura sul-rio-grandense. Como 

indiquei anteriormente, a cada edição, a Feira homenageia um país, tendo 

sido a Itália o país homenageado no ano do patronato de Rovílio Costa.     

 No contexto do cenário regional, a produção escrita de Costa 

desempenhou importante papel na visibilização de determinados ethos e 

modos de vida que passaram a caracterizar os imigrantes europeus que 

migraram para o Brasil no século XIX, alojando-se em grande número na 

região da Serra Gaúcha. Esses imigrantes também passaram a atuar no 

fortalecimento e ampliação de um sentimento de pertencimento a uma 

cultura que teria uma origem comum na Itália. Tal cultura integraria as 

identidades forjadas ao longo da história do Rio Grande do Sul, constituindo 

alguns dos modos de pertencer à região sul-rio-grandense. 

 Além de a escolha considerar a representatividade da produção 

literária do candidato a patrono no cenário local, nessa edição da Feira 

(2005), outros aspectos ganharam centralidade, estando entre eles, como 

mencionei, a comemoração dos 130 anos da constituição das primeiras 

colônias italianas no Rio Grande do Sul. Segundo o que foi publicado no 

encarte em 28/10/2005, foi significativa a presença na Feira dos 

intelectuais/escritores italianos Antonio Negri, Ermano Cavazzoni e 

Giuseppe Cocco. Além disso, o cônsul-geral da Itália, na época, Mário 

Panaro, promoveu o lançamento de livros, entre os quais, Colona é a Nona – 

A história da imigração italiana contada por uma avó, de Lydia Gabellini, e 

130 Anos de Cultura Italiana no RS, obra patrocinada e organizada pela 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul75, da qual participaram autores 

daquele local que se dedicam à temática da imigração italiana, como José 

                                                           
75 Vale referir que tanto a colonização italiana quanto a alemã no Rio Grande do Sul fizeram 

parte de um projeto econômico e político do governo imperial brasileiro com interesses 

múltiplos, no final do século XIX e início do século XX, que estimulou a vinda desses 

imigrantes para o Brasil. Os colonizadores italianos fixaram-se especialmente na região da 
Serra Gaúcha, formando núcleos de povoados que ficaram conhecidos como colônias de 

imigração. A cidade de Caxias do Sul juntamente com Bento Gonçalves e Garibaldi – 

inicialmente eram conhecidas, respectivamente, como colônias de Caxias, Dona Isabel e 

Conde d'Eu. Dentre elas, Caxias tornou-se uma das mais expressivas, em razão da 

localização geográfica, do potencial econômico desenvolvido e do número de imigrantes 

italianos recebidos.   
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Clemente Pozenato, Armindo Trevisan, João Carlos Tedesco e o próprio 

patrono, Frei Rovílio Costa. Ainda no ambiente da Feira, foram concedidas 

premiações para escolas do estado que participaram de concurso que 

escolheu os melhores textos e projetos que focalizassem temas como a 

influência da língua e cultura italianas na cultura brasileira. Também foram 

realizados seminários e entrevistas para esclarecimento do papel dos 

imigrantes no desenvolvimento econômico e cultural do estado e das 

dinâmicas linguísticas e identitárias que caracterizam os imigrantes e seus 

descendentes na configuração do próprio Rio Grande do Sul. 

 Listo também aspectos trazidos em matéria do encarte de 

31/10/2005, que menciona a ocorrência de ciclos de exibições 

cinematográficas reunindo produções do cinema italiano, com alguns desses 

filmes apontando a valorização da cultura e da leitura76. No mesmo encarte, 

foi divulgada a mostra fotográfica intitulada De Pioneiros a Cidadãos: 

imagens da imigração italiana no RS (1875-1960), que reuniu em torno de 65 

painéis com imagens ilustrativas dos primeiros 90 anos de história da 

imigração italiana no Rio Grande do Sul. Essa Feira também sediou a Casa 

Itália, um espaço que abrigou uma réplica de uma casa com traços 

arquitetônicos coloniais típicos da colonização italiana, onde foram 

promovidas exposições e outros encontros e atividades culturais.  

 Todas essas ações, voltadas a marcar a presença dos imigrantes 

italianos no estado, foram divulgadas no encarte privilegiando e 

consolidando narrativas positivas sobre esse movimento migratório. Entre os 

os adjetivos mais expressivos que figuraram em manchetes, legendas, 

reportagens, títulos e notas do encarte, saliento os seguintes: “pioneiros” 

(ZH, 31/10/2005), “desbravadores” (ZH, 31/10/2005), “precursores” (ZH, 

2/11/2005), “sagazes” (ZH, 10/11/2005). 

Penso ser oportuno considerar que esse modo de constituir formas de 

pertencer ao Rio Grande do Sul simboliza uma ruptura com a matriz 

                                                           
76 São alguns exemplos de produções cinematográficas exibidas nessa série de ciclos de 
filmes italianos: Agata e La tempesta (Ágata e a Tempestade), do diretor Silvio Soldini, 2004; 

Il postino (O carteiro e o poeta), do diretor Michael Radford, 1994; L'armata Brancaleone (O 

Incrível Exército de Brancaleone), do diretor Mario Monicelli, 1966; e La finestra di fronte (A 

janela da frente), do diretor Ferzan Ozpetek, 2004.  
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hegemônica da figura do gaúcho e de seus aspectos identitários, indicando 

haver outras possibilidades de pertencer ao estado, que não estão ligadas ao 

chamado gauchismo. Há, portanto, para além da consagração da figura do 

gaúcho campeiro como representativo da “real” identidade sul-rio-grandense, 

outras representações, instituídas em discursos que cultuam, por exemplo, 

as imigrações e os efeitos “positivos” que elas teriam trazido à população do 

Rio Grande do Sul – a herança de um espírito trabalhador e competente que 

impregnaria as suas ações e as de seus descendentes.   

 Já nas edições de 2010 e 2012, a figura do patrono correspondeu à 

imagem identitária sustentada pelo gauchismo. Na primeira (2010), o 

patrono foi um dos “ícones” do movimento tradicionalista no Rio Grande do 

Sul, Paixão Côrtes. Já na segunda, o patrono foi Luiz Coronel, poeta, 

publicitário e compositor também extremamente ligado às questões da 

tradição. Ambos carregam, com distintas proporções, fortes marcas de 

adesão ao movimento tradicionalista gaúcho, sendo suas produções no 

campo literário representadas como “verdadeiras” coletâneas de materiais 

(poemas, canções, sonetos, manuais...) dedicadas às raízes, hábitos e 

costumes associados aos valores ligados à tradição regionalista. Além disso, 

os dois patronos dão destaque a terem nascido em cidades situadas na 

região do “pampa gaúcho”. 

 Na edição de 30/10/2010 do encarte Caderno da Feira, por exemplo, 

Paixão Côrtes foi apresentado como sendo um agrônomo, folclorista, 

compositor, radialista e pesquisador da cultura brasileira que se tornou um 

“ícone da cultura gaúcha”, tendo servido, inclusive, de modelo para a 

modelagem da figura que representa o “Laçador”, monumento que leva o 

mesmo nome. Esse monumento, erguido em 1958, localiza-se na “entrada” 

da cidade de Porto Alegre, figurando também como um dos cartões postais 

da cidade.  

 Na mesma matéria, informa-se aos leitores do jornal ter esse patrono 

escrito vários livros sobre a cultura gaúcha, entre eles: Gaúchos de faca na 

bota, Folclore Gaúcho: Festas, Bailes, Música e Religiosidade Rural, Aspectos 

da música e fonografia gaúcha e O Laçador, a história de um símbolo. Além 
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disso, Côrtes desenvolvia atividades de divulgação da sua obra em palestras 

em escolas e participava de piquetes e outras atividades próprias aos 

Centros de Tradições Gaúchas (CTGs)77.  Na mesma reportagem, Paixão 

Cortes é apresentado como:   

[o] responsável pelo renascimento do tradicionalismo, o 
idealizador da Chama Crioula, da Ronda Crioula, do Candeeiro 
Crioulo e idealizador das comemorações da Semana 
Farroupilha, em 1947. Publicou uma série de livros, que hoje 
são considerados clássicos da cultura gaúcha, como Manual 
de danças gaúchas (1956), com Barbosa Lessa, e Danças e 
andanças da tradição gaúcha (1975). Em 2006, teve sua obra 
Folclore Gaúcho – Festas, Bailes, Música e Regionalidade Rural 
reeditada pela editora Corag (ZH, 30/10/2010). 

 Nessa matéria do encarte, Côrtes é definido como um legítimo 

representante da cultura gaúcha tradicionalista – um sujeito ligado à vida 

campeira, que pesquisa e divulga manifestações artísticas (dança, baile, 

bailanta, invernadas, saraus, declamações), que usa indumentárias 

características do gaúcho (bombacha, lenço, chapéu, botas) e que assume 

hábitos alimentares peculiares à cultura gaúcha (comer churrasco, tomar 

chimarrão). Assim, o encarte configura esse patrono da Feira como um 

símbolo da cultura gaúcha que assume tradições que dão continuidade 

histórica a certas práticas invocadas para definir “quem são” os legítimos 

gaúchos – os que cultuam as tradições, privilegiando o passado e inventando 

uma memória que seria comum a todos.  

 Refletindo-se sobre essas práticas e elementos simbólicos que dão 

força ao discurso da gauchidade/gauchismo e o reafirmam, observa-se no 

encarte o uso de chamadas, títulos, legendas e anúncios carregados de 

sentidos que remetem ou aludem, forte e constantemente, a uma identidade 

                                                           
77 De acordo com Freitas (2007), o primeiro Centro de Tradições Gaúchas foi criado em 1948 

e recebeu a denominação de CTG 35, em alusão ao ano de deflagração da Revolução 
Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul em 1835. Inicialmente, seus fundadores 

“pretendiam que o centro fosse uma agremiação de, no máximo, trinta e cinco participantes, 

mas depois foi decidido que ela estaria aberta para todos que dela quisessem participar” (p. 

54-55). Entre os principais objetivos estavam: reunir-se para tomar chimarrão e cultuar os 

hábitos do interior como, por exemplo, as charlas dos peões nos galpões das estâncias, a fim 
de recriar os costumes da região da Campanha e das estâncias, os quais os fundadores do 

movimento julgavam ser as “autênticas” tradições gaúchas. Desde então, muitos outros 

centros semelhantes a esse foram constituídos, incorporando-se ainda outras práticas, 

como: danças gauchescas, apresentações musicais nativistas, bailes, invernadas, culinária 

campeira, entre outras ações. Além disso, esses CTGs disseminaram-se tanto no Rio Grande 

do Sul quanto em vários outros estados do Brasil e também em outros países.     
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cultural gaúcha. Assim, fala-se em Tradição na Praça (ZH, 30/10/2010); Os 

guris de Livramento (ZH, 30/10/2010); Meu RS: Paixão além do consagrado 

(ZH, 05/11/2010) ou Razões às pampas para ler (ZH, 09/11/2010) para 

registrar ser esse patrono um ícone do tradicionalismo.  

Apresento, na Figura 47, uma das matérias de capa do encarte, na 

qual outros elementos bem próprios das tradições gaúchas estão igualmente 

representados.    

 

Figura 47 – Reportagem Tradição na Praça: matraca, payada e Paixão, que destaca a 

inserção do patrono da Feira do Livro de 2010, Paixão Côrtes, na cultura tradicionalista 
gaúcha (ZH, 30/10/2010, p. 34) 
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 A imagem que ilustra essa reportagem apresenta, ao fundo, grupos 

folclóricos caracterizados com “pilchas”  na cerimônia oficial de abertura das 

atividades da Feira do Livro de 2010. A matéria registra as apresentações de 

grupos de invernadas das cidades de Tavares e Mostardas e  a substituição 

das tradicionais badaladas de sineta, que marcam o início da Feira, pelo 

toque de uma matraca. A matéria relata também atividades que marcaram o 

início dos trabalhos da Feira:  o hino sul-rio-grandense, a  caminhada 

pelas alamedas até a Praça de Autógrafos e as apresentações de danças 

gauchescas, realizadas pelos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) Chico 

Borges e Patrulha do Rio Grande.  É assim que a reportagem vai marcando o 

gauchismo do patrono, valendo-se da transcrição de comentário feito por 

uma visitante da Feira:  “Olha, filho, aquele ali é o Laçador” (ZH, 

30/10/2010, p. 34), bem como de uma síntese dos propósitos que moveriam 

o patrono: “levar as tradições campeiras que pesquisou ao longo de seis 

décadas para a festa urbana da Feira” (ZH, 30/10/2010, p. 34).  

 Mas essa não é a única reportagem do encarte que salienta o 

gauchismo do patrono: a matéria apresentada na Figura 48, que faz 

referência ao encerramento da Feira de 2010, reproduz inúmeras expressões 

e símbolos associados à cultura do gauchismo. O título dessa reportagem diz 

que Paixão Côrtes utilizou uma “guaiaca cheia de 

histórias” para ministrar uma aula de cultura do mate e da simbologia do 

chimarrão. Nessa atividade, o patrono explicou, com auxílio de integrantes 

do CTG Brazão do Rio Grande, que “mate é a erva e que a palavra chimarrão 

vem do espanhol cimarrón, que significa selvagem, daí o significado 

etimológico da palavra ser ‘bebida selvagem’”. O patrono revelou, 

ainda, alguns códigos associados a essa tradição: “mate com mel significa 

‘quero casar contigo’. Mate com água quente servida pela bomba quer dizer 

‘desapareça da minha frente’”. 
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Figura 48 – Matéria Na Praça com o Patrono, que destaca a última atividade da Feira do 

Livro de 2010 (ZH, 13/11/2010, p. 28) 

 

 Ainda outras situações destacam a presença do tradicionalismo na 

Feira. Dando continuidade às estratégias acionadas pelo jornal para dar 

visibilidade a patronos relacionados com o tradicionalismo e regionalismos 

locais, em 2012, o homenageado foi Luiz Coronel. Embora não use a 

indumentária tida como típica do gauchismo – a pilcha –, o escritor assume 

outros estereótipos que remetem à figura do gaúcho e a elementos 
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associados ao tradicionalismo/gauchismo. Na matéria apresentada em 

30/10/2012, reproduzida na Figura 49, na qual se destaca a sessão de 

autógrafos da mais recente obra de poesias do autor, nomeada A Esperança 

e o Desalento: Poesia Social, Coronel foi apresentado como “natural de Bagé”, 

formado em Direito e Ciências Sociais pela UFRGS e Membro da Academia 

Rio-Grandense de Letras. Foram também apresentados os números 

que  contabilizam as suas publicações: 52 livros, com destaque para a 

poesia universal e regional de causos gaúchos. Assim, não só se enfatiza a 

produtividade literária do patrono, mas reafirma-se ser ele “nativo” de uma 

das regiões campeiras, apesar de não usar pilchas: portanto, ele representa 

um gaúcho sem sombra de dúvidas.  

 

Figura 49 – Matéria incluída na seção Dia do Patrono, do encarte Caderno da Feira, com 

indicações de leituras pelo patrono, Luiz Coronel (ZH, 30/10/2012, p. 3) 

 Ainda marcando o tradicionalismo na Feira, o encarte colocou em 

evidência títulos de crônicas, colunas e reportagens, associando 

acontecimentos ou personalidades que estiveram na Feira do Livro a títulos 

de obras que buscam valorizar o tradicionalismo no cenário local. Entre 

estas, podem ser mencionadas: Um escritor quase gaúcho (ZH, 30/10/2012), 
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O escritor da Fronteira e o Poeta da cidade (ZH, 31/10/2012, p. 3), Literatura 

do Cone Sul (ZH, 2/11/2012, p. 2), Açorianos na Feira (ZH, 2/11/2012, p. 4), 

Dia do Rio Grande do Sul e de Simões Lopes Neto (ZH, 5/11/2012, p. 2), 

Gauchada (ZH, 06/11/2012), Até onde vai esse Guri? (ZH, 9/11/2012, p. 2). 

De certa forma, todas as manchetes, crônicas e reportagens destacadas 

nessa edição do encarte continham questões alusivas a personalidades ou 

produções literárias representativas do Rio Grande do Sul: algumas 

focalizavam destaques conferidos a autores gaúchos consagrados por meio 

de indicações ou premiações já recebidas, enquanto outras versavam sobre 

“grandes obras” recentemente reeditadas por editoras locais. Como foi 

apontado no encarte publicado em 09/11, na edição de 2014 da 

Feira, novamente o patrono da edição de 2012, Luiz Coronel, foi mencionado 

por ter adaptado para o público infantil78 a obra O Negrinho do Pastoreio, 

cuja versão original é um conto do escritor e jornalista João Simões Lopes 

Neto (1865-1916). A partir de reportagens como as anteriormente 

comentadas, a Feira do Livro pode ser tomada como representativa da 

cultura sul-rio-grandense, expressando-se, muitas vezes, sob a forma de 

gauchismo ou, como foi referido por Silveira (2000), de gauchidade, 

neologismo cunhado para expressar o que seriam as características e 

“qualidades” do gaúcho. 

 Nesse sentido, a Feira do Livro opera como uma das muitas instâncias 

em que se inventa uma identidade tanto para o gaúcho quanto para os 

sujeitos sul-rio-grandenses, de um modo geral, na medida em que nela e em 

torno dela se cunham e se colocam em circulação discursos que têm efeitos 

constitutivos/revitalizantes sobre práticas, tradições e estéticas ancoradas 

em representações e estereótipos bem peculiares. Nas reportagens 

comentadas a partir do encarte, ressoam ora pistas de um regionalismo que 

faz apelos ao gauchismo para identificar o evento Feira do Livro como 

peculiar e representativo do Rio Grande do Sul, ora registram-se outras 

dimensões da regionalidade colocadas em destaque nos espaços da Feira, 

                                                           
78 Sob o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Grupo Zaffari, com apoio de 

distribuição da empresa de transportes públicos Carris. 
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ambas repercutindo no encarte e em outras produções midiáticas que dela 

se ocupam. 

 Assim, agora cabe abordar como, em algumas edições da Feira, o que 

está destacado é o apego que os sul-rio-grandenses teriam aos bens 

culturais e às artes, estando esse discurso associado à valorização de uma 

dimensão mais urbana da cidade de Porto Alegre. Nessa direção, a figura do 

patrono também tem importância, pois a partir dele se definem outros 

modos de perceber a cultura sul-rio-grandense. Na edição de 2011, coube a 

uma das poucas mulheres a receberem o título de patrona da Feira do Livro, 

a escritora e professora universitária Jane Tutikian, desempenhar essa 

função. Já na edição de 2013, esse papel foi desincumbido pelo professor 

universitário Luís Augusto Fischer. Esses dois patronos, além de professores 

de literatura na UFRGS, são críticos literários e autores de inúmeros textos e 

livros que circulam no cenário cultural gaúcho, centrando-se suas 

produções em temas como: estudos literários, culturais e linguísticos 

concernentes às áreas lusofônicas não-brasileiras, identidade e história. Sua 

escolha como patronos acena para abordagens mais multiculturalistas 

imprimidas ao evento. 

 Uma das características acentuadas na edição da Feira que teve Jane 

Tutikian (2011) como patrona foi a introdução dos dias temáticos, nos quais 

ganhavam especial atenção temas relativos a raça, etnia, gênero, 

sexualidade, deficiência, cultura e religião. Na mesma edição, o próprio 

slogan contido nos materiais de divulgação da Feira fazia referência às 

muitas possibilidades que o evento sugere, anunciando que Cada um vem 

por um motivo. Descubra o seu. Descubra a sua feira. O encarte veiculou 

reportagens, matérias e manchetes da Feira, posicionando-a como um 

evento cultural amplo que necessita ter seus meandros explorados e ter suas 

possibilidades rastreadas para que cada um dos visitantes nela encontre 

aquilo que efetivamente lhe interessa (ZH, 2/11/2011). Essas são algumas 

das muitas considerações das quais me valho para ressaltar ser a Feira do 

Livro de Porto Alegre um interessante evento cultural contemporâneo, no 
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qual se tornou possível mobilizar a diversidade cultural e suas inúmeras 

formas de inter-relações. 

 Um elemento bastante marcante nessa edição de 2011 foi a presença 

feminina no espaço da Feira. A seguir, examino como isso foi noticiado nas 

páginas do encarte. Muitas foram as reportagens que salientaram a presença 

e a participação da patrona no evento. 

 Em matéria publicada em 8/11/2011 (Figura 50), intitulada 

Superpoderosas: Feira com F. de feminino, a ênfase recaiu sobre a valorização 

de três importantes formas de participação e presença de mulheres no 

“comando de um dos maiores eventos literários”, sendo elas: a própria 

patrona eleita após um período de 15 anos sem uma mulher à frente do 

patronato do evento; a coordenadora da Área Infantil e Juvenil; e a 

responsável executiva pela programação da Área Geral e pelo setor de 

informações. A matéria registra que, dentre as principais atribuições da 

organizadora e da executiva na Feira, constam: “organizar a agenda de 

escritores, coordenar as equipes que recebem os autores convidados, 

agendar visitas de escolas, resolver questões de horários. E, claro, chegar ao 

melhor acordo com as atividades da patrona”. É interessante observar que, 

mesmo que algumas de suas funções, na maioria das vezes, sejam 

desempenhadas por homens, quer seja em tomadas de decisão ou nos 

bastidores de execução de um evento desse porte, às mulheres cabe o papel 

de serem exemplares e “cuidadosas” (ZH, 8/11/2011). 
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Figura 50 – Matéria Superpoderosas: Feira com F. de feminino, demarcando a presença de 

mulheres na organização do evento (ZH, 8/11/2011) 

 

 Em outra passagem do encarte, do dia 13/11/2011, são referidos os 

30 anos de carreira literária da patrona. Além disso, ela é apresentada como 

“professora, diretora do Instituto de Letras da UFRGS, autora de mais de 

dezesseis volumes – oito deles infanto-juvenis – que surpreendem pela 

originalidade de estilo, pela delicadeza, sua vocação para valorizar o senso de 

humanidade, com tratamento delicado e elegante da patrona” (ZH, 

13/11/2011). Os adjetivos empregados para qualificar a patrona evocam 

atributos usualmente usados para marcar o feminino, estando entre estes a 

afetuosidade, a doçura, a afetividade, a discrição e a fragilidade. O 

entendimento de gênero que estou considerando aqui se refere ao assumido 

por autores pós-estruturalistas que lidam com essa temática, levando em 



234 

 

conta serem as relações de gênero construções históricas, sociais e 

culturais. 

 O conceito de gênero, nessa acepção, considera a importância do uso 

do termo no plural, bem como a necessidade de focalizar-se tal conceito de 

forma relacional. Ou seja, o emprego do termo implica considerar as relações 

de gênero, e não simplesmente gênero, aspecto que conduz a atentar apenas 

para o masculino ou o feminino. Além disso, uma análise de gênero implica 

levar em conta as diferenças históricas que moldam/constroem as 

representações relativas aos sexos, tal como foi destacado por Louro (1997). 

De acordo com a autora:  

é necessário demonstrar que não são propriamente as 
características sexuais, mas a forma como essas 
características são representadas ou valorizadas, aquilo que se 
diz ou pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que 
é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um 
dado momento histórico (p.21). 

 Como a autora também comentou, “para que se compreenda o lugar e 

as relações procedidas entre homens e mulheres numa sociedade, importa 

observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se 

constituiu sobre seus sexos” (LOURO, 1997, p.21). Nesse sentido, as 

identidades (e entre essas estão as chamadas identidades femininas e 

masculinas) são forjadas em práticas culturais específicas, mesmo que 

entendamos serem essas sempre transitórias, múltiplas e instituídas a partir 

de relações de poder/saber procedidas em práticas representacionais. 

Portanto, as representações de gênero não incluem apenas o biológico, mas, 

como indicou Scott (1995, p. 75), são as construções culturais que 

posicionam homens e mulheres a partir de papéis que lhes são atribuídos 

nas sociedades, decorrendo disso as diferentes formas de ser homem ou 

mulher, bem como de esses sujeitos se relacionarem entre si em diferentes 

contextos sociais. É possível argumentar, assim, haver uma série de perfis e 

de práticas consideradas pertinentes para homens e mulheres (re)produzidas 

em diferenciados artefatos culturais. 

 Posicionamentos historicamente conferidos tanto aos homens quanto 

às mulheres foram sendo produzidos a partir de múltiplos discursos, que 
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configuram a esfera do privado, o espaço doméstico, como o “verdadeiro” 

lugar da mulher; em contrapartida, as construções relacionadas ao espaço 

do “universo” masculino estão imbricadas no espaço público, no “lugar” das 

decisões, e associadas a instâncias de poder. No que diz respeito à 

feminilidade, por exemplo, segundo alguns autores, há uma série de 

características que costumam ser invocadas para demarcá-la, estando entre 

elas a passividade, a doçura, a afetividade, a discrição e a fragilidade.  

 No recorte da reportagem publicada em 15/11/2011, há uma 

referência a ser a patrona “Garota-propaganda” da Feira do Livro (Figura 51), 

ao mesmo tempo em que as imagens conferem centralidade à sua 

participação no evento. A reportagem igualmente destaca os espaços por ela 

ocupados como divulgadora da Feira. Sobre essa função, a reportagem 

registra mais uma das participações da patrona na Feira – “a presença da 

mulher que simboliza a Praça”.  

Não poderia deixar de referir que, além do registro da presença da 

patrona (Jane Tutikian) no evento, ao longo das páginas do Caderno da Feira 

da edição de 2011, se observam acentuadas recorrências à participação do 

feminino em outras instâncias da esfera pública. Em alguns desses 

registros, os indicativos da participação do feminino ressaltam as relevantes 

contribuições que as mulheres têm dado ao cenário literário local e 

internacional, tal como se pode ver nas reportagens que focalizaram a 

presenças no evento das escritoras Lya Luft, Cintia Moscovich, Patrícia Melo, 

Claudia Tajes, Marta Medeiros, Lídia Jorge, Marina Colasanti e Mary Del 

Priore. Nessa mesma edição, outra participação do feminino foi registrada no 

encarte, correspondendo ao exercício público político, mediante o registro da 

presença da então Ministra da Cultura, Ana de Hollanda, que representou a 

presidente do Brasil, Dilma Roussef, na Feira. 
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Figura 51 – Matéria Garota-propaganda, destacando a presença feminina no evento e de 

Jane Tutikian, patrona da Feira do Livro de 2011 (ZH, 15/11/2011, p. 23) 

 Comento, agora, o modo como foram configuradas representações 

mais ampliadas de regionalidade na edição de 2013 da Feira, quando o 

patrono foi Luís Augusto Fischer. Pode-se encontrar em exemplares do 

encarte um conjunto de indicações voltadas à valorização de obras e de 

autores gaúchos já falecidos, reportagens essas que deram visibilidade às 

suas produções. Foi nessa edição da Feira que o encarte passou a 

recomendar obras – mediante seleções feitas especificamente pelo patrono –, 

sendo elas referidas em uma coluna diária, nomeada O patrono indica. Nessa 

coluna, as obras estavam apresentadas a partir de trechos extraídos das 

versões originais, nos quais se destacavam os personagens centrais 

ilustrados de forma caricata ou comentários do patrono, justificando a 

relevância de cada obra.  
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Figura 52 – Reportagem Coletânea de perfis pelo patrono, com destaque para indicações do 

patrono da Feira do Livro de 2013, Luís Augusto Fischer (ZH, 3/11/2013, p. 26) 

 

 Nessa edição da Feira, diariamente, o patrono fez em sua coluna, além 

das indicações de autores, recomendações literárias para mostrar obras e 

autores expressivos para o cenário literário. Nas seleções, o patrono buscou 

dar visibilidade e notoriedade a autores que, segundo ele, teriam 

“importância histórica de intelectuais de expressão”. Ao destacar razões que 

orientaram as seleções, ele complementou: “há breves comentários sobre a 

morte recente de figuras importantes da cultura local, como os poetas 

Oliveira Silveira e Aparício Silva Rillo, ou peças mistas de crítica e biografia 

compostas na tentativa de restabelecer sua relevância (...) e há, de permeio 
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com tudo isso, ensaios que se aproximam de um autor ou personagem de 

um ângulo inusitado que organiza a leitura e a põe em perspectiva” (ZH, 

3/11/2013). Além de suas seletas indicações de obras no encarte, o patrono 

dessa edição foi o incentivador da iniciativa que promoveu a literatura de 

suspense, terror e fantasia – apresentada no Capítulo 5 desta tese – sob a 

forma de oficinas literárias.  

 Ainda focalizando o papel do patrono para representar e ilustrar a 

importância desse evento cultural, cabe referir ser ele recorrentemente 

evocado não apenas para convocar o público a participar do evento, mas 

também para sugerir programações das quais os leitores não devem deixar 

de participar. 

  Nas Figuras 53 e 54, o título da reportagem convida – Esperamos por 

você –, focalizando comentários tecidos em um encontro de ex-patronos da 

Feira, aos quais se somaram os comentários de patronos que não puderam 

estar presentes, mas que enviaram depoimentos acerca de quais seriam os 

“bons” programas a serem visitados na Feira e de seus compromissos de 

participação no evento. Entre as considerações e indicações feitas, 

figuraram, por exemplo, a participação em sessões de autógrafos com 

lançamentos de livros, acompanhamento de projetos culturais sugeridos 

pelas instituições patrocinadoras do evento, exploração das muitas 

possibilidades ofertadas pela programação, visita às bancas universitárias e 

de órgãos governamentais para aquisição de obras não negociadas em 

editoras comerciais e participação em atividades realizadas com a presença 

de autores/escritores estrangeiros. Enfim, esses patronos recomendaram 

que os públicos buscassem desfrutar da aproximação entre o livro, o leitor e 

o escritor, o que o espaço da Feira proporciona a cada edição do evento.  
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Figuras 53 e 54 – Reportagem Esperamos por você, na qual ex-patronos da Feira do Livro 

deixam convites e sugestões de programações para a população participar durante o evento 
(ZH, 28/10/2011, p. 4 e 5) 
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Ao encerrar esta seção, parece-me ser possível afirmar, mais uma vez, 

que a Feira do Livro é muito mais do que um espaço de comercialização de 

livros; ela se configura como um peculiar evento cultural em que são 

acionadas variadas estratégias, atuando na configuração de representações 

que passam a caracterizar a cultura regional sul-rio-grandense. Isso se faz 

predominantemente em um espaço público e a céu aberto, oportunizando 

aos públicos e demais participantes experiências que passam bem além da 

apresentação e comercialização dos livros. 

O encarte de ZH, por sua vez, surgiu em decorrência da ampliação que 

o evento teve ao longo desses 61 anos. Em relação a ele, considero que o 

encarte opera divulgando, mas igualmente constituindo/(re)inventando a 

Feira. Ele atua também ensinando aos seus/suas leitore(a)s o que vale a 

pena ser visto, comprado, apreciado e até mesmo saboreado nos múltiplos 

espaços que a Feira oferece, em aproximadamente 15 dias em que se 

desenrola. Enfim, por tudo que venho indicando, a Feira do Livro configura-

se como um evento cultural marcante para os sul-rio-grandenses. A ela 

acorre o público, mas também as grandes empresas, as instituições 

bancárias e os muitos órgãos de comunicação que lá se instalam e de lá 

transmitem sua programação durante a Feira.  

A Feira não é somente um espetáculo no qual o protagonista é o livro. 

Cada vez mais intensamente, ela se transforma em um espetáculo da cultura 

sul-rio-grandense, seja ela a chamada cultura gauchesca, sejam as outras 

dimensões que a cultura sul-rio-grandense assume na literatura, por certo, 

mas também nas artes e até mesmo na propaganda. Esta se (re)cria para 

dar-lhe destaque e promover os autores, os patrocinadores, os financiadores 

desse evento que, como já mencionado, foi oficialmente integrado ao 

Patrimônio Histórico Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

6. 2. Marcando a presença de escritores/autores regionais  

 

Inicio esta seção afirmando, mais uma vez, que A Feira do Livro é um 

evento cultural que, a cada ano, tem buscado aproximar-se de um contexto 
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global e estar cada vez mais nele inserido. Em função disso, têm sido 

acentuados os movimentos em direção à internacionalização desse evento, 

que podem ser registrados nas homenagens dedicadas a diferentes países, 

na crescente presença de autores estrangeiros, na concessão de espaços 

para a divulgação de seus livros, nas participações desses autores em 

debates e encontros mediados por autores locais e, ainda, nas 

representações de autoridades (embaixadores, cônsules, ministros ou 

secretários de governo) desses países nos espaços da Feira.   

No entanto, apesar de esse movimento de expansão envolver 

convidados estrangeiros, observa-se que o destaque aos autores gaúchos 

ainda é muito presente nas páginas do encarte. Além de as matérias do 

encarte marcarem fortemente a presença de escritores/autores locais, a 

figura do patrono igualmente serve para a celebração da literatura regional. 

Diante disso, nesta seção, aponto como o encarte reitera formas de 

pertencimento e de valorização de autores locais ao dar-lhes destaque.  

Isso se dá quando as matérias se valem de títulos chamativos, bem 

como de ilustrações contendo imagens dos autores em espaços 

representativos do evento (próximo a monumentos, prédios históricos, 

pórticos de acesso, painéis de divulgação do evento, barracas), ou ao 

apresentá-los circulando pela Feira. Além disso, muitas vezes, as matérias 

do encarte apresentam excertos das obras desses autores, comentando-as e 

dando destaque através da divulgação de dias e horários em que os autores 

apresentados estarão presentes em atividades do evento. Outra forma de 

destacá-los é salientar a relação das obras desses autores com a cidade ou 

região do estado à qual pertencem, enfatizando-se também as abordagens 

centrais de suas produções literárias e enumerando as premiações por eles 

já recebidas. Essas se configuram como formas bastante eficientes de 

conceder-lhes reconhecimento e notoriedade no cenário literário local. 
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Figura 55 – Seção Programação do encarte Caderno da Feira, com destaque para sessão de 
autógrafos tendo como convidado o escritor gaúcho Carlos Urbim (ZH, 2/11/2005, p. 4) 

 

 A Figura 55 reproduz matéria publicada no encarte em de 2/11/2005 

e noticia a participação do escritor gaúcho – falecido em fevereiro de 2015 – 

Carlos Urbim, que foi o patrono da Feira em 2009, ou seja, quatro anos após 

a publicação dessa matéria. A manchete registra ter o autor nascido na 

região da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na cidade de 

Santana do Livramento. Na época, ele tinha 57 anos e a matéria registrava já 

ter ele atingido a “marca de 15 títulos infanto-juvenis” e ter uma carreira 

impulsionada pela publicação de O Guri daltônico, obra que teria alavancado 

sua vendagem na Feira de 1984. Devido a essa reconhecida produção 

destinada ao público infantil, o autor registrou sua presença no evento com 

o projeto Autor no Palco, promovido pela Câmara Rio-Grandense do Livro 

(CRL) em parceria com as escolas da rede pública (municipais e estaduais). 

Na reportagem, é também sugerida a leitura de outros “tesouros” produzidos 

pelo autor, os quais poderiam ser mais bem explorados nas sessões em que 

Urbim estaria dialogando e apresentando suas obras ao público. Na mesma 

matéria, foi anunciado o lançamento de Lata de Tesouros, Bolacha Maria e 

Histórias coloradas, em três momentos distintos na Feira do Livro de 2005. 
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Há outras matérias em diferentes edições do encarte Caderno da Feira 

sobre autores gaúchos que igualmente os colocam em destaque. A 

reportagem Doutor Scliar (publicada no encarte em 31/10/2005) focaliza a 

participação do autor Moacir Scliar, apresentado como uma autoridade na 

área da Medicina Social que, além de ser Membro da Academia Brasileira de 

Letras, era professor de Saúde Pública na Fundação Faculdade Federal de 

Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). A matéria aponta que o autor 

“fala de medicina em linguagem acessível”. O poeta em dois momentos 

(matéria publicada no encarte de 1/11/2005) registra a premiação recebida 

pelo poeta Luis de Miranda, nascido em Uruguaiana, que recebeu o Prêmio 

Negrinho do Pastoreio, concedido pela Assembleia Legislativa, pelo Banrisul 

e pela Associação Gaúcha Municipalista. A reportagem também anuncia a 

presença de Miranda em uma das sessões de autógrafos. Diante do ídolo: é 

beijo, é foto é a fila de autógrafos (matéria publicada no encarte de 

4/11/2010) focaliza o escritor e colunista permanente de ZH, David 

Coimbra, nascido em Porto Alegre e graduado em jornalismo, mostrando as 

muitas premiações recebidas por esse autor, entre as quais, estão a que lhe 

foi concedida pela Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI), o Prêmio 

Esso Regional Sul, o Prêmio Açorianos de Literatura, o Prêmio Habitasul de 

Literatura, o Prêmio Direitos Humanos de Reportagem, além do Prêmio Erico 

Veríssimo de Literatura, concedido pela Câmara de Vereadores de Porto 

Alegre. A teoria do conto e a bola (matéria publicada no encarte em 

5/11/2011) registra a tarde de autógrafos em que o escritor e professor 

Charles Kiefer lançou seu então mais recente livro, no qual analisou 

produções de quatro grandes autores de contos. Além disso, na mesma 

reportagem, é informado já ter Kiefer recebido o Prêmio Jabuti e o Prêmio 

Altamente Recomendável para Adolescentes, concedidos pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 1986. O prazer da poesia (matéria 

publicada no encarte em 2/11/2013) comenta a oficina ministrada pelo 

escritor Armindo Trevisan sobre Como tornar a poesia acessível ao grande 

público. O texto da reportagem também dá destaque à carreira desse autor e 

a outras funções por ele desempenhadas – poeta, professor de História da 

Arte e Estética, com doutorado em Filosofia pela Universidade de Fribourg. 
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Horror a clichê (matéria publicada no encarte em 5/11/2013) registra a 

oficina de escrita nomeada Como não escrever, realizada por Cintia 

Moscovich. A matéria destaca ser Moscovich jornalista e mestre em teoria 

literária e ter sido uma das gaúchas que obtiveram o primeiro lugar no 

Concurso de Contos Guimarães Rosa, da Radio France Internationale, no 

ano de 1995, e o troféu Açorianos na modalidade narrativa longa, com a 

obra Duas iguais: manual de amores e equívocos assemelhados, em 1998. A 

reportagem registra também que a escritora foi indicada ao Prêmio Jabuti 

por seu primeiro livro, O reino das cebolas, em 1996.  

É interessante observar como todas as reportagens comentadas dão 

destaque a “histórias de sucesso”, nas quais são referidas produções 

recentes dos autores focalizados, bem como suas relações de pertencimento 

com o Rio Grande do Sul. A partir de tais notícias, configura-se o estado 

como produtor de autores conceituados no cenário literário, na medida em 

que tais autores são descritos como “colecionadores” de muitos prêmios, o 

que lhes permite ocupar um lugar de relevo no panorama literário nacional.  
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Figura 56 – Reportagem Hoje na Praça: Dia de brilho para os escritores gaúchos, da Feira do 

Livro de 2010 (ZH, 2/11/2010, p. 33) 

  

 Na reportagem reproduzida na Figura 56, o próprio título – Dia de 

brilho para os escritores gaúchos – salienta que alguns escritores/autores 

gaúchos tiveram presença marcante nas sessões de autógrafos na Feira de 

2010. Ganharam destaque na reportagem: a obra De Guaxos e de Sombras, 

da escritora e doutora em literatura Joana Bosak, que lida com o papel da 

literatura na formação da identidade gaúcha; o escritor gaúcho Eduardo 

Bueno, popularmente conhecido como “Peninha”, por sua representatividade 

em âmbito nacional, autor de coletâneas que envolvem a História do Brasil 

Colonial e de sua Independência, recontada de forma irreverente e irônica – 

obras tidas como best-sellers em função de sua aceitação, já tendo atingido 
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números como um milhão de exemplares vendidos; e o escritor Charles 

Kiefer por sua indicação ao Prêmio Açorianos de Literatura. Nessa 

reportagem, ressalta-se que, mesmo que o evento reúna um número 

expressivo de escritores brasileiros e de outras nacionalidades, o “brilho” é 

mesmo desses gaúchos.  

O encarte também mostra a presença dos autores locais nas 

dependências do evento, seja interagindo com o público que por lá circula, 

seja estabelecendo diálogos e posando com os frequentadores da Feira. 

Exemplificando melhor essas muitas formas de fazer-se presente na Feira, 

comento a matéria publicada no encarte em 04/11/2011, reproduzida na 

Figura 57, na qual são apresentados dois escritores que escrevem obras 

endereçadas ao público infantil: Celso Gutfreind e Caio Ritter. 

 

Figura 57 – Reportagem Imagine se puder: uma viagem para o mundo dos livros, com a 

presença dos escritores gaúchos Celso Gutfreind e Caio Ritter indicando programações 
endereçadas ao público infantil (ZH, 04/11/2011, p. 38) 
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 Nessa reportagem, que contempla também as indicações compostas na 

série Para seu filho, narra-se como esses dois autores propuseram atividades 

lúdicas e atrativas para o público infantil dentro da Feira, a partir do 

estímulo dados pelos editores do encarte. O título da matéria Imagine se 

puder: uma viagem para o mundo dos livros já ressalta a importância de se 

permitir que as crianças embarquem em uma viagem ao “mundo da 

imaginação, dos sonhos e dos personagens”. A matéria focaliza as sugestões 

dos dois autores para que se alcance a pretendida viagem como “receitas” 

que dão “asas à imaginação” para se sentirem os prazeres da leitura. Celso 

Gutfreind aconselha “saborear” as obras oferecidas, pois “na Feira tem livros 

gostosos como bala, chocolate, pirulito, sorvete, algodão-doce. (...) lá dentro, 

o pessoal está sempre disposto a te fazer rodar na roda-gigante dos 

capítulos, no carrossel das histórias, no tiro ao alvo das personagens e na 

pescaria do mistério”. Já Caio Ritter recomenda “correr, brincar e 

aventurar”. Diz ele: “corra entre os livros, espalhando sobre eles o pó 

retirado dos dentes dos dragões. Esse pó é capaz de fazer as histórias e os 

poemas se tornarem realidade dentro do coração da gente. Leia-os em voz 

alta e deixe que as risadas se espalhem feito borboletas mágicas por sobre a 

cabeça de qualquer criança que esteja perto de você”.  

Em suas sugestões, ambos os autores reiteram razões para a 

mobilização das crianças, desde cedo, para que se tornem leitoras, sendo 

munidas de boas obras e bons exemplos de leitura. Eles encerram suas 

sugestões com indicações de endereços virtuais, com outras “receitas”, 

sugestões de entrevistas, curiosidades e novidades que poderão ser 

buscadas e mais bem exploradas pelos leitores.  

 Essas propostas gestam-se de discursos que organizam ações mais 

amplas, tais como as políticas de leitura em curso no país. Estas abrangem 

formação e informação e buscam indicar aprendizagens de leitura marcadas 

como mais “eficazes” porque trabalhadas mais ludicamente e vinculadas ao 

prazer de ler. Em muitas das reportagens contidas nos encartes, veiculam-se 

discursos que promovem a leitura, configurada como uma prática desejável, 

além de apregoar-se a importância da realização de ações de valorização 
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dessa prática e de estimular-se o atendimento aos diferentes interesses dos 

leitores para que se utilizem eficazes estratégias que os levem a ler. Muitas 

são as ações e estratégias que apelam ao gosto, à sedução, à sensibilidade 

dos sujeitos. As que mencionei ao examinar peças publicitárias e 

documentos oficiais, como Portarias e Leis, parecem ser criadas com o 

objetivo de contemplar as demandas para a formação de uma população 

leitora.  

  O encarte divulga depoimentos de muitos autores, os quais marcam 

ora a importância do ato de ler, ora como a Feira entrou em suas vidas, ora 

posturas que têm em relação à literatura. Transcrevo alguns desses 

depoimentos: “não decidi escrever, mas sim tive necessidade de narrar” 

(Flávio Tavares, matéria publicada no encarte em 27/10/2010); “são as 

cores da alegria, estou me sentindo muito honrado porque 2009 foi especial 

para mim” (Carlos Urbim, 3/11/2010); “comecei a frequentar a Feira depois 

que me casei, aos 24 anos” (Lya Luft, matéria publicada no encarte em 

28/10/2011); “não sei a que atribuir isso tudo, senão a um esforço, um 

sopro de existir, vontade de abraçar a terra e estar em todos” (Carlos Nejar, 

matéria publicada no encarte em 29/10/2012); “prometo-lhes esforçar-me 

para deixar claro que a leitura de poemas não é tão complicada como 

parece” (Armindo Trevisan, matéria publicada no encarte em 2/11/2013); 

“ler é ouvir pensamento, escrever é respondê-lo. Não troco minha 

ingenuidade pela certeza. A ingenuidade é curiosa, a certeza é arrogante” 

(Carpinejar, matéria publicada no encarte em 13/11/2013). Esses são 

alguns dos autores que parecem estar dialogando com os leitores. 

 Outra forma de dar visibilidade aos autores locais está associada à 

divulgação, na última semana da Feira, da lista das obras mais vendidas 

durante o evento. Na Figura 58, é dada ênfase à participação de duas 

autoras que são também colunistas permanentes de ZH: Martha Medeiros e 

Claudia Tajes. 

 O título da matéria remete a um trocadilho feito com o livro lançado 

por Martha Medeiros, intitulado Feliz por Nada. Ao dar destaque à expressão 

Feliz por tudo, o articulista buscou ressaltar serem as duas escritoras as 



249 

 

“campeoníssimas” de fila de autógrafos e de vendas na edição de 2011 da 

Feira. O texto registra que “foram mais de três horas de autógrafos para 

cada uma delas”. A imagem mostra a alegria das autoras por terem 

autografado inúmeros livros e terem recebido “uma generosa fatia de atenção 

e um sorriso para a foto”. A reportagem encerra-se com um comentário 

jocoso: “dureza mesmo não é enfrentar uma fila de três horas de leitores – 

mas encontrar apenas três leitores naquilo que deveria ser uma fila” (encarte 

publicado em 11/11/2011).  

 

Figura 58 – Seção Esquina da praça, destacando a presença e participação das escritoras 

gaúchas Claudia Tajes e Martha Medeiros na Feira do Livro de 2011 (ZH, 11/11/2011, p. 

37) 

 Ainda marcando os muitos espaços que o encarte oferece aos 

escritores gaúchos, cabe referir que as matérias nele publicadas transcrevem 

entrevistas, relatos, depoimentos relacionados a assuntos que atravessam a 

produção de suas obras mais recentes ou que abordam aspectos de sua vida 

privada. Na apresentação das entrevistas, é frequente a exibição da imagem 
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do autor em primeiro plano, geralmente tendo no seu entorno prateleiras 

repletas de livros, de diversos tamanhos e formas; a imagem é seguida de 

perguntas e suas respostas.   

 Na reportagem apresentada na Figura 59, com o título Com o humor se 

diz, publicada em 7/11/2012, o escritor Luis Fernando Veríssimo é 

instigado a responder perguntas sobre sua então mais recente obra, 

envolvendo as razões que o motivaram a eleger política e sátira como temas 

importantes em seu trabalho. Além disso, o autor foi convidado a falar sobre 

seu gosto literário e a revelar “curiosidades” que lhe pareceriam poder 

mobilizar e instigar outros leitores. 

 
Figura 59 – Reportagem Com o humor se diz tudo, apresentando entrevista com o escritor 

gaúcho Luis Fernando Veríssimo na Feira do Livro de 2012 (ZH, 07/11/2012, p. 2) 
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Foi possível identificar uma sequência de reportagens publicadas no 

encarte no ano de 2011, as quais “deram voz” aos autores, sendo exemplos 

disso as matérias publicadas na coluna Ao pé da estante, organizada pela 

colunista do jornal ZH Cláudia Laitano. Dez escritores, todos eles gaúchos, 

foram convidados a participar de entrevistas cujo foco foi a literatura, suas 

obras mais relevantes ou mais conhecidas e uma recorrida aos ambientes 

em que costumam escrever suas obras. Essa série foi intitulada Na casa do 

escritor (29/10/2011), título que conferiu um tom bastante pessoal a essas 

matérias, que focalizaram: Lya Luft, Sergio Faraco, João Gilberto Noll, Cintia 

Moscovich, Armindo Trevisan, Tabajara Ruas, Jane Tutikian, Charles Kiefer, 

Luis Antônio de Assis Brasil e Carlos Urbim. Nessa série de reportagens, a 

manchete de abertura anunciava “ídolos literários têm o valor sagrado da 

inspiração e da relevância” (p. 4). Interessante é a representação da 

biblioteca (que ocupava um papel central nas imagens que acompanharam 

as matérias) desses escritores como um “lugar sagrado”, que seria a 

expressão de um repertório íntimo que se abastece não apenas de literatura, 

mas de experiências vividas intensamente no mundo real” (p. 5). A matéria 

também evidenciava o quanto boa parte desses escritores revelou buscar 

inspiração em outros escritores renomados, estando entre os mais citados: 

Willian Shakespeare, Sêneca, José Saramago, Fernando Pessoa, Machado de 

Assis, Clarice Lispector, Cecília Meireles e os gaúchos Erico Veríssimo e 

Mario Quintana. As entrevistas foram gravadas e fotografadas, tendo sido 

posteriormente organizadas como uma mostra, que ficou em exposição 

durante os dias de realização da Feira.  

Em todas as imagens que ilustram essa série de reportagens, os 

autores estão rodeados por grandes quantidades de livros. Isso serviu para 

fortalecer a ideia reiterada nessa série de matérias jornalísticas de que, para 

esses escritores, “os livros são onipresentes: livros de consulta, livros 

inspiradores, livros próprios, livros dos amigos: a companhia dos pares é tão 

essencial quanto a bateria do computador” (p. 5).  

Os apelos contidos nessas reportagens sugerem pelo menos dois 

entendimentos recorrentes: primeiro, a associação desses autores a 
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elementos que os ligam à valorização da erudição ao serem posicionados 

rodeados de volumes de livros; segundo, a noção de que para ser escritor é 

necessário ser, antes, um bom leitor que conhece os autores mais 

relevantes. 

Aqui cabe um comentário sobre ter sido identificado, em um acervo 

que comporta 153 exemplares dos encartes, apenas uma reportagem que 

aborda os percalços enfrentados por escritores em início de carreira. Na 

reportagem de 13/11/2010, intitulada Retrato do artista quando jovem cão, a 

poeta porto-alegrense Telma Scherer foi a protagonista de uma performance 

poética de protesto contra os compromissos econômicos e de mercado que 

limitam a criação artística e não concedem espaços para novos autores, 

especialmente na Feira do Livro. Na imagem que ilustra a reportagem, a 

poeta está com um vestido preto, pés descalços, sentada sobre um tapete 

vermelho, tendo o pescoço cingido por uma coleira presa a uma casinha de 

cachorro. À sua frente, está uma placa contendo a seguinte recomendação: 

“Não alimente o escritor”. Em volta dela, estavam espalhados papéis, que 

representavam as suas contas – “algumas pagas, outras não” –, tal como foi 

dito na reportagem, que apontou esse protesto contra o modo como é gerido 

o sistema literário. Como a autora destacou, ela “quis partilhar aspectos da 

produção criativa que ficam à margem do sistema literário”. A manifestação 

encerrou-se com “a poeta colocada em um camburão e encaminhada para 

um posto da BM, gerando protestos dela e de frequentadores da Feira”.  

A partir dessa reportagem, é possível indicar como a Feira do Livro tem 

se consolidado como um espaço que dá visibilidade e promove autores 

reconhecidos no cenário literário – seja pela representatividade de sua 

produção, expressa em números na lista dos autores que têm mais livros 

vendidos, seja pelo seu engajamento em movimentos que fomentam a 

ampliação do contingente de leitores, seja, ainda, por terem sido 

selecionados para figurar nas páginas do encarte.  

Encerrando esta seção, penso ser possível afirmar que o encarte 

destaca autores – grande parte deles ligados à própria RBS – de muitas 

formas: focalizando enfaticamente as suas obras, relatando as atividades das 
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quais participam na Feira ou reafirmando sua contribuição para o cenário 

literário local, nacional ou até mesmo internacional. Enfim, toda a 

argumentação que apresentei até aqui caminha na direção de mostrar como 

o encarte organiza, reorganiza, dá destaque e valoriza a presença dos 

autores na programação da Feira. 

 

6. 3. O papel das premiações: o concurso Fato Literário 

Como já foi referido, apesar de ser a Feira um evento que se expande 

para trazer atrativos internacionalmente reconhecidos, a valorização das 

produções locais, ou seja, da cultura regional, está fortemente marcada pela 

presença constante dos autores nascidos no Rio Grande do Sul. Isso se 

percebe tanto na programação do evento, quanto nas páginas do encarte da 

Feira, como busquei mostrar a partir dos recortes que selecionei para 

comentar na seção 6.2.  

O encarte, além de dar visibilidade a representações que dão projeção 

aos escritores locais e de fazer uso delas, também enfatiza iniciativas como 

as premiações de obras, instituições ou personalidades que tenham se 

destacado na área da literatura ou que tenham prestado significativos 

“serviços” à literatura gaúcha. Em certa medida, esse reconhecimento 

constitui-se em uma estratégia de projeção da literatura gaúcha.  

A literatura sul-rio-grandense é bastante destacada no concurso Fato 

Literário. Nele são premiadas instituições, personalidades ou obras que 

tenham marcado a literatura gaúcha como relevante ou exercido uma função 

social ao permitir o acesso de comunidades carentes aos bens culturais.   

O Prêmio Fato Literário79 vem sendo promovido anualmente pelo 

Grupo RBS, em parceria com o governo do Estado e com uma instituição 

financeira de caráter estadual ou federal – Banco do Estado do Rio Grande 

do Sul (Banrisul) e Caixa Econômica Federal (CEF). Tal premiação, conforme 

já mencionado, ocorre paralelamente à Feira do Livro, tendo como objetivo 

                                                           
79 Fiz algumas rápidas abordagens dessa premiação no Capítulo 5 desta tese. 
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homenagear e premiar iniciativas, eventos ou personalidades “mais 

fortemente marcantes no cenário da literatura do Rio Grande do Sul” (ZH, 

15/11/2005, p.1). A cada ano, são indicados cinco finalistas entre as 

personalidades ou os projetos literários, sendo essas as duas categorias a 

que é possível concorrer. 

Essa premiação é conferida a partir de dois segmentos: um Júri 

Oficial, composto aproximadamente por 50 representantes da comunidade 

cultural gaúcha (editores, livreiros, escritores, professores, jornalistas); e um 

Júri Popular (integrado pela comunidade em geral), que se manifesta por 

meio de voto em espaços virtuais (www.fatoliterario.com.br) ou 

presencialmente, ao depositar seu voto na urna localizada nas dependências 

da Feira, no estande do Grupo RBS. Os finalistas eleitos são contemplados 

com prêmios individuais em espécie que variam entre 10 e 40 mil reais.  

Mais do que gratificar com valores monetários, o prêmio confere 

projeção a autores e a iniciativas promovidas e gestadas por autores locais, a 

fim de difundir e enriquecer a literatura no entorno de onde se vive e se 

atua. Além disso, as obras e iniciativas premiadas caracterizam-se como 

“bons exemplos” a serem indicados para marcar como os vencedores se 

constituíram como autores e também leitores. O encarte Caderno da Feira, a 

cada edição da premiação, divulga intensamente autores e iniciativas 

destacadas ao longo do concurso, envolvendo o público em ações que 

divulgam e promovem o concurso. Constrói, desse modo, representações 

positivas dos autores que participam do concurso e de suas ações.   

Logo nas primeiras semanas de realização da Feira, os concorrentes a 

esse prêmio são anunciados para que o público tome conhecimento e possa 

fazer suas escolhas. Apresento, a seguir, excertos selecionados a partir do 

acervo que reuni, de duas edições do evento, respectivamente 2010 e 2011, 

em que são feitas considerações sobre essa premiação. No recorte que 

apresento na Figura 60, consta uma parte da reportagem intitulada Letras 

Valorizadas: Para gostar de ler, na qual são apresentados os quatro finalistas 

da categoria Projetos. A reportagem também traz imagens para apresentar 

http://www.fatoliterario.com.br/
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esses projetos e faz um breve relato das contribuições que estes têm trazido 

para o meio literário, justificando, assim, a sua seleção. 

 

 

Figura 60 – Reportagem Letras Valorizadas: para gostar de ler, apresentando os 

selecionados para concorrer ao Prêmio Fato Literário na Feira do Livro de 2010 (ZH, 

30/10/2010, p. 8) 

 

Na parte superior, à direita, a reportagem dá destaque para o slogan 

do prêmio – um ponto de exclamação entre aspas. A reportagem apresenta 
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quatro projetos candidatos ao prêmio no ano de 2010: Gauchão de 

Literatura, Festipoa Literária, Revista Norte e Projeto Cirandar.  

O projeto Gauchão de Literatura foi idealizado pelo editor Rodrigo Rosp 

e pela jornalista Lu Thomé, tendo sido iniciado em 2010 com o propósito de 

mesclar resenha literária, internet e futebol e também de “divulgar a 

literatura produzida no Estado” (ZH, 30/10/2010, p. 8). Esse projeto 

consiste em uma espécie de torneio, que lembra os campeonatos de futebol, 

sendo realizado em um espaço interativo virtual 

(www.gauchaodeliteratura.com.br) no qual os times são representados por 

duas obras literárias selecionadas para disputar as “partidas”. O “árbitro 

dessa partida” desempenha o papel de mediador, cabendo-lhe examinar as 

obras que estão disputando o “jogo” da rodada. A cada ano, o projeto 

focalizava um gênero literário, sendo que, em 2010, a seleção se deu em 

torno das obras que versavam sobre contos. Os “torcedores”, por sua vez, 

podiam acompanhar as tabelas de jogos e o desempenho dos “times” no site 

do evento.  

A Revista Norte, criada em 2007, é uma publicação bimestral da 

editora gaúcha Arquipélago, cuja proposta é instigar e ampliar o debate 

sobre livros, artes e ideias. Essa revista apresenta reportagens, resenhas, 

artigos, entrevistas e contos inéditos, estimulando seus editores, tal como 

salientou o publisher da editora, Tito Montenegro, a “fazer da revista um 

ponto de encontro intelectual, com uma visão plural”. Montenegro ressaltou 

a intenção de “disseminar a revista, ampliando o público leitor para além do 

Rio Grande do Sul” (ZH, 30/10/2010, p. 8). A revista, a partir da sua 14ª 

edição, passou a ser distribuída gratuitamente e a estar disponível no site da 

editora (www.revistanorte.com.br). 

A Festipoa Literária é um evento iniciado em 2008 pelo jornal 

alternativo Vaia, contando com o apoio financeiro de livrarias e do público 

em geral. O projeto é uma festa literária que inclui participantes de dentro e 

de fora do estado, tendo como propósito aproximar os leitores das livrarias 

mediante a promoção de pequenos encontros, debates, mesas, saraus e 

leituras.  

http://www.gauchaodeliteratura.com.br/
http://www.revistanorte.com.br/
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O último projeto concorrente nessa edição da Feira foi o Cirandar, da 

ONG Centro de Integração de Redes Sociais e Cultura Locais, tendo como 

principal financiador o Instituto C&A. O objetivo de tal projeto também era 

difundir e incentivar a leitura pela realização de três subprojetos centrais: 

Redes de Leitura, Saraus Literários e o projeto Gravaê. Segundo a 

coordenadora-geral, Márcia Cavalcante, a Rede de Leituras, que tem como 

finalidade “realizar grupos de leitura e apoio a bibliotecas comunitárias de 

cinco institutos de Porto Alegre” (ZH, 30/10/2010, p. 8), é o projeto central 

dentre os três, pois busca orientar tanto a aquisição de acervo quanto a 

implementação de metodologias para a mediação de leitura80.  

A reportagem apresentada na Figura 61 também se refere ao Prêmio 

Fato Literário (Figura 61). Sob o título é Literatura premiada: O Fato são eles, 

são apresentados os finalistas da edição de 2011. Na imagem reproduzida na 

Figura 61, estão apresentados, na coluna da esquerda, os concorrentes à 

categoria Personalidade e, na coluna da direita, os que concorriam à 

categoria Projeto Literário. Na categoria Personalidade, concorreram: a 

escritora Ana Mariano, o historiador Gunter Axt e o dramaturgo e escritor 

Ivo Bender. Ao lado das imagens de cada um dos indicados, uma breve 

reportagem dava ênfase às suas principais obras e às suas obras mais 

recentes, tornando-as, desse modo, mais familiares ao público. Além disso, a 

reportagem enfatizava os vínculos desses autores com contextos ou lugares 

expressivos da história gaúcha, destacando sua relevância e valorizando, 

assim, aspectos/elementos/componentes de uma construção identitária 

regional.  

Tal destaque está feito em o Atado de Ervas, de Ana Mariano, romance 

que conta a história de quatro gerações de uma família de estancieiros, 

tendo como pano de fundo a década de 20 e o momento em que o são-

borjense Getúlio Vargas se tornou governador do estado. Já a Gênese do 

Estado Moderno no Rio Grande do Sul 1889 – 1929, de Gunter Axt, é um 

estudo derivado de uma pesquisa mais extensa de doutorado, que focalizou 

a economia, o sistema fiscal, os modos de transporte e a infraestrutura do 

                                                           
80 Nessa edição do Fato Literário, em 2010, o Projeto Cirandar foi agraciado com o prêmio. 
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Rio Grande do Sul. A outra obra indicada, O Macaco e a Velha, de Ivo Bender 

(gaúcho nascido em São Leopoldo, cidade de colonização alemã, localizada 

próxima a Porto Alegre), é uma obra de literatura infanto-juvenil, escrita em 

1974, mas que continuamente tem recebido montagens, adaptações e 

citações para a dramaturgia. Foi construída, tal como está indicado na 

reportagem, de modo a equilibrar temas do interesse das crianças e dos 

adultos, a partir da valorização de temáticas que dizem respeito ao popular, 

ao imaginário infanto-juvenil e ao folclore. 

 

Figura 61 – Reportagem Literatura Premiada: O Fato são eles, indicando os selecionados 

para concorrer ao Prêmio Fato Literário na Feira do Livro de 2011 (ZH, 29/10/2011, p. 4 e 

5) 

As reportagens veiculadas pelo encarte dão visibilidade aos candidatos 

e às iniciativas que estão concorrendo ao prêmio, o qual pode ser visto como 
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uma distinção voltada à promoção de ações e autores regionais que se 

envolvem com a literatura. Em uma primeira direção, as reportagens voltam-

se à divulgação dos concorrentes, salientando, por exemplo, como se 

vinculam com suas origens ao narrarem histórias relacionadas com o 

contexto do estado, bem como a sua competência acadêmica e a importância 

de suas produções intelectuais, algumas delas, inclusive, já premiadas. Em 

uma segunda direção, essas reportagens envolvem o público, fazendo uso de 

múltiplos espaços virtuais de interação (blogs, páginas em redes sociais, 

sites institucionais e chats de bate-papo), que colocam os leitores em 

contato/diálogo diretamente com os participantes do concurso. Desse modo, 

a partir do encarte, ampliam-se as ações propiciadas pela Feira para além 

das redes de leituras, encontros, saraus, debates e sessões de contações de 

histórias, entre outras. Por fim, em uma terceira direção, as ênfases recaem 

sobre a criatividade e a originalidade, pois o encarte evidencia os espaços e a 

promoção de práticas de leitura em locais não-habituais – tais como as 

empresas, os assentamentos, os estádios de futebol, os projetos sociais ou 

comunitários, os hospitais, as penitenciárias femininas –, práticas essas que 

estariam contribuindo para a formação intelectual e a divulgação da 

literatura.  

 Relativamente à edição da Feira de 2011, o encarte dá destaque a duas 

iniciativas desenvolvidas em cidades do interior do Estado – uma no 

município de Imigrante e outra em Águas Claras, localidade pertencente ao 

município de Viamão – e a uma terceira, realizada em Porto Alegre. 

Respectivamente, são elas: Leitura na Empresa, Histórias no Assentamento e 

Livro ao Centro. 

 No projeto Leitura na Empresa, nove alunos de três escolas de ensino 

fundamental desempenham a função de vereadores mirins e de “agentes de 

leitura”, tendo como atribuições visitar as maiores empresas de seus 

municípios para “oferecer aos trabalhadores uma seleção de livros escolhidos 

na biblioteca pública do Imigrante” (ZH, 29/10/2011, p. 5). De acordo com 

depoimentos do Secretário Municipal de Educação do município de 

Imigrante, Charles Porsche, transcritos nessa mesma reportagem do encarte, 
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a cada visita, foram emprestadas cerca de 30 obras, o que aumentou em 

10% o número de livros retirados da biblioteca.  

Já o projeto Histórias no Assentamento era desenvolvido pelo Instituto 

de Letras da UFRGS, em parceria com a Escola de Ensino Fundamental Ruy 

Barbosa, localizada perto do assentamento de Morro Grande. Por meio desse 

projeto, os bolsistas do Programa de Pós-Graduação em Letras ofereciam 

oficinas de espanhol e atividades de contação de histórias para crianças e 

adolescentes.  

Finalmente, o projeto Livro ao Centro foi organizado pelo curador 

cultural Francisco Marshell e pela jornalista Lu Thomé, inspirado em um 

projeto semelhante, o Gauchão de Literatura, também finalista na edição do 

prêmio em 2010. Seu objetivo era combinar livros e futebol, reunindo 

leitores-torcedores em “partidas” nas arquibancadas do Studio Clio, espaço 

cultural localizado na Cidade Baixa, na capital. Como o encarte destaca 

transcrevendo explicações dadas pelos idealizadores, a ideia da atividade é 

simples: “na promoção, livros são times, autores são técnicos e palestrantes 

são juízes” (ZH, 29/10/2011, p. 5). Para participarem dessa atividade, seus 

organizadores convidavam personalidades ligadas à literatura e promoviam 

uma partida entre livros, divididos em duas modalidades: “pelada, com 

autores contemporâneos e clássicos, com escritores canônicos” (ZH, 

29/10/2011, p. 5). 

 O encarte divulga reportagens, entrevistas e notas informativas sobre o 

prêmio ao longo do período de realização da Feira, objetivando informar 

adequadamente os leitores para que possam fazer suas escolhas. Ainda 

relativamente à edição do prêmio de 2011, ao noticiar o último dia para a 

votação do júri popular, o encarte convidava/convocava à participação do 

seguinte modo: “Fato Literário: Eles esperam seu voto” (ZH, 11/11/2011, p. 

36). Nessa reportagem do encarte, os já citados três concorrentes à categoria 

Personalidade – Ana Mariano, Ivo Bender e Gunter Axt – ocupavam o centro 

da imagem que ilustrava a matéria – posicionados em um dos estandes da 

Feira e rodeados de livros. Mais ao final da página, em pequena nota, a 
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legenda indicava “como votar” e os locais para a votação, tanto nas 

dependências do evento quanto no ambiente virtual.  

Finalizando esta seção, registro que, mesmo que sejam as indicações 

ao Prêmio de diferentes ordens, todas apresentam uma espécie de “fio 

condutor” – são iniciativas recentes que buscam configurar um cenário de 

difusão e valorização da literatura que se expande para além do espaço 

formal, ou seja, de um lugar único de promoção da leitura, ampliando o 

escopo para outras esferas, cada vez mais públicas. As ações promovidas 

durante o ano em distintos espaços migram para os espaços internos da 

Feira ao serem reconhecidas por seus méritos em projetar a literatura 

gaúcha. A Feira do Livro, sendo o maior dos eventos culturais literários, 

parece ser o lugar mais adequado para essa divulgação. 

 

6. 4. O Centro Histórico de Porto Alegre: a “sede” oficial da Feira 

do Livro 

 

A Praça da Alfândega nasceu com a cidade, no século XVIII, com o nome de Largo 
da Quitanda – uma área despojada como costumam ser os caminhos por onde 
circulam viajantes e mercadorias. No início do século XX, audaciosos ares de beleza 
sopraram às margens do Guaíba, concedendo ao espaço a graça dos jardins e o 
fausto das árvores floridas. Com o restauro concluído agora [referindo-se à reforma 
de revitalização iniciada em 2009 com investimentos do Programa Monumenta], a 
Praça se apronta para o futuro ficando mais parecida com o que era há cem anos 
atrás. Poucos lugares de Porto Alegre têm tanta história para contar e são um 
cenário mais convidativo para sentar num banco pensando na vida – como ela seria 

no tempo do Largo da Quitanda e como será quando 2012 for apenas uma data 
remota em um livro de história que ainda não foi escrito. (ZH, 3/11/2012, p. 2). 

 

O excerto que abre esta seção compôs uma matéria assinada pela 

jornalista, editora cultural e também colunista de ZH Cláudia Laitano, no 

encarte Caderno da Feira (ZH, 3/11/2012), por ocasião da 58ª edição do 

evento. Essa matéria tinha como tema central a Praça da Alfândega, local 

onde é promovida e realizada a Feira do Livro de Porto Alegre desde as suas 

primeiras edições. Na reportagem, a colunista evoca elementos que 

configuram essa praça como um espaço simbólico e representativo do 

cotidiano não somente de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul. Além 

disso, ela retoma aspectos históricos do local, os quais se revestem de certo 
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“saudosismo” de um passado que estaria marcado e registrado nas 

edificações, nos monumentos e nas lembranças dos que por ali 

cotidianamente passam/passaram.  

Abro um parêntese, a seguir, para narrar algumas facetas da história 

dessa praça e de seu entorno, salientando que esses espaços têm sido 

constantemente ressignificados nos diálogos entre fatos e personalidades 

tidas como ilustrativas para o cenário sul-rio-grandense e as ações que 

acontecem anualmente na Feira. As indicações contidas nessas 

intermediações recorrem a marcadores que dão visibilidade a monumentos 

constituídos como significativos para o “lugar” em que se realiza o evento.   

A Praça da Alfândega foi construída no final do século XVIII com a 

intenção de abrigar o primeiro porto fluvial da cidade, tendo essa ocupação 

sido acentuada no decorrer dos tempos por tratar-se de uma região de 

localização privilegiada, com características geográficas que facilitaram a 

implantação do porto no local. Por volta de 1780, entre a Praça e o Lago 

Guaíba, atualmente tido como outro símbolo postal da cidade, foi construído 

um cais de pedras para ampliar e facilitar o desembarque de passageiros, 

sua circulação e o comércio de mercadorias, fixando-se o local como um 

importante ponto de trocas comerciais e transações portuárias. No entorno 

da Praça, estão ainda localizados os prédios públicos que foram, 

anteriormente, as sedes da Delegacia Fiscal, dos Correios e Telégrafos e do 

Banco Nacional do Comércio, bem como prédios comerciais em que se 

aglomeravam pequenos vendedores ambulantes e quitandeiros. Nessa época, 

muitos logradouros públicos recebiam definições de suas nomenclaturas 

com base nas atividades que eram exercidas; por essa razão, a Praça 

inicialmente recebeu o nome de Largo da Quitanda. Posteriormente, a região 

veio a sediar departamentos e serviços alfandegários, passando, então, a 

denominar-se Praça da Alfândega.  

Como já indiquei, a Praça localiza-se perto do Cais do Porto, 

construído na metade do século XIX, sendo este espaço integrado por um 
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conjunto de 18 armazéns81, subdivididos em três áreas e abrangendo uma 

extensão de aproximadamente 181 mil metros quadrados, os quais incluem, 

ainda, as docas e a área próxima da Usina do Gasômetro, também situada 

nas margens do Guaíba.  

No início do século XX, essa área central da cidade e seus prédios 

tornaram-se importantes locais de promoção das atividades culturais, nela 

circulando intelectuais e a alta sociedade porto-alegrense da época, 

notadamente nos locais próximos às edificações dos antigos cinemas 

Imperial e Guarani, da Farmácia Carvalho, do Grande Hotel e do Clube do 

Comércio, bem como das cafeterias, etc. Nessas salas, reproduziam-se 

espetáculos de exibidores itinerantes independentes ou vinculados a 

companhias artísticas: “diferentes gêneros de diversões (circo, teatro, 

prestidigitação e variedades) realizaram temporadas sucessivas de projeções 

cinematográficas na cidade e empreenderam diversificadas iniciativas no 

sentido da inscrição das projeções entre as opções de diversão da época”, 

conforme referido nas investigações de Trusz (2009).  

A maior parte dessas edificações, muitas delas centenárias, já consta 

como patrimônio histórico cultural tanto em âmbito local quanto nacional, o 

que fortalece sua importância para a história local. Alguns desses locais 

receberam ações de restauro, preservação e revitalização de seus traços 

arquitetônicos. É esse espaço, que reúne esse conjunto de prédios e seu 

entorno, que compõe o chamado Centro Histórico de Porto Alegre, onde a 

Feira do Livro acontece desde sua primeira edição.  

A referência a esse local sede do evento também ganha relevo em 

matérias, reportagens, manchetes, notas informativas e entrevistas 

veiculadas no encarte Caderno da Feira, reiterando vinculações e registrando 

o pertencimento desse lugar à cidade de Porto Alegre e ao Rio Grande do Sul. 

Em muitas edições do encarte, tais espaços são marcados como um 

importante local que valoriza ainda mais a Feira. Inúmeras são as imagens 

                                                           
81 Registro que o pórtico central e os armazéns A e B foram declarados patrimônio histórico 

nacional em 1983; o restante do conjunto foi protegido pelo município em 11 de outubro de 

1996, sob o nº 46 do Livro Tombo. Disponível em: 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?p_secao=114 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?p_secao=114
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fotográficas que registram momentos da Feira, com foco na orla do Guaíba, 

no pórtico dos armazéns do Cais do Porto, nas fachadas dos prédios 

históricos, nas esculturas dos poetas Mario Quintana e Carlos Drummond 

de Andrade ou até mesmo nos bancos da Praça de Alfândega, tendo ao fundo 

jacarandás ou o colorido lilás de suas flores. 

Na Figura 62, por exemplo, a imagem que ilustra a nota dando 

destaque à programação do dia mostra duas crianças e um adulto junto às 

margens do Guaíba, tendo nas mãos um mapa do evento, que parecem estar 

explorando. 

 

Figura 62 – Seção Programação do encarte Caderno da Feira, destacando a ampliação do 

evento, em 2005, com a constituição da Área Infantil, sediada nos armazéns A e B do Cais 
do Porto (ZH, 29/10/2005, p. 4) 

 

 A nota, exibida ao lado esquerdo da imagem, traz a programação da 

Feira, informando os locais e os horários em que as atividades iriam 

acontecer. Logo abaixo da legenda, a matéria anunciava que: “pelas 

próximas duas semanas, Porto Alegre se reconciliaria com o Guaíba. A Feira 

em um movimento inédito [na época] chegou bem perto da água. A Área 

Infantil, no Cais do Porto, oferece, além de livros e sessões de contações de 

histórias e teatro de bonecos, a rara oportunidade de conviver com o rio” 

(ZH, 29/10/2005). Em outra edição do encarte, também da Feira de 2005, 

foi feito o seguinte destaque: “foi um fim de semana para a Feira do Livro de 
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Porto Alegre apresentar à criançada um espaço tradicional da cidade coberto 

pelo Muro da Mauá: o Guaíba” (ZH, 31/05/2005).  

 Já em uma reportagem do encarte na edição da Feira de 2010, o 

escritor gaúcho radicado em São Paulo Marcelo Carneiro da Cunha registrou 

como lembranças de infância os passeios feitos com seu avô nesse evento. 

Declarou ele: “caminhei um pouco, fui até o Cais do Porto, o rio [Guaíba] 

estava no mesmo lugar. Olhando para o rio, lembrei-me das minhas imagens 

mais antigas da Feira – eu tenho quase a idade dela –, a beleza que é a 

paisagem do pôr do sol do Guaíba para nós que somos gaúchos”. Mais ao 

final do depoimento, ele registrou: “a Feira tornou-se referência cultural da 

cidade e os porto-alegrenses e os gaúchos, de sua parte, têm orgulho dela” 

(ZH, 8/11/2010). Também o jornalista Celito De Grandi, ao relembrar como 

era o cenário do evento literário na Praça, registra: “a Feira tornou-se 

referência cultural da cidade e os porto-alegrenses e os gaúchos, de sua 

parte, têm carinho por ela, particularmente, pelo fato de estar junto ao Cais 

do Porto. Dali, hoje, tem-se uma magnífica visão do Guaíba” (ZH, 

12/11/2011).   

 Outros destaques feitos nas reportagens dos encartes dizem respeito 

ao ponto da Praça da Alfândega onde estão localizadas as estátuas em 

bronze que homenageiam os poetas Mario Quintana e Carlos Drummond de 

Andrade. Na edição da Feira de 2011, por exemplo, esse espaço serviu de 

palco para a promoção do sarau de minicontos do Baú das Memórias, 

organizado pelo curso de Letras da Laureate International Universities 

(UNIRITTER), contando, ainda, com a participação de sete escritores 

gaúchos. Como a reportagem indicou, o projeto objetivava estimular a 

criação de narrativas curtas ou “poemínimos”, a partir de lembranças do 

evento, por parte dos escritores convidados e do público participante em 

geral. 
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Figura 63 – Reportagem Histórias Curtas: A Feira em versão míni. Sete escritores gaúchos 

criaram tramas ambientadas na Praça, tendo como cenário o local onde estão as estátuas 
em bronze dos poetas Mario Quintana e Carlos Drummond de Andrade (ZH, 9/11/2011, p. 

34) 

 

   A imagem reproduzida na reportagem (Figura 63) mostra a escritora 

Paula Taitelbaum sentada ao lado da réplica do poeta Mario Quintana, 

portando um livro nas mãos, tendo ao fundo o poeta Drummond. No texto 

que a escritora produziu, ela destacou: “meio século de livros brotando na 

praça. Põe tudo na tua sacola e senta ao lado do Quintana para ler em paz” 

(ZH, 9/11/2011). Ela associa intimamente os livros à praça – os livros 

brotam na praça, e é lá que se pode encontrar a necessária tranquilidade 

para lê-los, especialmente se isso for feito junto ao poeta Quintana, que 

tanto falou da cidade em seus versos.   

 Neste segundo eixo analítico, busquei ressaltar como, por meio de 

reportagens, manchetes, colunas, seções, matérias de capa e notas 

informativas do encarte Caderno da Feira, são procedidas vinculações entre 

a Feira e a cidade, entre a Feira, a cidade e os escritores gaúchos; ou seja, 
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procurei registrar como o encarte se ocupa em marcar a integração da Feira 

ao que se considera ser mais genuíno e representativo da cidade e do estado. 

Nele, marca-se como a Feira é uma extensão da cidade e daquilo que 

reiteradamente se considera mais representativo da cultura sul-rio-

grandense: suas tradições vinculadas ao gauchismo, mas também à 

imigração e à erudição. Além disso, o encarte mostra que esse evento cada 

vez mais se deixa tocar pelo global, sem descuidar, no entanto, de seu 

caráter regional. O encarte dá voz e destaque aos escritores sul-rio-

grandenses, notadamente ao patrono da Feira, e destaca suas premiações, 

mas sem deixar de apresentar as atrações internacionais que comparecem 

ao evento. Nessa direção, o encarte celebra a Feira tal como o fazem seus 

patrocinadores, produtores, financiadores, salientando as muitas facetas da 

cultura sul-rio-grandense, que inclui desde culto ao gauchismo até a 

configuração de uma regionalidade mais ampliada, urbana e vinculada a 

cânones literários. É nesse sentido que se pode dizer que o encarte e a Feira 

atuam constituindo a cultura sul-rio-grandense e ensinam a todos nós a 

como pensar e valorizar o que se destaca nessa cultura. 
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CAPÍTULO 7 – ESCRITOS FINAIS: APROXIMANDO-ME DO 

ENCERRAMENTO DE “MAIS UMA” FEIRA DO LIVRO 
 

 

 

O traçado de seu desenho é formado por linhas sinuosas e 
imprevisíveis, das quais, quando se está dentro, não se tem a 
mínima ideia de onde levarão, nem onde estão seus pontos de 

fuga, ou mesmo aqueles de aprisionamento. Lugar onde 
muitas vezes é preciso voltar para os próprios passos, para 

encontrar outras possibilidades de continuar em movimento; 
ou então gritar bem alto, para que o som da própria voz seja a 

única a fazer companhia, e não se morra de solidão  
(CORAZZA, 2002, p. 107-108).  

 

Decorridos quatro anos de minha imersão nesta investigação, durante 

os quais pude realizar muitos movimentos de idas e vindas, que incluíram 

leituras, rabiscos, escritos, olhares, bem como a retomada de conceitos, 

autores, imagens, recortes, lugares e a realização de novas buscas para 

sanar incertezas, dúvidas, tensões, etc., é chegado o momento de “atar os 

nós”, de fazer os enlaces, de unir as pontas, olhando para trás e conferindo o 

que me dispus a fazer e o que foi possível fazer dentro de minhas 

possibilidades. Enfim, chegou o momento de encerrar, de concluir, de 

finalizar. Porém, não no sentido de concluir o estudo com resultados 

definitivos, fechados, mas de encerrar um exercício, como propõe Corazza 

(2002) ao empregar a metáfora das “disposições de um labirinto”, referindo-

se aos muitos caminhos e direções que poderiam ter sido percorridos e à 

intenção de “voltar para os próprios passos” e ver onde as linhas traçadas 

permitiram chegar, evidenciando as contribuições talvez trazidas pelo 

estudo.  

Portanto, não há aqui conclusões fechadas, fixas ou finais – até porque 

esse não é o propósito das análises construídas sob a inspiração dos 

Estudos Culturais. Certamente, se este estudo tivesse sido organizado a 

partir de outros referenciais, com outras disposições metodológicas e 

suportes de análise, outros ditos seriam constituídos. Neste momento, faço o 

exercício de retomar parte da trajetória trilhada, de refletir sobre as 
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explanações que fiz até aqui, valendo-me dos principais “achados” que este 

estudo suscitou e de algumas possíveis contribuições para o campo da 

Educação. 

 Antes de adentrar nessas contribuições propriamente ditas, faz-se 

necessário abrir um breve espaço para fazer a chamada “mea culpa”, 

sinalizando certas indicações sugeridas pela banca examinadora no 

momento de qualificação do projeto para elaboração desta tese, as quais 

acabei “abandonando”, ou melhor, como prefiro referir, recolhendo para 

outro momento, mas levando-as como valiosas contribuições que me 

acompanharão em trabalhos futuros. Dentre elas, estão indicações para 

deter-me exclusivamente na análise das crônicas elaboradas e publicadas 

pelos colunistas de ZH sobre a Feira do Livro, que circulam durante o 

período de promoção do evento. As crônicas, em linhas gerais, são escritas a 

partir de uma visão pessoal, particular, subjetiva, daquele que escreve – o 

cronista –, ante um fato qualquer, coletado no noticiário do jornal ou no 

cotidiano. Na maioria das vezes, o cronista escreve para o jornal como 

colunista permanente, mantendo uma frequência diária, semanal, quinzenal 

ou mensal; em alguns casos, há colunistas convidados que escrevem em 

alguns dias da semana ou momentos específicos. As crônicas caracterizam-

se por serem curtas e redigidas em uma linguagem mais coloquial e próxima 

do leitor. No entanto, esse é um gênero narrativo que pouco conheço e, em 

função disso, não quis me atrever a examiná-lo neste momento, tendo em 

vista as muitas aproximações que teria que fazer para apropriar-me dessa 

seara desconhecida por mim. 

 Outra indicação feita na oportunidade da qualificação enfatizava ser 

produtivo desenvolver uma pesquisa de cunho mais etnográfico, procurando 

dar “voz” aos participantes que circulam na Feira, ouvindo os idealizadores, 

os professores, os expositores, o público “comum” que participa das muitas 

ações que o espaço possibilita e as prestigia. Além disso, também foi 

sugerido que buscasse ver as resistências a esse espetáculo, as resistências 

a essa história de celebração do livro na Praça, as resistências à ampliação 

dos espaços da Feira, para poder deter-me mais na pluralidade de 
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significados e assim superar noções de interpretações unívocas e 

“verdadeiras”. Um estudo com essa proposta certamente envolveria 

entrevistas, conversas informais, observações participantes e registros de 

acompanhamentos das reuniões de organização do evento, como formas de 

composição de dados a serem analisados. Considerando a necessidade do 

cumprimento dos prazos e as muitas atividades que desenvolvi 

paralelamente ao período em que estive construindo esta tese, fiquei 

temerosa de não conseguir dar conta. Por essas razões, levarei essas 

sugestões comigo como pontos de onde poderei partir para dar seguimento e 

ampliar o escopo das pesquisas que poderia desenvolver daqui para frente.  

 Ainda, não poderia deixar de mencionar que uma das escolhas que fiz 

e que aparece bem demarcada ao longo das páginas tecidas diz respeito a 

manter o vínculo com minha área de formação inicial, a de História. Tal 

seleção aparece recorrentemente impressa no texto, na escolha dos próprios 

interlocutores e referenciais que fui elegendo para fundamentar e amparar 

as discussões que conduzi e até mesmo no detalhamento (muitas vezes 

excessivo) das informações das quais me vali para organizar minhas análises 

e nos próprios arranjos metodológicos que elegi ao fazer buscas nos arquivos 

do Museu de Comunicação Social82 e nos arquivos do jornal pesquisado. 

 Avançando um pouco mais nessas considerações finais, retomo alguns 

dos caminhos que percorri neste estudo e detenho-me em alguns “achados” 

possibilitados a partir deles. Uma das sugestões da banca de qualificação de 

meu projeto foi a de que eu atentasse para o conceito de espetáculo e o 

aprofundasse, abandonando a proposta inicial, em que pretendia valer-me 

de entendimentos sobre memória. Eu a segui e passei a argumentar, nesta 

tese, ser a Feira do Livro um evento/projeto/negócio/(...) espetacularizado que 

projeta a cultura gaúcha a partir da promoção e popularização do livro. A 

partir desse pontual direcionamento, foi-me possível refinar e restringir com 

maior clareza os objetivos e centrar-me em certos valores ensinados na (e a 

partir da) Feira, transformada em uma grande produção espetacularizada 

pela mídia, processo no qual participa intensamente o jornal gaúcho ZH e o 

                                                           
82 Refiro-me às visitas e consultas ao acervo documental do Museu Hipólito José da Costa.  
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encarte Caderno da Feira. Assim, tanto na Feira quanto na mídia que dela se 

ocupa – e meu estudo centrou-se em uma particular instância midiática –, 

ensina-se sobre a importância que o livro tem na formação dos sujeitos, 

ensina-se também quem são os autores e as obras que merecem ser lidos, 

além de dar-se destaque a aspectos que caracterizam a cultura sul-rio-

grandense.  

Em relação a este último ponto, enfatiza-se a importância que tem a 

tradição, seja ela vinculada à caracterização de uma cultura gauchesca, 

representada por uma série de símbolos consagrados, seja ela direcionada à 

preservação de locais igualmente configurados como representativos da 

história sul-rio-grandense. Desse modo, marca-se ser a Feira um evento que 

consagra a cultura gaúcha de forma ampla, na medida em que a ela estão 

associados eventos de diferentes naturezas e não apenas vinculados à 

literatura. No espetáculo em que a Feira se transformou, cultua-se a 

erudição, mas também o popular, as letras e a leitura nas suas mais 

variadas manifestações. Além disso, personificadas na figura do patrono, 

estão muitas representações possíveis de gaúcho, consagrando-se diferentes 

formas de se fazer literatura sul-rio-grandense – desde os autores canônicos 

que reconstruíram a história cultural da região expressa em lendas, 

costumes e outros elementos configurados como a tradição até a literatura 

em que desponta o feminino e o erudito, perpassados pelos chamamentos à 

internacionalização.  

 Interessou-me igualmente evidenciar aspectos das decisões relativas 

ao modo de “trabalhar” com o acervo reunido, sendo que estas se 

constituíram em “momentos tensos” da tese. Tive muita dificuldade para 

decidir como selecionar o material empírico, bem como para decidir como 

agrupar as reportagens, as matérias, as imagens, os anúncios, as colunas, 

as seções, as crônicas, as notas informativas divulgadas em cada edição do 

evento. Foi necessário ler, reler, agrupar e reagrupar inúmeras vezes esses 

materiais para neles poder encontrar elos que pudessem conectá-los e que 

permitissem estabelecer “pontos” de ancoragem para a realização de minhas 

análises. Inicialmente, vi-me dispersa em uma profusão de materiais e suas 
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muitas possibilidades de direcionamento, tanto no suporte impresso quanto 

nos espaços virtuais de interação. Nesses materiais, ora eram destacadas 

questões relacionadas a políticas de incentivo à leitura, ora razões e 

justificativas para a aquisição de determinadas obras, ora, ainda, eram feitos 

destaques para variados tipos de suportes de leitura (HQs, livros, 

brinquedos, audiobooks, filmes, aplicativos móveis...). 

 Além disso, durante o período em que estive tomando essas decisões, o 

jornal passou por significativas alterações, acentuando uma tendência atual 

que, cada vez mais, tem promovido migrações do formato impresso para o 

formato digital. Essa transposição para a mídia digital acentuou as 

possibilidades interativas com os leitores ao permitir inserções de 

comentários, posts, fotografias, vídeos, áudios, etc. Seguindo essa tendência, 

o periódico analisado também ampliou seus espaços de interação, 

adequando-se a esse “duplo” formato, que, por vezes, atende à versão 

impressa e, por vezes, se direciona para os espaços digitais.   

 Frente à variedade e à amplitude de materiais reunidos, fiz a opção de 

operar, especialmente, com os recortes das edições do encarte Caderno da 

Feira e de reunir minhas análises em duas direções principais: o processo de 

espetacularização ocorrido na Feira e a forma como, a partir dela, se 

constituem modos de pensar as identidades culturais sul-rio-grandenses. 

 No primeiro eixo, discuti não apenas o papel da mídia na promoção do 

que chamei de espetáculo da Feira, mas também a multiplicidade de ações, 

eventos e algumas estratégias de propaganda colocadas em ação nesse 

evento cultural, das quais participam personalidades, instituições públicas e 

privadas, programadores culturais, escritores, livreiros, financiadores e 

apoiadores da Feira e o público em geral. No segundo eixo, discuti como esse 

espetáculo atua na configuração de identidades culturais sul-rio-grandenses 

e na da própria Feira como uma instância em que se cultua o livro, mas na 

qual também se processam negócios e a propaganda. 

 Isso posto, chego ao momento de colocar um “ponto final”, após ter 

percorrido desapressada as linhas de meu texto, tomando-o como uma 

compilação temporária do que considerei relevante mostrar, comentar, 
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questionar e comunicar. Permiti-me retroceder a acontecimentos vividos na 

elaboração desta pesquisa, alguns dos quais me pareceram bons para 

lembrar, enquanto outros ainda me provocam a incluir mais um parágrafo, 

mais uma referência, mais uma linha, quem sabe! Seguramente, se tivesse 

que iniciar o estudo novamente, penso que até poderia fazer outras escolhas, 

reinventaria minha própria memória relativa a esse evento cultural de outro 

modo, buscaria outras composições e arranjos para desenvolver a pesquisa, 

em alguma medida, por ver hoje que “sou outra”, diferente daquela que 

iniciou esta investigação, agora armada com outros aprendizados, 

teorizações e leituras sobre esse evento cultural. Logo, finalizo este texto 

afirmando que esta não é “a tese”, mas mais uma tese que se ocupou em 

explorar os muitos enlaces possíveis entre mídia e Educação. 
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ANEXO I  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

À 

Diretora do Centro de Documentação e Informação do Jornal Zero Hora 

Sra. Clarice Luz  

Porto Alegre, fevereiro de 2012. 

Venho por intermédio desta apresentar a doutoranda Gisele Massola, aluna 

regular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Gisele é minha orientanda de doutorado e desenvolve uma tese, 

com previsão de conclusão em agosto de 2015, cujo foco central é a Feira do Livro 

de Porto Alegre. Venho também solicitar que a referida pesquisadora possa circular 

nas dependências do departamento de pesquisa desta instituição, manusear os 

arquivos públicos, em formato digital, bem como examinar as capas de edições do 

periódico impresso Jornal Zero Hora publicadas no período compreendido entre os 

anos 1960 e o presente momento. Solicito, ainda, que a doutoranda possa adquirir 

o material por ela selecionado, após a consulta local, tendo em vista a importância 

que este levantamento terá para a compreensão de seu objeto de estudo.  

Certas de sua atenção, agradeço desde já pela acolhida que venha a dar a 

esta solicitação. Renovo votos de estima e consideração.  

   

  Professora Dra. Maria Lúcia Wortmann 

Orientadora 
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ANEXO II 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Ao  

Diretor da Câmara Rio-Grandense do Livro 

Sr. Osvaldo Santucci Junior 

Porto Alegre, junho de 2012. 

Vimos por intermédio desta apresentar a doutoranda Gisele Massola, aluna regular 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Gisele é orientanda da professora Dra. Maria Lúcia Castagna Wortmann, tendo 

ingressado neste Programa em março de 2011, com previsão de conclusão em agosto de 

2015. Sua pesquisa, ainda em fase inicial, concentra-se no campo dos Estudos Culturais 

em Educação e tem como foco a Feira do Livro de Porto Alegre.  

Assim, solicitamos autorização para que a referida pesquisadora possa circular nos 

espaços da instituição, analisar o acervo das Feiras promovidas em anos anteriores, 

manusear registros públicos acerca da Feira e dialogar com os membros de equipes que 

coordenam as ações de promoção desse evento (e que consentirem em participar da 

pesquisa). Da mesma forma, pedimos gentilmente que a doutoranda possa acompanhar, 

durante a realização da Feira do Livro de 2012 e 2013, as atividades desenvolvidas pela 

CRL, bem como participar de ações (tais como: reuniões preparatórias, cursos de 

capacitação para educadores, palestras de apresentação dos projetos, organização da 

programação pedagógica, diálogos de formação com as secretarias, mesas redondas com 

educadores, elaboração da programação cultural e suas formas de seleção, entre outras 

atividades promovidas) pertinentes a esse importante evento, desde que a presença de um 

membro externo não lhes pareça constrangedora nem possa interferir no andamento das 

atividades. 

Certos de sua atenção, agradecemos e manifestamos votos de estima e consideração.  

   

  Professora Dra. Maria Lúcia Wortmann 

Orientadora 
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ANEXO III 

 

 

Marcadores de textos distribuídos, respectivamente, na 58ª e na 60ª edições da Feira do 

Livro, em 2012 e 2014, contendo a logomarca oficial criada em 2005 – símbolo que identifica 
esse evento cultural nas campanhas de marketing. 
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ANEXO IV 
 

 
 

Reprodução dos mapas de localização da Feira do Livro de Porto Alegre, com suas 

dimensões e disposições das barracas, respectivamente, dos anos de 1960 – 1968 – 1976 – 

1978.  

Fonte: DEROSSO, Simone; ORTIZ, Helen; SOBRÉ, Elaine. Os bastidores da Feira do Livro. 

Secretaria Municipal de Cultura, 2000 p. 126 e 127.  

 

 



287 

 

ANEXO V 

 

 

Reprodução dos mapas de localização da Feira do Livro de Porto Alegre, com suas 

dimensões e disposições das barracas, respectivamente, dos anos de 1980 – 1982 – 1986 – 
1991.  

Fonte: DEROSSO, Simone; ORTIZ, Helen; SOBRÉ, Elaine. Os bastidores da Feira do Livro. 

Secretaria Municipal de Cultura, 2000 p. 128 e 129.  
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ANEXO VI 
 

 

Mapa de Localização da 58ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, reprodução do folder 

distribuído aos visitantes do evento. 
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ANEXO VII 
 

51ª Feira do Livro de Porto Alegre – 2005 
Apresentações artísticas e culturais: 258 
Eventos da Área Infanto-Juvenil: 260 
Oficinas: 47 
Sessões de autógrafos: 620 
Total de obras comercializadas: 320834 exemplares 

56ª Feira do Livro de Porto Alegre – 2010 
Apresentações artísticas e culturais: 71 
Atividades em sala: 176 
Atividades da Área Infanto-Juvenil: 108 
Contações de histórias: 30 
Programações para educadores: 236 
Sessões de autógrafos: 788 
Sessões de cinema: 16 
Total de obras comercializadas: 411.519 exemplares  

57ª Feira do Livro de Porto Alegre – 2011 
Apresentações artísticas e culturais: 88 
Atividades dirigidas a educadores: 130 
Atividades em sala: 293 
Sessões de autógrafos: 672 
Sessões de cinema: 17 
Total de obras comercializadas: 308.026 exemplares 

58ª Feira do Livro de Porto Alegre – 2012 
Sessões de autógrafos: 730 
Eventos em sala: 196 
Apresentações artísticas e culturais: 85 
Apresentações Área Infanto-Juvenil: 196 
Oficinas: 32 
Atividades dirigidas a educadores: 73 
Total de obras comercializadas: 411.056 exemplares 

59ª Feira do Livro de Porto Alegre – 2013 
Atividades da Área Infanto-Juvenil: 416 
Eventos artísticos e culturais: 31 
Eventos em salas (mesas redondas, palestras e seminários): 156 
Sessões de autógrafos: 700 
Sessões de cinema: 20 
Total de livros comercializados: 420.384 exemplares 

 

Reprodução dos números contendo os balanços oficiais divulgados ao final de cada edição 

da Feira do Livro de Porto Alegre/RS pela Câmara Rio-grandense do Livro (CRL) 
Fonte: site oficial da Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL)  

   



290 

 

ANEXO VIII 
 

 
Lista de Patronos da Feira do Livro de Porto Alegre/RS 

 

 

Edição Ano Patrono 

11ª  1965 Alcides Maya 

12ª 1966 João Simões Lopes Neto 

13ª  1967 Alceu Wamosy 

14ª  1968 Caldas Junior  

15ª  1969 Eduardo Guimaraens 

16ª 1970 Augusto Meyer 

17ª  1971 Manuelito de Ornelas 

18ª 1972 Luís Vaz de Camões 

19ª  1973 Darcy Azambuja 

20ª  1974 Leopoldo Leonardo Boeck 

21ª 1975 Athos Damaseno Ferreira  

22ª  1976 Érico Veríssimo 

23ª 1977 Henrique Bertaso 

24ª 1978 Walter Spalding 

25ª 1979 Auguste Saint-Hilaire 

26ª 1980 Moysés Vellinho  

27ª  1981 Adão Juvenal de Souza 

28ª 1982 Reynaldo Moura e Monteiro Lobato 

29ª  1983 José Bertaso 

30ª 1984 Maurício Rosenblatt 

31ª 1985 Mario Quintana  

32ª 1986 Cyro Martins 

33ª 1987 Moacyr Scliar  

34ª 1988 Alberto André 

35ª 1989 Maria Dinorah  

36ª 1990 Guilhermino César  

37ª 1991 Luis Fernando Verissimo 

38ª 1992 Paulo Fontoura Gastal 

39ª 1993 Carlos Reverbel  

40ª 1994 Nelson Boeck, Edgardo Xavier, Mário 
de Almeida Lima e Sétimo Luizelli 

41ª 1995 Caio Fernando Abreu  

42ª 1996 Lya Luft 

43ª 1997 Luiz Antonio de Assis Brasil 

44ª 1998 Patrícia Bins 

45ª 1999 Décio Freitas 

46ª 2000 Barbosa Lessa 

47ª 2001 Armindo Trevisan  

48ª 2002 Ruy Carlos Ostermann 

49ª 2003 Walter Galvani 

50ª 2004 Donaldo Schüler 

   

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelson_Boeck&action=edit&redlink=1
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51ª 2005 Frei Rovílio Costa  

52ª 2006 Alcy Cheuiche 

53ª 2007 Antônio Hohlfeldt 

54ª 2008 Charles Kiefer 

55ª 2009 Carlos Urbim 

56ª 2010 Paixão Côrtes 

57ª 2011 Jane Tutikian 

58ª 2012 Luiz Coronel  

59ª 2013 Luís Augusto Fischer  

60ª 2014 Airton Ortiz 
 
Reprodução da lista dos patronos da Feira do Livro. Fonte: site oficial da Câmara Rio-

Grandense do Livro (CRL)  
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ANEXO IX 

Acervo Reunido e Analisado do Caderno da Feira do Jornal ZH 

Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14674, de 28 de outubro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14675, de 29 de outubro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14676, de 30 de outubro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14677, de 31 de outubro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14678, de 01 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14679, de 02 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14680, de 03 de novembro de 2005. 

Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14681, de 04 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14682, de 05 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14683, de 06 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14684, de 07 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14685, de 08 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14686, de 09 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14687, de 10 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14688, de 11 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14689, de 12 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14690, de 13 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14691, de 14 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 41, nº 14692, de 15 de novembro de 2005. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15036, de 27 de outubro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15037, de 28 de outubro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15038, de 29 de outubro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15039, de 30 de outubro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15040, de 31 de outubro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15041, de 01 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15042, de 02 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15043, de 03 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15044, de 04 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15045, de 05 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15046, de 06 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15047, de 07 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15048, de 08 de novembro de 2006. 

Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15049, de 09 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15050, de 10 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15051, de 11 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 42, nº 15052, de 12 de novembro de 2006. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15399, de 26 de outubro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15400, de 27 de outubro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15401, de 28 de outubro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15402, de 29 de outubro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15403, de 30 de outubro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15404, de 31 de outubro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15405, de 01 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15406, de 02 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15407, de 03 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15408, de 04 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15409, de 06 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15410, de 05 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15411, de 07 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15412, de 08 de novembro de 2007. 
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Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15413, de 09 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15414, de 10 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 43, nº 15415, de 11 de novembro de 2007. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15768, de 01 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15769, de 02 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15770, de 03 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15771, de 04 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15772, de 05 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15773, de 06 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15774, de 07 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15775, de 08 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15776, de 09 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15777, de 10 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15778, de 11 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15779, de 12 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15780, de 13 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15781, de 14 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15782, de 15 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 44, nº 15783, de 16 de novembro de 2008. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16190, de 30 de outubro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16191, de 31 de outubro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16192, de 01 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16193, de 02 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16194, de 03 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16195, de 04 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº16196, de 05 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16197, de 06 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16198, de 07 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16200, de 09 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16201, de 10 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16202, de 11 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16203, de 12 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16204, de 13 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 45, nº 16205, de 14 de novembro de 2009. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16492, de 29 de outubro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16493, de 30 de outubro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16494, de 31 de outubro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16495, de 01 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16496, de 02 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16497, de 03 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16498, de 04 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16499, de 05 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16500, de 06 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16501, de 07 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16502, de 08 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16503, de 09 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16504, de 10 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16505, de 11 de novembro de 2010. 

Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16506, de 12 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16507, de 13 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16508, de 14 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 46, nº 16509, de 15 de novembro de 2010. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16824, de 28 de outubro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16825, de 29 de outubro de 2011. 

 

   



294 

 

Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16826, de 30 de outubro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16827, de 31 de outubro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16828, de 01 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16829, de 02 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16830, de 03 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16831, de 04 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16832, de 05 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16833, de 06 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16834, de 07 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16835, de 08 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16836, de 09 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16837, de 10 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16838, de 11 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16839, de 12 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16840, de 13 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16841, de 14 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 47, nº 16842, de 15 de novembro de 2011. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17186, de 26 de outubro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17187, de 27 de outubro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17188, de 28 de outubro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17189, de 29 de outubro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17190, de 30 de outubro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17191, de 31 de outubro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17192, de 01 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17193, de 02 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17194, de 03 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17195, de 04 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17196, de 05 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17197, de 06 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17198, de 07 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17199, de 08 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17200, de 09 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 48, nº 17201, de 10 de novembro de 2012. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17555, de 01 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17556, de 02 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17557, de 03 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17558, de 04 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17559, de 05 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17560, de 06 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17561, de 07 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17562, de 08 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17563, de 09 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17564, de 10 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17565, de 11 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17566, de 12 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17567, de 13 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17568, de 14 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17569, de 15 de novembro de 2013. 

Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17570, de 16 de novembro de 2013. 
Jornal Zero Hora, ano 49, nº 17571, de 17 de novembro de 2013.  

 

 

 

   


