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5
PreServação e tranSmiSSão 

daS tradiçõeS

Os rituais que envolvem a tradição constituem um meio prático 
de preservação. Os rituais são ferramentas utilizadas para preservar 
a memória coletiva e as verdades inerentes ao tradicional. Segundo 
Silva (2005), a experiência cotidiana é fortalecida pelos rituais que 
reforçam a união na comunidade. Os rituais possuem uma esfera e 
linguagem própria e uma verdade em si, isto é, uma verdade for‑
mular. Giddens explica que 

A linguagem ritual é performativa, e às vezes pode conter palavras 
ou práticas que os falantes ou os ouvintes mal conseguem com‑
preender. [...] A fala ritual é aquela da qual não faz sentido dis‑
cordar nem contradizer – e por isso contém um meio poderoso de 
redução da possibilidade de dissenção. (Giddens, 1997, p.83)

Para que a tradição seja transmitida e sua verdade formular seja 
passada aos membros da comunidade é necessário que haja um  
intérprete, o guardião da tradição – na modernidade tardia, esse  
sujeito é substituído pelo especialista, ou perito. O guardião é ca‑
racterizado pelo papel que ocupa na ordem tradicional. Segundo 
Giddens, está diretamente ligado à verdade formular e ao sagrado 
que envolve essa tradição:
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A tradição é impensável sem guardiões, porque estes têm um 
acesso privilegiado à verdade; a verdade não pode ser demonstrada, 
salvo na medida em que se manifesta nas interpretações e práticas 
dos guardiões. O sacerdote, ou xamã, pode reivindicar ser não mais 
que o porta ‑voz dos deuses, mas suas ações de facto definem o que 
as tradições realmente são. As tradições seculares consideram seus 
guardiões como aquelas pessoas relacionadas ao sagrado; os líderes 
políticos falam a linguagem da tradição quando reivindicam o 
mesmo tipo de acesso à verdade formular. (Giddens, 1997, p.100)

Importante contribuição sobre o tema é oferecida por Silva 
(2005). Para o autor, no contexto da modernidade, o ritual é rein‑
ventado e reformulado. Também é reinventado o guardião, que é 
substituído pelo especialista, o perito. A tradição é reincorporada 
pela modernidade e nessa dinâmica é reinventada, mantendo, 
assim, seu caráter de continuidade. Por meio dos rituais, inúmeros 
valores relacionados à tradição permanecem e se reproduzem no 
âmbito da comunidade local. 

São diversas as maneiras de transmitir tradições. Durante sua 
história, o homem se utilizou dos gestos, da expressão corporal e do 
espetáculo como forma de lazer, entretenimento e comunicação. 
Para manterem suas tradições, os povos antigos exploravam a festa, 
a dança, os cantos e os rituais para transmitir, disseminar e pre‑
servar a sua cultura. 

Essa maneira milenar de expressar e transmitir conhecimento 
foi difundida com o passar dos tempos e, hoje em dia, é ampla‑
mente explorada por povos e culturas de todo o mundo, cada qual 
com sua particularidade. Isso ocorre porque há muito o homem 
identificou nas mensagens de caráter lúdico uma maior abran‑
gência, uma maneira de proporcionar maior impacto em diferentes 
níveis socioculturais.

Além desses elementos que são marcantes no cotidiano de cada 
comunidade, o aspecto familiar também deve ser levado em consi‑
deração. Ora, haveria melhor guardião para uma tradição do que 
um antepassado, membro da família? Sem dúvida, as informações 
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passadas de geração a geração por meio de narrativas apoiadas pela 
memória dos mais velhos, com uso ou não de artefatos que apoiam 
a memória, como fotografias, é o meio mais familiar e íntimo de 
transmitir uma tradição.

Pode ‑se dizer que a transmissão das tradições entre os gaúchos 
está determinada a partir da constituição social do grupo como  
um todo e pode dar ‑se pelo mecanismo da vida coletiva, pela he‑
rança cultural transmitida de geração em geração, num processo de 
formas e institucionalização específicas.

A partir das transformações vivenciadas pela sociedade con‑
temporânea e o desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), podem ‑se citar, além dos já mencionados, ou‑
tros meios para transmitir, ensinar e preservar tradições: o jornal, o 
rádio, a televisão e a Internet. Esta última será objeto de um estudo 
mais detalhado a seguir.

Preservação e transmissão  
de tradições na Internet

Considerando a potencialidade apresentada pelas tecnologias 
informacionais e comunicacionais na atualidade, essa etapa da pes‑
quisa pretendeu observar as formas pelas quais grupos sociais mo‑
bilizados em torno de uma vinculação étnica podem se servir do 
aparato da rede mundial de computadores para divulgar aspectos 
de sua cultura e modo de vida para a população de todo o planeta. 
Trata ‑se de grupos dedicados ao ensino, transmissão, preservação e 
disseminação da tradição gaúcha vinculados aos CTG.

Uma análise acerca da influência da Internet na transmissão e 
(re)invenção de tradições, na formação de identidades, sociabili‑
dades e comportamentos requer uma perspectiva reflexiva baseada 
em teorias e conceitos capazes de abranger as variáveis da dinâmica 
cultural contemporânea.

Nessa dinâmica cultural, as estratégias para a realização das 
ações a serem empreendidas no cotidiano de cada indivíduo são im‑
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pulsionadas e definidas pela realidade dos sujeitos. Consequente‑
mente, entre essas ações, encontram ‑se as estratégias de transmissão 
de um lado, e busca de informações de outro. 

Por essa razão, este estudo considerou os contextos e processos 
social e cultural de grupos de atores na sociedade, procurando 
identificar como se dão as práticas relativas ao processo de dissemi‑
nação da informação em websites da Internet.

A Web pode ser entendida e visualizada como uma rede na qual 
as informações em formato digital e reconfigurável estão estrutu‑
radas em websites hipertextuais, aqui tratados como ambientes in‑
formacionais digitais. 

A Web encontra ‑se imersa no ciberespaço, que, conforme Lévy,

é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
de computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico 
de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo. (Lévy, 1999, p.17)

O ciberespaço é o lugar não material ou o locus digital onde as 
pessoas acessam, recuperam, organizam, ensinam, disseminam e 
compartilham informação e conhecimento. Cada dia mais pessoas 
recorrem ao ciberespaço para o ensino, a transmissão, a dissemi‑
nação e a aprendizagem, utilizando ou divulgando serviços ofere‑
cidos pela Internet que respondem às suas exigências pessoais de 
conhecimento sob as mais diversas formas de mídia – imagens, 
textos, sons, vídeos, etc. Não importa o quanto esses documentos 
estejam distantes dos usuários solicitantes. Basta um clique para 
acessar as memórias conectadas de outros computadores em qual‑
quer ponto do planeta. 

No ciberespaço é possível o encontro e o agrupamento de 
usuários de acordo com seus interesses, necessidades e maneiras 
próprias de oferecer, receber e trocar informações e documentos, 
constituindo grupos com características e propósitos específicos, as 
comunidades virtuais, que, segundo Lévy (1999), caracterizam ‑se 
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pelo agrupamento virtual de indivíduos de qualquer lugar, sexo, 
faixa etária, grau de instrução, condição socioeconômica, etc.

Esse agrupamento virtual tornou ‑se muito mais intenso e efe‑
tivo com o desenvolvimento da Web 2.0, a segunda geração de  
serviços on ‑line, caracterizada por potencializar as formas de publi‑
cação, compartilhamento e organização de informações, além de 
expandir os espaços para a colaboração entre os participantes desse 
processo.

Para proceder a uma análise de ambientes informacionais digi‑
tais que objetivam a comunicação entre os atores de uma comuni‑
dade e a disseminação de suas tradições, deve ‑se primeiramente 
considerar a condição de complexidade que envolve toda situação 
informativa. De modo simplificado, toda comunicação consiste na 
tentativa de emissão de uma informação com um determinado con‑
teúdo a pessoas igualmente determinadas, por meio de um instru‑
mento devidamente escolhido para essa finalidade. Nesse sentido, 
se demarcada nos termos necessários a um entendimento socioló‑
gico, há que se considerar a informação como uma modalidade de 
ação social. Segundo Weber (1978, p.139), por ação social deve ser 
entendida toda ação “com sentido próprio, dirigida para a ação de 
outros”. 

O sentido é o significado atribuído pelo ator à ação, e o leva a 
escolher os princípios, os procedimentos e a finalidade. Para Weber 
(1978), a ação social difere de todas as outras formas de ação exata‑
mente por isso: porque o ator tem consciência daquilo que escolhe, 
e as ações podem ser classificadas conforme o grau de consciência 
do ator sobre o significado delas. Weber distinguiu, assim, quatro 
tipos puros ou ideais de ação: ação racional com relação a fins, ação 
racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. As 
duas últimas formas de ação encontram ‑se no limite da consciência, 
e por isso são carregadas de elementos emocionais, sobre os quais o 
ator não tem pleno domínio. Daí a condição de irracionalidade que 
pesa sobre elas.

Dessa forma, à luz da sociologia de Weber, a condição de com‑
plexidade aumenta ainda mais quando se tenta compreender a 
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complicada relação existente entre a informação e a Internet, em 
especial a Web, como meio escolhido pelos atores sociais e o con‑
teúdo a ser transmitido, qual seja, aquilo que os atores referidos 
nomeiam como tradição gaúcha. 

Isto posto, começa ‑se a delinear a forma específica da (re)in‑
venção da tradição na sociedade da informática, num contexto que 
tem como elemento norteador a escassez do tempo e do espaço, 
que suprime as distâncias de comunicação entre os diversos locais 
do globo e estabelece uma simultaneidade de interconexões que, de 
acordo com Castells (1999), conta com um enorme desenvolvi‑
mento das tecnologias, em especial as da informação, gerando 
novos meios de comunicação e, consequentemente, maior impor‑
tância da informação como fonte de valor.

Ainda segundo Castells (1999), esse cenário apresenta uma 
multiplicação de informações e imagens de todo o globo, lançadas 
pela mídia e pela indústria cultural ou são trocadas por indivíduos e 
grupos sociais, por meio dos novos meios de comunicação, como  
a Internet, difundindo identidades, tradições, articulações étnicas e 
culturais.

No contexto das tecnologias de informação e comunicação, em 
especial da Internet, 

o conhecimento e a informação não são “imateriais” e sim desterri‑
torializados; longe de estarem exclusivamente presos a um suporte 
privilegiado, eles podem viajar. Mas a informação e o conheci‑
mento tampouco são “materiais”! A alternativa do material e do 
imaterial vale apenas para substâncias, coisas, ao passo que a infor‑
mação e o conhecimento são da ordem do acontecimento ou do 
processo. (Lévy, 1996, p.56)

Para Schaff (1995), as transformações revolucionárias das úl‑
timas décadas do século passado, com suas consequentes modifica‑
ções na produção e nos serviços, também provocaram mudanças 
nas relações sociais, na formação política, econômica e cultural da 
sociedade. 
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Além disso, essas transformações e a inclusão de inovações tec‑
nológicas levaram à criação de um homem universal, tanto na sua 
formação global e não especializada, quanto na liberação da cultura 
nacional para o cidadão do mundo.

A constituição de grupos sociais virtuais, composto por inte‑
grantes que não convivem fisicamente num mesmo espaço tornou‑
 ‑se possível com a Internet e com a globalização. É evidente que a 
tecnologia da informática, que revolucionou os meios de comuni‑
cação, tem importância preponderante na constituição de relações 
virtuais entre as pessoas. Por causa da velocidade em que ocorre  
a comunicação e as várias formas em que ela pode acontecer, para 
se sentirem juntas, basta que as pessoas consigam compartilhar o 
tempo, não precisando mais se encontrar simultaneamente num 
mesmo espaço.

No entanto, a constituição de grupos sociais virtuais somente  
se viabiliza devido às aberturas culturais provocadas pela força da 
globalização. São diversos os estudos que apontam o impacto da glo‑
balização sobre as formas de organização social vigentes até o final 
do século XX, como os de Habermas (2001 e 2002) e Sousa Santos 
(2002).

Partindo dessas perspectivas e enfocando vários fatores, tais es‑
tudos identificam a tendência de que, no contexto da globalização, 
todas as sociedades venham a se tornar sociedades multiculturais, 
quer dizer, sociedades culturalmente abertas e heterogêneas, cons‑
tituídas de maneira a possibilitar o convívio de pessoas que adotam 
diferentes modos de vida. 

Comunidades virtuais

O espaço virtual, ou seja, o ciberespaço, a teia da Internet (Lévy, 
1999), pode permitir que comunidades distantes fisicamente de‑
senvolvam novas inteligências e propaguem conhecimentos. Ao 
contrário do que se pensa, esse novo espaço não reduz, e tampouco 
nega, a importância dos espaços analógicos que proporcionam a 
relação face a face. As relações digitais derivam das relações hu‑
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manas e, dessa forma, complementam e ampliam as possibilidades 
de algumas relações humanas analógicas. 

Lévy (1999a) afirma que esses espaços virtuais podem possibi‑
litar a criação de comunidades virtuais, ambientes propícios para 
estimular a construção de novos saberes:  

As comunidades virtuais são um conjunto de pessoas que estão in‑
terligadas entre si de forma democrática a partir de um propósito 
previamente definido e que utilizam o ciberespaço como um dos 
ambientes para a troca de experiências, informações e construção 
de novos saberes. As comunidades virtuais são constituídas, prin‑
cipalmente, pelas relações de colaboração e cooperação entre os 
membros dos grupos que a compõem. São as relações de cola‑
boração e cooperação que mantêm as comunidades virtuais vivas. 
Enquanto existirem tais relações, as comunidades sobreviverão po‑
dendo, inclusive, gerar novas comunidades. (Tajra, 2002, p.43)

Para que, de fato, as comunidades virtuais exerçam seu papel, é 
necessário que as relações de colaboração e cooperação sejam de‑
senvolvidas em ambientes democráticos, respeitando a partici‑
pação de todos, compartilhando valores, crenças e utilizando regras 
estabelecidas em comum acordo com os membros do grupo. 

De acordo com Barros (1994), as atitudes colaborativas são in‑
terações ocorridas entre duas ou mais pessoas que contribuem de 
alguma forma para a obtenção de objetivos que, não necessaria‑
mente, sejam de interesse comum. Sendo assim, segundo Matu‑
rana (1997), o pressuposto básico para as relações dos membros de 
um grupo de uma comunidade virtual ocorre a partir das intera‑
ções. Isso faz com que as interações sejam consideradas o alicerce 
para a estruturação, composição e manutenção das comunidades 
virtuais.
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Redes sociais

Claramente, a Web 2.0 tem um aspecto tecnológico muito  
importante e este afeta as interações sociais que são sensíveis a 
certos condicionamentos trazidos por ela. De acordo com Garton, 
Haythornthwaite & Wellman (1997, p.75),

Quando uma rede de computadores conecta pessoas ou organiza‑
ções, ela é uma rede social. Da mesma forma que uma rede de com‑
putadores é um conjunto de máquinas conectadas por cabos, uma 
rede social é um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras 
entidades sociais) conectadas por relações sociais, como amizades, 
trabalho conjunto ou intercâmbio de informações.

As redes sociais refletem o mundo em movimento e referem ‑se 
a um conjunto de pessoas, organizações ou outras entidades sociais 
que se encontram conectadas por relacionamentos sociais e podem 
ser motivadas pela amizade e por relações de trabalho ou compar‑
tilhamento de informações; por meio dessas ligações, vão cons‑
truindo e re ‑construindo a estrutura social (Molina & Aguiar, 2004).

A interação realizada a partir das redes sociais é caracterizada não 
apenas pelas mensagens trocadas (o conteúdo) e pelos integrantes da 
rede que se encontram em contextos geográfico, social, político e 
temporal diferentes. Essa interação é caracterizada também pelo re‑
lacionamento que existe entre os integrantes. Trata ‑se de uma cons‑
trução coletiva, inventada pelos indivíduos que agem durante o 
processo, que não pode ser manipulada unilateralmente nem prede‑
terminada (Primo, 2007).

O potencial das redes de relacionamento, uma das marcas da 
Web 2.0, é muito grande. Essas redes possibilitam o estudo em 
grupo, a troca de informações, a divulgação dos mais diversos con‑
teúdos informacionais, por meio de mecanismos para comunicação 
com outros usuários, tais como blogs, microblogs, wikis, fóruns, chats, 
e ‑mails ou mensagens instantâneas. Permite também identificar  
pessoas que possuem interesses comuns e assim criar uma rede de 
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aprendizado, de transmissão de conhecimento, divulgação de con‑
teúdos das mais diversas áreas.

Caracterizando a Web 2.0

No início a Web procurava explorar, tanto técnica como finan‑
ceiramente, todas as possibilidades oferecidas pela rede mundial. 
Com seu amadurecimento, a Internet avançou para uma Web de 
valor mais significativo para o usuário. Aproveitando recursos tec‑
nológicos atualmente disponíveis, como a popularização da banda 
larga e desenvolvimento de novas tecnologias, foi possível criar 
aplicativos que modificaram significativamente os hábitos dos 
usuários, com destaque para a Web 2.0 (Valente & Mattar, 2007). 

O’Reilly (2005) utilizou o termo Web 2.0 para descrever as ten‑
dências e modelos de negócios que sobreviveram à crise da Web no 
final dos anos 1990. De acordo com Maness (2007, p.43), todas as 
companhias e serviços que sobreviveram tinham certas caracte‑
rísticas comuns: “eram colaborativas por natureza, interativas, di‑
nâmicas, e a linha entre criação e consumo de conteúdos nesses 
ambientes era tênue (usuários criavam o conteúdo nesses sites tanto 
quanto o consumiam)”.

Web 2.0 é o termo usado para descrever a segunda geração da 
Web baseada em inteligência coletiva, isto é, na construção coletiva 
do conhecimento. Por meio da interação, comunidades criadas em 
torno de interesses específicos poderão apoiar uma causa, discutir 
temas individuais ou de relevância coletiva, levar a opinião pública à 
reflexão sobre qualquer assunto, ensinar e transmitir conteúdos in‑
formacionais, disseminar informações culturais, entre muitas outras 
ações. Pessoas físicas, movimentos populares, instituições, gover‑
nos, empresas, grupos culturais e acadêmicos, entre muitos outros, 
estão incorporando essa cultura para gerar conhecimento.

Em lugar de simplesmente visualizar as informações em pá‑
ginas da Web estáticas, os usuários agora publicam conteúdo pró‑
prio nos blogs, microblogs, wikis. Redes sociais e websites que 
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compartilham textos escritos, fotos e vídeos, por exemplo. As pes‑
soas estabelecem colaboração, listas de discussões e comunidades 
on ‑line. Além disso, é possível combinar e compartilhar informa‑
ções, conteúdo e serviços de várias fontes para criar experiências e 
aplicativos personalizados. 

Suas competências centrais são: serviços, não softwares empaco‑
tados; arquitetura de participação; escalabilidade de custo efi‑
ciente; fonte e transformação de dados remixáveis; software em 
mais de um dispositivo; emprega a inteligência coletiva. Suas prin‑
cipais características são: Web dinâmica; compartilhamento e co‑
laboração; foco no conteúdo; pode ser utilizada qualquer mídia, 
desde que não seja estática; conteúdo participativo e democrático; 
realimentação constante de informação. A Web 2.0 usa a Web 
como plataforma e o próprio usuário controla seus dados. 

Resumidamente, os ambientes Web devem prover um meca‑
nismo no qual os usuários sejam mais que consumidores de conteúdo 
e aplicativos: deve permitir que eles criem conteúdo e interajam com 
vários serviços e pessoas. 

Um elemento ‑chave do conceito da Web 2.0 é o conceito de 
redes sociais, comunidade, colaboração e discussão. Naturalmente, 
as pessoas desejam se comunicar, compartilhar e discutir. Essa co‑
municação é uma parte primordial do entendimento, do apren‑
dizado e da criatividade. Na Web 2.0, a escala abrupta e o número 
de pessoas na Internet criam uma arquitetura participativa, na qual 
a interação entre as pessoas cria informações e sistemas que ficam 
melhores à medida que são mais usados e mais pessoas os utilizam. 
Como exemplos de sites que usam esse conceito, podemos citar: 
Youtube, Wikipedia, Flickr, Facebook, Delicious e Slideshare.

Ambientes informacionais digitais  
de tradição gaúcha

A partir das ferramentas oferecidas pela Web 2.0, o usuário 
pode manter todo o conteúdo informacional on ‑line de forma  
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pública ou privada, aumentando dessa forma a sua divulgação e 
compartilhamento, potencializando o processo de ensino ‑aprendi‑
zagem. A filosofia da Web 2.0 privilegia a facilidade na publicação 
e rapidez no armazenamento de textos, imagens, vídeo e arquivos 
de áudio, ou seja, tem como principal objetivo tornar a Web um 
ambiente social e acessível a todos os usuários, um espaço onde 
cada um determina e controla a informação de acordo com as suas 
necessidades e interesses.

Na busca por ambientes informacionais digitais que tratam de 
conteúdo relacionado à cultura gaúcha, que objetivam transmitir  
a tradição gaúcha a todo público que navega na Internet e que se 
identifica com essa cultura, foram localizados websites apresen‑
tados nas figuras a seguir.

As figuras 15 e 16 apresentam um blog de conteúdo tradiciona‑
lista gaúcho. A utilização de blogs para divulgar conteúdos tradi‑
cionais vem crescendo constantemente. 

Um weblog, blog ou blogue é uma página da Web que possui 
ferramentas para classificar informações técnicas a seu respeito, e 
todas elas são divulgadas na Internet por servidores e/ou usuários 
comuns. Essas ferramentas comportam registros de informações 
relativas a um website, ao número de acessos, páginas visitadas, 
tempo gasto, de qual website ou página o visitante veio e uma série 
de outras informações.

De acordo com Valente & Mattar (2007), a palavra blog deriva 
da expressão Weblog, ou seja, é um diário de bordo na rede. Nele, 
podem ser divulgadas informações pessoais, propor questões, pu‑
blicar trabalhos acadêmicos, registrar links e comentários para ou‑
tras fontes da Web e muitas outras coisas. Segundo esses autores, 
alguns serviços que possibilitam a produção e publicação de um 
blog são: Wordpress, Blogger, Bloglines e Tumblr.

A facilidade de criação e publicação, possibilidade de cons‑
trução coletiva e o potencial de interação tornam o blog uma ferra‑
menta de destaque para o ensino das tradições gaúchas. Nesse caso, 
em especial, o Movimento Tradicionalista Gaúcho da 21a Região 
Tradicionalista divulga notícias sobre os eventos que a entidade  
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Figura 15 – Blog do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, da 21a 
Região Tradicionalista

Fonte: <http://www.mtgrs.blogspot.com/>. Acesso em 9 /8/2009.

Figura 16 – Seguidores do blog do Movimento Tradicionalista Gaúcho, 
MTG, da 21a Região Tradicionalista

Fonte: <http://www.mtgrs.blogspot.com/>. Acesso em 9/8/2009.
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organiza e também abre espaço para que os usuários postem seus 
comentários sobre temas relacionados à cultura gaúcha; nesse am‑
biente, o usuário tem um papel mais ativo. 

Outra ferramenta Web 2.0 que auxilia na transmissão de con‑
teúdos tradicionalistas a ser mencionada é o RSS, Really Simple 
Syndication, que é um subconjunto de dialetos XML que serve 
para agregar conteúdo ou Web Syndication, podendo ser acessado 
mediante programas/sites agregadores. É usado principalmente 
em websites de notícias e blogs, mas vem sendo crescentemente uti‑
lizado em ambientes acadêmicos, como repositórios institucionais, 
bibliotecas e periódicos eletrônicos. 

O RSS é uma maneira de publicar conteúdo para que outros o 
consumam. Websites de notícias e outros em geral utilizam esse 
conceito, expondo seu conteúdo para ser consumido por outros web‑
sites na Internet. O formato RSS especifica o conteúdo XML de 
um noticiário em RSS, também conhecido como RSS Feed ou Web 
Feed (Passarin & Brito, 2005). 

Leitores de RSS permitem que o usuário selecione as fontes de 
notícias que desejam ler e passem então a recebê ‑las automatica‑
mente. Na busca por ambientes informacionais digitais que uti‑
lizam ferramentas da Web 2.0 para compartilhar e ensinar conteúdo 
relacionado à cultura gaúcha foi localizado um website que apre‑
senta RSS relacionado ao tradicionalismo gaúcho, conforme de‑
monstrado na Figura 17.

No contexto da Web 2.0, outra ferramenta que pode ser utili‑
zada para ensinar e compartilhar aspectos da cultura gaúcha é o 
Twitter. O Twitter é um site que contempla rede social e microblog, 
uma versão mais simples do blog, adaptada para o uso a partir de 
dispositivos móveis com acesso à Internet.

Por ser utilizado como uma plataforma de compartilhamento e 
divulgação de links interessantes para músicas, vídeos, fotos, notí‑
cias, postagens em blogs, entre outros conteúdos informacionais, o 
Twitter se aproxima da ideia de RSS. A comunicação entre os 
usuários é realizada por meio de mecanismos de interação instan‑
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Figura 17 – RSS do website do Grupo Musical Guapos

Fonte: <http://www.guapos.com.br/mx/rss.php>. Acesso em 9/8/2009.

tânea, proporcionando a veiculação de conteúdos em tempo real e 
de qualquer lugar, mantendo os usuários do site informados e in‑
terconectados, recebendo e enviando mensagens sobre os assuntos 
e acontecimentos que mais lhes interessam.

A rede social no Twitter é construída por meio do mecanismo 
follow (seguir). Ao escolher um perfil para seguir e assim receber 
suas postagens, o usuário do site passa a dispor de ferramentas de 
interação: o reply (resposta pública a uma postagem, como um co‑
mentário de blog), a direct message (mensagem direta e particular) e 
o retweet (republicação de uma postagem). A Figura 18 apresenta o 
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Twitter da Rádio Gauchinha, que divulga notícias sobre músicas 
típicas gaúchas.

Os recursos oferecidos pela Web 2.0 também permitem a busca 
e o compartilhamento de informações por meio do Delicious. 

O Delicious é uma ferramenta de busca que pode ser usada para 
compartilhar bookmarks com outros usuários e visualizar os fa‑
voritos públicos de vários membros da comunidade. O Delicious 
registra os links que o usuário deseja e é possível também compar‑
tilhar, com comentários, as suas escolhas, avaliar quantos outros 
usuários escolheram os mesmos links ou os pesquisaram, por tags  
ou pala vras ‑chave que outras pessoas escolheram; além disso, serve 
para acompanhar websites que têm conteúdo e links dinâmicos e para 
pesquisas sobre qualquer assunto, como observado na Figura 19, 
que apresenta bookmarks relacionados à cultura gaúcha.

Além de ser uma ferramenta de busca para encontrar o que se 
precisa na Web, é também uma ferramenta para arquivar e cata‑
logar os sites preferidos para que o usuário possa acessá ‑los de qual‑
quer lugar (Valente & Mattar, 2007).

Outro exemplo de rede social é o Orkut, um serviço, uma es‑
pécie de conjunto de perfis de pessoas e suas comunidades. Nele é 
possível cadastrar ‑se e colocar fotos, descrever preferências pes‑
soais, listar amigos e formar comunidades. Os indivíduos são apre‑
sentados como perfis e podem ‑se identificar suas conexões diretas 
(amigos) e indiretas (amigos dos amigos), bem como as organiza‑
ções sob a forma de comunidades. O Orkut permite a utilização de 
ferramentas de interação variadas, tais como sistemas de fóruns 
para comunidades, envio de mensagens para cada perfil, envio de 
mensagens para comunidades, entre outras ações.

As comunidades do Orkut são fóruns modificados, com estru‑
tura planejada para facilitar o uso. Dessa maneira, qualquer pessoa 
pode aprender a trabalhar com os recursos de uma comunidade 
com relativa facilidade. Com um design aperfeiçoado, as comuni‑
dades superam o uso dos fóruns mais tradicionais e, por essa razão, 
são constantemente utilizadas para compartilhar conteúdos das 



AS TRADIÇÕES GAÚCHAS E SUA RACIONALIZAÇÃO 115

Fi
gu

ra
 1

8 
– 

T
w

itt
er

 d
a 

R
ád

io
 G

au
ch

in
ha

Fo
nt

e:
 <

ht
tp

:/
/t

w
itt

er
.c

om
/r

ad
io

ga
uc

hi
nh

a>
. A

ce
ss

o 
em

 9
/8

/2
00

9.



116 CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

Fi
gu

ra
 1

9 
– 

B
oo

km
ar

ks
 so

br
e 

cu
ltu

ra
 g

aú
ch

a 
di

sp
on

ív
ei

s n
o 

D
el

ic
io

us



AS TRADIÇÕES GAÚCHAS E SUA RACIONALIZAÇÃO 117

mais variadas origens, como os educacionais, culturais, filosóficos 
e, como mostra a Figura 20, conteúdos tradicionalistas. 

A proposta da Comunidade CTG é reunir todos os que par‑
ticipam ou já tiveram alguma ligação com o CTG. Essa comuni‑
dade reúne atualmente 17.887 membros que se identificam com a 
proposta do CTG. A partir dessa comunidade, um membro pode 
encontrar outras pessoas e comunidades com o mesmo foco de inte‑
resse, aumentando sua rede de contatos, bem como as possibili‑
dades de acessar conteúdos tradicionalistas na Internet.

O convite exibido na descrição da comunidade é: “Se apro‑
chegue e não se acanhe. Divulgue seu CTG aqui, Invernadas Artís‑
ticas e ajude a cultura a perpetuar pelos 4 cantos deste mundo”. Isso 

Figura 20 – Página do Orkut da comunidade CTG
Fonte: <http://www.Orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=56366>. 
Acesso em 9/8/2009.
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indica que os desenvolvedores da comunidade acreditam que esse 
ambiente favorece a integração dos membros, a divulgação e com‑
partilhamento dos conteúdos relacionados ao CTG. Destaque para 
o campo Fórum disponível nessa página, proporcionando a inte‑
ração entre os membros da comunidade.

Outra ferramenta que inova no contexto da disseminação dos 
mais diversos tipos de conteúdos informacionais é o Second Life. 
Segundo Valente & Mattar (2007), 

O Second Life pode receber várias denominações: realidade virtual, 
mundo cibernético ou ambiente virtual, dentre outras. Isso repre‑
senta um conjunto de tecnologias que, quando combinadas, for‑
necem uma interface para o mundo tridimensional gerado por 
computador, de tal forma que o usuário acredita estar realmente 
nesse mundo, e intuitivamente, passa a interagir com esse am‑
biente imersivo e dinâmico. (Valente & Mattar, 2007, p.155)

O Second Life oferece um conjunto de ferramentas que possi‑
bilitam fazer coisas que não seriam possíveis no mundo real. O  
residente responsável por determinado ambiente em uma ilha no 
Second Life pode compartilhar informações em ambientes que si‑
mulam a realidade. Os usuários interagem entre si e realizam ati‑
vidades disponíveis no ambiente em questão: fazem compras, 
ouvem música, dançam, participam de negócios, reuniões e festi‑
vidades.

Os tradicionalistas já estão adotando essa ferramenta para di‑
vulgar, disseminar e preservar a cultura e a tradição gaúchas. Em 
2007, foi fundado o primeiro CTG virtual no Second Life, o Centro 
de Tradições Gaúchas Estância Celeste Brasil, criado por iniciativa 
do jornalista Clediney Silva.

O CTG Estância Celeste Brasil faz parte da Ilha Brasil Porto 
Alegre no Second Life. De acordo com Clediney Silva,2  há um trá‑

2. Em reportagem ao CTG Brasil, disponível em <http://www.ctgbrasil.com/
historia.htm>. Acesso em 6/9/2009.
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fego diário médio de 5 mil pessoas, informação que pode ser con‑
sultada diretamente no local por qualquer interessado. A área total 
do CTG é de 3.500 s.q.m. (metros quadrados simulados), ocu‑
pando um quarteirão ao lado da Usina do Gasômetro. Além do 
patrão Bloguinho Bourgoin, avatar do jornalista Clediney Silva, a 
entidade é comandada por dois capatazes, Thomas Taov e Toninho 
Barzane.

O CTG possui dois locais de baile, um galpão aberto e um salão 
fechado, além de fogo de chão com churrasco e arena de rodeio. No 
porão do salão fechado estão o escritório da patronagem, os estú‑
dios da Rádio CTG Brasil e uma exposição de quadros com notí‑
cias publicadas pela imprensa nacional. Outro importante apoio à 
cultura gaúcha é dado pela loja Xergão, grife criada po Clediney 
Silva, que oferece pilchas completas e vestidos de prenda confec‑
cionados pela estilista CherNo Boram, além de camisetas do CTG 
Estância Celeste Brasil.

Na Figura 21 pode m‑se observar o capataz Thomas Taov e o 
patrão Bloguinho Bourgoin fincando a bandeira do Rio Grande do 
Sul nas terras da Ilha Porto Alegre Brasil no Second Life.

As Figuras 22 a 25 demonstram que o ambiente desenvolvido 
no Second Life pretende se assemelhar a um CTG real: sua estru‑
tura em forma de galpão, a fogueira aquecendo a água para o chi‑
marrão, a bandeira do Rio Grande do Sul estampada nas paredes, o 
palco onde grupos musicais tradicionalistas se apresentam, o baile e 
a presença do capataz Toninho Barzane.

Nesse CTG Virtual ocorre a divulgação e compartilhamento da 
tradição gaúcha por meio da interação dos usuários: o indivíduo 
cria um personagem (avatar) e visita ambientes produzidos por ou‑
tros usuários, podendo, assim, conviver com pessoas de qualquer 
parte do mundo. Dessa forma, as expressões da cultura gaúcha são 
divulgadas aos mais diversos pontos do planeta.

Cumpre apresentar agora os websites das entidades relacionadas 
ao Movimento Tradicionalista gaúcho: CBTG, MTG e IGTF. 

O website da CBTG contém, além das informações administra‑
tivas e estruturais de funcionamento, informações que atendem aos 
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Figura 21 – Bandeira do RS fincada nas terras da Ilha Brasil Porto Alegre 
no Second Life 
Fonte: <http://www.ctgbrasil.com/historia.htm>. Acesso em 6/9/2009.
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Figura 22 – Avatar observando o palco do CGT Virtual Estância Ce‑
leste Brasil 
Fonte: Second Life.

Figura 23 – Avatares conversando com o capataz Toninho Barzane

Fonte: Second Life 
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Figura 24 – Espaço para celebrar a tradição gaúcha

Fonte: <http://www.ctgbrasil.com/historia.htm>. Acesso em 
6/9/2009.

Figura 25 – Baile no CTG virtual 

Fonte: <http://www.ctgbrasil.com/historia.htm>. Acesso em 6/9/2009.
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objetivos da Confederação, concernentes à divulgação das políticas 
e diretrizes de atuação do Sistema Confederativo do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho, dos eventos nacionais para valorização da 
cultura, das tradições e do folclore gaúchos, dos elementos para au‑
tenticidade e preservação das tradições gaúchas, bem como das ex‑
pressões do Movimento Tradicionalista Gaúcho e do Centro de 
Tradições Gaúchas. 

Objetivando a preservação, o resgate e o desenvolvimento da 
cultura gaúcha, o website do MTG contempla informações sobre o 
Movimento Tradicionalista Gaúcho e sua estrutura administra‑
tiva, funcional e de congregação dos Centros de Tradições Gaúchas 
e entidades afins, objetivando preservar o núcleo da formação 
gaúcha, cuja filosofia decorre da Carta de Princípios do MTG. Di‑
vulga, ainda, informações sobre a história do Rio Grande do Sul, 
destacando as bandeiras, o hino, o brasão das armas, as missões je‑
suítas, as imigrações e as revoluções; além disso, apresenta textos 
relacionados ao tradicionalismo, editoriais, notícias, artigos, poe‑

Figura 26 – Website da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha 

Fonte: <http://www.cbtg.com.br>. Acesso em 6/9/2009.
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sias, prosas, causos e um blog de comunicação entre os atores. 
Mostra também a Fundação Cultural Gaúcha, que fornece res‑
paldo ao MTG com relação às atividades ligadas ao tradiciona‑
lismo, à cultura e artes nativas.

O website do IGTF traz notícias relacionadas à cultura e tra‑
dição gaúchas e apresenta links sobre elementos culturais como 
culinária, dança, festas, folclore, história, indumentária, música e 
poesia. Esses elementos fazem parte da cultura gaúcha e são repre‑
sentativos no imaginário do povo gaúcho. Com o uso do website, o 
IGTF cumpre seu papel de ensinar as tradições gaúchas a todo o 
público nacional e internacional por meio da Internet.

Figura 27 – Website do Movimento Tradicionalista Gaúcho

Fonte: <http://www.mtg.org.br>. Acesso em 6/9/2009.
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A contribuição da Internet

A infraestrutura de conectividade da Internet é um aparato 
tecnológico que permite a comunicação de atores no processo de 
disseminação de elementos da tradição, objetivando manter vivo 
aquilo que se apresenta como origem do povo gaúcho em seus as‑
pectos culturais e históricos.

Sem entrar na análise dos conteúdos informacionais apresen‑
tados sob a forma de elementos da tradição gaúcha, é preciso 
re conhecer que, de qualquer forma, ao navegar em ambientes 
informacionais digitais, o usuário tem contato com inúmeras in‑
formações e documentos que possibilitam a construção de conhe‑
cimento sobre aspectos da tradição gaúcha ali apresentada.

Pelas características próprias do meio utilizado, o website, 
mesmo que tenha sido produzido segundo um planejamento ra‑

Figura 28 – Website do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore 

Fonte: <http://www.igtf.rs.gov.br/>.  Acesso em 6/9/2009 
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cional por aqueles que selecionam as informações e as apresentam 
como elementos da tradição, a construção do conhecimento especí‑
fico está relacionada à vontade do usuário, segundo suas próprias 
intenções, interesses, necessidades ou racionalidade. 

Diante disso, pode ‑se afirmar que o ato de buscar informação 
em ambientes informacionais digitais que disseminam os ele‑
mentos da tradição gaúcha pode ser entendido como um exercício 
de reconstrução subjetiva do conhecimento. Então, pode ‑se dizer 
que, no caso das tradições divulgadas via Internet, elas são dupla‑
mente (re)inventadas: estão submetidas às perspectivas de quem 
seleciona, organiza e dissemina os conteúdos tradicionais e à lógica 
reconstrutiva daqueles que buscam tais informações.

Além disso, o fato de as tradições gaúchas estarem sendo disse‑
minadas por esses grupos por meio da Internet demonstra que a 
tradição está sendo (re)inventada e racionalizada, uma vez que 
agora a tradição não é encontrada apenas no espaço físico e tem‑
poral real, mas também no espaço virtual, no qual basta que se 
compartilhe o mesmo endereço na Web. A tradição é vivenciada 
digital e virtualmente por meio do computador e não por meio do 
contato visual, gestual, auditivo ou físico real. 

A tradição está sendo racionalizada para atingir os objetivos dos 
tradicionalistas de manter o vínculo identitário do grupo, preservar 
e transmitir as tradições, uma vez que os elementos da tradição 
gaúcha podem ser acessados e ser oferecidos de qualquer lugar do 
mundo por todos aqueles que se consideram tradicionalistas. Mas 
não só por eles. Quando a tradição vai para a Internet, ela está ao 
alcance de todo e qualquer indivíduo, independente da sua cultura 
ou vinculação étnica. 

Neste livro, pode ‑se observar que, a despeito do inegável po‑
tencial apresentado pela World Wide Web, os websites da CBTG, 
do MTG e do IGTF não utilizam em sua totalidade os recursos 
disponíveis no meio digital, que contribuiriam para a disseminação 
de informações de forma mais efetiva e afetiva com imagens em 
movimento e sons, que facilitariam o entendimento dos aspectos 
disseminados da cultura.
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São muitas as possibilidades de pertencimento nas comuni‑
dades virtuais constituídas a partir de inúmeras temáticas, as quais 
passam a ser ferramentas identitárias dos indivíduos vinculados a 
elas. Essas comunidades reforçam vários movimentos culturais e, 
no caso da cultura e tradição gaúchas, que em geral são marcada‑
mente difundidas nos CTG, vêm ganhando território e seguidores 
por meio de comunidades na Internet criadas para sua dissemi‑
nação. Essas comunidades virtuais criadas com o propósito de pre‑
servar a cultura e a tradição são reflexos da modernização reflexiva 
que leva a racionalização das tradições também em ambiente  
digital.

As comunidades virtuais constituídas em torno da cultura e tra‑
dição gaúchas são um sinal de que presenciamos um momento de 
modernidade tardia no Brasil, representado pela racionalização e re‑
flexividade das relações, ações e tradições. Aquilo que tradicional‑
mente era transmitido por meio oral, através de relatos entre pais e 
filhos, entre os diversos membros da comunidade, a partir da vivên‑
cia coletiva das práticas tradicionalistas no CTG, por exemplo, com 
o apoio de recursos como a fotografia, a música, a dança, a gastro‑
nomia, entre outros, agora é transmitido e disseminado utilizando‑
‑se redes sociais e comunidades virtuais na Internet. Pertencem a 
essas redes e comunidades pessoas que possuem um vínculo identi‑
tário com a mensagem transmitida pelos responsáveis pelo website; 
acessam esse website todos aqueles que, pertencendo ou não a tais re‑
des ou comunidades, se identificam com o conteúdo ou procuram 
algo sobre tal conteúdo, de acordo com a sua própria subjetividade.

As tecnologias da Web estão redesenhando e redefinindo a dis‑
seminação de conteúdos culturais, criando novas e interessantes 
oportunidades de transmissão, mais personalizadas, sociais e flexí‑
veis, com um caráter de compartilhamento de informações. Essas 
novas tecnologias privilegiam o aspecto lúdico desses ambientes in‑
formacionais digitais.

Nesse sentido, na Web 2.0, o usuário não é mais pensado 
apenas como um agente passivo, mas ao mesmo tempo e, princi‑
palmente, como produtor e desenvolvedor de conteúdo. A Web 2.0 
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facilitou em grande escala a criação de todo tipo de conteúdo e isso 
proporciona ao usuário atuar como leitor, autor e produtor de con‑
teúdo informacional, inclusive como editor e colaborador. 

Abordaram ‑se neste estudo várias experiências que indicam 
que o terreno virtual é fértil e pode transformar e revolucionar o 
campo das tradições, sua preservação, disseminação e (re)invenção. 
No contexto de modernidade tardia, esse recurso não pode ser des‑
cartado. Independente de a análise se situar no campo econômico, 
político ou cultural, entre tantos outros, o fato é que a Internet se 
constitui num meio eficaz e abrangente de transmitir, ensinar e 
preservar conteúdos de todos os tipos.

Utilizando recursos da Web 2.0, os websites podem ser mais co‑
laborativos com relação à participação dos usuários, permitindo 
que estes sejam parceiros do CTG na produção, transmissão e dis‑
seminação dos conteúdos informacionais de qualquer área temá‑
tica, como observado no caso da tradição e da cultura gaúchas, a 
partir de ferramentas que permitem a atuação efetiva na construção 
de espaços informacionais.


