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Resumo 

 

O presente trabalho é um recorte de um estudo monográfico que aborda sobre a 

representatividade que o uso de elementos de uma cultura local na publicidade proporciona na 

comunidade referente a esta, utilizando como objeto de estudo a identidade visual da edição 

de 2016 do Festival Br-135, um evento musical de viés cultural que acontece na cidade de São 

Luís, Maranhão há cinco anos, objetivando mostrar de que modo a cultura maranhense está 

representada na identidade e o efeito que essa representatividade gerou no público do evento. 

Para chegar a tal fim, foi feita uma pesquisa bibliográfica para referenciação teórica, uma 

pesquisa de campo executada com o público do festival aplicada por meio de questionário 

online e uma entrevista com membro do núcleo de criação do Festival.  
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Introdução  

 

A representatividade regional na identidade visual de um evento local é o que aborda 

o presente trabalho, que tem como objeto de estudo a identidade visual da edição de 2016 do 

Festival Br-135. Trata-se de um evento musical que surgiu em São Luís, Maranhão, no ano de 

2012, completando cinco anos de estrada no último ano. O objetivo desta pesquisa é 

demonstrar de que modo o uso de elementos representacionais locais pode influenciar na 

imagem de uma marca onde esta está inserida, aqui demonstrado como a cultura maranhense 

está representada na então comunicação visual, e de que modo essa representação influência 

na imagem do Festival-Br135 perante o seu público, utilizando de pesquisa bibliográfica para 
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o referencial teórico que irá dar base para o estudo, de uma pesquisa de campo aplicada via 

questionário online divulgado em redes sociais com o público do Festival e com uma 

entrevista feita com um componente do núcleo de criação do evento, Alex Soares.  

Uma empresa ou organização, estando inserida em determinado cenário, tem que 

demonstrar que pertence a este. Aqui cabe à publicidade criar e utilizar elementos que irão 

promover identificação e sentimento de pertencimento entre consumidor/público e o produto; 

a identidade visual é que vai ser responsável por isso, de forma a produzir sentidos e 

impressões que irão ser atribuídas à marca. E é nesse contexto que surge questão da 

representatividade. Para se comprar uma ideia ou um discurso, o indivíduo, além do 

entendimento, busca sentir-se representado pela proposta que lhe está sendo vendida. Quanto 

mais ele se sentir representado, maior as chances de adoção da referida proposta. 

Esse estudo objetiva analisar os conceitos de identidade cultural, que se divide em 

nacional e local, em específico a maranhense, mapeando os elementos culturais desta que 

podem ser aplicados na publicidade, e de identidade visual, onde está incluída a marca e a 

publicidade em seu caráter de mensagem visual; identificar os aspectos que circunscrevem a 

questão da representatividade; conhecer um pouco mais sobre eventos e saber mais a respeito 

do Festival BR-135 e de sua abordagem visual na edição de 2016 afim analisá-la e pesquisar 

sobre a efetividade destas peças. 

 

Identidade e Representação Cultural: mapeando conceitos 

Identidade é popularmente conhecida como um conjunto de características que tem a 

função de identificar algo. Para Bauman (2005, p. 17-18) existem comunidades, nas quais as 

identidades se definem, sendo elas de dois tipos. O primeiro são as comunidades de vida e 

destino, “[...] cujos membros (segundo a fórmula de Siegfried Kracauer), vivem juntos numa 

ligação absoluta”. Essa faz referência ao pertencimento do local onde se habitava. E o 

segundo tipo são as comunidades “[...] fundidas unicamente por ideias ou por uma variedade 

de princípios”. 

 Já Hall (2002) apresenta três concepções sobre a construção da identidade do 

indivíduo: a do sujeito do Iluminismo, que o tem como centrado e unificado, cuja identidade 

nascia com ele e permanecia a mesma ao longo da vida, uma identidade fixa; o sujeito 

sociológico, no qual sua identidade é formada na relação entre ele e o ambiente a sua volta e 

nas pessoas que neste estão inseridas; o sujeito tem a sua essência, mas é de um constante 
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diálogo com as identidades que o mundo exterior concede que esta seja formada e moldada. E 

o sujeito pós-moderno, este que por sofrer influência externa tem a capacidade de possuir 

múltiplas identidades.  

O que cabe aqui destacar é que a visão de identidade de Bauman (2005) se 

complementa com a de Hall (2002) – que mesmo expondo três definições, tem sua base de 

desenvolvimento no sujeito sociológico e no pós-moderno – pois ambos defendem a 

capacidade da mutação identitária, a multiplicidade delas em um mesmo indivíduo e que as 

identidades das pessoas que estão em volta influenciam-nas. Essas influências externas que 

cooperam na construção da identidade do indivíduo são as chamadas identidades culturais 

(HALL, 2002), que como Silva e Silva (2009, p. 202) simplificam, são “[...] a partilha de uma 

mesma essência entre diferentes indivíduos”. Hall (2002, p. 8) a define como “[...] aspectos de 

nossas identidades que surgem de nosso „pertencimento‟ a culturas étnicas, raciais, 

linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”. Essas culturas, que moldam o sujeito, são 

também responsáveis pelo agrupamento e estruturação destes em comunidades que possuem 

essas características em comum.  

Entre as culturas citadas, a considerada como uma das mais importantes por Hall 

(2002) é a nacional, sendo também uma das mais antigas. Ela se enquadra na comunidade de 

primeiro tipo da teoria de identidade de Bauman (2005), a que faz referência ao sentimento de 

pertencimento ao local que se ocupa. Ela é desenvolvida através de símbolos e representações, 

que se transformam em um discurso no qual, devido à inserção em determinada nação, 

adotamos como sendo parte do que nos define, e nesse ponto nascem as identidades nacionais, 

que para Hall (2002, p.47) “[...] se constituem em uma das principais fontes de identidade 

cultural”.  

As identidades culturais, entre elas a nacional, são formadas através das 

representações. Representação vem a ser um termo tão multifário quanto identidade, abordado 

em diferentes esferas. De forma geral, Pesavento (2006, p. 49) fala que “[...] representações 

são presentificações de uma ausência, onde representante e representado guardam entre si 

relações de aproximação e distanciamento”. Um dos principais estudiosos do termo foi Émile 

Durkheim, então o abordando na forma de representações coletivas. Oliveira (2012, p. 71), 

estudioso das obras do autor, fala que, para Durkheim, as representações coletivas são “[...] 

forjadas no cotidiano das interações sociais”. Elas sintetizam o pensamento que o sujeito 
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possui sobre si e do que o rodeia, é “[...] uma forma de conhecimento socialmente produzida, 

[...] fruto da interação e dos laços sociais que os homens estabelecem entre si”. Os laços 

sociais são derivados da interação, este que segundo Recuero (2009), é componente da 

percepção do universo que rodeia o indivíduo, e vem a ser influenciado por esta e pelas 

motivações pessoais do sujeito; é um processo de comunicação entre este sujeito com o que o 

cerca. É do conjunto das interações que se formam as relações sociais, e estas fazem parte da 

criação dos laços sociais.  

Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como 

proximidade, contato frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte 

emocional. A interconexão destes laços canaliza recursos para localizações 

específicas na estrutura dos sistemas sociais. (WELLMAN, 2001, p.7 apud 

RECUERO, 2009, p. 38). 

São denominados de “laços relacionais” estes compostos através das interações e 

relações. Mas, segundo Breiger (1974, p.183-185 apud RECUERO, 2009, p. 38) baseado em 

Goffman, de 1975, o laço social também pode ser composto através de associação. Para 

Goffman, as relações sociais conectam os indivíduos uns aos outros, mas “[...] a conexão 

entre um indivíduo e uma instituição ou grupo torna-se um laço de outra ordem, representado 

unicamente por um sentimento de pertencimento” (apud RECUERO, 2009, p.38). Aqui se 

percebe um processo cíclico, pois do mesmo modo que a representação nasce do convívio 

social, ela é um dos fatores que constroem e ajudam a mantê-lo. 

As representações existem para gerar um sentimento de pertencimento, e que este é 

gerado a partir de associações e símbolos. Mas para gerar o reconhecimento do indivíduo 

sobre eles é necessário que haja um sentido nesses símbolos, sendo neste ponto que se 

introduz a significação. Santi e Santi (2008, p. 2), estudiosos da obra “The work of 

representation” de Stuart Hall, de 1997, apontam que para Hall a linguagem é um sistema de 

representação, e é ela a responsável de conceder sentido aos símbolos, e os significados só 

conseguem ser compartilhados entre os indivíduos através do acesso comum à linguagem. É 

compartilhando a mesma linguagem que é possível realizar uma interpretação mútua, fazendo 

o sentido dos elementos então representados serem percebidos da mesma forma ou pelo 

menos de modo parecido. Assim, representar, para Hall “[...] é produzir significados através 

da linguagem. Descrever ou retratar, junto a simbolizar e significar” (SANTI; SANTI, 2008, 

p. 4).   
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Para Hall (1997 apud SANTI; SANTI, 2008, p. 5) existe “[...] um processo mental e 

de tradução para o sistema em que fomos ensinados a referir o mundo, as pessoas e os eventos 

– é a construção de signos”. Aqui adentramos ao campo da semiótica, esta que tem como 

principal autor Charles Sanders Peirce. Ele define signo, ou “representâmen”, como algo que 

venha a representar alguma coisa para alguém, sendo essa representação feita com base em 

alguma ideia (PEIRCE, 1975 apud NASCIMENTO, 2009). Assim, são três os elementos que 

compõem o signo: o “representâmen”, o signo, que pode ser qualquer coisa de qualquer 

natureza, é o que se mostra à mente; o objeto, que é o que o signo alude ou representa; e o 

interpretante, o efeito interpretativo que ele gera na mente em que se é apresentado 

(SANTAELLA, 2008). O signo age de forma a determinar um interpretante. “Portanto, o 

signo é uma mediação entre o objeto (aquilo que ele representa) e o interpretante (o efeito que 

ele produz), assim como o interpretante é uma mediação entre o signo e um outro signo 

futuro” (FERNANDES, 2011, p. 168). É relevante rememorar aqui que o efeito interpretativo 

está ligado à cultura, ao contexto social que o indivíduo está inserido. 

Cultura Local Maranhense 

Cultura local vem a ser uma das culturas constituintes da cultura nacional, e é 

formada da mesma maneira: através da junção de culturas (símbolos e representações), da 

miscigenação, para gerar o sentimento de pertencimento à localidade. Pichler e Mello (2012, 

p. 2) a definem como “[...] a união de manifestações culturais das diversas classes que 

compõem uma determinada região”. Elas tiveram seu fortalecimento devido a globalização, 

que dava exposição a outras culturas nacionais, assim gerando “[...] reações defensivas 

daqueles membros dos grupos étnicos dominantes que se sentem ameaçados pela presença de 

outras culturas” (HALL, 2002, p. 85). É como se a globalização funcionasse de forma 

propulsora a essas culturas para que elas buscassem se ressaltar.   

É preciso compreender quais significados o sujeito local atribui às informações 

culturais que recebe. De outro lado, os produtores de conteúdo – e nesse quadro inclui-se a 

publicidade – precisam compreender os elementos da localidade e suas formas culturais para 

desenvolver uma mensagem que possa ser aceita e assimilada sem distorções. Como o próprio 

Certeau (1994, p. 38) afirma, é preciso compreender o que o “[...] consumidor cultural 

fabrica”, como ele se apropria e interpreta as informações que lhes são passadas. 
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A cultura maranhense na esfera folclórica foi formada ao longo dos anos a partir da 

mistura de manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos existentes no estado, 

principalmente os quilombolas e indígenas. Essas manifestações culturais têm grande 

relevância e significado, tendo sua formação como modo de resistência à opressão vivida na 

época da colonização pela elite e pelas autoridades, onde elas eram marginalizadas 

(SANTOS; RIBEIRO; SANTOS, 2012). Entre essas manifestações estão o tambor de mina, 

religião afro-brasileira, a dança do coco, o cacuriá, o tambor de crioula, o reggae, ritmo 

musical que, embora não seja originário da região, é tão presente nela (principalmente na 

baixada maranhense e em São Luís) que passou por um processo de apropriação e hoje a 

capital do estado o tem como característica descritiva (BRASIL, 2011); além de outros 

variantes. Também está entre elas o bumba-meu-boi, que, segundo Santos, Ribeiro e Santos 

(2012, p. 4): 

 [...] é atualmente considerada a maior manifestação cultural de São Luís, 

sendo o principal fator de reconhecimento ludovicense dentro e fora do país 

[...]. De origem difusa, essa manifestação constitui-se no principal meio de 

libertação da revolta das classes subalternas, não apenas indígenas, pois o 

bumba-meu-boi também encarna fatores africanos em seus instrumentos e 

simetrias musicais.   

O enredo no qual o bumba-meu-boi se desenvolve é o de um casal, conhecido como 

Pai Francisco e Catirina, onde a mulher está grávida e deseja comer a língua do boi favorito 

do dono da fazenda em que eles moram; partindo dessa introdução, a brincadeira discorre 

todo o processo até a morte do boi (BRASIL, 2011).  

Manifestações culturais, segundo Muylaerte (1995) se enquadram na área de eventos 

culturais. Mais precisamente, os eventos com esta vertente promovem essas manifestações. 

Deste modo, um evento cultural, sendo também definido como uma experiência única que 

pode criar um contexto social e espacial para o desenvolvimento de relações humanas, com a 

finalidade de transmitir objetivos concretos para uma determinada população (REVERTÉ; 

IZARD, 2011), vem a ser de fundamental importância, pois influencia no desenvolvimento 

cultural no cenário e localidade em que ele for inserido, além de ter considerável relevância 

para a construção do comportamento social do sujeito, porque a construção de identidade de 

um indivíduo está dependente dos sistemas culturais que o rodeiam (HALL, 2002).  Os 

eventos estão integrados na trajetória cultural da sociedade, e, “embora suas dimensões 

mudem com o decorrer dos anos, a sua força persiste no sentido da manutenção dos laços 

identitários entre os sujeitos participantes e as suas comunidades de origem” (MORIGI; 
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ROCHA; SEMENSATTO, 2012, p. 189). No caso de eventos tradicionais, essa prática 

possibilita a “[...] continuidade da cultura local”, assim prosseguindo e fazendo-as sobreviver 

com o passar do tempo, pois a “[...] transmissão da tradição [...] possibilita a produção de 

sentidos que são compartilhados” (MORIGI; ROCHA; SEMENSATTO, 2012, p. p. 182). 

Uma comunidade é composta por indivíduos, portanto é mutável, o que faz novas 

manifestações surgirem a todo o momento, e essas características também as contemplam, 

pois também geram essa “produção de sentidos”.   

 Representação e identidade cultural na publicidade 

A publicidade é caracterizada como uma linguagem, um discurso, composto pela 

cultura em que se encontra, e é manipulando símbolos dessa, através de signos e 

representações, que ela transmite sua mensagem (CARVALHO, 1996). O uso desses se faz 

porque a mensagem só pode ser entendida a partir do compartilhamento cultural; ela é 

passada através da linguagem, que é uma forma de representação, que só é passível de 

interpretação quando quem o decodifica está inserido nesse mesmo meio cultural do qual foi 

retirado os símbolos que compõem o discurso.  

O processo de identificação gerado através do uso dos signos é necessário no sistema 

publicitário - este que transmite um discurso visando a compra deste por parte do sujeito - 

pois esta ação é mais propícia quando este reconhece na proposta que lhe está sendo oferecida 

algo comum à ele, algo com que se identifica. O uso de elementos comuns culturais também 

influencia na valorização das identidades locais, o que concede valor simbólico ao produto, o 

que também auxilia no prosseguimento das culturas tradicionais da localidade (PICHLER; 

MELLO, 2012). Rocha (2000 apud FAGIANNI, 2006, p. 23), comenta esse relacionamento 

de consumo e cultura 

[...] a partir do momento que cultura e consumo são tratados conjuntamente, 

o consumo deixa de ser um simples produzir, comprar e usar objetos para se 

tornar um sistema simbólico, através do qual a cultura manifesta seus 

princípios, categorias, ideais, valores, identidades e projetos. 

É possível perceber o processo cíclico que se dá a relação entre a publicidade, a 

representação e as identidades culturais. As identidades culturais são geradas a partir da 

representação, assim como as representações são originadas dessa cultura partilhada, e é 

através dela que a publicidade se comunica com a comunidade; esta que, como uma 

linguagem, se torna também uma forma de representação, o que a configura como 
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componente influenciador no desenvolvimento das identidades culturais e “[...] processo 

comunicativo constitutivo de certas práticas culturais” (PIEDRAS; JACKS, 2006, p. 3). 

As formas de comunicação podem ser sonoras, gestual, escrita e imagética, e a 

publicidade, como um tipo de comunicação, utiliza alguns desses meios para transmitir a sua 

mensagem. Dentro da esfera visual, há dois elementos de fundamental importância que a 

compõem: a identidade visual e a marca. A marca vem a ser um conjunto de elementos que 

tem por função identificar a empresa/organização, e para isto é utilizado a identidade visual, 

que compreende características que vão gerar essa identificação de forma gráfica. A marca 

então passa a ser um símbolo onde nela é possível agregar valores, estes que são gerados, 

dentre outros fatores, pela publicidade e também pelo desempenho e qualidade do 

produto/serviço referente a ela. A identidade visual também é responsável por conceder uma 

identificação ao produto, este podendo ser um objeto material, uma ideia, serviço, lugar ou 

organização – que além de identificá-lo, tem a função também de divulgá-lo.  

O uso de imagens nos discursos publicitários é presente e fundamental na 

tática de persuasão e sedução, já que os arranjos estéticos são contempláveis, 

admiráveis e atraentes, e a publicidade visa enaltecer as qualidades daquilo 

que propaga para estimular o consumo, utilizando os elementos visuais para 

atingir esse objetivo (SOUZA; SANTARELLI, 2008 apud MEDEIROS; 

DÉDA, 2014, p. 48). 

Os elementos que irão compor uma identidade visual, da mesma forma que a 

linguagem publicitária, são usados de forma intencional. É pensado e estruturado de forma a 

projetar sentido através da percepção e experiências sensoriais – que temos a partir do contato 

com o produto, com a estética visual da marca e das peças gráficas que os divulgam, e com os 

outros tipos de mídia que são utilizadas - que conduzem o significado que damos às coisas, 

desse modo fazendo-nos atribuir valores a ela (PEREZ, 2004). A partir de uma experiência 

positiva que o consumidor tem com um produto, é agregado um valor à marca que faz com 

que ela cultive um sentimento favorável por parte dele, consequentemente gerando maior 

possibilidade de aceitação ou aquisição de outro produto da marca.  É uma utilização 

calculada de signos para transmissão da mensagem.  

Entre esses elementos representacionais que são usados na identidade visual, aqui 

estão expostas as categorias culturais das quais estes podem ser retirados. Barroso (1999 apud 

PICHLER; MELLO, 2012) as lista desse modo: arte e arquitetura, que envolve o território da 

cultura local que se refere; os artefatos, podendo ser industriais ou artesanais; a iconografia da 
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fauna e da flora local; e, por fim, a folclórica, na qual estão inseridas algumas representações 

coletivas que são responsáveis pela perpetuação da cultura, aqui já citadas por Oliveira (2012) 

baseado em Durkheim, como tradições, crenças, mitos, lendas populares, além das 

manifestações culturais. 

Objeto de Estudo: 5ª edição do Festival Br-135  

O objeto da pesquisa aqui abordado é a identidade visual da edição de 2016 do 

Festival Br-135, realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro em São Luís - MA. O Festival foi 

idealizado por Alê Simões, integrante da dupla Criolina, tendo início no ano de 2012. Alex 

Soares, do núcleo de criação do Festival em entrevista contou que a ideia surgiu em uma 

conversa despretensiosa, onde, a partir de uma observação, o Alê propôs que fizessem algo 

para “[...] fomentar a cena musical da cidade com as próprias bandas da localidade”
4
. Essa 

informação também é reafirmada na página oficial do Festival no Facebook, onde é dito que a 

proposta inicial era “[...] fomentar a cultura e formar platéia para a música autoral produzida 

no Maranhão”
5
. Com o decorrer das edições houve um amadurecimento de proposta, e em 

2014 o festival migrou para o centro histórico de São Luís, onde, além da proposta inicial já 

citada, agora buscavam também “ocupar o centro histórico como forma de resistência cultural 

por meio da arte”
6
 como informa o site do festival. Foi quando também “[...] surgiu a ideia de 

como a cena musical poderia se retroalimentar com outras coisas, como palestras e cursos”
7
. 

Ideia essa que foi denominada de Conecta Música, que é a “[...] etapa de formação que 

abrange palestras, oficinas e encontros entre artistas, produtores e jornalistas de várias cidades 

brasileiras debatendo sobre arte, cidadania, música, cultura digital e jornalismo cultural”
8
. 

Também foi implementado uma feira criativa e uma pequena praça de alimentação no local, 

que reuniu pequenos negócios locais, como foodtrucks, brechó, comercio de camisetas e 

cervejas artesanais, que representam a economia criativa que está relacionada ao universo dos 

shows de rua e ao mundo da música.                                                        

Alex Soares informa que a identidade visual do Festival inicialmente não era muito 

pensada de forma elaborada; as peças criadas tinham mais o intuito de uma divulgação rápida 

do evento do que a função de identificá-lo. Ela começou a ser trabalhada a partir do momento 

                                                 
4 Entrevista realizada com integrante do núcleo de criação do Festival, Alex Soares, dia 10 de maio de 2017. 
5 Informação disponível na página do evento no facebook: < https://www.facebook.com/pg/festivalbr135/>. 
6 Informação retirada no site do evento: <http://www.br135.com/festival.html>. 
7 Entrevista realizada com integrante do núcleo de criação do Festival, Alex Soares, dia 10 de maio de 2017. 
8 Informação retirada no site do evento: <http://www.br135.com/festival.html>. 
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que o evento ganhou patrocínio, pois foi quando se obteve tempo e verba para viabilizar esta 

ação. Mas usar elementos que remetessem à localidade foi algo já pré-determinado desde o 

início, levando em consideração a proposta inicial do evento que era dar visibilidade à cultura 

local
9
. O próprio nome do evento, “Br-135”, já carrega essa função, pois é a nomenclatura  da 

estrada que liga a cidade de São Luís com as demais localidades. “Foi algo que sempre 

quisemos fomentar, do evento ser maranhense, de estar aqui no estado, criar esse laço do 

evento com a cultura local”
10

. Mas os elementos referentes à região muitas vezes estão 

modificados ou acompanhados de outros componentes que buscam mostrar “[...] que era uma 

coisa local, mas de uma maneira global. [...] O local, em relação a remeter à nossa cultura e 

global porque pode ser aplicado em qualquer lugar”
11

. Ou seja, o intuito do uso de elementos 

da cultura local na sua identidade tem a função de identificar o Festival como originado da 

região, pertencente à este, além de exaltar a cultura desta. 

  

 

 

 

 

 

O elemento representacional maranhense na imagem é o cazumbá, um dos 

personagens do bumba-meu boi, onde este é caracterizado pela sua fisionomia peculiar, com 

uma mascara feita de papel machê e um adorno em volta da cintura, presente principalmente 

nos grupos do sotaque da baixada – sotaque sendo características dos grupos, sendo a 

vestimenta, instrumentos utilizados e coreografias. 

 Essa identidade visual foi a que mais teve visibilidade, em relação às passadas, e 

questionado sobre, Alex Soares atribui esse destaque à pregnância da cor utilizada, mas 

                                                 
9 Entrevista realizada com integrante do núcleo de criação do Festival, Alex Soares, dia 10 de maio de 2017. 
10 Entrevista realizada com integrante do núcleo de criação do Festival, Alex Soares, dia 10 de maio de 2017. 
11 Entrevista realizada com integrante do núcleo de criação do Festival, Alex Soares, dia 10 de maio de 2017. 

 

Fonte: Página oficial do Facebook do Festival Br-135 

Figura 1- Peça principal da identidade visual da edição de 2016 do Festival Br-135 
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também ao próprio produto e as sensações que ele gerou. Ele afirma, ainda, que as pessoas 

estavam “[...] felizes, receptivas, curiosas, então tudo isso fez com que marcasse. Quando se 

ta receptível à energia, é fácil lembrar de uma cor, de uma imagem e fazer com que ela se 

ligue com àquele momento”. 

Pesavento (2006) explica este ato como o momento da percepção dada por 

impressões sensoriais e experiências. Essa percepção das cores e imagens dada pela impressão 

sensorial teve reforço devido ao local de realização do evento, onde este estava decorado com 

bandeiras, plotagens, placas que continham a identidade visual. 

Viu-se que a cultura maranhense é representada pela identidade quando esta utiliza 

elementos deste viés da localidade, que foi feita através do cazumbá. Esse signo só é 

considerado como tal quando é reconhecido deste modo na comunidade em que está inserido, 

possuindo legitimidade de representação da região, e para descobrir sua efetividade e também 

para obter respostas sobre o efeito da identidade visual da edição de 2016 do Festival Br-135 

sobre o seu público, foi executada uma pesquisa qualitativa de viés exploratório com o 

público do evento. 

 Desse modo, foi aplicado um questionário online por meio da ferramenta Google 

Docs, com perguntas qualitativas e quantitativas, divulgado através das redes sociais 

direcionado ao público do evento, sendo publicada no dia 3 de maio de 2017 e encerrada no 

dia 20 de maio, totalizando 180 questionários respondidos. O questionário foi composto por 

doze perguntas, descartando aqui as de identificação, sendo nove fechadas, visando maior 

objetividade nas respostas, e uma aberta. Das 180 respostas, 51,7% foram de pessoas do sexo 

feminino, e os outros 48,3% foi pessoas do sexo masculino, havendo grande variação de faixa 

etária, mas a maior parte, com 64,4%, eram pessoas com idade entre 21 a 26 anos, seguido 

por 20,6% de 16 a 20, e 12,2 de 27 a 35 anos.  

 A pergunta introdutória buscava saber se a pessoa já ouvira falar do Festival, 

obtendo maioria na resposta positiva, sendo 95,6%. A segunda pergunta era de múltipla 

escolha, e questionava de que modo a pessoa ouviu falar do festival, com a intenção de saber 

se foi através de alguma mídia em que as peças com a identidade visual em questão foi 

divulgada. Sendo redes sociais (site e páginas oficiais do evento no Facebbok e Instagram e 

compartilhamentos) através das peças a mais escolhida, com 70,6%. Seguidamente, foi 

questionado se a pessoa recordava da identidade visual utilizada, se complementando com a 

pergunta anterior, pois tendo a informação que a pessoa teve acesso à comunicação visual, 
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esta segunda visava descobrir o nível de sua notoriedade, onde obteve 77,8% na resposta 

“sim”. Em seguida-, indagava-se de quais elementos da composição da peça o receptor 

recordava – podendo optar por mais de uma opção –, sendo majoritariamente escolhida a 

opção “outro elemento”, com 66,7%, que não foi citado, pois esta resposta caberia na questão 

seguinte, e em segundo, a cor, com 55,1%. Por ser consequente da questão antecedente, ela 

obteve menos respostas. 

As perguntas seguintes buscavam saber sobre o reconhecimento do ícone utilizado, o 

cazumbá, como elemento cultural maranhense e se o receptor, caso seja maranhense, sentia-se 

representado por ele. Cabe mencionar que o cazumbá se configura como um elemento 

representacional da cultura maranhense, mas a efetividade do uso dele na identidade visual só 

é comprovada se as pessoas que o reconheceram se sentem da mesma forma. Em nenhum 

momento foi citado qual elemento a pesquisa estava se referindo, para não gerar indução de 

resposta. De 168 respostas, 78% identificaram o elemento, e desses, 75,3% se identificam 

com ele. Visto que a maioria consegue identificar e se sente representado com o elemento 

utilizado na peça, as perguntas seguintes procuram saber sobre a influencia dessa 

representação na percepção do receptor sobre o Festival, sobre a marca Festival Br-135. 

Tendo conhecimento que o Festival já utiliza da representatividade em suas 

identidades visuais nas edições anteriores, é visto que a imagem que este propõe passar com 

essa adoção, de marca local e que tem o intuito de exaltar a cultura regional, já era percebida 

pelo público, de modo que a identidade utilizada na última edição só reforçou a ideia que já se 

tinha, além de melhorar na visão de outros.  

Nas últimas perguntas foi questionado se, caso a percepção sobre o Festival tenha 

sido influenciada de alguma forma, esta mudança foi impulsora à pessoa comparecer no 

evento, onde 44,8% responderam que sim. E também foi solicitado para que comentassem 

sobre a visão atual sobre o Festival, caso essa tenha sofrido alteração, onde serão citadas 

algumas destas abaixo. Elas exemplificam o poder da publicidade em criar posicionamentos 

através de, entre muitas ferramentas, a identidade visual, trabalho esse que faz de forma 

compartilhada com a qualidade do produto.  

- “Vejo que o Maranhão é rico em diversidade cultural e que o BR 135 é uma clara 

demonstração da variação musical e artística desse Estado. Já tinha essa 

percepção, mas o BR 135 mostra de forma concreta e linda essa realidade. A 

comunicação visual do evento passava bem esse espírito”; 
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- “Uma forte representatividade do estado alcançado em todo o território 

nacional”; 

- “O festival atende a um público bem diversificado, mostrando que a cultura em 

volta da música local pode estar cada vez mais se reinventando”; 

Assim foi visto que a identidade visual utilizada teve bastante aceitação, dada a 

quantidade de respostas que só foram possíveis pela lembrança desta por parte do receptor, 

mesmo depois de seis meses passados da realização do evento. Com a pesquisa foi possível 

reafirmar uma teoria já mencionada neste trabalho, sobre como a utilização de componentes 

representativos na publicidade pode gerar o reconhecimento e sentimento de pertencimento no 

consumidor/receptor, influenciando na imagem da marca, agregando valor a esta.  

 

Considerações Finais 

O sentimento de pertencimento, na atualidade, ganha força nos produtos de 

comunicação, de modo geral, à medida em que as pessoas buscam encontrar algo que as 

façam se sentir seguras e que possam ter confiança, que transmita familiaridade e que gere 

reconhecimento. O público presente em determinada localidade, ou sendo de uma, ao 

reconhecer em uma organização ou empresa o uso de um elemento que remete a 

características identitárias dessa localidade, tem maior probabilidade de aderir ao que é 

proposto, seja uma ideia, um produto ou, como vimos, um evento. 

Do ponto de vista mercadológico, essa aceitação e abertura gera um processo cíclico 

benéfico à empresa. O consumidor estando receptivo ao que a marca propõe, gera mais 

possibilidade de adoção desta, e, se a experiência com o que consumiu for positiva, gera um 

recall para a marca de forma a agregar valor a esta e fazer seu posicionamento subir na mente 

da pessoa. Como aqui foi exemplificado com o Festival Br-135. 

A representação cultural na publicidade se faz importante também pelo fato desta ser 

um meio de comunicação, e eles serem responsáveis por auxiliar na manutenção cultural da 

localidade, como canais que carregam mensagens e elementos que se espalham por entre 

grupos e pelo tempo, além de em algumas ocasiões, exaltando a cultura local, incentivando 

assim a sua permanência no decorrer do tempo na comunidade. 
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