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REGIONALIDADE GENÉRICA, ALTERIDADE E MULTIPLICIDADE 
DE INTERESSES NA SOCIEDADE GAÚCHA. 

 
 

Álvaro Luiz Heidrich 1

  
 

  A diferenciação da sociedade gaúcha entre frações de elite, camadas médias 

urbanas e proprietários rurais, além de múltiplas matrizes culturais de sua composição tem 

sido absorvida sob uma representação que une a construção cultural e a elaboração 

legitimadora de um interesse econômico geral. 

 Originalmente o regionalismo gaúcho se caracterizou pela organização de um rígido 

controle político que permitia a atuação da elite para fora, procurando influir no cenário 

nacional. Entretanto, na atualidade, a manutenção desta postura traz aspectos diversos, que 

envolvem a existência de distintos interesses econômicos que disputam este cenário. 

 A valorização do regional no Brasil deita suas raízes num período em que, dada a 

não integração cultural e econômica do país, a heterogeneidade geográfica passava a 

figurar como um atributo de nossa nacionalidade, como propunha o Manifesto Regionalista 

de 1916. Durante o Estado Novo, quando houve nítida intenção de parte do poder central 

em consolidar o sentimento de nacionalidade2, não houve propriamente oposição à 

manifestação cultural de cada região, mas apenas intencionava-se combater o regionalismo 

“enquanto exacerbação dos vínculos afetivos para com a realidade local” (Diniz, 1993, p. 

98). Uma fusão entre centralização do poder e unidade nacional fazia parte deste contexto e 

o conservadorismo de feição positivista tinha numa “que apresenta a história como um 

processo evolutivo inexoravelmente determinado por princípios que se conservam ao longo 

do tempo como elementos do ‘subconsciente social’”. (p. 55). 

 A combinação entre moderno e tradicional, que conseguiu fundir um passado 

brasileiro, resgatando-lhe valores e projetando um futuro capaz de ser realizado por uma 

comunidade de interesses, de destino, também foi produzido pelo regionalismo gaúcho. 

Segundo Oliven, tanto o Partenon Literário como o Grêmio Gaúcho tinham a preocupação 

com a questão da tradição e da modernidade e “como modelo o que se considerava mais 

avançado na Europa culta [o positivismo comtiano], o Partenon evocava a figura do 

tradicional gaúcho e louvava seus abalados valores” (1991, p. 42). 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
 alvaro.heidrich@ufrgs.br 
2 Como tem sido enfatizado, o ato símbolo da valorização nacional sobre os regionalismos foi a 
queima das bandeiras estaduais. Outras medidas políticas mais duradouras e efetivas no âmbito da 
cultura foram constituídas pela nacionalização do sistema de ensino e a tentativa de construção de um 
sistema de comunicação de massas em âmbito nacional. Ver o trabalho de Luiz Lopes Diniz Filho, 
1993, op. cit..  
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Mas o mesmo não se projetou como elemento de composição do nacional. Além de 

a História gaúcha valorizar fatos não comuns às demais regiões brasileiras, como por 

exemplo, o contato fronteiriço, além de o estado sulino opor-se politicamente a duas 

importantes regiões, as outras formulações eram de cunho mais apropriados ao 

nacionalismo no âmbito da cultura. Apresentavam elementos de tradição comuns, 

antepunham-se como elo de preservação e entendimento, e projetavam a expansão do 

moderno, da cidade e do industrialismo. O Rio Grande do Sul ofereceu a distinção cultural 

para compor a coexistência e em termos de contribuição para o futuro firmou-se nos 

princípios republicanos positivistas. 

 A associação entre cultura e política é aspecto que predomina nas afirmações que 

cumprem a função de tornar hegemônico um determinado interesse. Fazem da cultura um 

recurso da política. A dominação social quando apresentada abstratamente, dissimulada 

pelas relações aparentes de seus vínculos territoriais é, antes de tudo, ao olhar comum de 

cada conterrâneo, simples atividade econômica. Constitui-se como empresa que capta 

valorização simbólica a partir do pertencimento territorial, que faz parte da realidade 

imaginada como lugar de convívio e por isso adquire propriedade relativa à amplitude do 

todo social territorialmente identificado. 

 A afirmação da regionalidade, como temos visto, constroi-se pela captura de 

peculiaridades. No Rio Grande do Sul origina-se da síntese produzida a partir da 

contextualização do ocupante do território: em primeiro lugar, do guerreiro e, em seguida, do 

modo de vida pastoril. A síntese expressa o fazer guerreiro como necessidade, a partir dele 

a relação com o meio e com a nacionalidade e, contextualizado no meio, a produção da 

sobrevivência. Sobressai um conjunto de atributos que denotam as peculiaridades regionais. 

Elas são preconizadas pela condição fronteiriça do território, pelo horizonte aberto, a 

paisagem de campo, um espírito de luta que foi revelado ao longo da história, o desejo de 

ser nacional e a defesa territorial. Enquanto para Minas o mito da fundação personifica em 

Tiradentes o herói, no estado sulino ele é difuso num personagem que muitos podem 

assumi-lo: o gaúcho. Tal figura, na origem desprezada por seu caráter bandoleiro, após a 

sua assimilação como peão de estância, ou guerreiro nos enfrentamentos como as 

Revoluções Farroupilha, Federalista, a Guerra do Paraguai, passou a ser cultuado como o 

tipo representativo do Pampa3 (Gonzaga, 1980, p. 113-132). A implantação do mito 

completou sua vestimenta, incluindo-lhe adereços enobrecedores, bem como passou à 

descrição de seus hábitos e costumes, filtrando o estilo bárbaro e enobrecendo o rústico. Os 

atributos e peculiaridades que fazem parte do simbolismo ressaltam, por exemplo, a 

valentia, a bravura, a qualidade de defensor, de fidelidade a uma causa ou paixão, ser 

guerreiro e livre. Tal identidade cabe-lhe por sua condição inicial de trabalhador na estância, 

                                                           
3 denominação genérica do campo, do Rio Grande do Sul a Argentina. 
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que vagueia por campos de horizonte aberto, pela necessidade da valentia para a defesa do 

“seu” território e do gado que é sua razão de sustento, por ter paixão de sua condição e, por 

tudo isso, ser fiel ao estancieiro que lhe aparece como igual, posto que também é “gaúcho”. 

A personificação geográfica e histórica enaltece a condição fronteiriça, vinculada à idéia de 

defesa e do desejo de ser nacional. O discurso completa-se, assim como para os mineiros, 

com a forma bucólica da descrição da paisagem que além do Pampa, enaltece as coxilhas4 

e o Minuano5 . Dos traços significantes do gaúcho como o tipo social representativo do 

Pampa sul-rio-grandense, a maioria dos autores destaca a influência étnica castelhana, 

charrua e portuguesa. Em termos de comportamento social fala-se de “atitudes 

cavalheirescas e de espírito bravio”. 

 No Rio Grande do Sul “a ênfase das peculiaridades e a simultânea afirmação de 

pertencimento ao Brasil constitui um dos principais suportes da construção social da 

identidade gaúcha que é constantemente evocada, atualizada e reposta” (Oliven, 1989, p. 

3). Tal ênfase deve ser considerada o aspecto mais contundente e próprio do regionalismo 

de inserção nacional. Não há contradição, mas apenas uma inerência capaz de distingui-lo 

do nacionalismo. A afirmação de pertencimento, ao emanar orgulho da sua condição coloca-

se numa posição diversa da simples subordinação. Constitui dessa forma, um tipo especial 

de identidade territorial, inserido noutra mais abrangente. Do ponto de vista político a sua 

existência fundamenta-se quando as vantagens de pertencimento à nação são maiores para 

as classes dirigentes, do que a autonomia política e administrativa. Faz parte de uma 

estratégia que visa, ao menos relativamente, a autonomia interna e a força no conjunto 

nacional. Para o Rio Grande do Sul, estar ligado ao Brasil representou historicamente a 

possibilidade de acessar ao mercado nacional, o qual, fosse disputado em condições 

equivalentes com Argentina e Uruguai, teria exigido modificações significativas na estrutura 

da economia regional desde a época das charqueadas6. 

 Partiria, entretanto, de uma ótica externa a primeira caracterização do gaúcho como 

tipo social regional. José de Alencar, apesar de não ter conhecido o Rio Grande do Sul, com 

O Gaúcho (1870), segue seu projeto de retratar a vida brasileira na sua diversidade. Apesar 

do romance ser apontado pelo distanciamento das significações do mundo vivido7 é seu 

texto que lança as bases da expressão regionalista. Apresenta elementos centrais da 

História e da Geografia do Rio Grande do Sul para aquele momento _ a Revolução 

Farroupilha e o Pampa. 

                                                           
4  Denominação regional das colinas de declinação mais suave e altitudes não muito acentuadas. 
5 vento forte de direção sul, frio e seco. 
6 Estabelecimento industrial de salgamento de carne bovina para sua concervação. 
7 Ver sobre isto a análise de Sérgius Gonzaga, 1980, Op. cit., pp. 127-128. 
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 Entre os membros do Partenon Literário originou-se a reação ao romance de 

Alencar. Esta sociedade, criada em 1868, identificava-se àquele movimento gaúcho 

envolvido com a causa republicana e federalista, além, evidentemente, dos interesses 

associados à economia pastoril. Tornou-se conhecida a vinculação política da produção 

literária daquela associação de intelectuais8. 

 Apolinário Porto Alegre se desagrada com a infidelidade do romance de Alencar com 

o linguajar e a representação do tipo regional, exageradamente solitário (Pozenato, 1974, p. 

33). Dois anos adiante, O Vaqueano, embora seguindo a arquitetura alencarina, enquadra a 

personagem no universo pastoril. Conforme a interpretação de Gonzaga, no texto de 

Apolinário “congraçam-se peões e fazendeiros, os mesmos alamares de prata, o mesmo 

suor, o mesmo cheiro da faina rústica, as mesmas bocas na cuia9 de chimarrão10, os 

mesmos traços de caráter” (p. 129). Registra-se na obra a idéia de democracia que se 

tornaria uma espécie de tradição gaúcha, estendida, inclusive às relações entre senhor e 

escravo.  

 Além do fato dos gaúchos verem-se frente à necessidade de superar um estigma de 

não-brasilidade, no sentido de se construírem com força política para a participação no todo 

nacional, internamente as diferenças que ocorriam seja no âmbito político como no 

econômico hoje são apontadas por razões que influíram na construção da identidade 

regional (Haesbaert, 1988, p. 78), referenciada no que então era tradição econômica e 

política. Quando a região não-pastoril começa a ensaiar um papel de liderança econômica 

no início do século XX, notadamente as zonas de imigração (de origem cultural diversa da 

contribuição ibérica), o mito já estava fundado.O mito não era propriamente invenção, mas 

até certo ponto uma captura. Como afirmou Pozenato, “quando os gaúchos ... aderem ao 

ideário romântico brasileiro, que propunha a criação de uma literatura autônoma, encontram 

no passado local, sem indecisões, a fonte da exaltação nativa”. ( p. 43). 

 Desde o início romântico do regionalismo literário gaúcho, caracterizado pelo andar 

entre o mítico e o documentário e, mesmo durante a vigência do realismo, há completa 

predominância da temática centralizada no tipo social gaúcho e suas ligações com o 

universo pastoril (p. 39). Este caráter atingiu seu ápice com a contribuição de Simões Lopes 

Neto, especialmente com Contos Gauchescos, de 1912. Na obra, a personagem única _ 

Blau Nunes _, é o próprio narrador. A união permite que a linguagem seja integralmente 

regionalista e popular. A concepção do gaúcho evocada em sua obra é completamente 

emaranhada pelo mito. Elizabeth R. Lara apontou os elementos conceituais do gaúcho 

                                                           
8 Ver em Regina Zilberman, Roteiro de uma literatura singular, 1992, pp. 26-46, a caracterização 
desta orientação. Ver também em Gonzaga, op. cit., pp. 122-126. 
9 Recipiente elaborado a partir de uma cabaça para  beber chimarrão. 
10 Bebida em forma de chá quente, elabora  a partir de erva-mate. 
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mítico em Simões Lopes Neto pelo sentimento telúrico, percebido na fala da conquista do 

território e na defesa da fronteira, como também pela integração da personagem à 

paisagem; o espírito guerreiro; a coragem e a destreza; o apego aos animais (ao cavalo, 

especialmente); o desejo de aventura e atividade; e a nobreza de sentimentos, enumerados 

pela honestidade, lealdade e honradez (1985, p. 27-30). 

 O mito, como se apresenta na condição de existência longínqua, como fato 

praticamente natural, permite que a referência ao passado misture-se a ele como origem 

das coisas, conferindo fidelidade ao argumento que nele se sustenta. No dizer de Pozenato, 

“o mundo começa a existir quando ele começa a falar” (1974, p. 47). No conto, Blau Nunes é 

a referência da origem, à medida que a anuncia como um mundo sem dono do qual ele é 

sabedor; relata-o como natureza e cultura preexistentes, a partir das quais vivifica nas 

relações societárias as ligações com esse mundo e a sua forma de apropriação. Desse 

modo, a partir de uma origem mítica, o regional ganha ares de argumento histórico. 

 Apesar de na origem a região apresentar-se sem dono, mostra-a apropriada 

culturalmente. Do mito à construção espelhada na história, os valores e atributos da 

personagem gaúcha assim mesclados, constituem reverência ao modo de vida pastoril. Este 

parece ser o elo que liga o mito ao mundo real sem perder-se de seus atributos. Como na 

terra preexistiam cultura e natureza, a apropriação se estende também aos seus atributos. 

 A fase modernista do regionalismo literário deixaria o mito com o passado, através 

da trilogia de Cyro Martins11. Sua obra é contemporânea da transformação e da decadência 

da estância pastoril. Além das crises de comercialização, também a subdivisão dos campos, 

a mestiçagem do gado e o êxodo da Campanha apresentavam um quadro incongruente 

com a reverberação mitológica. Cyro Martins retratou a mudança tornando o gaúcho uma 

personagem real e desmitificada (Lara, 1985, p. 43). 

 Com intenção realista Érico Veríssimo parte do mito para construir a imagem da 

decadência. Perpassando 200 anos de história, O Tempo e o Vento apresenta o ocaso do 

temário gauchesco no momento em que o Brasil Industrial estava prestes a integrar-se 

econômica e culturalmente. Nas palavras de Regina Zilbermann “o romance só pode surgir 

quando os pilares que sustentavam aquele grupo começavam a ruir” (1982, p. 76). 

 Mas nem por isso coloca-se a morte do regionalismo como sistema amplo. Além da 

literatura, o regionalismo de expressão popular e cancioneiro, bem como o culto de 

tradições permaneciam fortes. A identidade cultural de referência já há tempo ligara-se ao 

gauchismo. Apesar da sua decadência na literatura, o gaúcho, de personagem extraída do 

povo retornava a ele com auxílio institucional. Aquilo que Simões Lopes Neto e os demais 
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escritores regionalistas haviam registrado tornou-se o discurso e o hábito dos Centros de 

Tradição Gaúcha (CTG)12. Embora a sua atuação coordenada em todo Estado date da 

realização do I Congresso Tradicionalista, em 1954 e da criação do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho (Oliven, 1992, Op. Cit., p. 85), desde os finais do século XIX vinham 

se criando entidades tradicionalistas no Rio Grande do Sul13. O Grêmio Gaúcho, fundado 

em 1898 pelo republicano e positivista João Cezimbra Jacques, tinha funções semelhantes 

ao Partenon Literário. Como registrou Oliven, das palavras de Cezimbra Jacques, o Grêmio 

Gaúcho procura manter as tradições sem excluir os costumes do presente (p. 72-73)14. 

 Nesta época já se evidenciava a dicotomia social e geográfica entre as regiões de 

estância e as de minifúndio, entre as etnias luso-brasileira e as imigrantes. Os contatos 

entre as duas sociedades rurais eram mediados pelo comércio das cidades limítrofes 

àquelas regiões e alguns poucos casos do emprego da mão-de-obra dos agricultores 

familiares da zona minifundiária nos estabelecimentos rurais estancieiros15 (Pebayle, 1975, 

p. 4-5). Nas zonas de imigração a incorporação dos “colonos” à política ocorria através do 

rígido controle da política municipal. Uma participação mais autônoma tanto dos teuto como 

dos ítalos-brasileiros ocorreria após a II Guerra Mundial (Gertz, 1991, p. 32-62). 

 Este isolamento entre as duas sociedades era enfrentado pelo governo gaúcho 

através de modificações introduzidas no campo educacional, tornando compulsório o ensino 

em língua nacional. A partir de 1920 o governo do Estado passou a abrir escolas públicas 

junto às comunitárias e, desde 1909 já condicionava as subvenções a estas, ao ensino de 

pelo menos duas horas diárias em língua nacional (Kreutz, 1994, p. 159). A repressão 

policial e o atendimento às necessidades da região colonial, como a abertura de estradas 

foram as duas outras medidas governamentais mais comuns para a integração de tais 

comunidades ao contexto regional e nacional (Gertz, 1991, p. 67). 

 A assimilação cultural das populações da região colonial pode ser vista pela 

aceitação da cultura regionalista. Um indicador deste fato é permitido a partir da observação 

da expansão dos clubes tradicionalistas (CTG) nestas regiões. Na observação de Tau Golin, 

em 1938 “o tradicionalismo deflorou a região imigrante”, com a fundação da Sociedade 

Gaúcha Lomba-Grandense (atual distrito do município de Novo Hamburgo) (1989, p. 33). A 

                                                                                                                                                                                     
11 A trilogia d’O Gaúcho a Pé compõe-se pelas obras Sem Rumo (1937), Porteira Fechada (1944) e 
Estrada Nova (1954). 
12 Os CTGs são clubes que têm por objetivo principal o culto das tradições gaúchas, através da dança, 
da música, da realização de festejos, rodeios e desfiles em datas comemorativas. 
13 O trabalho mais abrangente e bem documentado sobre o tradicionalismo gaúcho é a obra de 
Rubem George Olivem, “Em busca do tempo perdido: o movimento tradicionalista gaúcho”, 1991. Do 
ponto de vista crítico ao movimento ver Tau Golin, A ideologia do gauchismo, 1983.  
14 A União Gaúcha de Pelotas, por sua vez foi criada pelo próprio Simões Lopes Neto, como vimos, o 
escritor regionalista gaúcho de maior expressão. 
15 Estância é uma denominação regional para uma fazenda de criação de gado; estancieiro é o seu 
proprietário. 
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partir da década de 40 estrutura-se a organização desses clubes nos atuais Centros de 

Tradicão Gaúcha (CTG). O primeiro, de 1948, o Fogão Gaúcho, do município de Taquara 

(localizado em área de colonização alemã, próxima aos primeiros povoamentos açorianos), 

expunha com facilidade as diferenças etnoculturais. Isto também ocorreu em Ijuí, a primeira 

colônia de povoamento misto do estado (de etnias alemã, italiana, eslava, etrusca, 

polonesa, etc.), situada em área de contato à estância pastoril, com a inauguração do 

Clube16 Farroupilha em 1943. A cultura do gaúcho passa a configurar-se num elemento 

aglutinador para a integração das duas sociedades numa única sociedade regional. 

 Em 1954 foi criado o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF) e em 1988 o 

ensino de “folclore” foi tornado obrigatório como parte da disciplina de Estudos Sociais, no 

sistema escolar estadual. De tais medidas resulta que a identidade cultural assentada no 

mito é não somente indistinta entre vários segmentos étnicos que compõem a população 

sul-rio-grandense, como também no período mais recente (anos 70, principalmente) ganha 

valorização entre as classes médias urbanas (Golin, 1989, p. 31)17. É oportuno lembrar que 

“... a construção mítica não ganharia vida, caso a problemática vivenciada no presente, por 

seres sociais, não lhes coloque questões e oportunidades objetivas para a mobilização de 

um tipo imaginário” (Arruda, 1990, p. 195) e, se a dimensão ideológica obtida através da 

instrumentalização do mito foi possível é porque conseguiu “dar a impressão de unificar os 

interesses de diferentes grupos sociais” (Oliven, 1992, p. 21). 

É o que pode se depreender da distribuição das entidades tradicionalistas 

apresentadas na tabela 1, segundo a regionalização do Rio Grande do Sul em Sul, Norte e 

Nordeste. O Sul constitui-se na área em que predomina a paisagem de campo e concentra-

se o que se poderia entender por modo de vida pastoril e a estância. O Norte caracteriza-se 

pela paisagem de planalto, onde originalmente se mesclam campo e mata, predomina a 

atividade agrícola de pequenos e médios estabelecimentos rurais. O Nordeste é região de 

forte presença da influência de cidades, tanto na vida econômica, como na cultura. Trata-se 

de região que se estende de um eixo, ao sul, polarizado pela metrópole de Porto Alegre e, 

ao norte, pela cidade de Caxias do Sul. Compreende importantes zonas industriais, como o 

Vale do Sinos e de periferia metropolitana, além do Litoral Norte18. 

                                                           
16 Ainda não havia o sistema de CTGs. 
17 A partir da criação do IGTF oficializou-se o gaúcho como tipo social representativo. O instituto, 
posteriormente foi transformado em fundação, passou a ter o apoio oficial do Estado. 
18 Esta regionalização, com o propósito de diferenciar o Rio Grande do Sul segundo regiões 
socioeconômicas, como demonstra a descrição acima, apresenta forte vinculação com os aspectos 
paisagísticos e culturais pertinentes a formação da regionalidade. Ver os critérios da sua formulação 
em ALONSO, BANDEIRA, e BENETTI, Crescimento econômico da Região Sul do Rio Grande do Sul. 
causas e perspectivas.  (1994). Considerei a mesma como expressão territorial dos interesses 
econômicos no Rio Grande do Sul, em Além do Latifúndio (2000).  
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A ocorrência de entidades tradicionalistas é numericamente superior na região Norte, 

e se notarmos que aí localizam-se cerca de 40% das mesmas enquanto a população 

regional é cerca de 30% da população do Estado, também em termos relativos sobressai a 

supremacia dentre as demais regiões. Por outro lado, a proporção de Centros de Tradição 

Gaúcha no Sul apresenta certa coerência com a participação da região na população 

estadual. Em relação ao Nordeste, reproduz-se a tendência observada na tabela anterior, de 

ser a região onde o evento regionalista apresenta menor evidência relativa; nela a relação 

de entidades tradicionalistas para o tamanho da população é bem menor. 

É importante fazer o registro de duas observações: o espalhamento destas entidades 

pelo território do Rio Grande do Sul, inclusive na região de predominância de cultura urbana 

e até mesmo, a maior presença relativa, assim como média, no Norte, área de não da 

predominância da estância pastoril, na qual se fundamenta a representação do simbolismo 

regional. Nesse sentido, é expressiva a generalização deste culto regionalista. 

 Isto também pode ser notado pela difusão, a partir do início dos anos 70, da 

ampliação da expressão musical de caráter regionalista. Ao final dos anos 90 eram quase 

50 festivais que ocorriam anualmente no Rio Grande do Sul, os quais distribuíam-se por 

vários pontos de seu território. Possuem entre eles diferenciações quanto aos critérios de 

seleção das músicas, definindo orientações, bem como uma produção musical diversa. 

Embora não sejam, completamente a antítese um do outro, basicamente diferenciam-se 

entre a tradicionalismo e nativismo. Enquanto a primeira orientação se apresenta como 

defensora fiel dos valores originais da cultura gaúcha, a segunda apresenta-se mais 

“atualizada” tanto no enfoque do que representa como na utilização de recursos musicais. 

Considerando-se a representação que fazem, se assemelham à distinção existente no 

regionalismo literário, conservando, evidentemente, o tradicionalismo os aspectos mais 

românticos e o nativismo, uma expressão muito mais contemporânea da realidade regional. 

Segundo o estudo de Rosângela Araújo, predomina a temática em torno do tipo social e, a 

eles associados, os fatos ligados à existência e à natureza. Revela-se também o predomínio 

do universo pastoril como a ambiência do tipo social e a associação deste como o bem, 

oposto à cidade como o mal (p. 89-116). 

Tabela 1 - Entidades tradicionalistas no Rio Grande do Sul 19  

                                                           
19 Os Centros de Tradição Gaúcha compõem a maioria dos clubes tradicionalistas. Além destes, 
entidades similares também filiadas ao MTG apresentam outras denominações como: Centro de 
Folclore e Tradições Gaúchas, Centro de Tradição e Nativismo, etc. Alguns destes conservaram a 
denominação que possuíam anteriormente à criação do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Várias 
entidades tradicionalistas constituem-se em departamentos de clubes recreativos, empresas ou outras 
associações. Nesta última condição, em grande número, caracterizam-se pela formação de grupos de 
danças, denominados por Grupo de Tradição e Folclore ou Departamento de Tradições Gaúchas. 
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 População (1996) Entidades Tradicionalistas (1998) 

Re-
giões 

  CTG Piquetes Demais 
entidades 

Total 

 No  % No % No % No % No % 
 
N 

 
2.798.995 

 
 29,04 

 
364

 
 41,7 

 
115 

 
 41,5 

 
52 

 
23,5 

 
 531 

 
 38,8 

 
NE 

 
4.397.252 

 
 45,62 

 
270

 
 31,0 

 
 65 

 
 23,5 

 
70 

 
31,7 

 
 405 

 
 29,5 

 
S 

 
2.441.435 

 
 25,33 

 
238

 
 27,3 

 
 97 

 
 35,0 

 
99 

 
44,8 

 
 434 

 
 31,7 

 
Total 

 
9.637.682 

 
100,00 

 
872

 
100,0

 
277 

 
100,0

 
221 

 
100,0 

 
1.370 

 
100,0

Fonte: Fundação IBGE, Movimento Gaúcho de Tradição e Folclore. 

 Além da música, os festivais se caracterizam pelo congraçamento e pelo rito. Em 

muitos deles paralelamente realizam-se jogos e atividades esportivas, culinárias, bailes, 

tudo em conformidade regionalista. O fogo de chão _ um braseiro para assar carne e 

aquecer água de mate _, jogo de bocha, rinha de galo, o arroz de carreteiro e vários tipos de 

danças como o xote, o vanerão etc., estão costumeiramente presentes a tais festivais 

(Braga, 1987, p. 72-74). 

  Como se pode ver a partir da tabela 2, em relação aos festivais também observa-se 

que em todas as regiões ocorre o fenômeno apontado, com tênues diferenciações que 

destacam a concentração dos mesmos na região Sul. Apresenta coerência o fenômeno que 

“canta” o regionalismo de origem gaúcha apresentar-se em maior densidade na região de 

origem do mito regionalista. Também é coerente a ocorrência de menor número na região 

mais urbanizada, a Nordeste, mais distante daquela realidade cultural. O Norte, região 

agrícola e de contato entre campo e mata, apresenta crescimento acentuado da citada 

ocorrência, aproximando-se ao Sul ao final do período. 

Tabela 2 - Festivais de música regionalista no Rio Grande do Sul 

Regiões 1983 1986 1998 
 No % No % No % 

Norte 09 33,4 11 27,5 18 39,1 
 

Nordeste 
 

07 
 

25,9 
 

09 
 

22,5 
 

08 
 

17,4 
 

Sul 
 

11 
 

40,7 
 

20 
 

50,0 
 

22 
 

43,5 
 

Total 
 

27 
 

100,0 
 

40 
 

100,0 
 

48 
 

100,0 
Fonte: Cadernos Gaúchos, no 8, Fundação IGTF; Rosangela Araújo, 1987; arquivos da 

Fundação IGTF. 

 As circunstâncias históricas levaram o Estado do Rio Grande do Sul a incumbir-se da 

administração e do governo de um território segmentado econômica e culturalmente, com 
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inserção subsidiária ao conjunto nacional. De um lado a existência do estigma da não-

brasilidade e a necessidade de acessar ao poder central e de outro o fracionamento no 

interior da própria elite, o surgimento de novos segmentos sociais dominantes e de diversa 

origem cultural, são as razões que fundamentam a necessidade de uma atuação mais 

efetiva no campo da afirmação da identidade regional, inclusive de forma oficial. A partir de 

1920 generalizou-se o “esforço para criar uma imagem do Rio Grande do Sul que se 

assemelhe à do Brasil”, juntamente com o de valorizar a sua originalidade (Gutfreind, 1992, 

p. 20). Nesse objetivo o Estado do Rio Grande do Sul financiava as pesquisas 

historiográficas, “delegando responsabilidades a seus funcionários para a execução dos 

trabalhos”, os quais reorientaram a tendência dos estudos de vincularem a história gaúcha 

ao Prata. Enfatiza-se a utilização do vocábulo “conciliação” e uma espécie de regeneração 

dos gaúchos que passou a dar-se através da reinterpretação da Revolução Farroupilha, 

afirmando-se que o Rio Grande teria submetido-se ao Império “porque acima das 

instituições colocava a unidade, a grandeza, a honra da pátria comum” (Porto, 1934, apud 

Gutfreind, p. 39). Como demonstrou o estudo de Gutfreind, na desvinculação do Prata 

realizou-se a fundamentação do caráter do gaúcho nas condições geográficas, num claro 

interesse em legitimar a posse do poder em nível nacional na década de 1930. 

 Dessa forma, regionalismo e identidade regional possuem dois campos de atuação: 

um reforça a identidade brasileira dos gaúchos e outro, produz a convergência de interesses 

para aquilo que lhe é regionalmente próprio, como a pecuária, a lavoura moderna, a 

indústria regional e, mais recentemente, a integração regional, evocando um papel que tanto 

a História como a Geografia já haveriam indicado. Não é demais lembrar a estreita relação 

existente entre as funções simbólicas do argumento regionalista e, por extensão, da 

identidade que o sustenta com o objeto da apropriação do regional, através da 

instrumentalização política do sentimento construído. Para Rosa Maria Godoy Silveira, 

consistem em: criar uma coesa articulação com a classe dominada, com as demais frações 

de classe dominante, além uma oposição na coesão de âmbito nacional (Silveira, 1984, p. 

42-43). 

O interesse econômico gaúcho, entendido como um interesse geral, pode ser 

caracterizado por um generalizado apoio e defesa ao setor primário, originalmente vinculado 

à estância pastoril, evoluindo entretanto, para uma identificação com a agricultura, 

particularmente a de tipo moderno _ capitalizada e produtora de grãos para o mercado 

interno e externo, como arroz, trigo e soja. Tanto uma como outra, necessitaram e 

continuam necessitando da defesa de mecanismos de apoio à produção alimentar, como 

crédito agrícola, preços mínimos e poder aquisitivo no mercado interno. Destarte, via de 

regra, este interesse não é coincidente nem com as necessidades das economias 

exportadoras, nem com os interesses da indústria. Assim, por exemplo, o controle do 
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câmbio para desvalorizar a moeda nacional já esteve diretamente associado à perda do 

poder aquisitivo no consumo de mercado interno que “prejudicava” a colocação de carne 

gaúcha no mercado nacional. A importação de trigo mais barato como meio de pressionar 

salários para baixo, uma medida favorável à grande indústria, evidentemente opõe-se ao 

interesse econômico gaúcho. Nos anos setenta principalmente, certa ambigüidade 

apresentou-se nesse sentido pois o cultivo de soja, quase sempre associado ao de trigo, 

colocou sob as mesmas mãos, desde o agricultor até a cooperativa, tanto o interesse no 

mercado interno, como no externo. Caracterizou-se o processo de modernização agrícola no 

Rio Grande do Sul, via expansão da moderna agricultura de soja, como um importante fato 

que veio introduzir grande importância econômica para o estado na exportação de grãos. 

 Afora o interesse na agropecuária, as atividades de comércio e de indústria quase 

sempre a esta estiveram associadas. Como uma base econômica, os demais setores não 

apresentavam dinâmica independente. Assim, comercialização de grãos, frigoríficos, 

lanifícios, indústrias de fertilizantes, de equipamentos e máquinas agrícolas, moinhos, 

indústrias de óleos vegetais, etc., além do comércio e indústria de bens de consumo 

tradicionais, agregava-se ao histórico perfil da economia gaúcha. Este perfil, quando iniciou-

se uma tomada de consciência em determinados segmentos da sociedade gaúcha _ 

intelectuais, industriais e políticos _ era estágio a ser superado, o chamado modelo histórico 

gaúcho. Assim pois, enquanto não sobressaiu-se um nítido movimento em favor de uma 

reestruturação econômica, apontada esta para a chamada industrialização dinâmica, de 

indústrias pesadas, capazes de dinamizar a economia regional e se constituir como base 

econômica alternativa, os segmentos ligados à indústria tradicional, digamos, sujeitavam-se 

à maior importância do mundo agrário gaúcho. Enquanto este remete a defesa dos 

interesses à política nacional (crédito, preços controlados, inflação, câmbio, etc.), os 

interesses voltados para a industrialização dinâmica, mesmo que sempre relacionados às 

questões nacionais, passam a apresentar reivindicações em âmbito regional, já que ao 

segmento interessa basicamente infra-estrutura (estradas, energia e comunicações) e 

vantagens no seu financiamento. 

Os argumentos setoriais divulgados pelas organizações representativas das 

principais atividades econômicas do Rio Grande do Sul reproduzem a expressão territorial 

caracterizada anteriormente. Se unificadas, tais argumentações, devem identificar uma 

visão geral e predominante na sociedade gaúcha, à maneira de um consenso. A elaboração 

deste, ao permitir o arranjo de materiais significantes do sistema simbólico, traz a 

possibilidade de que representações se tornem realidade. Desta forma, vista a 

argumentação de interesse econômico como produtora de vínculos com o território e 

identificada a organização econômica como meio de sustentação da reprodução social, se 

constrói a representação de como se pode preservar esse mundo, isto é: zelando-se pelo 

 6865



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

interesse “de todos”. O registro das argumentações feito mais acima demonstra a intenção 

de elevar à condição de interesse geral, o argumento mais restrito a segmentos sociais e a 

territórios. Como se pode notar, o dilema, desde o surgimento da consciência teórica de 

certa condição periférica da economia gaúcha, reside na necessidade em adotar um novo 

modelo de desenvolvimento econômico. Com o modelo histórico se manteria a condição 

dependente da economia regional a dinâmicas externas. A questão fundamental, desde um 

ponto de vista da produção da representação, da construção do argumento de interesse 

econômico, caracterizou-se pela mudança de postura regionalista, para o interior da 

sociedade gaúcha, para produzir a transição e, consequentemente a captura do Estado no 

seu âmbito regional. 

Ante a visão de que a captura do Estado para a viabilização do investimento privado 

de industrialização dinâmica, através do financiamento do capital, consiste na racionalização 

dos negócios públicos, a definição deste como interesse econômico do Rio Grande do Sul 

mostra o fato como uma postura regionalista. O regionalismo assim constatado revela-se 

como recurso de apropriação do espaço público. A região deste regionalismo, no caso em 

estudo, o Rio Grande do Sul como um segmento do espaço-nação, constitui um universo 

simbólico, através do qual se permitiu a organização da concepção do espaço público 

gaúcho como território de domínio da fração industrial da burguesia. 

O domínio do espaço público, comum nas posturas contemporâneas, é o que dá o 

contorno de um novo regionalismo. Assim, a atitude regionalista – como as demais ações 

voltadas para o território –, possibilita a organização do espaço. O diferencial está entre as 

raízes oligárquicas daquele e os elementos de modernidade do atual, que se movimenta 

entre as separações entre o público e o privado e entre domínio territorial e a dominação 

social. 

 Nesse sentido, torna-se fundamental recorrer aos elementos da identidade e todos 

os atributos que dão o contorno da regionalidade. Por outro lado, o distanciamento do modo 

tradicional de representar a regionalidade, o próprio recurso que se faz à identidade e seus 

bens simbólicos apresenta, contraditoriamente, valorização e desvalorização. Como o 

suporte do discurso assenta bases na visão de uma sociedade moderna, mesclada a suas 

tradições, certa falência da busca começa a se discernir daquilo que é proposto como geral 

para toda a sociedade. 
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