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É preciso interrogar o pragmatismo 
político e a eficácia simbólica do 
tradicionalismo
Letícia Borges Nedel destaca que não se deve testar a “correspondência 
fática” entre o que é postulado pelos tradicionalistas e as práticas culturais 
de antigamente, mas entender a maneira como se processa o movimento na 
contemporaneidade

Por Vitor Necchi

Em sua trajetória de historiadora, Letícia 
Borges Nedel pesquisa a formação e a 
atuação das elites culturais no Brasil, 

em especial no Rio Grande do Sul, investigan-
do questões como a participação de intelectuais 
situados na periferia do processo de moderniza-
ção da pesquisa social brasileira em processos 
de institucionalização de memórias e saberes 
locais.

Ela afirma que os intelectuais gaúchos foram 
consumidores da memória regionalista que cria-
ram e “pagaram caro pelo compromisso que fi-
zeram firmar entre a Historiografia e as razões 
de Estado”. Eles se preocupavam com o reco-
nhecimento da brasilidade do Rio Grande do Sul 
e de suas próprias criações. Esse esforço decor-
ria do fato de que havia uma suposição intrínse-
ca “de uma ‘unidade ancestral’ não coincidente 
com a geografia política”. Letícia considera que 
a missão política desses intelectuais era hercú-
lea: precisavam definir uma “personalidade ju-
rídica” regional, portanto brasileira, “para um 
personagem folk de origem fronteiriça e, nesse 
sentido, transnacional”.

Na entrevista apresentada a seguir, concedida 
por e-mail à IHU On-Line, a historiadora analisa 
o impacto do tradicionalismo sobre os intelectu-
ais que se tornaram conhecidos como a geração 
da livraria do Globo. “Foi desagregador”, re-
sume. Ela considera indispensável a separação 
entre o Estado e o Movimento Tradicionalista 
Gaúcho – MTG. No entanto, a legitimidade do 
movimento deve ser preservada: “As formas de 
expressão cultural do Rio Grande do Sul são mui-
tas, e reduzi-las a um só estereótipo é tão anti-
democrático quanto empobrecedor, mas conde-
nar a existência do tradicionalismo enquanto tal 
é um ato de intolerância cultural”.

Ao se problematizar a identidade gaúcha e o 
tradicionalismo, “o filho bastardo da erudição 
regionalista”, ela faz uma ressalva: “O que se 
tem que fazer não é testar a correspondência 
fática do que dizem os manuais de cultura tradi-
cionalista com as ‘verdadeiras’ práticas culturais 
de antigamente, mas interrogar o pragmatismo 
político e a eficácia simbólica do fenômeno tra-
dicionalista na contemporaneidade”.

Letícia Borges Nedel é doutora em História 
pela Universidade de Brasília – UnB, mestra em 
História Social pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – UFRJ e licenciada em História pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul – PUCRS. Durante o doutorado, realizou 
estágio sanduíche na École de Hautes Études en 
Sciences Sociales – EHESS/Paris. Realizou estágio 
pós-doutoral no Centro de Pesquisa e Documen-
tação em História Contemporânea do Brasil da 
Fundação Getulio Vargas – CPDOC/FGV. É profes-
sora do Programa de Pós-graduação em História 
Cultural da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina – UFSC, onde coordena o Laboratório de 
Memória, Acervos e Patrimônio e integra a linha 
de pesquisa História da Historiografia, Arte, Me-
mória e Patrimônio. Integra o Comitê Brasileiro 
para o Programa Memória do Mundo, da Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura – Unesco, sediado no Arqui-
vo Nacional, e o Conselho Consultivo do Museu 
Nacional de Imigração e Colonização, localizado 
em Joinville (SC). Entre 1991 e 1995, exerceu a 
função de assistente de coordenação no Museu 
Julio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Entre 
2014 e 2015, foi membro da Comissão Gestora 
do Museu de Arqueologia e Etnologia Oswaldo 
Rodrigues Cabral – MarquE/UFSC, instituição da 
qual é vice-diretora desde abril de 2016.

Confira a entrevista.
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IHU On-Line – No século 19, 
quando ocorreram fatos determi-
nantes para o entendimento que 
se tem da identidade gaúcha, o 
Rio Grande do Sul era um esta-
do periférico, afastado geográ-
fica e politicamente do centro 
do país. Naquela sociedade, que 
espaço e importância os intelec-
tuais tinham em nível regional e 
nacional?

Letícia Borges Nedel – A rigor, 
não me parece possível afirmar a 
existência de intelectuais no Rio 
Grande do Sul no século 19, ou 
seja, a existência de um grupo que 
se fizesse representar como tal, 
cuja autoridade fosse reconhecida 
pelo Estado e pelo corpo social, e 
que dispusesse de um espaço pró-
prio de ação, não redutível (ainda 
que articulado) ao jogo político-
-partidário. Isso não havia. O que 
havia era um círculo muitíssimo 
restrito de notáveis, homens de 
letras, políticos que escreviam e 
cujos interesses e posicionamentos 
ditavam a pauta do debate cívico.

Nesse contexto, as atividades li-
gadas à escrita estavam, de modo 
geral, imersas nas disputas elei-
torais e decisórias, de modo que 
qualquer iniciativa de ordem “cul-
tural”, como a fundação de uma 
academia de eruditos, por exem-
plo, estaria sujeita ao jogo fac-
cioso da concorrência intraelites 
políticas. Isso fica bem evidenciado 
nas tentativas fracassadas que pre-
cederam a (tardia) criação do Ins-
tituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul – IHGRS, em 1920.

Para haver intelectuais no sen-
tido próprio da palavra, é preciso 
que se criem condições objetivas, 
ou seja, estruturas capazes de dar 
sustentação prática às atividades 
culturais e sustentação política 
para o grupo que disputa com ou-
tros o monopólio e a autoridade 
de nomeação dessas atividades, 
assim como dos critérios de valida-
ção das suas produções. É preciso, 
primeiro, uma certa diversificação 
de públicos, a existência de consu-
midores de cultura, o que, por sua 
vez, remete à ampliação do acesso 
à cultura escrita, além de espaços 
de formação e produção de conhe-

cimento, editoras, instituições cul-
turais, jornais etc. Diferentemente 
do que acontece na capital e nos 
estados do Norte, no Rio Grande 
do Sul isso é obra republicana. É no 
bojo da imposição de uma ordem 
constitucional castilhista (com as 
mitologias a ela correspondentes, 
como a do republicanismo inato do 
gaúcho,) que se cria o arcabouço 
institucional de gestão da cultura 
regional.

Nesse processo, a própria crise 
política entre liberais e republica-
nos (assim como as rupturas inter-
nas a cada legenda) abre espaço 
para a mobilização dos intelectuais 
– aí sim, autorrepresentados como 
tais, e alçados a porta-vozes da 
“região” (estou fazendo aqui uma 
paródia da expressão cunhada por 
Daniel Pécaut1). O problema, nesse 
caso, é que os critérios de valida-
ção dessa “cultura” (sintetizada 
pelas obras de autores consagrados 
como “tradutores” da cultura re-
gional, mas não plenamente inte-
grados ao panteão literário nacio-
nal) são ditados fora, e é isso o que 
perfaz a situação periférica em 
que atuam os produtores culturais 
do estado, mais do que a geografia 
ou o suposto isolamento imposto 
pela distância de Porto Alegre em 
relação à “Corte” poderia indicar.

Os intelectuais do Rio Gran-
de estiveram permanentemente 
presos ao diagnóstico acerca das 
“origens” – portuguesa ou caste-
lhana – do gaúcho porque estavam 
submetidos à lógica concorrencial 
das províncias pelo gradiente de 
representatividade nacional. O de-
bate girava em torno dos métodos 
de superação dessa insularidade 
cultural, e como só quem estava 
interessado nesse debate eram os 
próprios intelectuais periféricos, 
reproduz-se o isolamento, o auto-
centramento dessa produção. En-
quanto os intelectuais rio-granden-
ses se patrulhavam mutuamente, 
procurando nas atitudes “particu-

1 Daniel Pécaut: sociólogo francês e espe-
cialista em problemas políticos da América 
Latina. Pesquisador da Escola de Estudos 
Avançados em Ciências Sociais, em Paris. Au-
tor de Os intelectuais e a política no Brasil: 
entre o povo e a nação (São Paulo: Editora 
Ática). (Nota da IHU On-Line)

laristas” dos pares adversários os 
culpados pelo não reconhecimento 
do regionalismo sulino frente ao 
regionalismo de outros estados, o 
Nordeste avançava, sem ter que se 
haver com a questão da fronteira 
(que aqui era central).

IHU On-Line – No processo de 
construção da identidade gaúcha, 
intelectuais, particularmente his-
toriadores e escritores, tiveram 
papel protagonista. Qual a moti-
vação? Eles agiram em confluên-
cia com o poder político?

Letícia Borges Nedel – No Brasil, 
como no Rio Grande do Sul, a produ-
ção intelectual emana da política e 
dela extrai sua agenda. A História, 
como disciplina, assim como a lite-
ratura politicamente engajada da 
tradição gauchesca (que, diga-se 
de passagem, leva três bandeiras), 
fizeram esse percurso e foram, du-
rante décadas (como ainda acon-
tece muitas vezes) empregadas 
no confronto político direto. Dois 
pontos de inflexão são importantes 
aqui. Primeiro, a campanha repu-
blicana – e não me parece casual 
que uma obra aceita como marco 
fundador da historiografia sul-rio-
-grandense seja o libelo de Assis 
Brasil2 ao centralismo entendido 
como sinônimo de regime imperial, 
onde aparece o lema centralização 
= desmembramento – e, em segun-
do lugar, as guerras civis de 18933 e  

2 Joaquim Francisco de Assis Brasil 
(1857-1938): advogado, político, orador, es-
critor, poeta, prosador, diplomata e estadista 
brasileiro; propagandista da República. Foi 
fundador do Partido Libertador, deputado 
e governador do Rio Grande do Sul, quando 
integrou a junta governativa gaúcha entre 12 
de novembro de 1891 e 8 de junho de 1892. 
Introduziu no Brasil os gados Jersey e Devon 
e a ovelha Karakul, tendo participação im-
portante na introdução do cavalo árabe e no 
melhoramento do Thoroughbred, o puro san-
gue inglês. Juntamente com o Barão do Rio 
Branco, assinou o Tratado de Petrópolis, que 
assegurou ao Brasil a posse do atual estado 
do Acre. Neste estado, foi criado, em sua ho-
menagem, o município de Assis Brasil. (Nota 
da IHU On-Line)
3 Revolução Federalista (1893-1895): 
conflito ocorrido nos três estados do sul do 
Brasil após a Proclamação da República, 
devido à instabilidade política gerada pelos 
federalistas. Eles pretendiam acabar com o 
poder de Júlio de Castilhos, então presidente 
do Rio Grande do Sul, e conquistar mais au-
tonomia do estado em relação ao poder da re-
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19234. Veja que, na esfera intelec-
tual, a bandeira seguiria a mesma 
da política: o federativismo. Trans-
posta para o domínio cultural, a 
defesa desse princípio visava ao 
reconhecimento da participação 
gaúcha na vida intelectual do país. 
Os interesses eram, portanto, con-
vergentes, embora não fossem 
redutíveis.

IHU On-Line – Intelectuais têm 
papel importante na construção 
da memória histórica. Como eles 
agiram no Rio Grande do Sul?

Letícia Borges Nedel – A resposta 
a essa pergunta é longa. Para ser 
breve, e tendo em vista as res-
postas anteriores, diria que os in-
telectuais foram consumidores da 
memória regionalista que criaram 
e pagaram caro pelo compromis-
so que fizeram firmar entre a His-
toriografia e as razões de Estado. 
Em termos mais genéricos, a pró-
pria recorrência da preocupação 
entre os membros da comunidade 
intelectual sulina, com o reco-
nhecimento da brasilidade do Rio 
Grande do Sul e de suas próprias 
criações, mostra, por trás das dife-
rentes manobras de padronização 
do tipo característico do estado, a 
suposição intrínseca de uma “uni-
dade ancestral” não coincidente 
com a geografia política.

Assim, a missão política desses 
intelectuais era de fato hercúlea: 
eles tinham que definir uma “per-

cém proclamada República. Os seguidores de 
Castilhos saíram vencedores. Uma das mar-
cas do conflito foi a prática da degola. (Nota 
da IHU On-Line)
4 Revolução de 1923: conflito armado 
ocorrido no Rio Grande do Sul que durou 11 
meses. De um lado, partidários do presidente 
do Estado, Borges de Medeiros, conhecidos 
por Borgistas ou Chimangos e identificados 
por um lenço branco que usavam no pescoço. 
De outro, os revolucionários, ligados a Joa-
quim Francisco de Assis Brasil, conhecidos 
por Assisistas ou Maragatos e identificados 
por um lenço vermelho. O Pacto de Pedras 
Altas, firmado em dezembro de 1923 no 
castelo de Assis Brasil, encerrou o conflito. 
O acordo permitiu que Borges de Medeiros 
concluísse seu mandato, em 1928, e definiu 
que seria reformulada a Constituição de ca-
ráter autoritário que Júlio de Castilho redigiu 
praticamente sozinho em 1891. Assim, ficou 
impedida a reeleição. Getúlio Vargas, lenço 
branco, sucedeu Borges no governo gaúcho. 
(Nota da IHU On-Line)

sonalidade jurídica” regional – ne-
cessariamente brasileira, portanto 
– para um personagem folk de ori-
gem fronteiriça e, nesse sentido, 
transnacional. Aqueles intérpretes 
cosmopolitas das origens rurais do 
Rio Grande do Sul tinham que in-
ventar um gaúcho suficientemente 
brasileiro para justificar a proje-
ção política e cultural do estado, 
sendo que não apenas sua gênese 
remontava a um período anterior 
à conquista lusitana do território, 
mas até o nome o gaúcho compar-
tilhava com os inimigos do império. 
A contribuição dos historiadores 
foi enquadrar o passado regional 
nos moldes da memória de uma 
independência não traumática da 
nação, assegurada pela guarda 
das fronteiras, tal como preconi-
zado pelo IHGB. Os historiadores 
fazem da história do Rio Grande 
o capítulo militar da História do 
Brasil, e do gaúcho, o sentinela da 
nacionalidade.

É interessante notar que enquan-
to no período 1880-1925 a litera-
tura regionalista (e, dentro dela, 
o gênero da sátira gauchesca, a 
exemplo do Antônio Chimango5) 
era usada como meio de interven-
ção nas lutas políticas, os historia-
dores e literatos (que, geralmente, 
tinham sido ou eram editores dos 
jornais dos partidos) elegeram 
como interlocutores privilegiados 
a facção adversária no estado ou 
o centro das decisões nacionais. 
Depois que a geração iniciada nos 
anos 1920 consolida, nos anos 
1930, a conquista de lugares pró-
prios ao exercício intelectual (em 

5 Antônio Chimango: poema satírico em 
versos heptassílabos lançado em 1915 por 
Amaro Juvenal, pseudônimo de Ramiro Bar-
cellos, que teve sua candidatura ao Senado 
impedida por Borges de Medeiros. Indigna-
do, Ramiro escreveu o poema para contar a 
vida e a carreira política do opositor. A obra 
aumentou a crise política. Por causa dela, 
Borges e seus seguidores passaram a ser cha-
mados de chimangos pelos opositores. A capa 
do livro apresenta um chimango (pequena 
ave de rapina) vestido com roupas gaúchas 
para representar o personagem Antônio. Em 
2015, o professor Luís Augusto Fischer lan-
çou uma nova edição de Antônio Chimango 
(Caxias do Sul: Editora Belas Letras), com 
dois volumes que reúnem poemas, crônicas, 
discursos e polêmicas do autor. (Nota da 
IHU On-Line)

que a livraria do Globo6 terá um 
papel fundamental de sustentação 
da prática literária), à medida que 
aqueles intelectuais fundam ins-
tâncias específicas – mesmo que 
não totalmente “autônomas” de 
controle do acesso aos postos ofe-
recidos pelo governo –, o interlocu-
tor privilegiado nos textos passa da 
capital para as outras regiões que 
encarnam a diversidade brasileira. 
Há uma correspondência estreita 
desse deslocamento com a integra-
ção nacional dos mercados regio-
nais de produção de bens culturais 
“autênticos” nacionais – e, princi-
palmente, com a consagração dos 
modernismos no centro do país. Os 
intelectuais gaúchos redirecionam 
suas queixas sobre a “indiferença” 
para com o Rio Grande, do centro 
para as outras províncias (especial-
mente o Nordeste), justo quando 
ficam mais expostos à concorrência 
com elites dos estados na corrida 
pela caracterização da brasilidade.

IHU On-Line – Qual o impacto do 
regionalismo e do tradicionalismo 
nos intelectuais do Rio Grande do 
Sul?

Letícia Borges Nedel – O impac-
to do tradicionalismo sobre os in-
telectuais da chamada geração da 
livraria do Globo foi desagregador. 
As relações atritadas entre intelec-
tuais consagrados e militantes eru-
ditos do tradicionalismo se repro-
duziram ao longo do tempo, como 
mostram as críticas de verniz mais 
ou menos acadêmico lançadas a 
cada 20 de setembro às invenções 
rituais e narrativas do movimento. 
Não faz muito tempo, vi um “abai-

6 Livraria do Globo: estabelecimento fun-
dado em dezembro de 1883 na tradicional 
Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, por 
Laudelino Pinheiro de Barcellos e Saturnino 
Alves Pinto. A partir da livraria, surgiu a Edi-
tora do Globo. Em 1915, lançaram o Almana-
que do Globo. Em 1917, Laudelino morreu, e 
a empresa foi assumida por seus herdeiros e 
o sócio José Bertaso. A loja virou ponto de 
encontro de intelectuais, poetas, políticos e 
profissionais liberais. O então presidente do 
Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, suge-
riu a criação de uma revista, surgindo assim a 
famosa Revista do Globo. A editora se tornou 
importante nacionalmente ao publicar não 
apenas autores gaúchos, mas traduções da 
literatura mundial, como obras de Proust e 
Balzac, e clássicos da filosofia. (Nota da IHU 
On-Line)
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xo-assinado contra o tradicionalis-
mo”. Considero indispensável que 
a relação do estado com a cultura 
regional seja laicizada, isto é: que 
se dê, como preza a res publica, a 
separação entre Estado e Movimen-
to Tradicionalista Gaúcho – MTG. 
As formas de expressão cultural 
do Rio Grande do Sul são muitas, 
e reduzi-las a um só estereótipo é 
tão antidemocrático quanto empo-
brecedor, mas condenar a existên-
cia do tradicionalismo enquanto tal 
é um ato de intolerância cultural.

Feita essa ressalva e voltan-
do à sua pergunta, acho que o 
Barbosa Lessa7 tinha boas razões 
para reivindicar, nos anos 1980, 
a raiz erudita do tradicionalismo, 
que lhe fora negada pelos con-
temporâneos ao surgimento do 
movimento, isto é, pelos então 
representantes da “alta cultura” re-
gional, como Augusto Meyer8, Erico  

7 Barbosa Lessa (1929-2002): folclorista, 
escritor, músico, advogado e historiador bra-
sileiro, Luiz Carlos Barbosa Lessa escreveu 
cerca de 61 obras, entre contos, músicas e 
romances. É um dos principais inspiradores 
do tradicionalismo gaúcho. Em 1948, ele e 
um grupo de colegas do Colégio Júlio de Cas-
tilhos, de Porto Alegre, fundaram o primeiro 
Centro de Tradições Gaúchas (CTG), chama-
do de 35. Entre os seus livros mais importan-
tes estão Rodeio dos ventos, Os guaxos, O 
sentido e o valor do tradicionalismo e Na-
tivismo, um fenômeno social gaúcho. Com 
Paixão Côrtes, entre 1950 e 1952 pesquisou 
o conhecimento remanescente das danças 
regionais do Rio Grande do Sul, trabalho que 
embasou a recriação de danças tradiciona-
listas, originando o livro didático Manual de 
Danças Gaúchas e o disco Danças Gaúchas, 
com interpretações da cantora paulista Inezi-
ta Barroso. (Nota da IHU On-Line)
8 Augusto Meyer (1902-1970): jornalista, 
ensaísta, poeta, memorialista e folclorista. 
Foi membro da Academia Brasileira de Le-
tras e da Academia Brasileira de Filologia. 
Colaborou com vários jornais do Rio Grande 
do Sul, entre eles Diário de Notícias e Correio 
do Povo. Seu primeiro livro publicado foi A 
ilusão querida, de poemas, em 1920. Outas 
obras que escreveu: Coração verde, Giraluz 
e Poemas de Bilu. Dirigiu a Biblioteca Pública 
do Estado, em Porto Alegre. Mudou-se para 
o Rio de Janeiro em 1937 para, a convite de 
Getúlio Vargas, organizar o Instituto Nacio-
nal do Livro. Esteve à frente da instituição 
durante cerca de 30 anos. Meyer integrou o 
modernismo gaúcho, introduzindo uma fei-
ção regionalista à poesia. Estudou a literatura 
e o folclore do Rio Grande do Sul nos livros 
Guia do folclore gaúcho, Cancioneiro gaúcho 
e Seleta em prosa e verso. Recebeu o Prêmio 
Filipe de Oliveira na categoria Memórias e o 
Prêmio Machado de Assis da Academia Brasi-
leira de Letras pelo conjunto da obra literária. 
(Nota da IHU On-Line)

Verissimo9, Dante de Laytano10 e 
Moysés Vellinho11, entre outros. O 
tradicionalismo, por ter-se trans-
formado em um movimento de 
massas que transcende o ambiente 
restrito das academias de eruditos, 
representa uma ruptura no proces-
so de transmissão cultural intraeli-
tes. Ele é o filho bastardo da eru-
dição regionalista, e as razões para 
essa ruptura são muitas. Já no caso 
do regionalismo, não se pode falar 
de impacto porque não se trata de 
algo exterior à atividade intelectu-
al exercida no estado; pelo contrá-
rio, o regionalismo é uma categoria 
total, ela é o filtro que define para 
os intelectuais uma episteme (a 
história regional), um cânone esté-
tico (o regionalismo literário) e um 
objeto do conhecimento (as pro-
priedades intrínsecas ao território, 
extensíveis aos seus habitantes). 
Uma vez que o discurso regionalista 
é uma derivação lógica, histórica e 
política do nacionalismo, coloca-se 
aí o problema de hegemonia cultu-
ral. Tornamo-nos especialistas em 
barganhar com a diferença e unifi-
car interesses em torno da suposta 
indiferença do Brasil para com o 
Rio Grande do Sul.

Na altura em que está a pesquisa 
sobre as formas de representação 
da alteridade social e cultural sul-

9 Erico Verissimo (1905-1975): um dos 
mais importantes escritores brasileiros. 
Em 1932, o autor publica uma coletânea de 
contos, Fantoche, sua estreia na literatura. 
Recebeu o Prêmio Machado de Assis, com 
Música ao Longe, e o Prêmio Graça Aranha, 
com Caminhos Cruzados. Integra o Segundo 
Tempo Modernista (1930-1940), período em 
que a literatura brasileira refletiu os proble-
mas sociais do país. A obra de Érico costuma 
ser dividida em três fases: Romance urbano, 
Romance histórico e Romance político. Na 
segunda, encontra-se o épico O tempo e o 
vento, trilogia (O Continente, O Retrato e O 
Arquipélago) que cobre 200 anos da história 
do Rio Grande do Sul, de 1745 a 1945. (Nota 
da IHU On-Line)
10 Dante de Laytano (1908-2000): juiz, 
professor e escritor. Foi diretor do Museu 
Julio de Castilhos, onde, em 1954, redefiniu 
seus objetivos, passando a museu histórico, 
priorizando o folclore e o estudo das tradi-
ções. Integrou o Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Rio Grande do Sul e a Academia 
Rio-Grandense de Letras. Entre suas publi-
cações destaca-se História da República Rio-
-grandense, editada em 1936 e 1983. (Nota 
da IHU On-Line)
11 Moysés Vellinho (1901-1980): poeta 
gaúcho, desempenhou papel como crítico li-
terário, estudioso de literatura e como histo-
riador. (Nota da IHU On-Line)

-rio-grandense, já não é mais o caso 
de insistir na contribuição que os 
intelectuais deram na conformação 
de uma identidade cultural brasilei-
ra para o Rio Grande do Sul. O que 
interessa, a meu ver, é compreen-
der o papel catalisador exercido 
pela tensão entre centro e perife-
ria nas formas de autopercepção 
e no processo de negociação das 
identidades sociais e profissionais 
dos autores, ou seja, dessa parcela 
da elite local a quem foi delegado 
o trabalho de seleção de atributos 
ancestrais distintivos do “povo gaú-
cho”; parcela que teve sua ascen-
são ao panteão literário nacional 
bloqueada por uma série de razões.

IHU On-Line – Nos anos 1980, 
professores universitários dos 
campos da história e das ciências 
sociais tentavam mostrar que a 
identidade hegemônica do gaú-
cho era lastreada em um mito 
inventado. Talvez não faça mais 
sentido esta denúncia, posto que 
a sociedade encampou esta iden-
tidade. Do ponto de vista de uma 
perspectiva crítica sobre o fenô-
meno, o que caberia? Entender 
por que isso ocorreu?

Letícia Borges Nedel – Sim, o 
que se tem que fazer não é testar 
a correspondência fática do que 
dizem os manuais de cultura tra-
dicionalista com as “verdadeiras” 
práticas culturais de antigamen-
te, mas interrogar o pragmatis-
mo político e a eficácia simbólica 
do fenômeno tradicionalista na 
contemporaneidade.

IHU On-Line – Nas últimas déca-
das, quais foram os agentes mais 
eficazes na manutenção da iden-
tidade gaúcha preconizada pelo 
tradicionalismo? A mídia, os tra-
dicionalistas, os sucessivos gover-
nos ou todos em conjunto?

Letícia Borges Nedel – Difícil 
responder a essa pergunta sem 
apelar à alternativa “D” – todos em 
conjunto – e sem acrescentar uma 
outra: “E” – nenhum desses fatores 
tomado isoladamente seria sufi-
ciente para mantê-la.

IHU On-Line – Os valores e tra-
ços identitários estabelecidos 
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pelo tradicionalismo incidem 
além dos ambientes próprios do 
movimento, por exemplo, em 
campanhas eleitorais, na publici-
dade e na distribuição de verbas 
públicas destinadas à cultura via 
renúncia fiscal. Na sua análise, 
esta influência tende a crescer?

Letícia Borges Nedel – Sim, tende 
se não a crescer, a se consolidar. O 
tradicionalismo, surfando na evo-
lução dos aparatos tecnológicos de 
transmissão cultural ao longo da 
segunda metade do século 20, dis-
seminou seus princípios de ação e 
de visão de mundo para muito além 
dos ambientes originais das agre-
miações estudantis, dos batalhões 
da Polícia Militar, dos regimentos de 
cavalaria do Exército e dos CTGs. O 
tradicionalismo tornou-se um fato 
total, um sistema de crenças com 
alto poder apelativo, capaz de re-
ger condutas e escolhas de milhões 
de pessoas, articulado a múltiplas 
esferas da vida social. Como siste-
ma de crenças que é, ele funda uma 
moral, presentifica um passado mí-
tico e pode ser estudado do mesmo 
modo como se estudam as religiões.

IHU On-Line – Nos últimos 
meses, com o acirramento das 
disputas políticas no país, ob-
servaram-se falas nacionalistas 
sustentando pensamentos pre-
conceituosos e conservadores. 
Em versão regional, o gauchismo 
cumpre papel similar a este tipo 
de nacionalismo?

Letícia Borges Nedel – Pode 
eventualmente cumprir um papel 
similar e geralmente cumpre, por-
que se trata de um tipo de discurso 
com grande potencial interpelativo 
(veja-se o regionalismo de socorro 
na França durante o governo vichys-
ta12). Essa, no entanto, não é uma 

12 França de Vichy: chamada de Régime de 
Vichy ou Vichy. Refere-se ao que foi o estado 
francês de 1940 a 1944, quando o governo ti-
nha influência nazista, em oposição às Forças 
Livres Francesas, baseadas inicialmente em 
Londres e depois em Argel. O governo de Vi-
chy foi instituído depois que a França se ren-
deu à Alemanha nazista em 1940, durante a 
Segunda Guerra Mundial. O então primeiro-
-ministro, Paul Reynaud, demitiu-se, e em 
seu lugar o presidente Albert Lebrun nomeou 
Philippe Pétain. A rendição estabelecia a divi-
são da França em duas zonas, ocupada e não 
ocupada. A Alemanha manteria o controle 

relação necessária, porque sendo a 
identidade um artefato muito plás-
tico, passível de apropriações úteis 
a grupos e finalidades diversas, não 
se pode dizer que todo nacionalis-
mo seja por definição xenófobo ou 
politicamente conservador. O revi-
valismo identitário pode funcionar 

em determinado contexto – como 
de fato vem ocorrendo – como ar-
gumento para a anulação de direi-
tos ou inviabilização deles, mas 
também como reivindicação legíti-
ma de autonomia política, como no 
caso dos movimentos de descoloni-
zação, ou mesmo de valorização de 
subjetividades que representem as 
alteridades internas à nação, den-
tro de um parâmetro de represen-
tação multicultural.

A ativação discursiva da ances-
tralidade tem que ser analisada 
caso a caso, porque preconceito e 
xenofobia não são conteúdos “natu-
ralmente” intrínsecos aos discursos 
identitários. Estes nada mais são 
do que arbitrários culturais. O que 
gera discursos xenófobos e conser-
vadores não é o apego telúrico. É 
o medo. O discurso (excludente) da 
ancestralidade comum é usado mui-
to mais como adorno ideológico, 
como meio de legitimação política 
dos grupos que se veem ameaçados 
em suas posições, do que como mo-
tivação última da sua mobilização 

da parte norte e ocidental da França, além 
de toda a costa atlântica. O governo francês 
ficaria com os restantes dois quintos, sendo 
a capital em Vichy, com liderança de Pétain. 
Além da divisão geográfica, ficou estabeleci-
do que a França entregaria todos os judeus do 
país para os nazistas e que o exército francês 
ficaria reduzido a 100 mil homens. Os fran-
ceses tinham de pagar os custos de ocupação 
às tropas alemãs e evitar que os franceses 
deixassem o país. Em consequência, o Reino 
Unido e a França de Vichy cortaram relações 
diplomáticas. (Nota da IHU On-Line)

política beligerante. É possível pre-
zar a própria soberania sem apelar 
ao preconceito. Não tenho certeza 
se entendi a que exatamente você 
se refere com o gauchismo, mas 
acho que o mesmo vale para ele. 
Ou seja: as apropriações sociais da 
figura icônica do gaúcho têm um re-
pertório discursivo suficientemente 
abrangente para abrigar versões “à 
esquerda” do regionalismo, como 
foi o caso do movimento nativis-
ta durante a redemocratização, 
ou das formas de apropriação de 
Sepé Tiaraju13 durante a ditadura, 
e como é o caso também de toda 
uma vertente da gauchesca argenti-
na identificada com agendas sociais 
como um Atahualpa Yupanqui14, 
Mercedes Sosa15 etc. O problema é 
que quando se fala em gauchismo e 
tradicionalismo, tende-se a reduzir 
o primeiro ao segundo e o segundo 
à versão xenófoba e cientificista da 
Carta de Princípios aprovada no 1º 
Congresso Tradicionalista Gaúcho, 
na década de 1950. ■

13 Sepé Tiaraju (s/data – 1756): índio guer-
reiro guarani, considerado um santo popular 
brasileiro. Sobre ele, confira a matéria de 
capa da revista IHU On-Line nº 156, de 19-
09-2005, intitulada Essa terra tem dono, nós 
a recebemos de Deus e de São Miguel, dispo-
nível em https://goo.gl/QdUQNa. (Nota da 
IHU On-Line)
14 Atahualpa Yupanqui (1908-1992): 
pseudônimo de Héctor Roberto Chavero, foi 
um compositor, cantor, violonista e escritor 
argentino. É considerado um dos mais im-
portantes divulgadores de música folclórica 
daquele país. Suas composições foram canta-
das por reconhecidos intérpretes, como Mer-
cedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, 
Dércio Marques, Ángel Parra, Marie Laforêt 
e Elis Regina, entre outros, continuando a fa-
zer parte do repertório de vários artistas na 
Argentina e em diferentes partes do mundo. 
Filho de pai quéchua e mãe basca, mudou-
-se ainda criança com a família para Agustín 
Roca, em cuja ferrovia seu pai trabalhava. 
Na adolescência, começa a tomar aulas de 
violão com o concertista Bautista Almirón, 
viajando diariamente os 15 quilômetros que 
o separavam da casa do mestre. É dessa épo-
ca o pseudônimo Atahualpa Yupanqui, em 
homenagem a Atahualpa e Tupac Yupanqui, 
os últimos governantes incas. (Nota da IHU 
On-Line)
15 Mercedes Sosa (1935-2009): cantora 
argentina, uma das mais famosas na Améri-
ca Latina. A sua música tem raízes na música 
folclórica argentina. Ela se tornou uma das 
expoentes do movimento conhecido como 
Nueva canción. Apelidada de La Negra pe-
los fãs, devido à ascendência ameríndia (no 
exterior, acreditava-se erroneamente que era 
devido a seus longos cabelos negros), ficou 
conhecida como a voz dos “sem voz”. (Nota 
da IHU On-Line)

É possível pre-
zar a própria 

soberania sem 
apelar ao pre-

conceito


