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conSiderAçõeS finAiS

Na relação entre dois universos, o nacional e o local (aque-
les que se identificam como gaúchos), podem-se observar, 
pela trajetória histórica e cultural do Rio Grande do Sul, um 
distanciamento em relação ao nacional e um apego exacerbado 
ao local em que o gaúcho se está integrado. Para o grupo em 
questão, o “brasileiro” é o outro, o estranho, o distante que 
não faz parte daquele espaço e daquelas relações. Fala-se 
desse outro sem receios, é permitido fazer críticas, acusar e 
nominar: “O ‘brasileiro’ é lento, safado, preguiçoso”. Quando 
a referência se aproxima do universo local, essas características 
assumem outros sentidos, outras representações: “O povo 
gaúcho é trabalhador, esforçado, guerreiro. Eu moro aqui, 
eu sou daqui”, um discurso que exclui e inclui. 

A ideia de pertencimento nacional se esvai em frag-
mentos soltos, não assumindo proporções significativas na 
relação com o povo brasileiro e com a ideia do Brasil-Nação. 
Já a identificação com o estado do Rio Grande do Sul, com o 
ser gaúcho, assume proporções consideráveis, encontradas 
em todas as gerações. Trata-se de representações herdadas 
historicamente e mantidas como um elemento demarcador 
na relação com o restante do País.
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O “eu”, assim como o “nós”, tem sua identidade vin-
culada ao envolvimento com o ritual, criando uma diferen-
ciação em relação ao “outro”. Pensando no caso eleito como 
modelo para este estudo, pode-se dizer que a união em torno 
do CTG permite que os gaúchos se reconheçam como um 
grupo diante do restante da sociedade, ou seja, aqueles que 
seriam “os outros”.

Estabelecido o debate em torno do separatismo, defron-
ta-se, em geral, com posicionamentos polares. De um lado, a 
desqualificação de qualquer tipo de movimento separatista, 
assumindo o pressuposto de que se trata de bairrismo, de 
crime de lesa-pátria contra a realidade histórica definitiva da 
unidade territorial, cultural e linguística do Brasil. De outro, 
a defesa de particularidades geográficas, históricas, culturais 
e econômicas que poderiam ser mais bem administradas se 
o governo fosse autônomo e regional, sem subordinação ao 
governo federal considerado por eles desastroso. 

No caso do Rio Grande do Sul, o que se constata através 
de anos de pesquisas é que, por trás do movimento separa-
tista, estão, sobretudo, entrevistos problemas econômicos, 
políticos, sociais e étnicos, que destroem o sentimento de bra-
silidade daquela população, fazendo florescer o orgulho por 
uma terra que construiu sua história, muitas vezes, segundo 
seus porta-vozes, marginalizada pelo governo central. Para 
os separatistas, o único caminho para o Rio Grande do Sul 
superar essa crise é a autonomia política e administrativa.

O gaúcho é tão apegado a suas raízes e tradições, a sua 
história, a seu chão que construiu uma identidade étnica 
concentrada nesses elementos, conservando a ideia de 
origem comum. Um sentimento de Nação que rompe as 
barreiras do estado, onde o território é muito mais do que 
mera geografia: é uma herança.

O modelo que resulta da investigação de um grupo 
como o dos gaúchos separatistas pode funcionar como uma 
espécie de paradigma empírico. E aplicando-o como mo-
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delo a outras configurações separatistas mais complexas, é 
possível compreender melhor as características estruturais 
que elas têm e entender como, em condições diferentes, 
funcionam e se desenvolvem.

Compreender os movimentos separatistas é uma tarefa 
complexa que, com certeza, apenas se começa a vislumbrar. 
De modo geral, os movimentos separatistas correntes de-
nunciam a situação vigente no País e, anunciam, talvez, a 
necessidade de se reformular o pacto federativo, para evitar 
seu possível colapso. 


