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Resumo 
 
O Pampa gaúcho é uma região com características bastante peculiares e profundas 
implicações na formação do imaginário sobre o gaúcho. Analisando-se os folders dos 
municípios que o compõe, percebe-se um esforço difuso de utilizar esse recurso como 
atrativo turístico. Aparentemente esses municípios passam por um processo de 
construção da identidade turística, no qual existem várias possibilidades e a cultura 
gaúcha ainda não foi definida como principal, embora haja orgulho pela “tradição” 
manifesta principalmente no afeto ao território e na memória da Revolução Farroupilha. 
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O contexto 

Dentre as diversas estratégias para atrair turistas, e a renda que costuma 

acompanhá-los, os patrimônios cultural e ambiental aparecem como dois aliados 

legítimos. A literatura é pródiga em registrar, com críticas ou elogios, as variadas 

experiências em que o entorno natural ou a forma de vida das populações e suas 

resultantes materiais foram transformados em atrativos turísticos. Aliás, o interesse pelo 

contato com outros povos e paisagens não é nenhuma novidade e já motivou muitas 

viagens desde a antigüidade.  

 Por sua vez, quando se preparam para receber visitantes, os anfitriões exercitam 

um novo olhar sobre si próprios e sobre o lugar em que vivem na busca dos fatores que 

os tornam singulares, portanto capazes de motivar o deslocamento dispendioso das 

pessoas interessadas em conhecê-los. Em última instância, trata-se de um processo de 

fortalecimento da identidade4. Os projetos turísticos mais consistentes forçam os 

candidatos a empreendedores a conhecerem melhor sua história e seu patrimônio. Como 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 19 – Comunicação, Turismo e Hospitalidade do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa 
da Intercom. 
2 Bacharel em Comunicação Social – Habilitação Relações Públicas, Mestre em Extensão Rural pela 
UFSM, integrante do grupo de pesquisas “Turismo e Desenvolvimento”, e-mail: mauremfs@bol.com.br. 
3 Professor Doutor do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural da UFSM, vice-coordenador 
do grupo “Turismo e Desenvolvimento”, e-mail: marcelino.souza@uol.com.br  
4 Essa noção está baseada na concepção da identidade como a oposição binária entre “eu” e o “outro” 
defendida por Stuart Hall (2000), embora alguns autores, como Néstor Canclini (2001), prefiram falar em 
reconhecimentos múltiplos, atenuando a possível violência no contato com o diferente invocada pela 
identidade.    



resultado, podem reacender o orgulho e auto-estima, promover a preservação do 

ambiente, costumes e patrimônio, reavivar eventos, crenças e linguagens ou até 

reorganizar a vizinhança em redes integradas de atrativos ou produção de bens e 

serviços para oferecer aos turistas5.  

A consciência de pertencer um determinado grupo de pessoas que habitam um 

espaço com características específicas (sem esquecer que esses fatores devem ter 

desencadeado um tipo de vida, portanto uma cultura característica) ficará ainda mais 

evidente nas etapas posteriores. O contato com pessoas de outros lugares pode causar 

estranhamento, deixando claras as semelhanças internas do grupo e as diferenças em 

relação ao outro. Nesse processo, Kathryn Woodward (2000) e Tomaz Tadeu da Silva 

(2000) deixam claro que as diferenças são percebidas por representações simbólicas 

responsáveis por demarcar as fronteiras entre os grupos. Assim, o turismo desnudaria a 

existência de outros sistemas de representação e de valores que acabam reafirmando a 

identidade interna. Há vários relatos de casos em que há adoção de rituais e posturas 

para marcarem a distância dos estrangeiros ou até a separação entre eventos para os 

moradores e outros dos quais os turistas podem participar. 

Obviamente, essa discussão tem mais pertinência nos projetos de cunho cultural 

e histórico. Nas iniciativas em que empresas de fora criam empreendimentos de simples 

exploração dos atrativos, sem contato com a população local, pode haver apenas o 

surgimento de uma oposição negativa6, sem o fortalecimento da identidade. Mas mesmo 

quando os empreendedores são moradores, ainda pode haver algum desconforto 

causado pelos turistas7.   

Mas esse encontro entre turistas e anfitriões é a última etapa do processo. Antes 

dele, o re-olhar dos moradores precisa do refinamento de reconhecer (e executar) as 

melhorias necessárias e agregar os serviços que irão transformar os atrativos em 

produtos turísticos prontos para serem divulgados e comercializados. Nesse momento 

entra em cena a propaganda que pode ser desde a recomendação de visitantes anteriores 

                                                 
5 Os roteiros são exemplos interessantes compostos por atrativos de diversos proprietários que acabam 
formando um destino mais interessante do que se fossem oferecidos isoladamente. Além disso, há casos 
em que a comunidade do entorno é favorecida pela criação de empregos ou novas oportunidades de 
negócios para oferecer aos turistas que apenas alguns recebem diretamente. 
6 J. Swarbrooke (2000) comenta sobre o ressentimento da população local ao ver a superioridade 
financeira dos turistas que invadem seu território sem render-lhe nenhum benefício em troca.  
7 Pesquisas anteriores encontraram antigos agricultores que abriram sua propriedade aos turistas, mas 
tiveram de aprender a conviver com a falta de privacidade e o reordenamento do convívio familiar por 
terem a própria casa transformada em um atrativo (Silva, 2002).   



até reportagens espontâneas na mídia, ou material especialmente produzido com esse 

fim. 

Dessa gama de possibilidades, os folders foram o suporte físico escolhido para 

sustentar uma pesquisa sobre o material de divulgação turística do Rio Grande do Sul. O 

objetivo foi verificar se a identidade gaúcha é utilizada como atrativo turístico na região 

do estado que guarda a maior afinidade com a representação do típico rio-grandense e 

como este elemento é utilizado. 

A idéia surgiu porque o Rio Grande do Sul é reconhecido como o berço do 

gaúcho brasileiro (ou pelo menos onde funciona como adjetivo pátrio) e incursões no 

material de divulgação apontavam para a chamada Região da Serra (no nordeste do 

Estado) como a maior detentora de projetos turísticos. Entretanto, a figura do gaúcho 

possui sua gênese muito mais vinculada às regiões das Missões e Pampa, sendo que as 

Missões apresentam a herança indígena-jesuítica como seu grande trunfo turístico. 

Faltava saber se o Pampa estava utilizando seu legado cultural na atração turística e 

descobrir como isso vinha sendo feito, já que não dispõe de um atrativo de âmbito 

internacional como as Missões8 . 

 

Recortes 

 A curiosidade sobre a utilização da identidade gaúcha como atrativo na 

divulgação turística recaiu no seguinte recorte: o tipo de procedimento seria a análise de 

folders. Estes deveriam ser de propaganda do município e procederem da Região do 

Pampa9.  

 Os folders são um instrumento impresso de comunicação dirigida composto por 

uma folha dobrada em que a linguagem visual e escrita estão sobrepostas.  Eles são 

pequenos em relação a outros materiais, apresentam grandes possibilidades estéticas 

(número de cores, ilustrações, tipo de papel, formato) e oferecem fácil manuseio e 

distribuição (são leves e não necessitam equipamentos especiais para leitura). Assim, 

atendem a necessidades tão díspares quanto localizar um determinado ponto, quando 

contém mapas, ou auxiliar uma agência de viagens na venda de um destino, quando bem 

produzidos, e ainda se moldam aos mais diversos orçamentos (dependendo do tipo de 

                                                 
8 Na região das Missões estão situadas as ruínas da Redução de São Miguel - tombada pela UNESCO 
como patrimônio cultural da humanidade - e outras em estado mais precário que formam um legado 
cultural indígena-jesuítico sobre o qual assenta-se o principal tema turístico.   



impressão e recursos empregados). Essas características tornam o folder um instrumento 

de propaganda turística muito comum (e o único investimento de divulgação de muitos 

empreendimentos, segundo acompanhamento informal realizado durante outras 

pesquisas), o que facilita sua coleta.  

 Já a delimitação espacial no Pampa refere-se ao cruzamento entre a história e a 

atual configuração do turismo no Rio Grande do Sul. O Pampa localiza-se no oeste do 

estado, na fronteira do Brasil com Uruguai e Argentina, países com os quais possui 

estreitos vínculos culturais e históricos. A paisagem é composta basicamente por 

campos nos quais a criação de gado foi determinante para a formação da figura do 

gaúcho10, conforme será descrito adiante.  

Por outro lado, na gestão política anterior o Rio Grande do Sul foi dividido em 

nove regiões turísticas11 em que o Pampa figurava como a “essência das tradições 

gaúchas” (SETUR, 2000, p. 80). Embora a atual SETUR – Secretaria de Estado do 

Turismo, Esporte e Lazer – enfatize as noções de roteiros e rotas, as zonas turísticas 

foram mantidas no mapa distribuído pelo órgão e em sua página eletrônica, onde cada 

região é introduzida por uma rápida descrição geral que antecede a citação das cidades e 

atrativos que contém.  No site, apesar do texto introdutório de outras duas zonas 

também empregarem o termo gaúcho ou suas variantes, apenas o Pampa não lança mão 

de outros atrativos12 para deter-se apenas na gênese do adjetivo pátrio como seu maior 

trunfo turístico.  

O zoneamento do espaço adotado pela SETUR insinua a disposição de 

simplificar as representações em grandes unidades relativamente homogêneas mais 

fáceis de serem assimiladas. Esse procedimento revelou-se bastante prático para esta 

pesquisa, pois emprestou limites à área de interesse e fortaleceu os indícios levantados 

durante a aproximação histórica sobre onde os esforços deveriam concentrar-se. Em 

outras palavras, terminou de legitimar o Pampa que já havia sido apontado como o foco 

privilegiado para a pesquisa.  

                                                                                                                                               
9 As peças analisadas foram recolhidas em eventos ou enviadas pelos setores responsáveis pelo turismo 
dos municípios como resposta a uma solicitação do Grupo de Estudos Turismo e Desenvolvimento 
atualmente desenvolvendo vários estudos sobre o turismo rural no Rio Grande do Sul.  
10 Com essa afirmação não se nega a participação de fatos fundamentais na composição do gaúcho como 
as reduções ou os caminhos dos tropeiros, mas apenas ressalta-se a importância desses campos nas 
primeiras etapas do processo.  
11 Metropolitana, Central, Hidrominerais, Litoral Norte, Missões, Pampa, Serra, Sul e Vales. 
12 As outras duas regiões onde o termo é empregado são as Zonas Central e Zona Sul. Entretanto, na 
primeira a cultura ítalo-germânica é apresentada como mais presente e, na segunda, a paisagem do pampa 
é um (não o único nem o mais apelativo) elemento de atração turística, figurando ao lado do mar, lagoas, 
gastronomia e arquitetura e uma reserva ecológica.  



 Por sua vez, a decisão de ater-se aos folders de âmbito municipal e não de 

empreendimentos particulares ou de eventos procurou aliar a facilidade de acesso à 

amplitude dos dados coletados. Na divisão da SETUR, há vinte municípios no Pampa, o 

que impõe limites na busca por material. Além disso, cada município possui uma 

administração fácil de ser localizada e provavelmente todas tenham condições de 

produzir alguma peça de divulgação caso seja prioridade administrativa. Já os 

empreendimentos apresentam números flutuantes, são mais difíceis de serem 

quantificados e contatados13 e talvez muitos deles não tenham condições de fazer seu 

próprio material, mas constem na divulgação da prefeitura.  

Vale lembrar também que muitos recursos turísticos não são explorados pela 

iniciativa privada ficando restritos ao interesse público de divulgá-los. É o mesmo caso 

dos eventos que compõem uma faceta do turismo, mas seu material de divulgação deve 

ter um foco específico e ainda há a possibilidade de constarem nas publicações do 

município caso sejam relevantes. 

Dessa forma, a pesquisa ateve-se a oito peças. A despeito da quantidade não ter 

alcançado cinqüenta por cento dos vinte itens esperados, esse número foi interpretado 

como a disponibilidade de resposta dos municípios à solicitação de material e a pesquisa 

foi mantida obedecendo os seguintes passos: 

- pesquisa bibliográfica com a finalidade de recompor a história de formação 

do gaúcho e entendimento de suas principais características; 

- descrição denotativa das peças coletadas (textos, informações, gráficos, 

fotos, autoria, cores, etc); 

- comparação dos itens encontrados entre si e com aqueles pertinentes ao 

gaúcho. 

 

O gaúcho em poucas palavras 

Décio Freitas (1980) localiza a origem do gaúcho no homem rude que 

arrebanhava o gado trazido pelos jesuítas e que se espalhou pela atual fronteira oeste do 

Rio Grande do Sul após o fim das reduções14. Esse homem herdou a habilidade pastoril 

                                                 
13 Embora a página eletrônica e folheteria da SETUR tenham uma listagem com empreendimentos de 
todo o estado, o contato individualizado provavelmente traga mais informações sobre cada município. 
14 Na verdade, assim como houve reduções em ambas as margens do rio Uruguai, a proliferação 
espontânea do gado antes reduzido, a formação do gaúcho e inclusive a travessia do rio para roubar reses 
do outro lado (o que gerava disputas e animosidades) foram recorrentes dos dois lados. Essa região é 
composta por campos ondulados onde o vento dificulta a formação de matas densas, mas propicia a 



dos indígenas congregados pelas extintas missões jesuíticas 15 e faria da pecuária um 

dos pilares de sua cultura.  

Em um processo de mitificação, o gaúcho sobrevivente das lutas e vida 

sacrificada foi alçado da condição de marginal para símbolo estadual no qual as 

características antes desprezadas seriam transformadas em tradição. Barbosa Lessa 

(1985), um dos fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho, data o início do 

processo de valorização em 1868, com re-edições a cada trinta anos em média. Os 

últimos movimentos nesse sentido seriam o Tradicionalismo e o Nativismo que se 

baseiam na recriação do universo pastoril na cidade trazendo, ou criando, a simbologia 

invocada pela vida do gaúcho. 

Mas nas palavras de Sergius Gonzaga, a “transfiguração do gaúcho-pária em 

gaúcho-aristocrata” (1980, p.118) assentou-se em ‘belas mentiras’ focalizadas nos feitos 

de 1935, que destacariam esse marginalizado da Campanha para conduzi-lo ao posto de 

símbolo do universo pastoril sul-rio-grandense.  

Na visão sem romance, os autores descrevem um homem sem condições de 

manter casa, dormindo ao relento sobre os arreios do cavalo, seu meio de transporte e 

instrumento de trabalho, ou pelos galpões onde trabalhava temporariamente. Como 

alimento, a carne assada em fogueiras improvisadas formava o monótono cardápio com 

base no gado abundante.  Sem família nem paradeiro fixo, recorria aos prostíbulos 

(onde viviam as “chinocas”) para satisfazer suas necessidades sexuais. A vida era 

constantemente arriscada em “peleias” com o gado ou nas guerras e este homem 

desenvolvia uma lealdade cega ao patrão em troca de um trabalho temporário, mas que 

significava sobrevivência e integração na sociedade. No mito, restou a fama do altivo 

centauro dos pampas, apreciador do churrasco e chimarrão, amante da liberdade, 

guerreiro corajoso, honrado e fiel, colecionador de amores por onde vai passando.  

Assim, chega-se aos dias de hoje com discussões sobre a própria noção de 

cultura gaúcha, conforme atesta Ruben Oliven (1984). Além disso, trata-se de um vulto 

integrante da nação brasileira, mas situado na fronteira com os países platinos com 

quem tem vínculos históricos e atualmente sofre o reordenamento comum aos tempos 

de globalização de que fala Stuart Hall (2000). 

                                                                                                                                               
cobertura do solo por pastagens que garantiram a sobrevivência e reprodução do rebanho anteriormente 
criado nas reduções. 
15 Nesse ponto há duas opiniões. Enquanto José Hidelbrando Dacanal (1980) defende a tese da extinção 
indígena, Freitas (1980) observa que os primeiros peões (trabalhadores das estâncias no linguajar local) 



Essas questões anunciaram a dificuldade de perceber os limites nas 

representações do gaúcho. Entretanto, a localização geográfica definida (Rio Grande do 

Sul) e o foco nas questões culturais fizeram com que as sucessivas incursões ao material 

fossem descartando os dados não pertinentes para sustentar as conclusões acerca do 

objetivo da pesquisa. 

 

Aproximações 

Antes da abordagem direta, o estreitamento do universo da pesquisa para folders, 

municipais da Zona Turística do Pampa merece algumas considerações. Em primeiro 

lugar, o recorte prenunciou um material com mesclas de propaganda institucional 

(argumentativa e informativa) e publicidade (mais persuasiva). Por isso, tomou-se 

emprestado de G. Péninou o termo “manifesto16” (1976, p.52) para designar o conjunto 

de mensagens icônicas e escritas que formam as peças de divulgação. O mesmo autor 

ainda ressalta a não coincidência exata entre cada unidade física e semântica 

especialmente nos signos icônicos17, o que apontou para a multiplicidade de relações 

das quais um único elemento poderia participar e vice-versa. 

O processo de análise adaptou os procedimentos adotados por Charlotte Echtner 

(1999) em um trabalho semelhante: escolha do corpo de dados (recortes), especificação 

das unidades relevantes, inventário dos elementos, exame das relações sintagmáticas e 

paradigmáticas18, compreensão das regras de combinação e interpretação conotativa.  

Em meio à diversidade de resultados impressos, o primeiro contato revelou 

algumas constantes19 afeitas à profusão de fotografias que ocupava mais da metade da 

área de algumas peças. Dos 1.0028,2cm² de todo o material, 5.189,4cm² foram 

preenchidos por fotos e elementos que as acompanham como fundo, linhas e legendas. 

Adicionados aos 216,6 cm² de desenhos e 1.084,6 cm² de mapas, chega-se a 6.490,6 

cm², ou seja, 64,7% do espaço disponível. 

                                                                                                                                               
foram os índios remanescentes das missões que vagavam pelas terras sem dono e povoadas pelo gado 
bravio que servia como única fonte de alimento para esses errantes.  
16 O termo original era “manifesto publicitário”, pois se referia a peças francamente destinadas à venda de 
produtos. 
17 Roland Barthes (1971, p.39-44) discute as conceituações utilizadas por diversos autores, sendo que aqui 
a noção é a de itens que possuem um significado em si, mas também participam de um sentido maior (ex: 
palavras ou a foto de um monumento recortado sobre o fundo). 
18 A própria Echtner é bastante didática sobre o assunto: a estrutura paradigmática foca a escolha de 
determinados elementos em oposição a outros que foram preteridos e a sintagmática diz respeito às 
combinações e associações entre os itens que foram eleitos para compor o sentido. 
19 Formato retangular unânime aparentemente devido aos fatores técnico e financeiro, papel brilhoso e 
impressão em seleção de cores, com apenas uma exceção em duas cores e papel fosco. 



Praticamente nenhuma fotografia apresentava distorções, ângulos inusitados ou 

inclusão de elementos externos20. Péninou defende que esse tratamento fotográfico 

literal prioriza a função de reconhecimento, mas quase não traz informações além da 

denotação. O autor defende que todo manifesto pode imputar sentidos como criar 

familiaridade com o objeto apresentado ou atribuir status ao seu consumo. Dessa forma, 

se por um lado a representação analógica do referente contida na fotografia aumenta a 

responsabilidade de outros elementos (como o texto) na criação de significados 

adicionais à mensagem, por outro, oferece certa garantia sobre o que o turista irá 

encontrar no destino. 

Um pouco diferente são os mapas e desenhos isolados ou encadeados (desenhos 

ilustrando os pontos marcados no mapa). Essas representações icônicas também 

possuem a função de reconhecimento do referente/atrativo turístico, mas arrogam-se 

maior espaço para a inscrição do autor. Entretanto, o texto continua fundamental para 

esclarecer o sentido pretendido, pois possui regras mais restritivas de combinação 

capazes de aperfeiçoar a inteligibilidade das imagens. Por isso, a presença de legendas 

sempre desempenhou papel fundamental na interpretação mensagens apresentadas. A 

esse respeito, de modo geral foram encontradas cinco modalidades de mensagens 

lingüísticas.  

Integradas às fotos e mapas e praticamente sem sentido fora do contexto visual, 

as legendas não tinham como fugir da imagem à qual estavam coladas, mas 

conservavam a possibilidade de explicá-los ou sublinhar um aspecto que não podia ser 

transmitido pictoricamente. Mais do que nunca, o código lingüístico afunilava o sentido 

apontado pela imagem que mantinha a responsabilidade por chamar e manter a atenção 

por meio do apelo estético, ou seja, desempenhar as funções implicativa, fática e 

poética. Alguns textos eram mais longos e contíguos a grupos de ilustrações, sem 

vincular-se a uma em especial, o que lhes garantia maior liberdade para exploração 

estética do código escrito, mas diminuía sua capacidade explicativa a respeito de cada 

imagem. 

Os textos mais longos apresentavam estrutura com título, pontuação e artigos. 

Atendo-se praticamente à história e descrição geral do município traziam maior riqueza 

                                                 
20 Um único caso não aparenta ser um retrato aleatório do cotidiano. Em frente a um CTG (Centro de 
Tradições Gaúchas) um grupo de pessoas representativas desse tipo de agremiação aparece em pé em 
posição frontal, uma ao lado da outra ostentando símbolos da cultura gaúcha e de sua função na entidade, 
o que sugere uma cena preparada de acolhimento. Mesmo assim, não há transgressão frontal das imagens 
comuns ao ambiente original. 



de detalhes sobre as figuras, às quais não pareciam vincular-se à primeira vista.  Sob a 

aparente exclusividade da função descritivo-informativa, proporcionavam grande 

liberdade de expressão em contraposição à simplicidade gráfica, que conferia 

tratamento mais elaborado aos títulos, transformando-os em chamarizes para a leitura 

posterior.  

Espacialmente próximos aos mapas e figuras surgiam box com informações 

específicas sobre a administração municipal, distâncias rodoviárias, pontos turísticos, 

entre outras. A objetividade aparentemente alheia à formação de sentifo dessas 

informações encobre sua participação fundamental na compreensão do posicionamento 

dos municípios como destino turístico. 

O quarto tipo de texto é formado pela assinatura, com cinco exemplares 

indicando o responsável pela criação ou impressão. Todas as peças fizeram referência 

ao poder público combinando basicamente três elementos: a citação da administração 

municipal, do setor responsável pelo turismo e o brasão do município21.  Dessa forma, 

ficava explícito o respaldo oficial e a amplitude municipal das mensagens trabalhadas 

pelos profissionais de criação e impressão. 

Propositadamente citados por último, o nome do município, slogans e frases de 

efeito demandam abordagem específica, especialmente os dois últimos.Os slogans são 

uma espécie de resumo ou prenúncio do sentido do manifesto, segundo os quais todas as 

outras mensagens serão interpretadas. Seriam mais ou menos a marca com a qual o 

município quer ser identificado dentro do contexto maior, mas diferente de seus pares. 

Juntamente com as frases de efeito, revelam muito de como o município deseja ser 

interpretado e qual das suas características julga ser a mais atrativa.  

 

Regional, estadual, nacional ... 

O conjunto das publicações apresenta basicamente quatro níveis de vinculação 

espacial e política percebidas pelo cruzamento de diversos dados. Dos vinte e oito 

municípios citados nos mapas ou informações sobre distâncias, oito fazem parte do 

pampa, doze das demais regiões gaúchas, cinco são de outros estados e três de países 

vizinhos. Nos slogans e frases de efeito com marcas espaciais um aludia ao pampa, um 

às missões, três ao Rio Grande do Sul, dois ao Brasil e dois ao Mercosul. Da mesma 

                                                 
21 Obviamente trata-se de um símbolo visual, mas também confere caráter oficial. 



forma, as comparações de superioridade22 tiveram as seguintes referências: uma 

regional, cinco estaduais, duas nacionais, uma do Mercosul e uma do planeta. 

Esses dados comparados aos atrativos divulgados levam a crer que há tentativas 

de abrangência diferenciadas. As cidades da fronteira ou das rotas de acesso à Argentina 

e Uruguai tendem a identificar-se mais pela condição de brasileiro, o que se justifica por 

marcar a oposição e, portanto, o grau de atratividade em relação aos países vizinhos23. 

Os municípios ostensivamente gaúchos sublinham sua participação na história do 

estado, especialmente na Revolução Farroupilha. Coincidentemente, os outros 

prometem tranqüilidade aos turistas em balneários de expressão regional, mas um deles 

também apela à identidade gaúcha e brasileira.  

Tais considerações não anulam a identidade estadual. Todas as peças fazem 

referência ao Rio Grande do Sul em diferentes escalas, mas a vinculação mais direta 

com a região, estado ou país parece estar vinculada ao tipo de turista que se espera 

receber. Vale lembrar que quanto mais extraordinários os recursos turísticos, maior a 

disposição dos turistas transporem grandes distâncias para apreciá-los.  

Nesses casos, a influência dos triviais balneários dificilmente ultrapassa o 

estado, mesmo quando se trata da “mais bela praia fluvial do Rio Grande do Sul”. A 

condição de brasileiro e pertencente ao Mercosul é mais ambiciosa, mas assenta-se 

muito na inevitável passagem rumo às praias. O insólito “7º portal energético do 

planeta” apresenta o apelo mais audacioso, mas imerso em um contexto de atrativos de 

âmbito estadual, embora anunciados sob o título “Coração do Mercosul”. 

Chega-se então à temática gaúcha. Quando duas cidades opostas regionalmente 

apontam-se como “início”, percebe-se que entre elas há uma área com significado 

particular. Aí surgiu uma cultura que hoje atrai turistas inclusive para outros estados24. 

Mas o pampa ostenta a legitimidade da gênese do gaúcho, quando ele já se desvinculara 

das reduções, aliada ao fato de ter sido palco de acontecimentos importantes para o 

estado. Por isso, cultura, história e paisagem fundem-se em um atrativo por vezes sutil 

como o modo de vida, a atividade pecuária, o artesanato em lã ou a índole solitária e 

aguerrida. 

  

                                                 
22 Única, capital, coração, primeira, melhor, sétimo, mais. 
23 Na verdade esses municípios encontram-se no caminho dos veranistas platinos com destino às praias 
brasileiras, os quais tentam reter por alguns dias antes que prossigam a viagem para o litoral.   
24 O turismo rural brasileiro iniciou no município de Lages/SC encima das tradições gaúchas.  



Os atrativos e as pessoas 

Dos 89 atrativos turísticos mencionados, 53 são histórico-culturais (12 com 

referencial gaúcho), 17 artificiais, 16 naturais e três acontecimentos programados25, 

além de 18 referências à produção agropecuária.  

Mesmo sendo produto da condição humana, os atrativos históricos e culturais 

apareciam desertos quando representados por fotografias. Forçando a analogia com os 

resultados encontrados por Sabáh Aoun (2001), dir-se-ia que os locais desertos são a 

representação do paraíso na terra exclusivo para os eleitos das classes abastadas. 

Entretanto, as imagens não traduzem locais inatingíveis e, a não ser pela palavra 

“tranqüilidade” associada a dois balneários, seria plausível que os demais pontos 

estivessem rodeados por apreciadores ou moradores. Fica então a sensação de um certo 

cuidado em evitar que a presença humana rivalize com o atrativo ou ainda que seja uma 

evocação da condição solitária do gaúcho errante de outrora. 

Na verdade, as pessoas foram retratadas de perto em poucas situações: a maioria 

em balneários (especialmente em concursos de beleza feminina) e carnaval, produzindo 

artesanato em lã ou pilchados tocando gado e em posição de boas-vindas. Como os 

balneários e carnaval estão distantes do mito gaúcho, os outros contextos merecem 

destaque.  

O artesanato em lã aparece sendo produzido por mulheres de vestimenta atual e 

atitude corriqueira. Entretanto, a rápida referência ao poncho e ao fato de ser 

comercializado em todo o Rio Grande do Sul dá marcas do regionalismo.  

As pilchas apresentadas no trabalho e espacialmente próximas de palavras como 

“lidas campeiras”, “estância” ou “campos” são indicadores bem mais consistentes da 

intenção de vincular o gaúcho ao turismo. A cuia do emblemático chimarrão faz parte 

das duas únicas representações humanas frontais, uma implicativa26 e a outra apontando 

para o texto em que o município é apresentado como “portal do pampa”.  

A seriedade generalizada das figuras humanas lembra que se está no território de 

um homem cuja índole de lealdade foi construída encima do trabalho e não dos prazeres 

que levam ao sorriso. Este homem traz faz da vestimenta seu emblema. Nos folders, 

                                                 
25 Essas categorias são empregadas pelo Grupo Turismo e Desenvolvimento com a seguinte divisão: 
naturais (paisagens, montes, praias, rios, quedas d’água, fontes hidrominerais, etc.), histórico/culturais 
(igrejas, monumentos, praças, casarões, museus, ruínas, etc.), acontecimentos programados (eventos), 
artificiais (pesque-pagues, piscinas, parques de recreação, quadras de esportes, barragens, etc.). 
26 A partir dos estudos de Péninou conclui-se que as pessoas apresentadas frontalmente, olhando para o 
receptor chamam o leitor para fazer parte da mensagem, seja comprando o produto ou visitando o local 
anunciado.  



somente a pilcha transmite certeza de se estar diante de um gaúcho. E somente trajado 

tipicamente o gaúcho ostenta outros dois símbolos regionais: o chimarrão e o pingo. 

Mas isso não quer dizer que seja sempre o foco maior de atenção, o gado bovino ou 

ovino podem tomar-lhe a frente e ser a vedete da foto.  

Curiosamente, a mulher é menos procurada para delimitar o território. Em todas 

as peças, é referida três vezes: nos balneários, em frente ao CTG e fiando lã natural. 

Revela-se apenas uma vez com seu portentoso vestido de prenda contra seis situações 

de pilcha masculina. Sorridente, posta-se diante do familiar CTG, muito distante das 

chinocas de outrora. Produzindo o típico artesanato regional, prescinde do nada prático 

vestido e deixa o homem praticamente sozinho com a função de carregar os símbolos do 

estado para os turistas. Situação alegórica para uma terra cujo substantivo gentílico 

surgiu de uma condição masculina. 

 

Nas pegadas das palavras 

O inventário dos substantivos (excluindo os integrantes das locuções adjetivas) 

apresentou palavras repetidas em mais de uma peça que foram reunidas sob os seguintes 

temas: 

1) Território. Sob diferentes denominações, o território é sempre vangloriado 

com orgulho pelos vultos que gerou, pela memória que preserva, pelo futuro que está 

construindo. Neste item a cidade é transmutada na entidade mais abrangente do 

município (e talvez a região) para ser depositária de afeto e orgulho. 

 2) Tempo. As marcas de tempo são bastante recorrentes. As datas citadas 

nominalmente vão de 1682 a 1997, mas concentram-se mais de 60% no século XIX, 

refletindo a importância do período na emancipação da maioria das “cidades” quanto e 

acontecimentos de relevância estadual. Se há frases sobre o presente pujante e o futuro 

promissor, é sobretudo nas marcas da preservação da memória e tradição que os 

municípios alicerçam seu potencial turístico quando ele não vem dos atuais balneários e 

Mercosul. 

3) Índios. Citadas nos relatos temporais, as reduções mostram uma influência 

muito mais abrangente que a zona com seu nome na cartografia turística do estado. Sua 

presença no Pampa demonstra as diferenças internas desta região de transição entre as 

Missões, o Sul e os países vizinhos, mas com carga simbólica própria. Além disso, suas 

ruínas das reduções são mais palpáveis do que a vida na campanha e transformam-se em 

souvenirs com um processo simbólico mais simples e localizado geograficamente. 



Mas esses mesmos índios que “no início” habitaram a região, deram nome aos 

rios e participaram das reduções, construindo de certa forma a imponência da “herança 

dos Jesuítas”, ficaram no passado. Eles só chegam à atualidade mediados por seus 

mentores jesuítas, pela memória de um tempo que ainda não era contado, na tradução de 

um termo do minuano para o português. Enfim é uma presença fluida e distante no 

tempo do discurso turístico. 

4) Guerras. Talvez sejam o mais eloqüente tema. Está profundamente vinculado 

ao passado e fundamenta o apego ao território. Aqui o caráter aguerrido do gaúcho 

aparece em toda a sua plenitude e orgulho de participar da história do Rio Grande e do 

Brasil arriscando a própria vida. Embora também merecedoras de monumentos e alusão, 

a Guerra do Paraguai e a Campanha do Prata ficam esmaecidas diante da grandiosidade 

da Revolução Farroupilha.  Este parece o grande cerne cultural e acontecimento que 

prescinde explicações. Abrigar os campos de suas batalhas, os prédios da República 

Rio-Grandense ou o local onde foi assinada a paz é um presente que merece ser 

compartilhado com os turistas. 

5) Fronteira. A condição fronteiriça assume duas manifestações. No passado, 

suscitou guerras e disputas por território, gado, riquezas, poder. No presente, as pontes 

ligam a região aos países vizinhos e prometem um futuro próspero no esteio do 

Mercosul. 

 6) Turismo. Surpreendentemente, não obstante sejam orgulhosos de seu passado 

e paisagem, é à natureza, aos balneários e algumas vezes ao rural que o termo turismo 

aparece associado com mais freqüência. Os monumentos e fatos relevantes são citados 

como engrandecedores, mas há pouca alusão explícita a eles como recursos turísticos. 

Por outro lado, os rios revelam sua importância na fundação das cidades, na ligação com 

outros países pelas pontes, na alternativa de lazer da pesca e na gastronomia baseada em 

peixe. 

7) Agropecuária. Sem a preocupação em vinculá-la ao turismo, a agropecuária 

emerge das paisagens rurais. Marcelino de Souza, et al. (2004) justificou sua presença 

como um interesse subliminar de destacá-la como atrativo turístico. Tal estratégia 

parece reforçar o discurso sobre a importância de cada município. No passado, palco da 

Revolução Farroupilha e outras peripécias, no presente tranqüila e próspera região 

agrícola a espera de turistas e homens de negócios dos mais diversos setores. 

 O acompanhamento dessas marcas no discurso deixam evidente a multiplicidade 

de identidades presentes na região do Pampa Gaúcho, que demonstra certa disposição 



em explorar sua cultura na busca dos turistas. Entretanto, as possibilidades abrem-se 

também em outras direções e é mais rápido aderir às modalidades de turismo que já vem 

ocorrendo como os balneários, a rota das praias brasileiras e as Missões. Mas o orgulho 

pela condição gaúcha emerge em uma paisagem configurada a partir da pecuária aliada 

a outros feitos notáveis para o Rio Grande do Sul e o Brasil. Apesar de necessitar um 

tratamento mais elaborado no sentido de formar símbolos convertidos em produtos 

turísticos, o Pampa demonstra estar enveredando pelo caminho da cultura para divulgar 

seu potencial. Não por acaso, recorre sem pudores à pilcha a cavalo para delimitar a 

espacialidade de seus personagens. Com certeza, sob esse ângulo, a pecuária prenuncia 

implicações econômicas bem mais amplas que somente a antiga venda de gado.  
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