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RESUMO 
 

Este trabalho propõe analisar as marcas da cultura gaúcha no website da Cerveja Polar, 
através das expressões do linguajar regional, símbolos da cultura e características da figura do 
gaúcho. Partindo de uuma revisão bibliográfica, que visou o aprofundamento em temas como 
cultura, contexto cultural, identidade cultura, cultura gaúcha, identidade organizacional e 
imagem-conceito, empregamos uma análise de conteúdo com ténicas de leitura e análise de 
imagens e análise de contingência, para identificar as marcas da cultura e analisá-las 
posteriormente a partir do contexto estudado. Desta forma verificamos que a Cerveja Polar 
utiliza uma caricatura psico-conceitual da cultura gaúcha, através do exagero de algumas 
marcas, para gerar identificações em seu público alvo. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura e identidade gaúcha, Cerveja Polar, identidade cultural, 
imagem-conceito, comunicação. 
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1 Apresentação 

 

O processo de globalização impactou sobre as identidades culturais, através do fluxo de 

pessoas e informações entre os diferentes territórios, próximos ou distantes. Afetadas por 

essas trocas culturais, que se intensificou no século XX, as sociedades sofreram 

consequências, como a desintegração da identidade cultural em alguns grupos, resultado de 

uma grande homogeneização. Uma segunda consequencia foi o surgimento de uma nova 

identidade cultural, resultado de uma hibridação entre a identidade local e a global. A terceira 

seria um movimento de resistência das identidades locais aos aspectos da identidade global, 

resultando na preservação das tradições. 

No Rio Grande do Sul o movimento de resistência esteve presente em dois momentos 

marcantes no século XX. O primeiro deles foi o Tradicionalismo, uma resposta à política de 

integração nacional, proposta por Getúlio Vargas na década de 1930, onde bandeiras e hinos 

dos estados brasileiros foram proibidos e à invasão pós-guerra da cultura norte americana. O 

segundo movimento foi o Nativismo, que buscou reafirmar os valores Rio Grandenses através 

da música, em face do crescimento da Indústria Cultural e da mídia de massa. 

Porém a cultura do Rio Grande do Sul (RS) não teve em sua base apenas uma etnia. O 

povo do estado é resultado de uma grande miscigenação entre índios, negros, espanhóis, 

portugueses e muitos outros povos que aqui se estabeleceram. O resultado é uma realidade 

cultural com inúmeros núcleos. A música é um bom exemplo para enxergarmos essas 

diferenças. Temos no estado o samba do Carnaval, a musica gaudéria, o rock entre outros 

ritmos.  

Mas essas diferenças se tornam irrelevantes quando falamos da figura que representa o 

gaúcho. Tem-se ai um estereótipo que é exaltado pelos próprios cidadãos do RS e pela mídia 

local e, consequentemente, reconhecido pelo restante do Brasil e do mundo. 

O objetivo deste trabalho é analisar as marcas da cultura gaúcha no website Cerveja 

Polar. Também pretendemos aprofundar os conhecimentos sobre cultura e identidade, 

identificar e classificar as marcas da cultura gaúcha no websiet da Cerveja Polar e  estabelecer 

uma relação entre cultura gaúcha, imagem conceito e o website da Cervejaria Polar.  
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Para atingir estes objetivos faremos uma análise do website da Cerveja Polar. A maior e 

mais tradicional marca de cerveja local da Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV). A 

cerveja Polar foi fundada na cidade de Estrela, por Julio Diehl, sob o nome de Cervejaria 

Aurora e passando por diversas mudanças de nome no decorrer dos seus cem anos de 

história,até assumir o nome atual, em 1945. Na época, a cervejaria estava sob o comando de 

Arnaldo José Diel.  

Devido ao seu caráter regional, já que se trata de uma empresa feita, inicialmente, por 

gaúchos para gaúchos, definimos como questões de pesquisa: Quais marcas da cultura gaúcha 

a Cerveja Polar apresenta em seu website? Como elas são utilizadas no website? Qual a 

finalidade da utilização dessas marcas no website? 

A importância desse estudo se dá pela busca de uma melhor compreensão de como as 

empresas se utilizam de características estereotipadas dos nativismo do Rio Grande do Sul 

para se promoverem. Para o campo das Relações Públicas é fundamental entendermos a 

importância da imagem para uma organização. 

Este trabalho está organizado através de capítulos. Após este capítulo de apresentação 

temos a apresentação da metodologia, no capítulo dois. Os métodos utilizados neste trabalho 

foram a pesquisa bibliográfica, fundamentada nas teorias de Stumpf (2009), análise de 

conteúdo, baseada em Bauer (2000) e Fonseca Junior (2009), além da leitura e análise de 

imagens de acordo com Coutinho (2009). 

No capítulo três apresentamos a história da cerveja Polar de acordo com os registros 

históricos colhidos pelo memorial da ONG Aepan, com sede na cidade de Estrela, berço da 

Cerveja Polar. A pesquisa também se baseou no Almanaque Gaúcho do grupo RBS e no blog 

Cervisiafilia, especializado na história das cervejarias brasileiras. 

O capítulo quatro apresenta três linhas a respeito de um único tema: cultura. Primeiro 

nos baseamos em Geertz e Thompson para entender os processos de análise cultural. E um 

segundo momento, sob a luz das teorias destes dois autores citados anteriormente, nos 

baseamos, principalmente, em Warnier, Hall e Canclini para entender o contexto cultural em 

que a sociedade vive atualmente a partir do seu processo histórico formador. Na terceira linha 

apresentamos o contexto cultural do Rio Grande do Sul, baseados principalmente em Oliven, 

Gonzaga e Jacks. 
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Na quinto capítulo buscamos compreender como os processos de comunicação 

interferem na formação das identidades culturais das organizações, através dos conceitos de 

Villfañe e Baldissera. A pesquisa se baseou principalmente nos conceitos de imagem mental e 

imagem-conceito, cunhados por estes estudiosos. 

No sexto capítulo apresentamos a descrição do site da Polar e as análises propostas no 

capítulo dois a partir dos conceitos de todos os autores utilizados neste trabalho, para 

cumprirmos com nossos objetivos. A idéia central desta análise é entender a cultura gaúcha 

para identificarmos seus traços e pensarmos neles em cima do contexto atual. Por fim, são 

apresentadas as considerações a respeito da pesquisa no capítulo sete. 

Iniciaremos a parte teórica deste trabalho a partir do capítulo 2, com os estudos sobre 

cultura e contexto cultural, através de grandes autores como Geertz, Thompson, Hall e 

Canclini. 
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2 Cultura e Identidade 

 

Para facilitar o entendimento do conceito de cultura, Thompson (1995), de forma 

didática, o divide em quatro tipos básicos. O primeiro é o da concepção clássica, que surgiu 

entre filósofos e historiadores alemães dos séculos XVIII e XIX. Nesta concepção a cultura 

era entendida como sinônimo de desenvolvimento intelectual ou espiritual e não se 

relacionava, sob certos aspectos, com o conceito de civilização. 

A primeira idealização conceitual, de origem alemã, entende que “cultura é o processo 

de desenvolvimento e enobrecimento das faculdades humanas, um processo facilitado pela 

assimilação de trabalhos acadêmicos e artísticos e ligado ao caráter progressista da era 

moderna” (1995, p. 170). 

Mas para o Thompson (1995) a concepção clássica possui diversos fatores que 

limitavam o conceito de cultura. Entre os principais estava a crença no progresso ligado ao 

iluminismo e a valorização de alguns trabalhos acadêmicos e valores em detrimento de outros. 

Estes fatores pesavam e não permitiriam que esse conceito perdurasse por muito tempo.   

Com a incorporação do conceito de cultura à antropologia, no final do século XIX, a 

ligação com o espírito europeu e o enobrecimento da mente, deram lugar aos estudos sobre 

práticas, costumes e crenças de sociedades não-européias. A concepção clássica deu lugar a 

duas novas concepções que emergiram no século XX: concepção descritiva e a concepção 

simbólica. 

A partir das descrições etnográficas de sociedades não-européias no século XIX, 

surgiram indícios do que viria a ser a concepção descritiva do conceito de cultura. De acordo 

com Thompson (1995) foi a partir da abordagem de Gustav Klemm - “ampla e sistemática do 

“desenvolvimento gradual da espécie humana”, através  do exame dos costumes, habilidades, 

artes, ferramentas, armas, práticas religiosas e assim por diante, de povos e tribos em todo o 

mundo” – que E. B. Tylor formulou a seguinte definição para cultura: 

Cultura ou civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é aquele 

todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e 

todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto 

membro de uma sociedade. A condição da cultura, entre as diversas 

sociedades da espécie humana, na medida em que é passível de ser 
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investigada nos princípios gerais, é um tema apropriado para o estudo do 

pensamento e da ação humanos (apud THOMPSON, 1995, p. 171) 

 

Para Thompson (1995) esta definição de Tylor contém os pilares da concepção 

descritiva do conceito de cultura. De acordo com o autor, nesta concepção a cultura pode ser 

entendida como um conjunto de costumes, crenças, formas de conhecimento, arte, que inter-

relacionados, são absorvidos pelos homens enquanto membros de um grupo ou sociedade 

específica e podem ser analisados cientificamente. 

Mas é na idealização de Malinowski que Thompson encontrou aquilo que ele 

denomina de concepção descritiva. Malinowski acreditava que os fenômenos culturais 

poderiam ser analisados em função da satisfação das necessidades humanas. É nos elementos 

que compõem a fragmentação da herança social, relacionados entre si, com o meio ambiente e 

com as necessidades corporais do ser humano, que o estudo da cultura deve se focar. 

Apesar das diferenças entre estes dois autores citados por Thompson, eles partilham de 

uma mesma visão, que, de forma resumida, entende o conceito de cultura como o “conjunto 

de crenças, costumes, idéias e valores, bem como artefatos, objetos e instrumentos materiais, 

que são adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de um grupo ou sociedade” 

(THOMPSON, 1995, p. 173). Envolvendo também a comparação, classificação e análise 

científica desses elementos. 

Entretanto a concepção descritiva apresenta algumas dificuldades  relacionadas a esses 

elementos que são foco dos estudos da antropologia. Chamados por Thompson (1995) de 

pressupostos, eles apresentam muitos aspectos que podem ser questionados e quando 

colocados em questão a compreensão sobre cultura de Tylor e Malinowski perde muito de seu 

valor e utilidade.  

Preocupados com este e outros riscos inerentes à concepção descritiva, os estudiosos 

procuraram formular um novo conceito de cultura dentro da antropologia. Com Clifford 

Geertz, talvez, muitos dos problemas encontrados na concepção descritiva tenham sido 

resolvidos com o estudo simbólico da cultura. Símbolos estes que diferem o ser humano de 

outros seres.  

Numa das grandes referências dos estudos contemporâneos sobre cultura, Geertz 

explica que: 
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O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo 

tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max 

Weber, que o homem é um animal amarrado a teia de significados que ele 

mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; 

portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura de significado. (GEERTZ, 2008, p. 4) 

 

A cultura para Geertz (2008) é algo público, porque os significados que a compõem são 

públicos. Ela é fruto de significados socialmente estabelecidos, é um fenômeno psicológico, 

uma característica da mente, da personalidade, da estrutura cognitiva de alguém. A cultura é 

um conjunto de significados que capacita um indivíduo a compreender o que pretendem as 

pessoas do meio social em que vive, é o que faz de nós nativos de um povo. 

Geertz nos ensina que cultura pode ser entendida como: 

Sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria 

símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, 

algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, 

os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo 

dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, 

descritos com densidade (GEERTZ, 2008, p. 10) 

 

O autor acredita que quanto maior a compreensão a respeito da cultura de um povo, 

mais lógico e singular ele nos parecerá. Ao entendermos a cultura de um povo ele se tornará 

mais acessível e mais normal diante de nossos olhos, sem, no entanto, reduzir as suas 

particularidades. 

Porém Geertz alerta: 

Os sistemas culturais têm que ter um grau mínimo de coerência, do 

contrário não os chamaríamos de sistemas, e através da observação vemos 

que normalmente eles tem muito mais do que isso. Mas não há nada tão 

coerente como a ilusão de um paranóico ou a estória de um trapaceiro. A 

força de nossas interpretações não pode repousar, como acontece hoje em 

dia com tanta freqüência, na rigidez com que elas se mantêm ou na 

segurança com que são argumentadas. Creio que nada contribuiu mais para 
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desacreditar a análise cultural do que a construção de representações 

impecáveis de ordem formal, em cuja existência verdadeira praticamente 

ninguém pode acreditar (GEERTZ, 2008, p. 13). 

 

Geertz também acredita existir uma grande intimidade e dependência entre os conceitos 

de cultura e homem. Uma relação de mutua dependência para existir. Não existe homem sem 

cultura e não existe cultura sem homem.  

Nossas idéias, nossos valores, nossos atos, até mesmo nossas emoção são, 

como nosso próprio sistema nervoso, produtos culturais – na verdade, 

produtos manufaturados a partir de tendência, capacidades e disposições 

com as quais nascemos, e, não obstante, manufaturados. (GEERTZ, 2008, 

p. 36) 

 

Para Geertz o conceito de cultura tem impacto sobre o homem: “Tornar-se humano é 

tornar-se individual, e nós nos tornamos individuais sob a direção dos padrões culturais, 

sistemas de significado criados historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, 

objetivo e direção às nossas vidas” (2008, p. 37). 

Para o autor o homem não pode ser definido por habilidades inatas nem pelo seu 

comportamento real, mas sim pela relação entre esses dois fatores, na maneira em que suas 

potencialidades genéticas se transformam em suas atuações específicas. A cultura surge como 

um elemento importante dessa construção. Ela transforma o homem em uma espécie 

particular, que diferem os homens uns dos outros. Para Geertz (2008) dentro da humanidade 

existem diversas culturas e diversos tipos de homens dentro de cada cultura. 

Mas para Thompson:  

A concepção simbólica da Cultura, especialmente na forma elaborada nos 

escritos de Geertz, falha ao não dar suficiente atenção aos problemas de 

poder e conflito e, mais genericamente, aos contextos sociais estruturados 

dentro dos quais os fenômenos culturais são produzidos, transmitidos e 

recebidos (THOMPSON, 1995, p. 180). 

 

Para o autor existe pouco consenso em relação ao conceito de cultura, mas ressalta a 

importância dos estudos sobre cultura para as Ciências Sociais. 
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Thompson, assim como Geertz, não tenta simplificar o conceito de cultura, a fim de não 

reduzir sua capacidade de análise, porém o autor alerta que o conceito nem sempre é usado 

dessa forma. Ele acredita que o conceito de cultura possui uma longa história. Assim como a 

cultura de uma sociedade, o conceito do termo também é influenciada pela sua própria 

história. 

De acordo com o autor: 

Em sentido mais amplo, o estudo dos fenômenos culturais pode ser 

pensado como o estudo do mundo sócio-histórico constituído como um 

campo de significados. Pode ser pensando como o estudo das maneiras 

como expressões significativas de vários tipos são produzidas, constituídas 

e recebidas por indivíduos situados em um mundo sócio histórico. Pensado 

dessa maneira, o conceito de cultura se refere a uma variedade de 

fenômenos e a um conjunto de interesses que são, hoje, compartilhados por 

estudiosos de diversas disciplinas, desde a sociologia e antropologia até a 

história e a crítica literária (THOMPSON, 1995, p. 165). 

 

A partir da concepção simbólica, defendida por Geertz, o autor nos leva a uma nova 

concepção. Thompson (1995) ressalta que a concepção simbólica possui uma deficiência ao 

dar pouca atenção às relações sociais nas quais as ações simbólicas e símbolos estão inseridos. 

Para suprir esta deficiência o autor sugere a concepção estrutural, onde os fenômenos 

culturais também são entendidos como formas simbólicas, porém em contextos estruturados. 

As análises culturais dessa concepção estudam tanto o caráter simbólico dos fenômenos 

culturais como os contextos sociais estruturados nos quais esses fenômenos estão inseridos. 

Em uma caracterização preliminar Thompson diz que:  

Os fenômenos culturais, deste ponto de vista, devem ser entendidos como 

formas simbólicas em contextos estruturados; e a análise cultural (...) deve 

ser vista como o estudo da constituição significativa e da contextualização 

social das formas simbólicas (1995, p. 181). 

 

Para um melhor entendimento da concepção estrutural do conceito de cultura 

Thompson (1995) alerta para não confundirmos o termo “estrutural” com “estruturalistas”. O 
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primeiro está relacionado com contextos e processos socialmente estruturados, já o segundo 

com traços estruturais internos das formas simbólicas. 

Dentro de um conceito amplo de formas simbólicas, que incluem uma ampla variedade 

de fenômenos significativos, Thompson (1995) distingue cinco aspectos envolvidos na 

constituição das formas simbólicas: “intencionais”, “convencionais”, “estruturais”, 

“referenciais” e “contextuais”. O autor explica que os quatro primeiros aspectos têm relação 

com “significado” “sentido” e “significação” e o último, os aspectos contextuais, têm relação 

com características socialmente estruturadas das formas simbólicas. 

O foco da teoria de Thompson fica no aspecto  contextual. “Isto significa (...) que as 

formas simbólicas estão sempre inseridas em processos e contextos sócio-históricos 

específicos dentro dos quais e por meio dos quais elas são produzidas, transmitidas e 

recebidas” (THOMPSON, 1995, p. 192). Para este aspecto o autor da uma atenção singular, já 

que, como explicado anteriormente, é a característica das formas simbólicas que diferencia a 

concepção estrutural da simbólica. 

Para Thompson (1995), esta inserção em contextos sociais implica uma produção de 

formas simbólicas, que são expressões de um sujeito dotado de capacidade e recursos, por 

agentes inseridos dentro de um contexto sócio-histórico específico. Também implica que 

essas formas, que são expressão para um sujeito, serão recebidas e interpretadas por agentes 

que estarão igualmente inseridos em contextos sócio-históricos específicos, semelhantes ou 

não ao do produtor. 

O autor ainda ressalta que estes contextos são específicos no espaço e tempo. Eles 

“envolvem circunstâncias espaço-temporais, as quais são parcialmente constitutivas da ação e 

interação que têm lugar dentro delas” (THOMPSON, 1995, p. 194). Estes contextos também 

são estruturados de diversas maneiras. As estruturas variam de acordo com ação e interação 

nos contextos sociais e com a produção e recepção das formas simbólicas nestes contextos. 

Para entendermos nosso contexto cultural temos que traçar uma linha pela história da 

humanidade. De acordo com Warnier (2003) vivemos um momento em que a circulação 

cultural acontece em escala global, chamada por ele de “globalização da cultura” (2003. p. 9), 

que se intensificou no século XX com o surgimento da indústria cultural, que reduziu o 

planeta à uma “aldeia global”, termo cunhado por Marshall McLuhan (apud WARNIER, 

2003).  
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Warnie explica que: 

A extraordinária diversidade das culturas, todas enraizadas em uma terra e 

uma história local próprias a cada uma delas, contrasta com a difusão 

planetária dos produtos culturais da indústria que abandonaram suas 

amarras locais (WARNIER, 2003, p. 24). 

 

De acordo com o autor esse contato entre as culturas sempre existiu, mas nunca antes 

da maneira como vem acontecendo nas últimas décadas. A indústria cultural, termo usado 

pela primeira vez por Adorno e Horkheimer, criou uma situação nova em relação às trocas 

culturais. A cultura dos países detentores das mais avançadas tecnologias de comunicação e 

transporte, ou algumas formas simbólicas pertencentes a essas culturas, foram transformadas 

em produtos que foram distribuídos mundialmente através dos meios de difusão de grande 

alcance. 

Para Hall (2006), esta globalização cultural pode gerar três possíveis conseqüências nas 

identidades culturais locais. A primeira conseqüência seria uma desintegração das identidades 

nacionais, causada pela crescente homogeneização cultural. Cuche(apud WARNIER, 2003) 

define algo semelhante à esse desintegração da cultura e chama esse processo de etnocídio. A 

diferença entre os dois conceitos é que no etnocídio a destruição da cultura se da como algo 

programado e sistemático. Poderíamos usar como exemplo as missões jesuíticas, que tinham 

como objetivo civilizar os nativos da America do Sul.  

A segunda conseqüência seria um reforço das identidades regionais por meio de uma 

resistência à globalização. Este fenômeno é identificado no movimento tradicionalista do Rio 

Grande do Sul, que, de acordo com Jacks (1999), teve na base de sua criação tentativas de 

homogeneização da cultura, que serão tratados no item 4.1. 

A terceira conseqüência seria um declínio da identidade cultural local em face do 

surgimento de uma nova identidade, híbrida. Canclini entende essa hibridação como 

“processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (2008, p. 19) 

Mas como o ser humano foi capaz de criar instrumentos para globalizar formas 

simbólicas através de distâncias tão longas? 
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Segundo Warnier (2003), a espécie humana surgiu há aproximadamente quatro milhões 

de anos e com diversas evoluções técnicas foi capaz de ocupar todos os territórios do planeta. 

Na medida em que foi se expandindo geograficamente, foi também se fragmentando 

culturalmente, já que a falta de meios de transporte e comunicação tornavam a superfície 

terrestre extremamente vasta, eliminando qualquer chance de homogeneização cultural. 

Essa dispersão territorial fez com que surgisse uma gigantesca variedade cultural, já que 

a espécie se adaptava às variações do meio ambiente, modificando aspectos comportamentais. 

De acordo com Warnier: 

Os jogos, as técnicas os hábitos alimentares, a música, a dança, a 

motricidade, as línguas, as práticas relacionadas com as dimensões mágicas 

e religiosas, se diversificavam prodigiosamente, multiplicadas pela 

inventividade própria aos humanos e à extrema diversidade de seus 

habitats. (WARNIER, 2003, p. 36) 

 

Com o surgimento da agricultura o desenvolvimento das cidades foi favorecido, tendo 

como referência templos, palácios e mercados. De acordo com Warnier (2003), os cidadãos 

das cidades eram alimentados com as sobras da produção das aldeias, o que possibilitou que 

se forma-se ali um ambiente propicio às trocas, à comunicação e à produção cultural. Logo a 

economia mercante se viu florescer.  

Para o autor, existem duas razões que ligam o surgimento do mercado com os primeiros 

indícios de globalização: 

A primeira, é que a globalização da cultura na época contemporânea toma 

emprestado os canais de distribuição fornecidos pelo mercado. A segunda, 

é que muitos dos nossos contemporâneos pensam que a cultura é vital 

demais para ser abandonada aos mercadores do templo (2003, p. 37). 

 

Porém, segundo Warnier (2003), este desenvolvimento mercatil foi apenas o primeiro 

passo de uma longa história. Não estávamos nem perto do que seria uma globalização da 

cultura. Para isso foram necessários milhares de anos de evolução técnica em dois setores 

fundamentais: transportes e comunicações. As tecnologias relacionadas aos transportes como 
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responsáveis pelo deslocamento de bens e pessoas e as relacionadas à comunicação 

responsáveis pelo fluxo de informações.   

Graças a um trabalho colossal, compreendido em mais de cinco milênios, foi possível 

reduzir o tempo de viagens que duravam semanas para horas, ir do mais rudimentar suporte 

de escrita aos meios digitais de comunicação. Foi a partir das navegações portuguesas que 

emergiram de uma só vez a globalização dos transportes e das comunicações, provocando um 

choque entre culturas extremamente divergentes. 

O próximo passo, segundo o autor, seriam as ondas de industrialização. A primeira é a 

do vapor, carvão, ferro e tecidos. Com ela surgem a gráfica e outras invenções que 

determinaram uma mudança brusca nas maneiras de se locomover e se comunicar. Neste 

momento os filósofos da época acreditavam ser irreversível a tendência que levaria à 

uniformização das culturas.  

A segunda revolução, a da eletricidade, fez surgir o telégrafo e o motor à combustão. 

Para Warnier (2003), com a segunda revolução industrial, os “zeladores” da homogeneização 

cultural, na Europa, acreditavam que seus objetivos estavam ao alcance das mãos, mas o autor 

alerta que “isto seria desconsiderar a capacidade da indústria de se diversificar e das 

comunidades locais de preservar suas características” (2003, p. 49).  

A partir da eletricidade surgiram o rádio e a televisão e as indústrias da cultura, fazendo 

com que culturas locais, apropriadas de meios de difusão planetários, fossem disseminadas 

como produtos. Porém Warnier diz que a palavra cultura possui duas acepções: “a dos 

ministérios ou das indústrias da cultura, que é restritiva, ao reduzir cultura ao patrimônio e à 

criação artística e literária, e a cultura dos etnólogos, que engloba o conjunto do que cada ser 

humano aprende enquanto membro de uma dada sociedade” (2003, p. 30) 

De acordo com o estudado até aqui, podemos concluir que o processo de globalização 

cultural vem da antiguidade e se acentuou na segunda metade do século XX. Mas do ponto de 

vista dos etnólogos, este processo não ocorre de forma absoluta, apenas de forma parcial. 

Para um melhor entendimento do contexto cultural do final do século XX e início do 

século XXI e uma aproximação com a realidade brasileira é necessário entendermos como é 

constituída a identidade cultural do sujeito pós-moderno e quais são as características 

fundamentais das culturas latinas. 
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Conforme as perspectivas de Hall (2006), ao analisarmos o contexto histórico de uma 

nação e as estratégias discursivas que visam legitimar uma cultura nacional unificada, 

constataremos que a crença em uma cultura fundadora não passa de um mito. A grande 

maioria das nações do século XXI foram formadas a partir de “fusões” étnicas, através de 

processos de unificação ou colonização.   

Nestor Garcia Canclini apresenta uma importante características das sociedades da 

América Latina: 

A mistura de colonizadores espanhóis e portugueses, depois de ingleses e 

franceses, com indígenas americanos, à qual se acrescentaram escravos 

transladados da África, tornou a mestiçagem um processo fundacional nas 

sociedades do chamado Novo Mundo. Na atualidade, menos de 10% da 

população da América Latina é indígena. São minorias também as 

comunidades de origem européia que não se misturaram com os nativos. 

(CANCLINI, 2008, p. 27) 

 

Ou seja, de acordo com os conceitos do autor, podemos entender que a hibridação faz 

parte dos pilares das sociedades da América Latina, consequentemente do Brasil, onde os 

contatos interculturais foram diversos e seus resultados estão impressos em nossos hábitos, 

crenças e formas de pensar. 

Porém ela não está restrita apenas à América Latina. Os autores que tratam do tema 

também citam as imigrações dos norte-africanos para a França, dos mexicanos para os EUA 

entre muitos outros. Em pleno século XXI é difícil, ao menos no mundo ocidental e depois do 

exposto no item anterior, falarmos em culturas que não sejam híbridas: “Desde os anos 70, 

tanto o alcance quanto o ritmo da integração global aumentaram enormemente, acelerando os 

fluxos e os laços entre as nações”(HALL, 2006, p. 69). 

Para o autor, na “Europa Ocidental não tem qualquer nação que seja composta de 

apenas um único povo, uma única cultura ou etnia” (2006, p. 62). Ele apresenta um possível 

resultado dessa hibridização da cultura. O chamado “sujeito pós-moderno”, que não é 

composto por apenas uma identidade cultural, mas várias. Um sujeito que ao mesmo tempo 

pode ter marcas da modernidade e marcas do tradicionalismo em sua identidade. 
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Torna-se relevante fazer aqui uma constatação. Entendemos, a partir das leituras feitas 

para elaborar este trabalho, que nossa espécie inicialmente habitava uma sociedade 

fragmentada, composta por sujeitos inseridos em culturas locais. Eram conceitualmente, como 

explica Hall (2006), parecidos com o sujeito do Iluminismo, apesar de viverem em uma época 

bem anterior ao movimento. 

Passados milhares de anos, essas culturas, inicialmente fragmentadas através do espaço, 

foram se aproximando através de novas características espaciais e temporais. Dessa maneira a 

fragmentação espacial, portanto externa, foi substituída pela fragmentação do sujeito, interna, 

fazendo emergir o “sujeito pós-moderno” (HALL, 2006, p.10).  

Para Canclini: 

Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades rurais com 

culturas tradicionais, locais e homogêneas, em algumas regiões com fortes 

raízes indígenas, com pouca comunicação com o resto de cada nação, a 

uma trama majoritariamente urbana, em que se dispõe de uma oferta 

simbólica heterogênea, renovada por uma constante interação do local com 

redes nacionais e transnacionais de comunicação. (2008, p. 285) 

 

Esse fenômeno aparentemente explica a hibridação das culturas. Atualmente o contexto 

onde este sujeito pós-moderno forma sua identidade possibilita que o mesmo entre em contato 

com diversas culturas, através do fluxo de turistas, internet, mídia e principalmente através 

dos fluxos migratórios. Ribeiro explica que no Brasil a identidade cultural se formou através 

de “variantes da versão lusitana da tradição civilizatória européia ocidental, diferenciadas por 

coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos” (1995, p. 20). Porém o 

Brasil possui uma peculiaridade na formação da sua identidade cultural. Segundo o autor essa 

uniformidade é afetada por três fatores: as questões climáticas e ambientais, que exigiram 

adaptações regionais; os aspectos econômicos que diferenciaram as formas de produção; e os 

fluxos imigratórios.  

 Desta maneira, formaram-se subculturas dentro da cultura nacional, tornando visíveis 

algumas diferenças entre as identidades culturais do Brasil, que são distinguidas por Ribeiro 

como: “sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste 
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e Centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-brasileiros, teuto-brasileiros, 

nipo-brasileiros etc” (1995, p. 21). 

Porém existem movimentos que nos dão a impressão de que ainda existam culturas 

“puras”. São os movimentos nacionalistas ou tradicionalistas, mas mesmo as culturas 

defendidas nesses movimentos nos parecem ser híbridas, já que nos últimos cinco mil anos a 

espécie humana vem passando por consecutivos processos de hibridação. 

Um exemplo desse fenômeno é o que acontece no Rio Grande do Sul. De acordo com 

Jacks (1999) o estado possui diversas subculturas. Existem as subculturas que são fruto dos 

fluxos de imigrantes alemães, italianos, açorianos, poloneses, russos, holandeses, japoneses, 

judeus e negros, mas existe uma subcultura anterior a essas, a gaúcha, que é defendida através 

da história do estado por diversos movimentos. 

Canclini destaca que “certas representações do nacional (no nosso caso, regional) são 

mais bem entendidas como construção de um espetáculo que como correspondência realista 

às relações sociais” (2008, p. 190). Há nesses movimentos menos um retrato da realidade das 

massas do que um instrumento de dominação política. 

Essa representação, que não condiz com a realidade, pode ser, em parte, explicada por 

Giddens: 

Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente 

coincidentes, uma vez que as dimensões espaciais da vida social eram, para 

a maioria da população, dominadas pela “presença” – por uma atividade 

localizada (...) A modernidade separa, cada vez mais, o espaço do lugar, ao 

reforçar relações entre outros que estão “ausentes”, distantes (em termos de 

local), de qualquer interação face-a-face, nas condições da modernidade..., 

os locais são inteiramente penetrados e moldados por influências sociais 

bastante distantes deles. O que estrutura o local não é simplesmente aquilo 

que está presente na cena; a “forma visível” do local oculta as relações 

distanciadas que determinam sua natureza (apud HALL, 2006, p. 71). 

 

No entanto não podemos entender essa visão de maneira radical. O tradicionalismo tem 

sim um papel importante na construção cultural de um povo. Não podemos reduzir a 
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importância da história e das tradições em prol de uma tentativa de homogeneização, que 

assim como os movimentos tradicionalistas, têm também interesses econômicos e políticos. 

Tradicional e moderno podem sim combinar-se. Para Canclini os conflitos entre as 

tendências se minimizam “quando a exaltação das tradições se limita à cultura enquanto a 

modernização se especializa nos setores social e econômico” (2008, p. 256).  

Para podermos pensar em uma “convivência” entre tradicional e moderno devemos 

desmistificar o termo “homogeneização cultural”. Para Hall (2006) existem três fatores que 

fazem o mito da cultura global e homogênea ser invalidado. Uma dessas tendências é a 

maneira de distribuição desigual da globalização entre os países, entre as regiões dentro 

desses países e entre os indivíduos dentro dessas regiões. O autor destaca que: “Isso é o que 

Doreen Massei chama de “geometria do poder” da globalização” (2006, p. 78). 

Outro ponto da crítica à homogeneização da cultura é o fato deste fenômeno ser 

essencialmente ocidental. Por estarmos inseridos nesse processo, ele nos parece global. Mas 

os maiores afetados por ele somos nós do ocidente. Hall explica que “se quisermos provar as 

cozinhas exóticas de outras culturas em um único lugar, devemos ir comer em Manhattan, 

Paris ou Londres e não em Calcutá ou em Nova Delhi” (2006, p. 79). 

Outro fator, que para nós do Rio Grande do Sul é de enorme cunho prático, é o uso cada 

vez maior da valorização do local, inserido em uma lógica global, como técnica de 

valorização mercantil. Para entendermos melhor este comentário estudaremos no capítulo três 

a cultura gaúcha, atavés da história de sua formação. 
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3 A cultura do Rio Grande do Sul  
 

Essa lógica de valorização do local, porém, não é fator da história antiga do Rio 

Grande do Sul (RS). Os aspectos que definem a cultura contemporânea do estado são 

recentes, mas tem íntima ligação com sua história.  

Primeiro temos que entender a origem da palavra “gaúcho”, que nem sempre fez 

referência ao homem “honesto, viril, alegre e hospitaleiro”, como cita Maciel (1998, p. 179). 

A imagem do homem que habitava a pampa, e que hoje é nome gentílico dos cidadãos do RS, 

era justamente o contrário do que é entendido atualmente. Com exceção da palavra viril, ou 

do estigma da grossura como cita a autora. 

Em tempos de Brasil colônia o gado pastava livremente pelas vacarias sulinas. Surge 

nesse cenário uma espécie de homem clandestino, que vagava em sua montaria pelos campos 

em busca de couro. Gonzaga explica que “pouco se sabia desses indivíduos denominados 

gaudérios ou gaúchos. Sua origem residia tanto na dispersão das Missões quanto no estupro 

das índias, prática corriqueira de bandeirantes e soldados” (1980, p. 114). 

O autor afirma que eram raros os brancos. Talvez tivessem sua origem marcada pela 

dispersão dos nativos, já que possuíam uma capacidade de montaria típica dos guaranis. Mas 

pouco se pareciam com os índios, que agora faziam parte da “nação cristã-guananítica”1. 

Eram marginais. 

Porém não estavam restritos ao território do que hoje é o Rio Grande do Sul. Oliven 

explica que: 

Fora do Brasil, a palavra gaucho tende a ser associada com os países 

platinos, onde ele é um importante ícone nacional, apresentado ora como 

um símbolo de atraso, gradualmente cedendo seu lugar aos imigrantes mais 

modernizados, ora como uma figura romantizada que se oporia ao 

materialismo desses últimos (DELANEY, 1996; SLATTA, 1985; 

SLATTA, 1983). Se, na Argentina e no Uruguai, a palavra gaucho se 

refere a um emblema nacional; no Brasil, a palavra cognata gaúcho se 

                                                
1 De acordo com Oliven (2010, p. 20): “A fundação pelos jesuítas dos Sete Povos das Missões (...) significou a 
criação de centros econômicos de grande importância, nos quais os indígenas criavam o gado e plantavam erva-
mate”. 
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refere a um tipo regional, diretamente associado a um estado, o Rio Grande 

do Sul. (OLIVEN, 2010, p. 15) 

 

Esse uso da palavra “gaúcho” como nome gentílico dos que nascem no RS se deu 

através de um processo gradual de mitificação, transformando o homem que marginalizava a 

pampa em herói regional.  

Tudo começou com um processo de inserção social dos gaúchos, através das estâncias. 

Para Gonzaga (1980), o fato de serem semibárbaros não impediu que aderissem a certos 

valores dos senhores, como crença na honra, no direito de propriedade privada e até mesmo a 

honestidade. Esses gaúchos constituíam uma mão-de-obra fiel e especializada. Também 

foram importantes nas diversas batalhas de fronteira, atraídos pela possibilidade de tornarem-

se heróis e, claro, pelos saques. Em contraste com a violência empregada no recrutamento 

destes homens na Argentina, por exemplo, aqui eles eram atraídos através de ideologias 

machistas e ufanistas. Já os que não encontraram espaço nessa nova dinâmica social foram 

rotulados como inimigos do Estado, que se encarregou de exterminá-los. 

De acordo com autor, existem diversas cartas do século XVIII e início do século XIX 

que tratam o gaúcho de maneira pejorativa. Ele aponta que  no final do século XVIII a palavra 

começa a identificar também os trabalhadores das estâncias, mas é apenas no século XIX que 

ela começa a perder a relação com a marginalidade do gaúcho do passado e torna-se nome 

gentílico. 

O processo de transfiguração do gaúcho-pária em gaúcho aristocrata, cheio 

de virtudes civis e militares, não foi instantâneo nem uniforme: durou 

várias décadas, encontrou muitas formulações e teve o seu coroamento 

apenas no século XX, quando a oligarquia precisou aglutinar a seu projeto 

político as novas forças sociais existentes na província. (GORZAGA, 1980, 

p. 118) 

 

Para Oliven (2010), essa mudança de significado da palavra transformou um sujeito 

marginal e fora da lei em uma referência para se evocar um passado glorioso. A figura do 

gaúcho foi forjada em um longo processo de elaboração cultural, até se tornar a de um homem 
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que vive com seu cavalo nos vastos campos da fronteira cisplatina. Homem viril, bravo, que 

enfrenta o inimigo e a natureza, que desfruta de lealdade e honra.  

Surge, assim, o mito do gaúcho. Para Gonzaga, “isso quer dizer que as qualidades 

mitológicas e niveladoras, emprestadas ao homem da campanha, já estavam mais ou menos 

desenvolvidas antes do triunfo definitivo do gaúcho, em sua condição de símbolo do universo 

pastoril, fato que acorreria nas últimas décadas do século passado” (1980, p. 119) 

Desta maneira o povo do RS passa a ser representado apenas pela figura do gaúcho, 

apesar da diversidade que existe no Estado com subculturas como as indígenas, a negra, a 

alemã, a italiana, a açoriana, entre outras que integram o todo do que hoje é a realidade 

cultural gaúcha.  

Segundo Oliven (2010), o maior exemplo da mistura cultural no RS está na culinária. 

De um lado churrascarias são dirigidas por italianos, que introduziram o frango chamado de 

galeto al primo canto. Estes também produzem o vinho na serra gaúcha. Por outro as cervejas 

do estado foram criadas pelos alemães, a partir dos hábitos cultivados na sua terra natal. 

Mas como tantas etnias se encontraram em um território tão longínquo dos centros 

econômicos do Brasil? A região foi incorporada por antigos paulistas, que a ocuparam, 

tirando-a do domínio espanhol. 

Porém antes de paulistas ou espanhóis, os primeiros habitantes destas terras foram os 

indígenas. De acordo com Oliven (2010), eles estariam presentes no estado há cerca de 12.000 

anos e estão presentes ainda hoje, em número reduzido, em função de uma eliminação ao 

longo dos séculos pelo homem branco. Apesar da aparente invisibilidade do índio nas 

representações oficiais do gaúcho, o mate de origem indígena, é símbolo da cultura gaúcha e 

figura presente em qualquer roda que se forme pelos parques da capital. 

Outra etnia praticamente invisível nessa representação oficial do gaúcho é o negro. A 

presença mais marcante deste nas expressões culturais do estado se da através da lenda do 

Negrinho do Pastoreio.  

O translado dos açorianos, porém, foi de suma importância para tornar a região mais 

próxima culturalmente dos centros econômicos. A corte de Portugal lhes oferecia terras e 

mantimentos, com a finalidade de povoar a região de fronteira com habitantes de língua 

portuguesa em face dos castelhanos do outro lado. Dessa maneira, funcionaram como 

guardiões da Coroa Portuguesa, oferecendo lealdade nos momentos de instabilidade na região. 
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Por último, vieram os povos de origem italiana e germânica, com o objetivo de ocupar 

pequenas propriedades e tornar a população mais branca. Esses povos tinham proximidade 

com os portugueses, já que se opunham aos negros e mestiços por considerarem estas etnias 

inferiores. O RS ainda recebeu japoneses, libaneses, poloneses e diversos imigrantes de outras 

origens. 

São nítidas as contribuições dos índios, negros e imigrantes para a formação da 

identidade cultura no Rio Grande do Sul. Mas é no mito do gaúcho, anteriormente restrito às 

estâncias, que a classe média urbana se baseia para lançar uma série de movimentos com o 

intuito de revigorar as tradições. 

De acordo com Barbosa Lessa (apud JACKS, 2008), esses movimentos acontecem de 

geração em geração, após a Revolução Farroupilha, no RS. O primeiro deles aconteceu em 

meados do século XIX e é chamado, pelo autor, de “Farroupilhismo”. O segundo movimento 

veio no fim do império como forma de apoio ao regime republicano. Barbosa Lessa o chama 

de “Gauchismo Cívico”. A palavra “gaúcho” já era usada, mas ainda não era nome gentílico 

dos nascidos no estado. 

O movimento seguinte aconteceu já no século XX e é chamado por Jacks (2008) de 

“Regionalismo Literário”. O mito do gaúcho começa a ser tratado na literatura regional, sendo 

assim revigorado. 

Mas é com outros dois movimentos, mais recentes, que essa cultura, baseada no mito 

do gaúcho, sai das classes mais letradas e, permeando as barreiras sociais, chega enfim às 

camadas populares do povo gaúcho. O primeiro desses movimentos foi o Tradicionalismo, 

que surge no final da década de 1940. De acordo com Jacks (2008), não se trata mais de um 

movimento que fala sobre os gaúchos, mas de um movimento feito pelos gaúchos. 

O Movimento Tradicionalista não foi algo que surgiu espontaneamente. Ele foi 

construído durante o decorrer de quase um século, tendo como pedra fundamental a 

Sociedade Partenon Literário. Jacks cita os integrantes da Partenon, que através de diversos tpos de 

impressos, queriam ser porta-vozes deste amor pela terra, que percebiam como parte dos habitantes do 

sul do País. (2008, p. 208). 
Outro marco de referência do Tradicionalismo foi a criação do Partido Liberal 

Histórico, que lutava por uma nação federativa, para por em pauta nacional as reivindicações 

das minorias. Minorias que se decepcionaram ao ver o partido vencer as eleições e, segundo 
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Jacks (2008), defender a situação vigente numa atuação marcadamente conservadora. A partir 

disto surge o Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) com ideais capitalistas e o objetivo 

de implantar o sistema para alcançar um desenvolvimento equilibrado das atividades 

econômicas, desenvolver a produção e propiciar o acúmulo de capital pelos particulares. 

O PRR, fundado em 1882, surge com ideais de mudança em um momento onde o 

Brasil passava por alterações estruturais. Poucos anos após a fundação do partido, em 1889, é 

Proclamada a Republica e o país inicia uma luta para consolidar o novo sistema de governo.  

Por conta dessa atmosfera de legitimação surgem, no Rio Grande do Sul, entidades 

cívicas, com o intuito de “comprar” a luta em âmbito regional, propagando o patriotismo e as 

tradições. Primeiro com o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, de João Cezimbra Jacques, 

considerado o patrono do Tradicionalismo. Em seguida surgem vários outros como: União 

Gaúcha de Pelotas, Centro Gaúcho de Bagé, Grêmio Gaúcho de Santa Maria, entre outras, 

representando a primeira fase do movimento. 

Porém, foi com um grupo de estudantes, todos do interior do estado, do Colégio 

Estadual Júlio de Castilhos, que o movimento Tradicionalista surgiu de fato, em 1948, com a 

criação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG), o “35”. Este nome foi dado em 

homenagem à Revolução Farroupilha, de 1935.  

O CTG “35” (...) foi estruturado com bases idênticas às que hierarquizam a 

estância, propriedade rural de grande extensão, ou seja, com patrão, 

capataz, sota-capataz, agregados e posteiros, correspondendo aos títulos de 

presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e diretor. Os conselhos 

consultivos ou deliberativos foram chamados de Conselho de Vaqueanos e 

os departamentos de invernadas (JACKS, 2008, p. 211). 

 

Com isto fica evidente uma estrutura baseada no campo, lembrando aquele gaúcho do 

passado, das estâncias. É exatamente neste ponto que reside a maioria das críticas ao 

Tradicionalismo. O movimento transporta uma realidade que já não existe mais para o 

presente. Trata-se então, para alguns, de uma ideologia com vistas ao poder sobre as classes 

populares. Uma ferramenta de controle para o Estado.  

Mas não é na crítica o foco deste trabalho. É na preservação dos valores que tornam o 

gaúcho um povo tão singular dentro do Brasil. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma 



30 
 

das consequências da globalização explicadas por Hall (2006). Um reforço da identidade 

regional em face das forças culturais externas.  

Primeiro o movimento foi fomentado pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas. Que, 

segundo Jacks (2008), agiu em dois planos. No plano econômico retardou o processo de 

industrialização no RS, determinando que ali seriam produzidos alimentos baratos para o 

restante do País. No plano político-cultural, Vargas aboliu qualquer culto regional oficial, para 

acelerar a centralização do poder. Proibiu partidos políticos, bandeiras e hinos e qualquer 

outra manifestação regional. 

Em seguida, ele eclodiu em um cenário pós-guerra onde: 

Porto Alegre nos fascinava com seus anúncios luminosos a gás neon, 

Hollywood nos estonteava com a tecnocolorida beleza de Gene Tierney e 

as aventuras de Tyrone Power, as lojas de discos punham em nossos 

ouvidos as irresistíveis harmonias de Harry James e Tommie Dorsey mas, 

no fundo, no fundo, prefiríamos a segurança que somente nosso “pago” 

sabia proporcionar, na solidariedade dos amigos, na alegria de encilhar um 

“pingo” e no singelo convívio das rodas de “galpão” (LESSA apud 

JACKS, 2008, p. 212). 

 

E foi essa saudade do campo, a saudade de uma vida e de uma cultura do passado que 

fez o movimento ganhar força. Foi no culto às tradições que ele se baseou, criando um 

ambiente acolhedor ao homem do campo que migrava para a cidade. O objetivo era fortalecer 

a vida em grupo, que era congregada no CTG. 

O segundo movimento de reforço ao mito do gaúcho foi o Nativismo. Inicialmente era 

predominantemente musical, tendo como marco o festival regionalista “Califórnia da Canção 

Nativa”, realizado em Uruguaiana, no ano de 1971. O sucesso deste festival, considerado um 

dos mais importantes até hoje, fez com que diversas prefeituras criassem seus próprios, 

elevando o número de “cortejos cívicos”, sendo que no ano de 1987 era realizado 

praticamente um por semana. 

Os festivais exerceram papel fundamental no revigoramento da cultura regional, 

inicialmente através da música, mas não se limitou a ela. Muito mais do que isto, o Nativismo 

foi: 
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Uma reação da cultura regional contra o processo de massificação cultural 

que se deu no Brasil, principalmente pelo superdesenvolvimento das 

engrenagens de produção eletrônica, da centralização cultural, via TV. 

Parece que o gaúcho reagiu a tudo isto, fazendo um retorno às suas bases. 

O regionalismo é a estratégia de defesa da cultura brasileira, via cultura 

regional. Se a juventude gaúcha, assim como todo o gaúcho, não se 

voltasse para a sua cultura local seria engolida pela grande mídia nacional 

(CORONEL apud JACKS, 2008, p. 220).  

 

Para os Tradicionalistas, o Nativismo não foi um movimento, mas uma continuação do 

que já estava sendo construído desde a metade do século XX. Foi um reflexo das 

consequências da Segunda Guerra Mundial e foi também um movimento de reafirmação da 

cultural local em face da “violência” de outras culturas. 

José Fogaça (apud Jacks, 2008) pensa o Nativismo como uma forma de reação de todo 

um povo à dominação das culturas emanadas do sudoeste do Brasil e do estrangeiro. Fogaça 

acredita que não foi um movimento elitista, apesar de ter partido da classe dominante, mas um 

movimento que englobou toda a sociedade gaúcha, tendo caráter nacionalista e não 

progressista. 

Oliven reforça a idéia de Fogaça, explicando o Nativismo como uma “expressão de 

distinção cultural em um país onde os meios de comunicação de massa tendem a 

homogeneizar a sociedade culturalmente a partir de padrões muitas vezes oriundos na zona 

sul do Rio de Janeiro” (apud JACKS, 2008, p. 222). 

O movimento expandiu-se além das fronteiras da música e tornou-se social, 

mobilizando a massa gaúcha, resgatando hábitos como o uso da bombacha, a roda de 

chimarrão e, também, resgatando expressões do linguajar gaudério como o “tchê”. 

Mas não foram apenas os movimentos do século XIX e XX que consolidaram o que 

hoje é a identidade gaúcha. A mídia teve uma participação fundamental. Essa abrangência dos 

dois últimos movimentos tem um de seus motivos no contexto midiático em que foram 

realizados. O Tradicionalismo no florescimento e o Nativismo no auge do que conhecemos 

como meios de comunicação de massa, que foram fomentados pela indústria cultural. 
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Os movimentos tiveram cobertura em praticamente todos os setores da mídia. 

Começando pelo rádio, passando por revistas, jornais e atingindo finalmente as emissoras de 

televisão, gravadoras, editoras, agências de publicidade, etc. 

Para Jacks, “este procedimento, que se levou mais de uma década, quando chega à 

grande imprensa, às grandes emissoras de rádio e televisão, adquire uma outra dimensão, a 

qual cria uma grande força de comunicação e propagação” (2008, p. 227) 

Desta maneira conclui-se o processo de formação do estereótipo do gaúcho. Uma 

figura que une todo um povo e sua diversidade, através dos valores evocados de um passado 

distante. Do gaúcho grosso e valente, mas hospitaleiro e honesto. 

É através dessa figura que os habitantes do Rio Grande do Sul se identificam e são 

identificados pelos demais brasileiros e estrangeiros. Como cita Jacks (1999), é pelo 

churrasco, pela pilcha, pelo chimarrão e pela música. É no hino do Tradicionalismo que foi 

adotado pelo Estado sul-rio-grandense. É nos encontros do CTG, dentro e fora do Estado. 

Essa identidade cultural também está presente na mídia e na sociedade civil. 

Para Maciel: 

Pode-se argumentar que esta figura é mais um modelo de comportamento 

do que um reflexo da realidade. Mas pode-se acrescentar que, embora 

possa ser pensada como uma imagem enganosa desta realidade, tem força e 

nela intervém. Assim, além de se interrogar sobre o que há de verdade na 

figura do gaúcho (incluindo a polêmica sobre sua autenticidade, 

representatividade, respaldo histórico, ideologia, etc.),cabe também 

verificar como esta figura é percebida e apropriada (MACIEL, 1994, p. 

178). 

 

Isto demonstra um dos nortes deste trabalho. Não estamos aqui para discutir se a 

figura do gaúcho é verdadeira ou não, mas para analisar como essa figura é representada no 

site da Cervejaria Polar, através de suas marcas típicas. O gaúcho, como é visto, pode não 

passar de um esteriótipo, mas “no final das contas poderíamos lembrar que, se o estigma pode 

evocar as marcas de gado que servem para identificar a estância e o seu dono, como diz o 

Analista de Bagé, elas “identificam o rebanho, não o boi”” (MACIEL, 1994, p. 182). 
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No próxio capítulo estudaremos identidade e imagem-conceito para entedermos como 

essas marcas que “identificam o rebanho”são utilizadas na comunicação da Cerveja Polar, 

através de seu website. 
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4 Identidade de marca e imagem-conceito  

 

Apesar deste cenário de evidente miscigenação e diversidade que é apresentado pelos 

autores, as empresas, através de suas marcas, seguem um padrão parecido com o sujeito do 

iluminismo de Hall (2006). De acordo com Baldissera: 

Atualmente, apesar de as transformações socioculturais revelarem e 

potencializarem sujeitos descentrados que, em diferentes momentos, são 

capazes de se identificar com diversos e mesmo contraditórios fazeres, 

políticas, imagens, ainda é comum as organizações tenderem a agir como 

se não houvesse atividade na outra força em relação, na crença da 

estabilidade e da previsibilidade dos públicos. Tais relações suportam-se na 

concepção de que os públicos consistem em uma identidade coesa, única, 

coerente, continua. (BALDISSERA, 2003, p. 202) 

 

Ou seja, o conceito de sujeito pós-moderno é colocado de lado na relação das marcas 

com seus públicos em face da valorização de um esteriótipo, uma identidade simplificada. 

Não podemos confundir o conceito anterior com a identidade comunicada, que segundo 

Balmer e Greyser “é revelada por meio do processo de comunicação e, num certo sentido, 

controlada pela empresa, por meio de sua propaganda, patrocínio e ações de Relações 

Púbicas” (apud ALMEIDA, 2007, p. 264). O primeiro conceito de identidade está relacionado 

com a maneira como as organizações enxergam seus públicos. Já a segunda tem a ver com a 

forma como as empresas divulgam suas próprias identidades, que de acordo com Almeida 

(2007) tem relação com as expressões culturais, essas são chamadas de identidades 

organizacionais. 

Dessa maneira, podemos concluir que a identidade organizacional está intimamente 

ligada com a cultura das organizações, que de certa maneira molda essas identidades. Mas não 

é apenas nas relações internas que se forma a identidade. Ela também sofre influências do 

contexto em que está inserida. Ou seja, existe uma tensão entre as práticas culturais internas e 

externas. Essas características da cultura local geram processos de identificação nos públicos 

de interesse das organizações. Porém não é na comunicação que eles se formam e sim na 

interação, mas de acordo com Baldissera, “a noção de comunicação corrobora e potencializa a 



35 
 

compreensão que se tem de identidade e processos identificatórios, bem como torna-se fértil 

para pensar as relações organizações-públicos” (2007, p. 237). Para o autor: 

De qualquer forma, é preciso observar que as organizações necessitam da 

simpatia (sem que se chegue a simpatia total) dos púbicos, ou seja, da sua 

identificação para com os fazeres organizacionais – sua políticas, 

princípios e procedimentos – para que possam desenvolver-se na 

adversidade de um mercado cada vez mais exigente e global. Assim, se, até 

pouco tempo, às organizações não importava muito o que os públicos 

pensavam, necessitavam ou desejavam, atualmente a tendência é a de 

procurar atender suas mais particulares necessidades e desejos 

(BALDISSERA, 2007, p. 238). 

 

Nessa corrida em busca de uma identidade que gere identificações nos públicos de 

interesse destacam-se dois movimentos, segundo Baldissera (2007). O primeiro mais 

profundo, e que não nos interessa aqui, é a busca pelos pressupostos básicos desses públicos, 

ou seja, as bases que formam esses grupos sociais. O segundo movimento  é a busca das 

organizações por traços identitários que façam referência aos dos públicos de interesse. 

Baldissera ressume o processo como: 

A articulação de tais domínios no processo de institucionalização da 

organização como referência identitária. As informações são transformadas 

em estratégias para comunicar e fazer reconhecer a organização/instituição 

como identidade-referência, de modo que os públicos com ela se 

identifiquem. Para isso, procedem à seleção dos sentidos que serão postos 

em circulação na cadeia comunicacional, sempre observando a capacidade 

semiósica – capacidade de ler o mundo – e os traços da identidade do 

público ao qual a mensagem se destina (BALDISSERA, 2007, p. 240). 

 

Essa busca, porém, pode ser perigosa. Para Almeida (2007), uma organização pode 

possuir diversas identidades que podem coexistir sem grandes problemas, desde que as 

divergências entre elas sejam pequenas. Baldissera (2007) ressalta que essa construção da 

identidade é feita a partir de uma diversidade de informações, de fontes oficiais ou não, 

influenciando diretamente nos níveis de credibilidade da organização e consequentemente na 
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identificação que os públicos têm com essa organização. Essa falta de alinhamento pode 

prejudicar a imagem da empresa, que pode ser entendida “como o reflexo da identidade, se 

traduz em como os outros vêm a organização, respondendo à indagação de “como somos 

vistos” (BALDISSERA, 2007, p. 267) 

Para Baldissera (2008), vivemos na sociedade da imagem. Com o surgimento da 

televisão e, posteriormente, da internet a imagem assumiu grande importância cotidiana. Mas 

de que tipo de imagem estamos falando?  

Se observarmos a imagem das organizações, sob a luz das teorias de Villafañe (2009), 

poderíamos pensá-las como imagens mentais, já que apesar de possuírem um referencial não 

possuem exterioridade. O conteúdo das imagens mentais está no interior da mente e não 

precisam de estímulo físico para surgir. 

Para Sartre: 

Hemos definido más arriba la imagem – como un acto que en su 

corporeidad trata de apreheder un objeto ausente o inexistente a través de 

un contenido físico o psíquico que no se da por sí, sino a título de 

representante analógico del objeto que se trata de aprehender -. El 

contenido no tiene exterioridad en el caso de la imagens mental (apud 

VILLAFAÑE, 2009, p. 44). 

 

Já Baldissera (2008) apresenta o conceito a partir da relação entre comunicação e 

significação. Para o autor (2000) comunicação é o “processo de construção e a disputa de 

sentidos”(apud BALDISSERA, 2008, p. 194). Dessa maneira pode-se entender a relevância 

que a significação tem nos processos de comunicação. E nessa disputa de sentidos entre 

identidade e alteridade – entre o “eu” e o “outro” -, que se forma na comunicação, os sujeitos 

transformam e são transformados.  

Assim, a comunicação assenta-se como lugar e fluxo privilegiados para as 

inter-relações e interações culturais e identitárias. Nos e pelos processos 

comunicacionais, as diferentes culturas e identidades, dentre outras coisas, 

flertam, desestabilizam-se, sorvem-se, constroem-se, violentam-se, 

resistem umas às outras, transformam-se e, dessa “orgia” de sentidos, 

geram fertilidade para a regeneração mútua (BALDISSERA, 2008, p. 195) 
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 Vale lembrar que o processo de significação sempre estará inserido em um contexto 

histórico e cultural, portanto não se trata de algo fixo historicamente, trata-se de algo 

flutuante. Uma palavra ou expressão pode ter significados distintos em diferentes lugares e 

períodos históricos.  

Outro fator importante é o lugar dos sentidos. Eles não estão dentro dos sujeitos. Os 

sentidos são compartilhados, estão na sociedade como um todo: “O sentido é sempre social. 

Ele se organiza em teias de significados, a fim de estabelecer suturas simbólicas que detêm 

coerência à ação humana” (RUIZ apud BALDISSERA, 2008, p. 195). 

Cria-se, portanto, uma relação entre sentido, comunicação e cultura. O lugar onde se 

percebem os sentidos são fundamentais nos processos de comunicação. A cultura deve ser 

sempre levada em conta para evitar deslizes, mas a construção e disputa de sentidos, segundo 

Baldissera (2008), é anterior à comunicação: “Pode-se dizer que a natureza da significação é a 

do lugar da percepção de sentidos, portanto relacional (eu-outro), que é anterior ao da 

comunicação. A significação não se restringe aos processos comunicacionais” (p. 196) 

Mas é na comunicação que se travam as disputas de visibilidade entre as organizações. 

É na produção de sentidos que se constroem as imagens positivas ou negativas. Mas para 

Baldissera (2008) o conceito de imagem pode apresentar diversos significados. Para facilitar o 

entendimento ele o divide em três: imagem físico-visível, imagem-linguagem e imagem-

conceito. 

A forma mais básica de imagem é a sua forma física. É a imagem que se constitui 

diante do aparelho óptico do ser humano, isenta de qualquer juízo de valor da mente, ela é 

apenas um fenômeno fisiológico. Este tipo de imagem depende de duas coisas: da existência 

de luz e um objeto no qual ela se reflete: “A partir disso, o real da imagem no espelho óptico é 

uma projeção, não é a coisa em si, mas sua apresentação luminosa” (BALDISSERA, 2008, p. 

197). 

Para Villafañe estas imagens na forma física são imagens naturais. São as imagens que 

os sujeitos extraem da realidade que os circunda, quando as condições de iluminação 

permitem que elas sejam visíveis ao olho humano. O autor explica que estas imagens não são 

manipuladas e que a melhor maneira de defini-las é através do suporte. Que no caso das 

imagens naturais, é a retina. 
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Essas imagens físicas ou naturais, quando codificadas, transformam-se em linguagem. 

É o que Baldissera (2008) chama de imagem-linguagem. A partir dessa codificação os 

processos de comunicação podem se apropriar das imagens, seguindo princípios 

socioculturais. A imagem-linguagem surge a partir da captação, codificação das imagens 

físicas a partir disso podem ser utilizada em mensagens que ofertam sentidos para as 

interpretações dos receptores, ou seja, dos indivíduos que são alvo dessas mensagens. 

Para Baldissera, “também é preciso pensar naquelas imagens que se formam na mente, 

a partir da articulação de linguagens, especialmente, a verbal” (2008, p. 198). Ou seja, 

existem as imagens que a partir de uma expressão verbal,  através de processos mentais, se 

materializa aos olhos e as imagens que seguem o caminho inverno. 

Além desses dois tipos de imagem estudados até aqui existe também a “imagem-

conceito” (BALDISSERA, 2008), que se manifesta através do conceito que um sujeito 

formula a respeito do outro. Esse conceito pode ser construído entre pessoas, entre pessoas e 

organizações ou até entre grupos. O importante é entender que o fator fundamental para essa 

construção é a mente humana, agindo sozinha ou em grupo. 

De acordo com Gomes, “assim como a imagem, em seu sentido comum, visual, 

representa ou apresenta algo para alguém assim também o faz a imagem em seu sentido 

figurado, por exemplo, a imagem do Brasil que tem os credores internacionais” (apud 

BALDISSERA, 2008, p. 198). Este conceito nos remete àquele trazido com Villafañe 

anteriormente, das imagens mentais. A imagem-conceito pode habitar apenas a mente humana 

e não precisa necessariamente de uma representação visual, porém ela pode estar relacionada 

com representações visuais. 

A imagem-conceito é o resultado do julgamento de pessoas e organizações, de suas 

idéias, valores, princípios, dos elementos que formam suas identidades. Baldissera (2008), 

discordando de Almeida (2007), ressalta que essa imagem não é um reflexo da identidade, 

mas está relacionada com a percepção do outro sobre o sujeito que a possui. Não é o que 

realmente é, mas o que aparenta ser. De acordo com Baldissera: 

Por intermédio da e na comunicação, os sujeitos, como forças ativas, 

reativas, organizadoras, desorganizadoras, são tensionados e, em diferentes 

graus e foras, essas forças se realizam para direcionar os sentidos que 



39 
 

desejam (consciente e/ou inconscientemente) ver internalizados e digeridos 

pela outra força em relação a comunicação (2008, p. 194) 

 

O autor ressalta que essa imagem mental não tem como fator fundamental de sua 

construção, a comunicação. Esse tipo de imagem é do âmbito da significação e pode existir 

mesmo que não seja alavancada por ações de comunicação. Porém as ações de comunicação 

são importantes para direcionar os significados que preenchem está imagem-conceito. 

Assim, a noção de imagem-conceito é explicada como um construto 

simbólico, complexo e sintetizante, de caráter judicativo/caracterizante e 

provisório, realizada pela alteridade (recepção) mediante permanentes 

tensões dialógicas, dialéticas e recursivas, intra e entre uma diversidade de 

elementos-força, tais como as informações e as percepções sobre a 

identidade (algo/alguém), a capacidade de compreensão, a cultura, o 

imaginário, a psique, a história e o contexto estruturado. (BALDISSERA, 

2008, p. 198) 

 

Portando, apesar de não exigir a comunicação, a imagem-conceito das organizações 

tem nas ações de Relação Púbicos, Publicidade e Jornalismo, importante ferramentas para 

essa “batalha” que acontece na disputa de sentidos. A comunicação é o principal catalisador 

dessas imagens que atuam no âmbito do “parecer ser” pelo seu potencial de influir sobre a 

alteridade. Vale observar que o fato dessas imagens serem representadas por sujeitos, ela será 

percebida de maneira diversa, proporcional ao número de sujeitos que a interpretarem, já que 

cada um tende a construí-la de acordo com suas próprias percepções. Para Baldissera ela 

“constrói-se na e sobre a significação que resulta da complexidade relacional entre as 

identidades... e suas alteridades” (2008, p. 199). 

Sob a luz dos conceitos apresentados nos capítulos dois, três e quatro podemos partir 

para uma análise de website da Cerveja Polar. Mas antes se faz necessária a apresentação dos 

procedimentos que foram utilizados nesta análise. 
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5 Procedimentos 
 

Este trabalho pretende analisar as marcas da cultura gaúcha na comunicação da Cerveja 

Polar, através de metodologias de pesquisa que serão apresentadas neste capítulo. Para isto 

utilizaremos como objeto o site da Cerveja Polar, detalhado no item 5.2.1. O corpus enxuto é 

resultado de uma vontade de aprofundamento da análise, através de uma pesquisa quantitativa 

que servirá de base para uma qualitativa. De acordo com Fonseca Junior (2009), “se o 

objetivo for aprofundar o conteúdo, torna-se impossível o processamento de uma grande 

quantidade de dados, devendo ser realizada uma análise qualitativa”. 

A análise quantitativa dos dados será feita através da contagem dos elementos 

pertencentes a três categorias. A primeira será “expressões idiomáticas” , a segunda 

“emblemas culturais” e a terceira “adjetivações do gaúcho”. Após o levantamento quantitativo 

será feita uma relação com os conceitos de cultura, identidade e imagem conceito. 

 

5.1 Metodologia  
 

Em um primeiro momento realizamos uma pesquisa bibliográfica, com a finalidade de 

desenvolver um aporte teórico que nos capacite a: identificar  as características da identidade 

cultural gaúcha e analisá-las através da ótica dos conceitos contemporâneos sobre cultura, 

identidade e imagem. Esse estudo também serviu como pano de fundo para a elaboração de 

algumas inferências. 

De acordo com Stumpf a pesquisa bibliográfica pode ser utilizada em trabalhos 

acadêmicos como única técnica, “mas pode também ser a etapa fundamental e primeira de 

uma pesquisa que utiliza dados empíricos, quando seu produto recebe a denominação de 

Referencial Teórico, Revisão da Literatura ou similar” (2009, p. 51) 

Durante a pesquisa bibliográfica entendemos, primeiramente, como  a complexidade da 

formação cultural no Rio Grande do Sul e as motivações dos grandes movimentos do estado, 

como Revolução Farroupilha, Tradicionalismo e Nativismo. A pesquisa bibliográfica foi 

contínua e se estendeu do início ao fim do trabalho. 

Em um segundo momento, realizamos uma análise de conteúdo com o objetivo de 

produzir dados e inseri-los em um contexto, para produzir inferências. Segundo Fonseca 
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Junior (2009, p. 280), “se refere a um método das ciências humanas e sociais destinado à 

investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa”. 

De acordo com Bauer (2000), embora a técnica resulte na maioria das vezes em uma 

descrição numérica do conteúdo de um texto, ultimamente ela tem sido usada como elo entre 

o formalismo estatístico e a análise qualitativa, através de uma técnica híbrida, que serve 

como mediadora nas discussões entre virtudes e métodos. 

De acordo com Krippendorff (apud Bauer 2000, p. 192), a análise de conteúdo é “uma 

técnica de pesquisa para produzir inferências replicáveis e práticas partindo dos dados em 

direção a seu contexto”. Conceito que é complementado por Weber (apud Bauer 200, p 192), 

onde “essas inferências são sobre emissores, a própria mensagem, ou a audiência da 

mensagem”. 

Para este trabalho será fundamental um levantamento estatístico das marcas da cultura 

gaúcha que serão analisados posteriormente a partir do contexto da cultura local e dos 

conceitos de identidade e imagem-conceito.  

Para Bauer (2000) A análise de conteúdo reconstrói representações em duas dimensões. 

No procedimento semântico, o foco está na relação entre os sinais e seus sentidos denotativos 

ou conotativos. Busca-se entender o que é dito no texto. 

Já na dimensão sintática o autor explica que: 

Procedimentos sintáticos se enfocam nos transmissores de sinais e suas 

inter-relações. A sintaxe descreve os meios de expressão e influência – 

como algo é dito ou escrito. A freqüência das palavras e sua ordenação, o 

vocabulário, os tipos de palavras e as característicos gramaticais e 

estilísticas são indicadores de uma fonte e da probabilidade de influências 

sobre alguma audiência. O freqüente emprego de uma forma de palavras 

que não é comum pode identificar um provável autor e determinado 

vocabulário pode indicar um tipo provável de público (BAUER, 2000, p. 

192).   

 

De acordo com Krippendorff (apud Bauer) existem diversas estratégias para a aplicação 

da análise de conteúdo, com diferentes objetivos. Entre eles está verificar tendências e 

padrões de mudanças, comparar diferenças entre textos, construir índices e construir “mapas 
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de conhecimento”. Para Bauer (2000) existem seis tipos de pesquisa em análise de conteúdo: 

o puramente descritivo, que consiste na contagem de determinadas características do texto; 

análises normativas que comparam o texto com padrões; análises trans-seccionais 

comparando textos de diferentes contextos; análises longitudinais, abarcando um mesmo 

contexto por um longo período de tempo. 

Existem ainda os delineamentos mais elaborados que são as análises de muitos 

contextos por um longo período de tempo e os delineamentos paralelos, que segundo o autor é 

o mais ambicioso, envolvendo diversas análises longitudinais. 

Para este trabalho, a análise de conteúdo foi feita de acordo com os procedimentos 

sintáticos, já que o foco aqui é o emissor da mensagem. O método foi utilizado para construir 

um índice com a finalidade de identificar marcas da cultura gaúcha no site da Cerveja Polar. 

Uma relação entre o conteúdo do site e a cultura gaúcha, foi feita através da identificação das 

expressões idiomáticas típicas do Rio Grande do Sul, emblemas culturais do estado e 

adjetivações da figura do gaúcho.  

Na análise de conteúdo foi utilizada uma análise de contingência proposta por Bardin 

(2004), através da análise da frequência das marcas da cultura gaúcha contidos no site da 

Cerveja Polar. Está análise foi útil para clarear certos pontos importantes antes de partirmos 

para as inferências.  

Dentro da análise de conteúdo também foi utilizada a leitura e análise de imagens 

proposta por Coutinho (2009) com o objetivo de identificar marcas da cultura gaúcha no 

vídeo publicitário apresentado pela Polar e no restante do site, através de imagens linguagem 

(BALDISSERA, 2008). Foram analisadas as falas dos personagens para identificar marcas 

pertencentes às três categorias: Expressões idiomáticas, emblemas culturais e adjetivações do 

gaúcho. 

O objeto de pesquisa faz com que este trabalho se caracterize como um estudo de caso. 

De acordo com Stake: 

Estudos de caso não são “uma escolha metodológica, mas uma 

escolha do objeto a ser estudado” (...) O objeto deve ser algo 

“específico funcional”, como uma pessoa ou uma sala de aula, não 

uma generalidade, como um política. Por essa definição ampla, cada 

estudo de entidades que se qualificam como objetos (pessoas, 
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organizações ou países) seria um estudo de caso, independentemente 

da metodologia utilizada. (apud DUARTE, 2009, p. 216) 

 

Como este trabalha tem como objeto a comunicação de uma organização específica, 

através do seu website, se faz necessário entender o contexto deste ente, por meio de sua 

história.  

5.2 A cerveja Polar2 
 

Em 10 de outubro de 1912, no município de Estrela, no interior do Rio Grande do Sul, 

Julio Diehl começa as negociações para a abertura de uma empresa, que foi inaugurada em 16 

de abril de 1914, sob o nome de Julio Diehl & Cia. A empresa possuía uma gama de produtos, 

entre eles a Cerveja Aurora, primeiro nome dado ao que viria a ser a Cerveja Polar. 

Em 1919, Leonardo Kortz, associado à familia Dexheimer, compra a maior parte das 

ações da Cervejaria Aurora, assume o comando da fábrica, sob a razão social Kortz, 

Dexheimer & Cia, mudando o nome da cervejaria para Stern Brau. 

Em 1927, Luiz Inácio Mussnich, que já tinha participação na Cervejaria Stern Brau 

desde 1922, torna-se sócio majoritário, alterando novamente o nome da Cervejaria para 

Fábrica de Cerveja Estrella. Luiz Inácio Mussnich ficou no comando da empresa até seu 

falecimento, em 1935. Posteriormente a Fábrica ficou sob o comando de sua viúva, passando 

por novas mudanças de nome, até ser comprada por um grupo de empresários de Santa Cruz 

do Sul, em 1945. 

Ainda em 1945, sob o comando de Arnaldo José Diel, a cervejaria passa a ser chamada 

de Polar S/A – Indústria, Comércio e Agricultura, sendo posteriormente lançada a Polar 

Chopp. Ainda com Diel, em 1969, A fábrica, com mais de 50 anos, passa a ser chamada 

apenas de Cervejaria Polar S/A. Nesta época, é lançada a Polar Export, sendo vendida para 

outros estados do Brasil, colocando a fábrica entre as grandes cervejarias do Brasil.  

                                                
2  Fontes: http://cervisiafilia.blogspot.com.br; http://aepan.blogspot.com.br; 
http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho. 
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Em 1972, a cervejaria é adquirida pela Companhia Artarctica Paulista, recebe grandes 

doações de terra da prefeitura e começa um processo de reestruturação para a expansão da 

produção, atingindo, em 1995, um lucro em torno de 47 milhões de reais. 

Com a fusão da Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica, em 1999, a Cerveja Polar 

é incorporada à AMBEV, que em 2001 inicia um processo de fechamento da fábrica de 

Estrela, que, na época, contava com cerca de 200 funcionários e produzia uma média mensal 

de 775 dúzias de garrafas de cerveja. Em 2002 o número de funcionário já não passava de 

cem. Em 2006 determina-se o fim das operações em Estrela, encerrando os quase cem anos de 

história da fábrica. 

A Cerveja Polar passa a ser uma marca da AMBEV, empresa de capital aberto com 

sede em São Paulo, que faz parte da maior plataforma de produção de cervejas do mundo, a 

AB InBev e lidera o mercado latino-americano de cervejas com marcas de peso como 

Artarctica, Brahma e Skol, a quarta cerveja mais consumida no mundo. 

Atualmente a Cerveja Polar é produzida em duas fábricas, uma na cidade de Viamão, 

no Rio Grande do Sul (RS) e outra na cidade de Jaguariúna, no estado de São Paulo. Portanto 

a cerveja deixou de ser fabricada exclusivamente no RS, mas não deixou de ser distribuída 

exclusivamente no Estado.3 

 

5.2.1 O Site de Cerveja Polar 

 

O site da Cervejaria Polar é composto por vinte e duas páginas, e está no endereço 

“http://www.polar.rs”. Na primeira página o site apresenta uma pergunta a fim de verificar a 

idade do usuário, já que o produto se destina aos maiores de dezoito anos. 

Na segunda página o site apresenta a pergunta “Tu é gaúcho mesmo?” e oferece duas 

questões sobre assuntos do Rio Grande do Sul, que variam com o tempo em assunto e número 

de opções. Caso o internauta erre uma das questões da página “Tu é gaúcho mesmo?”, ele é 

direcionado para uma página onde aparece a frase “Tu não é gaúcho nada” seguida de 

orientações para o estudo sobre a cultura gaúcha.  

                                                
3  Informações retirados da Cerveja Polar em lata de 355ml. 
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Após se declarar maior de idade e responder às perguntas, segue-se para o conteúdo do 

site, que possui seis links e um botão para efetuar login (para os já cadastrados). Vale ressaltar 

que em caso de acerto das questões da página “Tu é gaúcho mesmo?”, o usuário  é 

direcionado diretamente para esta página, caso erre basta clicar no botão “entrar no site” da 

página “Tu não é gaúcho nada.”. Esta página, intitulada de “A melhor do mundo”, apresenta a 

campanha publicitária atual da Cervejaria Polar e um link intitulado de “Hino da Polar”. 

O internauta pode assistir à campanha publicitária no próprio site. Ao clicar no link 

“Hino da Polar” ele é direcionado para outra página onde pode escutar o hino no próprio site, 

baixá-lo em um link específico ou ainda acessar perfis das redes sociais digitais da marca. 

Além disso, estão disponíveis outros três links: “olha as fotos”; “confere outros vídeos”; “hino 

da polar”. Os links, porém, não têm funcionalidade, pois os dois primeiros levam de volta à 

página “A melhor do mundo” e o último tem relação com o próprio link “Hino da Polar” da 

página anterior, “A melhor do mundo”. 

O link “1002 coisas” apresenta uma ação promocional da Cervejaria Polar, onde os 

usuários foram convidados a enviar sugestões de “coisas” para fazer no Rio Grande do Sul 

antes de morrer. A partir da seleção, entre mais de cinco mil sugestões, foi elaborado um 

livro, que pode ser acessado através do link “confere, tchê”. 

No link “gaúcho sem modéstia” o internauta é levado para uma página que fala de um 

movimento, porém não existe explicação clara do que se trata. Dentro da página existe um 

link que leva o usuário para a página de cadastro. Dentro da página ele ainda encontra quatro 

links: “certificado”, que leva para uma página que contém um certificado que pode ser 

compartilhado nas redes sociais; “adesivos”, que leva para uma página com diversos adesivos 

alusivos ao movimento “gaúcho sem modéstia”, que também podem ser compartilhados nas 

redes sociais; “galeria de fotos”, que exibe fotos enviadas por usuários e um espaço para 

enviar fotos para o site; e “avatar”, que conduz para outro site, onde pode-se inserir em uma 

foto, provavelmente para perfis de redes sociais, o logotipo do movimento “gaúcho sem 

modéstia”.  

O link “nossas cevas” leva à uma página com imagens de todos os produtos da marca, 

que também são links que levam para páginas que dão explicações de cada produto. Também 

temos no rodapé de cada uma das páginas o link “termos de uso” que leva a uma página com 

explicação sobre o uso do site. 
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Existem também os links “cadastro” e “contato”. O primeiro leva o usuário para uma 

página onde é possível se cadastrar no site através do fornecimento de dados básicos. O 

segundo leva para uma página onde pode-de enviar uma mensagem para a empresa. 

Vale ressaltar que o vínculo da Cerveja Polar com a empresa AMBEV não é citado em 

nenhuma das páginas do site, com exceção da página “termos de uso”, onde a linguagem 

utilizada é totalmente diferente do restante do site. O site também não conta com espaço para 

história da empresa e não faz qualquer menção a aspectos culturais da Cervejaria Polar. 

A partir desta exploração do site foi possível dividir suas páginas em alguns grupos, que 

serão descritos no próximo capítulo. A partir desta divisão foi feita a análise. 
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6 Análise 
 

Para a análise dividimos o site em seis grupos de páginas: O primeiros é composto 

pelas quatro primeiras páginas que o internauta deve passar até chegar na parte navegável do 

site, três delas aparecem para qualquer individuo que acesse pela primeira vez o site (se as 

informações já estiverem gravadas no navegador o usuário acessa diretamente o segundo 

grupo). Compõe também este grupo a página de atualização do navegador; O segundo grupo é 

composto pela página “a melhor do mundo” e as que derivam dela através de links; O terceiro 

é composto pela página “1002 coisas” e as páginas que derivam dela através de links (sub-

páginas); O quarto pela página “gaúcho sem modéstia” e suas sub-páginas; O quinto pela 

página “nossas cevas” e suas sub-páginas; O sexto, e último, pelas páginas “cadastro”, 

“contato” e “termos de uso”, que não possuem derivações. 

Antes de começarmos a análise de conteúdo no site da Cerveja Polar propriamente 

dita, é importante ressaltarmos um fator que pode, por vezes, passar despercebido. O endereço 

eletrônico do website (URL) está localizado em “www.polar.rs”. De acordo com Figueiredo 

(2008), o URL pode ter em sua composição um subdominio geográfico, que é representado 

por “br” para páginas brasileiras, “it” para italianas e “jp” para japonesas, por exemplo. No 

caso do nosso objeto de pesquisa o subdomínio geográfico está expresso pelo termo “rs” que 

representa a siga da Unidade Federativa do Rio Grande do Sul. Ou seja, antes mesmo de 

entrarmos no site já nos deparamos com um elemento que nos remete ao estado. 

 

6.1 Análise do site 
 

O primeiro grupo (figura 1) apresenta duas vezes, em páginas diferentes, apenas uma 

expressão idiomática. Trata-se da palavra “tchê” que segundo Fischer (1999), é um “vocativo 

geral nesta banda do mundo” e “se usa em qualquer parte, a todo o momento, meio 

inutilmente” (p. 156). 
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Figura 1 – Páginas do grupo 1. 

Fonte: http://www.polar.rs 

 

 

Nesta parte do website também temos diversas referências (em todas as páginas) à 

bandeira do Rio Grande do Sul (RS), através de uma combinação entre o fundo verde,  as 

fontes amarelas e o logotipo da Cerveja Polar, vermelho em sua maior parte. 

Outro elemento importante identificado neste grupo são as adjetivações do gaúcho que 

caracterizam seu estereótipo, que de acordo com Maciel (1998), pode ser interpretado de duas 

maneiras. A primeira é a caracterização mais comum “onde ele é apresentado de forma 

idealizada servindo como um símbolo regional: valente, honesto, viril, alegre e hospitaleiro” 

(p. 179). Mas também existe uma outra caracterização do gaúcho. É o habitante da pampa 

fanfarrão, machista e rude. 

Através da frase “Mas pra provar que a gente é bom em tudo, até na solidariedade...”,  

a segunda figura do gaúcho é representada nesta parte do site, através desta “imagem de 

fanfarrão, desde o gabola até  aquele que se acha melhor do que os outros” (MACIEL, 1998, 

p. 180). Esta característica também está presente na literatura gaúcha, reforçando a sua 

presença. Ao explicar porque o gaúcho é mais ligado ao uruguaio do que ao cearense, Mese 
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(1998) expressa essa característica ao dizer: “É natural que seja assim, já que quando se vem 

descendo o Brasil e se atravessa a fronteira de Santa Catarina entra-se em outro país. E, diga-

se de passagem, um país muito melhor” (p. 54). 

 Este sentimento faz Luft (1998) denominar o Rio Grande do Sul como estado 

bairrista, que, de acordo com o senso comum, é a pessoa que te uma visão estreita do que é o 

patriotismo e considera como sua pátria o estado natal, hostilizando ou menosprezando o que 

pertence aos demais”  

Esta imagem do “fanfarrão” é reforçada logo na entrada do segundo grupo (figura 2), 

que é composto por duas páginas, através da expressão “a melhor do mundo é daqui”. Esta 

parte também segue com a combinação entre fundo, fonte e logotipo para remeter às cores da 

bandeira do RS. 

 

 

 

  
 

Figura 2 – Páginas do grupo 2. 

Fonte - http://www.polar.rs 

 

 

Porém é através do vídeo, que apresenta um filme publicitário, que temos a fonte mais 

densa de expressões idiomáticas, emblemas culturais e adjetivações do gaúcho. A campanha 

conta com três personagens principais, diversas palavras típicas do estado e alguns símbolos. 

Os primeiros a aparecerem são dois gaúchos, identificados através do sotaque, 

surpresos com a presença de um terceiro, famoso habitante da fronteira. De acordo com 

Cazarré (1998) o sotaque é a característica que mais se ressalta na relação dos gaúchos com os 
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demais habitantes do Brasil: “É na dicção que vamos encontrar nossa identidade perante os 

demais brasileiros. No sotaque, no falar, na arquitetura das fases que denuncia nossa peculiar 

maneira de encarar os fatos, de sentir, de vibrar” (p. 20). Portanto é através do sotaque que o 

gaúcho se distingue dos demais. Por ele identifica seu conterrâneo fora de sua terra natal e 

confere a si mesmo esta característica. O sotaque é uma poderosa arma para gerar 

identificações entre os gaúchos. Nele o cidadão do Rio Grande do Sul (RS) se vê. 

O terceiro “personagem”, que no vídeo representa a si mesmo, é Heber Artigas Armua 

Fróis, mais conhecido como Gaúcho da Fronteira. Trata-se de um uruguaio da fronteira com o 

Brasil. Brasileiro naturalizado é um ícone da música regional, dentro e fora do estado. O 

artista, além de ser um forte representante da música gaúcha, também veste a pilcha, traje 

masculino típico do RS. De acordo com Jacks, “a pilcha é, também, o traje a rigor dos 

gaúchos, aprovada pelo Poder Legislativo para uso em cerimônias oficiais” (1999, p. 90)  

O filme também apresenta as cores da bandeira do RS, vista até aqui em todas as 

páginas, através das cores das fontes que apresentam textos em primeiro plano, que além de 

apresentar o elemento cultural, mostra o gaúcho bairrista, novamente com a frase “a melhor 

do mundo é daqui”.  

Também aparece no filme o gaúcho grosso, na fala de um dos personagens. De acordo 

com Maciel esta característica é aceita e assumida e tem a ver com “aquele que argumenta 

com soco na mesa e termina discussão a facão” (1998, p. 180).  Ela é expressa através do 

termo “te arranca”, onde um dos personagens exclama para o Gaúcho da Fronteira ir cuidar 

dos limites do estado. De acordo com Fischer (1999), o cidadão do RS “usa muitas vezes 

esses pronomes oblíquos, certamente por causa do espanhol, em situações que a língua 

portuguesa não usa” (p. 156). 

Outro ponto que vale ressaltar, ainda em relação ao vídeo, é a presença de expressões 

idioáticas do RS nas falas dos personagens, como: “capaz”, interjeição que indica ceticismo 

ou descrença em relação a uma declaração e, que de acordo com Fischer, é uma “resposta 

negativa sintética” (1999, p. 41)”; “gurizada”, que seria o plural de guri, palavra que tem 

relação com “menino”. Além destes dois também aparecem outros termos, entre eles, e mais 

curioso, está “chiru”, palavra que tem origem no tupi e refere-se a “meu companheiro”. 

Partindo para a página seguinte, a do Hino da Polar, nos deparamos de cara com duas 

adjetivações. A primeira é a do gaúcho nacionalista, que é representada através do hino. Esta 
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característica talvez seja a base fundadora da segunda, mais recente: a do bairrista, do gaúcho 

fanfarrão, vista anteriormente, em outras páginas. As duas estão condensadas através de uma 

única frase: “O 2º melhor hino do mundo é daqui”. Estariam mais evidentes se a frase fosse 

“O 2º melhor hino do mundo também é daqui” já que a intenção, provavelmente, é colocar o 

hino do Rio Grande do Sul (RS) como o “melhor do mundo”, deixando o do Brasil, talvez, na 

terceira colocação.  

Esta parte do site remete novamente à bandeira do RS através da combinação entre as 

cores do fundo, da fonte e do logotipo. Também podemos escutar o Hino da Polar, que é 

acompanhado por uma sequência de fotos, que fazem referência a diversos elementos da 

cultura e do território gaúcho. Podemos identificar: a capivara, integrante da fauna do estado; 

o litoral, com suas águas marrons; as cores da bandeira; o Kikito, prêmio do Festival de 

Cinema de Gramado; o Guaíba e seu por do sol; nomes de cidades do estado; e o Laçador,  

estátua que faz referência à figura idealizada do gaúcho. 

Encontramos uma única expressão idiomática: a palavra “gauderiada”, que segundo 

Fischer (1999) refere-se às coisas típicas do Rio Grande do Sul (RS). Para o autor a palavra 

parece ter superado o termo “gaúcho” e herdou a missão de designar aquilo que é tradicional e 

típico, aquilo que pertencer ao Rio Grande do Sul em sua mais absoluta pureza. 

No terceiro grupo (figura 3), composto por duas páginas, surgem novamente as cores 

da bandeira gaúcha. Além disso, a expressão “tchê” aparece por três vezes na primeira e duas 

vezes na segunda. Também encontramos as expressões “bagual” - que de acordo com Fisher 

(1999) é um termo que serve para “designar uma coisa especial, muito boa” (p. 27) - e 

“faceiro”, palavra relacionada  com alegre, contente ou satisfeito. 
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Figura 3– Páginas do grupo 3. 

Fonte: http://www.polar.rs 

 

 

Na segunda página, onde temos acesso ao livro, existem inúmeras expressões 

idiomáticas, mas são termos enviados por usuários e não farão parte desta análise por serem 

apenas reproduções simples dos textos recebidos pela Polar. Porém estes termos são 

encontrados também no texto de origem da empresa. São eles: “ceva”, “guria”, “vivente”, 

“bergamota”, “cusco”, entre outros. 

Também se repete neste grupo a figura do gaúcho fanfarrão, desta vez de maneira 

acentuada. O livro apresenta “coisas” para se fazer no RS antes de morrer. Na explicação do 

livro aparece a frase “podia ser 1001 coisas, mas não seria um livro gaúcho, a gente é melhor 

em tudo, por isso o nosso livro tem 1002 coisas”. Ao ler os textos do site e o conteúdo do 

livro fica a impressão de que existe um estímulo ao espírito bairrista no website da Cerveja 

Polar.  

No quarto grupo de páginas (figura 4), composto por quatro páginas, estão presentes 

novamente as cores da bandeira do Rio Grande do Sul e o gaúcho fanfarrão. A diferença aqui 

é no exagero das expressões idiomáticas. Nesta parte do site encontramos dezessete termos, 

alguns repetidos e outros interessantes, como “lagarteio”, derivação do verbo “largatear” ou, 

segundo Fischer (1999, p. 95) “ficar ao sol com a intenção de aquecer-se e de curtir as delicias 

de seu calor”. Também aparece a expressão “cusco”, sinônimo de cão. 
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Figura 4– Páginas do grupo 4. 

Fonte: http://www.polar.rs 

 

 

Encontramos neste grupo outra expressão que também serve para designar os nascidos 

no Rio Grande do Sul (RS): “guasca”. A palavra, originalmente, se refere a uma fina tira de 

couro, mas, de acordo com Fischer, “desde muito tempo passou a significar também o homem 

do campo, o gaúcho em geral” (1999, p. 88). 

Também existem elementos da cultura gaúcha, através da gastronomia, com o 

churrasco, que segundo Jacks (1999), é o “costume regional que já ganhou o território 

nacional e ultrapassou as fronteiras do País” (p. 89), e o chimarrão, de origem indígena, que é 

tomado todos os dias pelos gaúchos nas “rodas de chimarrão”, além  do gaúcho grosso. 

O quinto grupo de páginas (figura 5) apresenta os produtos da marca Polar, cada um 

em uma página diferente. Cada página com suas expressões idiomáticas e as cores da bandeira 

gaúcha. O número de termos se equipara ao do grupo anterior, mas o exagero é menor, pois 
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este é composto por sete páginas, quase o dobro do anterior, portanto as expressões ficam 

mais distribuídas.  

 

  

  
 

Figura 5– Amostra de páginas do grupo 5 

Fonte: http://www.polar.rs 

 

O curioso é que nesta parte do website o gaúcho fanfarrão não aparece, mas ela dá 

lugar ao gaúcho machista, típico em algumas propagandas de cerveja. Primeiro aparece fora 

da ótica de Maciel, onde o machista “acha que o cavalo vale mais que mulher” (1998, p. 180). 

Aparece aqui um machismo com interesses comerciais, através de frases que são direcionadas 

ao usuário masculino. Isso se dá através de perguntas como “quer tomar uma com uma 

guria?” ou “quer tomar uma com a gurizada?”. Esse fato curioso é consequência dos padrões 

de consumo. De acordo Guerra (2011), baseada em pesquisas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apesar do consumo de cerveja ter crescido entre as mulheres, 

os homens continuam sendo os maiores consumidores do produto e, consequentemente, alvo 

das campanhas publicitárias. 

Outro elemento cultural que aparece aqui é o do churrasco com uma pequena pitada de 

machismo por meio da frase “com ela nunca falta ceva e não precisa se encolher pra chamar 
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todas as gurias pro churras”. Assim fica a impressão de que a frase é direcionada ao público 

masculino. 

O sexto e último grupo (figura 6) é composto por três páginas e a combinação das 

cores do fundo, das fontes e do logotipo da Polar, remetem novamente à bandeira do Rio 

Grande do Sul. Na página “cadastro” encontramos a repetição  da expressão “gaudério”. Na 

página “contato” aparece o termo “vivente”, palavra de origem portuguesa usual no Rio 

Grande do Sul, que caiu em desuso no restante do Brasil. É a pessoa que vive, ou seja, o 

indivíduo. 

 

 

 

  

 
 

Figura 6– Páginas do grupo 6. 

Fonte: http://www.polar.rs 

 

 

Já na página “termos de uso”, o texto escrito é composto por uma linguagem diferente, 

de cunho mais formal, sem gírias ou expressões regionais. O fato intrigante desta parte do site 

é a citação da empresa que detém os direitos sobre a marca Polar: a AMBEV. Este nome 
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aparece apenas nesta parte do site, que não apresenta acesso fácil, por estar no rodapé da 

página “nossas cevas”. 

Analisando o site de maneira integrada podemos identificar novamente as cores da 

bandeira do RS. Ao colocar as páginas do grupo dois, três e quatro, lado a lado, teremos uma 

imagem parecida com a da bandeira do Estado (figura 7). 

 

 

 

   

 
 

Figura 7 – Comparação entre cores do site e da bandeira. 

Fontes: http://www.polar.rs e http://www.estado.rs.gov.br 

 

 

A partir da análise de todas as páginas do website de Cerveja Polar encontramos 

elementos das três categorias das quais partem a ótica de análise deste trabalho: expressões 

idiomáticas, emblemas culturais e adjetivações do gaúcho (tabela 1). 
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Classe Elemento Total 

Expressões idiomáticas 

Ceva, tchê, bagual, faceiro, guasca, bergamota, 

cusco, xis, bah, lagarteio, afu, chimas, redença, 

veranico, cacetinho, gurizada, guria, vivente, 

estileira, ligeirinho, nega véia, gaudério, chiru, 

capaz, te arranca e aprochega. 

26 
 
 

Emblemas culturais 

Chimarrão, sotaque, música, pilcha, churrasco, 

bandeira do RS, capivara, mar marrom, Laçador, 

Kikito, Guaíba. 
11 

Adjetivações do gaúcho Fanfarrão, machista e rude, nacionalista. 4 

Tabela 1 – As classes, os elementos encontrados e a quantificação. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Uma constatação interessante é o fato de pelo menos um destes elementos estar 

presente em cada uma das páginas dos seis grupos examinados, até mesmo na página “termos 

de uso”, a mais descaracterizada do site. Os grupos com maior incidência de elementos foram 

o quatro e cinco (tabela 2) 
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Tabela 2– Frequência dos elementos de cada classe nos grupos de páginas 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

6.2 Inferências 
 

A partir da comparação das duas tabelas (1 e 2) e da análise descritiva do item 6.1, 

podemos concluir que diversos são as expressões idiomáticas, emblemas culturais e 

adjetivações que se repetem dentro dos grupos e dentro do website da Polar como um todo. É 

com base nessa repetição, as vezes cansativa, que faremos nossas inferências a respeito das 

marcas da Cultura Gaúcha no website da Cerveja Polar. Ressaltamos também o fato das 

marcas da cultura gaúcha estarem presentes em 100% do site em pelo menos uma das três 

formas representadas neste trabalho. 

A primeira das inferências é justamente em cima da conclusão feita anteriormente. 

Esta repetição torna o website uma espécie de espaço da caricatura do gaúcho e de sua 

cultura, através, muitas vezes, do humor. Em nenhum momento foram identificadas 

características da figura do gaúcho que remetessem àquele apresentado por Oliven (2010), 

Gonzaga (1980), Jacks (1999 e 2008) ou Maciel (1998). O gaúcho símbolo de uma região, 

que é cultuado no CGT, “valente, honesto, viril, alegre e hospitaleiro” (MACIEL, 1998, p. 

179). Ele sede lugar a uma outra imagem mental do gaúcho: o fanfarrão, machista e grosso. É 

Classes 

Grupo Expressões idiomáticas Emblemas culturais 
Adjetivações do 

gaúcho 

1 3 1 1 

2 9 9 3 

3 7 1 1 

4 17 3 2 

5 17 2 1 

6 2 1 0 

Total    55   17     8 
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o que se acha o melhor do mundo, que anda com um facão na cintura e está sempre com a 

“gurizada”. 

Mas de que caricatura estamos falando? Para o senso comum caricatura é  uma 

representação através do traço. Um desenho que, pela escolha dos detalhes, acentua ou revela 

certos aspectos caricatos de pessoa ou fato, ou seja, aspectos ridículos, cômicos. Mas o 

conceito está muito relacionado com as “imagens linguagem” de Baldissera (2008)., está 

relacionado ao traço, ao desenho.  

Para evitar este tipo de confusão propomos aqui, sob a luz das teorias de imagem-

conceito de Baldissera (2008) e “imagem mental” de Villafañe (2009), o termo “caricatura 

conceitual”, já que esta não possui exterioridade, ela está na mente de quem a interpreta, e se 

apropria de percepções da identidade gaúcha, para criar uma identidade própria.  

Através deste tipo de caricatura e das repetições vistas na análise anterior, a Polar 

satiriza as marcas da cultura gaúcha. Para Maciel, “a caricatura trabalha satirizando, através 

da exageração de certos traços que, de uma forma ou de outra, estão presentes na figura 

original”. Cria-se uma identidade em forma de “caricatura conceitual”, com o objetivo de 

gerar processos identificatórios nos públicos de interesse da marca. 

Torna-se importante ressalta dois conceitos aqui. O primeiro de Stuart Hall: 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 

de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência 

no momento do nascimento[...]A identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, 

mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 

exterior (2006, p. 38) 

 

O segundo conceito, não menos importante, é o apresentado por Maciel sobre a figura 

do gaúcho fanfarrão. De acordo com a autora, “ela convence, é levada à sério e pode servir 

mesmo para pautar e justificar comportamentos. No uso social da imagem regional mistura-se 

estereótipo com símbolo, o gaúcho (qual?) com os gaúchos e aí a confusão está feita” (1998, 

p. 182). 

Ou seja, essa figura está presente no contexto cultural do Rio Grande do Sul e serve 

também para “preencher” essas identidades “abertas, inacabadas, fragmentadas, do sujeito 
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pós-moderno” (HALL, 2006, p. 46). Muitos gaúchos não frequentam o CTG, não escutam a 

música regional ou não participam dos festivais, mas como sujeitos fragmentados, em um 

contexto onde a figura do gaúcho fanfarrão é exaltada, podem se identificar com a “caricatura 

conceitual” do site da Polar.  

Dessa forma, os processos de identificação do público-alvo com a marca é 

potencializado através da comunicação da Cerveja Polar, por meio do seu site, mas cabe 

ressaltar aqui o que Baldissera (2008) chama de ruído na imagem conceito, em nosso caso 

caricatura psico-conceitual. Para o autor: 

Nos processos de construção da imagem-conceito, a alteridade comparada 

e julga a harmonia entre: (a) o que é ofertado pela entidade identitária de 

modo consciente, por meio de enunciados que empregam diversas 

linguagens (planejado); (b) aquilo que se oferece independentemente da 

vontade e do domínio do emissor (não-planejado); (c) o seu repertório; e 

(d) as alterimagens idealizadas. As incoerências entre essas esferas de 

emissão percepção, por mais singelas que possam ser, tendem a ser 

percebidas pela alteridade como uma espécie de ruído (BALDISSERA, 

2008, p. 199). 

 

A incoerência encontrada no site da Polar não está tão clara, mas com certeza pode 

gerar um ruído um tanto comprometedor. A cerveja polar se diz “daqui”, ou seja, diz 

pertencer ao Rio Grande do Sul. Porém ao acessar a página “termos de uso” nos aparece a 

seguinte frase:  

Este Aviso Legal (doravante denominado "Aviso legal") regulamenta o uso 

do serviço do portal de Internet www.polar.rs (doravante, "Portal") que 

AMBEV S.A., pessoa jurídica com sede na cidade de São Paulo, inscrita 

no CNPJ sob o nº 91.088.328/0001- 67 oferece aos usuários de Internet 

(POLAR, 2012)4. 

 

Ou seja, não se trata de uma marca gaúcha, mas sim de uma marca que possui uma história 

extremamente ligada ao Rio Grande do Sul, que atualmente pertence a uma empresa sediada na cidade 

de São Paulo (SP). A AMBEV, por meio da Polar, uma de suas marcas, se apropria dessa ligação da 

                                                
4  Informação retirada do website da Cerveja Polar (www.polar.rs) 
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cerveja com o estado e cria esta “caricatura conceitual” com o fim de gerar identificações em seu 

público-alvo. Provavelmente, e quase certamente, com fins comerciais, já que a Polar é considerada a 

marca mais forte de cerveja regional do País5.  

Portanto não estamos falando de uma cerveja gaúcha, feita pelos gaúchos. Estamos falando de 

um produto que é feita para os gaúchos. Reforça essa idéia a fato de uma das fábricas não estar situada 

no Rio Grande do Sul.  

Portanto a “melhor do mundo” não é mais 100% daqui, apesar de ser vendida exclusivamente 

aos consumidores do Rio Grande do Sul (RS), estratégia que evoca o espírito bairrista dos gaúchos. A 

AMBEV detém diversas marcas de cerveja com grande aceitação em outros estados, principalmente os 

do sudeste do Brasil. Se a Polar fosse vendida nessas regiões frustraria os bairristas do RS e abriria 

concorrência com suas próprias marcas6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Fonte: http://www.ambev.com.br  
6 Fonte: http://www.brasileconomico.com.br 
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7 Considerações 

 

Atualmente, muitas empresas têm utilizado estratégias publicitárias pautadas por 

culturas regionais, principalmente naquelas regiões onde a globalização provocou um 

processo de fortalecimento e valorização do homem do passado, dos seus valores e hábitos.  

No Rio Grande do Sul este movimento se deu de maneira intensa no século XX. 

Primeiro através do Tradicionalismo, depois por meio do Nativismo e por fim com os meios 

massivos, como rádio e televisão. Atualmente existem diversas empresas que utilizam o 

bairrismo como estratégia de comunicação. 

O caso da Cerveja Polar não é diferente dos demais. Apesar da marca não ser mais de 

propriedade de um gaúcho, ela tem uma história intimamente ligada ao povo do Rio Grande 

do Sul, como a principal marca de cerveja do estado, com cem anos de história, sendo 

fabricada exclusivamente aqui durante noventa anos. 

Por meio deste trabalho, buscamos compreender como a Polar utiliza características da 

cultura gaúcha, expressas por meio das três categorias propostas por esta análise: expressões 

idiomáticas, emblemas culturais e adjetivações do gaúcho. 

Com a pesquisa bibliográfica buscamos aprofundar nossos conhecimentos em assuntos 

como cultura, identidade, imagem-conceito, entre outros tão importantes quanto os anteriores. 

Enriquecendo, dessa maneira, a análise que foi feita posteriormente. 

Os conhecimentos teóricos tornaram a criação das três categorias propostas pelo 

trabalho viável, a partir do aprofundamento dos conhecimentos a respeito da cultura gaúcha. 

Uma cultura rica, com uma diversidade enorme. Do negro ao imigrante europeu, a 

complexidade da realidade cultural do estado impressiona, principalmente aos que o 

conhecem apenas pela figura estereotipada do gaúcho. 

Figura construída ao longo do tempo, como forma de domínio das elites sobre o povo, 

mas que no século XX tornou-se orgulho de um povo, mas ao mesmo tempo resumiu o 

gaúcho a ela, aos olhos dos mediados. 

A partir deste aprofundamento foi possível realizar a análise de conteúdo, com técnicas 

como análise de imagens e análise de contingência. O objetivo desta análise foi quantificar as 

marcas da cultura gaúcha no site da Polar, através do texto escrito e falado, das imagens, cores 
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e tudo que o compõe. Esta quantificação forneceu os dados necessários para pensarmos em 

inferências a respeito do uso destas marcas pela Polar, com base, claro, nos conceitos dos 

autores estudados na fase da pesquisa bibliogáfica. 

Verificamos, por meio destas técnicas de pesquisa, que a Polar utiliza uma “caricatura 

conceitual” do gaúcho, através de um desvio das características do gaúcho do Tradicionalismo 

e do Nativismo, formando uma figura cômica, que antes de ser usada pela Polar já transitava 

entre os habitantes do Rio Grande do Sul (RS). 

  Através desta caricatura a marca tenta, com certo sucesso, gerar identificações nos 

públicos de interesse. A Polar passa a impressão de que objetiva se tornar mais um símbolo do 

RS, como o Laçador e o Guaíba. Se já não é, está no caminho para se tornar. 

Porém uma possibilidade de ruído foi identificada dentro desta construção da marca. 

Um ruído que pode causar certo desapontamento entre os mais bairristas. A marca pertence à 

Companhia de Bebidas das Américas (AMBEV), empresa com sede em São Paulo, líder no 

mercado de cervejas da América Latina. 

Constamos que a Polar deixou de ser de propriedade dos gaúchos, como todos os outros 

símbolos venerados por bairristas, e passou a ser algo oferecido aos gaúchos como fruto - que 

já não é mais - desta terra.  

Ciente dos riscos que esta estratégia pode oferecer a Polar investe em campanhas 

interativas, que busca a participação do público. O primeiro caso é o livro “1002 coisas pra se 

fazer no RS antes de morrer”. Que, de acordo com o site, teve mais de cinco mil sugestões 

enviadas.  O segundo caso é a campanha “Gaúcho Sem Modéstia”, que oferece adesivos, 

certificados e um espaço para fotografias dos usuários. 

Seria interessante que a Polar não apenas se apropriasse dos elementos da cultura 

gaúcha para promover as vendas, mas participasse ativamente da sociedade gaúcha com 

incentivos à cultura, lazer e esporte. Assim os gaúchos teriam uma justificativa, além deste 

sentimento bairrista, para ter orgulho desta marca que faz parte da história do estado. 

Concluindo, acreditamos que estas estratégias, apesar de todas as críticas, não 

prejudicam de quaquer forma a sociedade gaúcha, mas poderiam ser mais humanizadas. O 

mercado globalizado exige estratégias violentas de marketing para a sobrivivência das 

marcas, como a utilizada pela Polar. Porém, existem diversos pontos que deveriam ser 

revistos, sobretudo este incentivo ao bairrismo, um sentimento que, quando levado ao 
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extremo, pode gerar incômodos aos gaúchos fora do estado, aos turistas que visitam o Rio 

Grande do Sul e aos cidadãos de outras regiões que investem no RS. Outro ponto que deve ser 

observado, e tem relação com o bairrismo, é o sentimento de que as coisas do Rio Grande são 

as melhores do mundo. É a cerveja, é o pôr do sol, entre outros. São coisas difíceis de serem 

mensuradas e provavelmente são vistas assim em consequência do bairrismo.  

Este aprofundamente teórico, esta análse e este trabalho de maneira geral serviu como 

um aprendizado único, proporcianando conhecimentos pouco disseminados entre o próprio 

povo gaúcho. Tradicionalismo e Nativismo são amplamente divulgados, mas outros pontos 

como a origem do termo “gaúcho” muitas vezes é desconhecida pelos próprios sujeitos que 

recebem o nome gentílico. Outro ponto importante foi entender a importância e os cuidados 

que se deve ter na potencialização dos processos identificatórios através da comunicação. Um 

estratégia que usada de maneira coerente pode render muitos frutos às organizações e suas 

respectivas marcas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Diálogo do vídeo da página “melhor do mundo” 
 

Personagem 1 – O tchê, aquele ali não é o Gaúcho da Fronteira? 

Personagem 2 – Capaz! 

Personagem 1 – O da fronteira! Te aprochega aqui vivente. 

Gaúcho da Fronteira – E ai, gurizada? Tudo especial? 

Personagem 1 – É, mais ou menos, né chiru. Porque se tu “tá’ aqui, quem é que “tá” 

guardando a fronteira? 

Locutor – Rio Grande do Sul. A fronteira mais cobiçada do mundo é daqui. 

Gaúcho da Fronteira – vare vare, vare vum (cantando) 

Personagem 1 – Muito lindo, viu? Mas chega de “vare vare, vare vum”. 

Personagem 2 – Toma a tua ceva e te arranca. A fronteira “tá” abandonada, tchê. 

Locutor – Polar, a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação. 

 

ANEXO II - Hino da Polar 
 

Ó capivara, ó capivara 

Formoso roedor 

Do mundo és o maior 

Como o nosso mar, é marrom a tua cor 

Laçador, maior gaúcho de metal 

No cristo redentor, toda vida deste pau 

E só pra humilhar 

Nossa ceva é a Polar 

De Iraí ao Chuí  

A melhor do mundo é daqui 
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Tu vai, tu foi, tu vem 

Erramos português como ninguém 

Até o cinema do Rio Grande é inspiração 

E o Oscas do Kikito é imitação 

E só pra humilhar 

Nossa ceva é a Polar 

De Iraí ao Chuí  

A melhor do mundo é daqui 

Guaíba rio que é um lagão 

Por do sol mais lindo de se ver 

Com tua água faço o chimarrão 

Tu deixa no chinelo o Tietê 

Faxinal do Soturno, Travesseiro 

Espumoso, Anta Gorda, Formigueiro 

Qualquer nome de cidade 

Aqui tem muita genialidade 

E só pra humilhar 

Nossa ceva é a Polar 

De Iraí ao Chuí  

A melhor do mundo é daqui 

 

ANEXO III - Glossário 
 

Afu: Aquilo que é muito bom, de alta qualidade. 

 

Aprochega: Aproxima. 

 

Bagual: Coisa especial, muito boa. 

 

Bah: Redução de barbaridade 
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Bergamota: Tangerina. 

 

Cacetinho: Pão francês 

 

Capaz: Resposta negativa sintética. 

 

Ceva: Cerveja. 

 

Chimas: Chimarrão. 

 

Chiru: Companheiro. 

 

Cusco: Cachorro 

 

Estileira: Algo com estilo. 

 

Faceiro: Feliz, alegre, satisfeito. 

 

Gaudério. Típico do Rio Grande do Sul. 

 

Guasca:  Homem do campo, o gaúcho em geral. 

 

Guria: Menina 

 

Gurizada: Turma, rapaziada. 

 

Lagarteio: Ficar ao sol com o objetivo de se aquecer. 

 

Ligeirinho: Rápido 
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Nega véia: Namorada, companheira. 

 

Redença: Parque da Redenção. 

 

Te arranca. Saia, se retire. 

 

Tchê: Vocativo utilizado no Rio Grande do Sul. 

 

Veranico: Calor que antecede o inverno. 

 

Vivente: Quem vive, indivíduo. 

 

Xis: Nome do sanduíche chamado originalmente de “cheese burger”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


