
GAUCHISMO, TRADIÇÃO E TRADICIONALISMO

Ma ria Eu ni ce Ma ci el

Na re gião cor res pon den te ao Uru guai, Argen ti na e sul do
Bra sil, exis te um mo vi men to cha ma do de “Mo vi men to Tra di ci o -
na lis ta”, ou sim ples men te “Tra di ci o na lis mo”, o qual mo bi li za um
gran de nú me ro de pes so as agru pa das em as so ci a ções cons -
tru ídas em tor no da pers pec ti va de pre ser va ção das tra di ções
as so ci a das ao ga ú cho re a li zan do um “cul to” a es tas tra di ções.

Tra ta-se de um mo vi men to for te, cons tru í do num pro ces so
que en vol ve cons tru ções e afir ma ções (ou re a fir ma ções) de
iden ti da des lo ca is e re gi o na is bem como suas re la ções com a
na ção e a for ma ção da na ci o na li da de. Seu eixo en con tra-se
numa fi gu ra que é com par ti lha da pe los três pa í ses, o ga ú cho, e
é a par tir dele que po de mos le van tar ques tões re la ti vas ao pro -
ces so de cons tru ção de iden ti da des que ope ram com a me mó -
ria e a trans for ma ção/atu a li za ção/in ven ção das tra di ções e do
pas sa do.

Como uma có pia pode ser au tên ti ca? Como uma ma ni fes -
ta ção e uma prá ti ca cul tu ral “nova” pode ser vis ta como tra di ci o -
nal? Como se com bi nam re i vin di ca ção à au ten ti ci da de com re i -
vin di ca ção iden ti tá ria? Como é lan ça da mão do pas sa do e da
me mó ria para a re cri a ção de fi gu ras de iden ti da de? Estas e ou -
tras ques tões fa zem par te de uma pro ble má ti ca que per pas sa a
dis cus são acer ca do Ga ú cho e do Ga u chis mo e que me re ce ser
co lo ca da em foco, as sim como o pro ces so de cons tru ção de
iden ti da des e os sím bo los de per ten ci men to e ex pres são iden ti -
tá ria. Assim, não é ob je ti vo do pre sen te tra ba lho in da gar se de -
ter mi na das ma ni fes ta ções e prá ti cas cul tu ra is cha ma das ou vis -
tas como “tra di ci o na is” são ou não “au tên ti cas”. É atra vés do es -
tu do des te mo vi men to que exis te no sul do Bra sil, o cha ma do
Ga u chis mo e suas va ri an tes, que se pode dis cu tir as ques tões
que en vol vem tra di ção, tra di ci o na lis mo e me mó ria em um pro -
ces so de cons tru ção de iden ti da des.

O Ga ú cho e os ga ú chos

His to ri ca men te, o ga ú cho está li ga do aos pri mór di os da
ocu pa ção eu ro péia des ta re gião. Zona de fron te i ra, o ter ri tó rio



com pre en di do pelo sul do Bra sil, Uru guai e Argen ti na foi um dos
pon tos onde a ex pan são co lo ni al das duas co ro as, es pa nho la e
por tu gue sa, fez com que es tas se cho cas sem fron tal men te, tor -
nan do-se pal co de lu tas de fron te i ras que de fi ni ram li mi tes ter ri -
to ri a is e per ten ci men tos na ci o na is. Embo ra ge ral men te as so ci a -
da ao pam pa (po rém, indo além do pam pa ge o grá fi co), esta re -
gião foi ocu pa da na base da gran de pro pri e da de cri a do ra de
gado. É nes te ce ná rio mar ca do pelo bi nô mio gado-guer ra que
emer giu o ga ú cho e que lhe con fe riu sig ni fi ca do. Embora o
processo nos três países apresente semelhanças, aqui trata-se
exclusivamente do gaúcho brasileiro.

Nos pri me i ros tem pos de ocu pa ção e co lo ni za ção, o ga ú -
cho, o guas ca, o ga u dé rio era o mar gi nal, “sem lei nem rei”,
aque le que “mo ra va na sua ca mi sa, de ba i xo de seu cha péu”1 e
que per cor ria, so zi nho ou em ban dos, aque la “ter ra de nin -
guém” que se ria de po is o Rio Gran de do Sul. Pas san do de mar -
gi nal a herói, ele tri lhou um ca mi nho no qual so freu di ver sas
trans for ma ções.

 Des cri ções des tes pri me i ros ocu pan tes che ga ram até nós,
pe los eu ro pe us que aqui es ti ve ram no fi nal do sé cu lo XVIII e du -
ran te o XIX. Um dos mais an ti gos re la tos é de J.H. Bo ehm, mi li tar
ale mão que lu tou ao lado dos por tu gue ses e que as sim es cre -
veu em 1777:

O ob je ti vo des ta co mis são é o de tra zer gado que abun da
nes tas cam pa nhas até além de San ta Te cla (o que é fe i to
por cam po ne ses vo lun tá ri os cha ma dos de ga u dé ri os e que 
só ser vem nes tas oca siões...)2.

Com o tem po, o ter mo ga u dé rio3 foi subs ti tu í do por ga ú cho. 
Se gun do Fer nan do Assun ção, o pri me i ro re gis tro des ta pa la vra
foi fe i to numa co mu ni ca ção de Dom Pa blo Car bo nell (Co man -
dan te de Mal do na do, no Uruguai) datada de 23/10/1771:

Muy Sr. mio; Ha vi en do te ni do no ti cia que al gu nos ga hu -
chos se ha vi an de ja do ver a la Si er ra, man de a los Te ni en tes 
de Mi li ci as dn. Jph Pi co lo mi ni, y dn. Cle men te Pu e bla, pas -
sa sén a di cha Si er ra con una Par ti da de 31 hom bres en tre
es tos al gu nos sol da dos dela Bat ton a fim de azer una des -
cu bi er ta en la ex pre sa da Si er ra, por ver si po di an en con trar
los ma le cho res, y al mis mo ti em po vi e sen si se po dia re co -
ger al gún ga na do; y ha vi en do prac ti ca do... etc.4
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1 Cf. Au gus to MEYER. Ga ú cho, his tó ria de uma pa la vra. Ca der nos do Rio Gran de,

IEL, Di vi são de Cul tu ra, SEC, Por to Ale gre, 1957.
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Au gus te de Sa int-Hi la i re, es cre ven do em 1820-1821, uti li za -
va o ter mo ga ú cho para de sig nar um gru po so ci al es pe cí fi co,
sem pre no sen ti do de “ban di do”, como por exem plo:

[...] esta re gião [...] era ou tro ra ha bi ta da por es tan ci e i ros
portu gue ses mas suas ha bi ta ções fo ram duas ve zes des -
tru í das du ran te a guer ra pe los ga ú chos e eles não ti ve ram
ani mo de res ta be le cer pela ter ce i ra vez. [...] os ani ma is de
Ita ru quem de sa pa re ce ram quan do os ga ú chos en tra ram
em São Ni co lau5.

Ni co lau Dreys os des cre veu como gru pos de ho mens mes -
ti ços e nô ma des, exis tin do onde ha via es tân ci as e char que a das,
sen do ex ce len tes ca va le i ros, jo ga do res e guer re i ros:

sem che fes, sem leis, sem po lí cia, os ga ú chos não têm, da
mo ral so ci al, se não as idéi as vul ga res, e so bre tu do uma
sor te de pro bi da de con di ci o nal que os leva a res pe i tar a
pro pri e da de de quem lhes faz be ne fí cio ou de quem os em -
pre ga, ou ne les de po si ta con fi an ça...6

Dreys já as si na la va que, nes sa épo ca, o ter mo ga ú cho es ta -
va per den do o sen ti do pe jo ra ti vo que pos su ía an te ri or men te. Em 
1852, no vo ca bu lá rio de ter mos re gi o na is de Pe re i ra Co ru ja, o
ga ú cho é o “ín dio er ran te dos cam pos”7. Pos te ri or men te, o
mes mo au tor cita a exis tên cia de tro pas de “Be len den gues que
em oca siões de guer ra se ar re ba nha vam en tre os ga ú chos e
va ga bun dos dos cam pos para ser vi rem de isca ao ini mi go nas
guer ri lhas”8.

No sé cu lo XIX, o Rio Gran de do Sul pas sou por gran des
trans for ma ções. Pou co a pou co, as es tân ci as fo ram sen do de li -
mi ta das, os cam pos cer ca dos e os ga ú chos nô ma des fo ram
sen do in cor po ra dos ao tra ba lho pas to ril como peões. São eles
tam bém que com pu se ram a ma i o ria das tro pas rio-gran den ses
que atu a ram nos con fli tos ar ma dos em que o Rio Gran de do Sul
e o Bra sil (até mes mo a guer ra do Pa ra guai) se en vol ve ram.

Assim, aos pou cos, aque les gru pos de ga ú chos fo ram de -
sa pa re cen do. No en tan to, sua in cor po ra ção como tra ba lha do -
res de es tân cia não sig ni fi cou, au to ma ti ca men te, seu fim, pois
os peões eram re cru ta dos en tre os ga ú chos nes sa épo ca, fi can -
do as sim difusos os limites entre os dois grupos.
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Foi na se gun da me ta de do sé cu lo XIX que, com base no
gru po so ci al dos ga ú chos, a fi gu ra do ga ú cho co me ça a ser
cons tru í da e exal ta da, num pro ces so que se gue até o sé cu lo XX.
Nes te sen ti do, uma con tri bu i ção im por tan te foi dada pe los li te ra -
tos lo ca is, re u ni dos numa as so ci a ção cul tu ral cri a da em 1868,
de no mi na da Part he non Li te rá rio.

É in te res san te no tar que, no iní cio, ain da ha via res tri ções a
este ter mo. Se gun do Car los Dan te de Mo ra es, um fa tor que in flu -
en ci ou na mu dan ça que o vo cá bu lo so freu foi a Gu er ra do Pa ra -
guai, dada a par ti ci pa ção e des ta que na ci o nal das tro pas rio-
gran den ses, o que te ria fe i to com que “ga ú cho” fos se vis to com
“lou vor e ad mi ra ção”9. Com efe i to, foi o es cri tor José de Alen car
(que se quer co nhe cia o Rio Gran de do Sul) o pri me i ro a es cre ver 
um ro man ce onde o ga ú cho apa re ce como he rói. Dada a im por -
tân cia de José de Alen car nes ta épo ca, é pos sí vel que sua in -
fluên cia te nha sido um dos fa to res de mu dan ça na ati tu de dos in -
te lec tu a is lo ca is fren te ao ga ú cho. Te ria sido, as sim, a va lo ri za -
ção na ci o nal externa à região o fato desencadeador de uma
nova visão dos rio-grandenses sobre o tipo local, o gaúcho.

 Nes te pe río do ve i cu lou-se, a idéia do ga ú cho como o “Mo -
nar ca”, tema que apa re cia an te ri or men te na li te ra tu ra oral, nos
cha ma dos “can tos de mo nar quia”, os qua is, se gun do Au gus to
Me yer, já exis ti am em 183510, como, por exem plo, o So ne to
Mo nar ca:

Nos meus pa gos sou moço co nhe ci do
Por mo nar ca de gran de opi nião
Te nho fama em todo este rin cão
E por Deus que sou que bra des te mi do11.

A ima gem do ga ú cho como “Mo nar ca das Co xi lhas” apa re -
ce num con to de um dos prin ci pa is in te gran tes do Pa tro non Li te -
rá rio, Apo li ná rio Por to Ale gre (sen do, in clu si ve, seu tí tu lo), como
tam bém num po e ma de Mú cio Teixeira, “Canto do Monarca”:

Se ele é rei – eu sou mo nar ca;
Se ele tem ce tro dou ra do,
Te nho re lho pra te a do
E a can cha do meu pu nhal12.

O ga ú cho era en tão can ta do por li te ra tos es ta be le ci dos na
ci da de sem ma i o res re la ções com o cam po e o uni ver so das es -
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tân ci as13 mas que, mes mo as sim, in flu en ci a ram na vi são idí li ca
do pam pa e na for ma ção da fi gu ra do ga ú cho.

De cer ta for ma, esta si tu a ção re me te às idéi as de To do rov
so bre o exo tis mo onde:

La con na is san ce est in com pa ti ble avec l’e xo tis me, mais la
mé con na is san ce est à son tour in con ci li a ble avec l’é lo ge
des au tres; or, c’est pré ci sé ment ce que l’e xo tis me vou dra it
etre, un élo ge dans la mé con na is san ce. Tel est son pa ra do -
xe cons ti tu tif14.

Nes te caso, um “exó ti co” mu i to pró xi mo ge o gra fi ca men te,
po rém mu i to dis tan te socialmente.

Mas se o ga ú cho era can ta do como “mo nar ca” pe los li te ra -
tos lo ca is, no iní cio do sé cu lo XX, o ter mo ga ú cho ain da não era,
ge ne ra li za da men te, uti li za do como si nô ni mo de sul-rio-gran den -
se, em bo ra Ce zim bra Jac ques em 1912 as si na le que “hoje de -
no mi na-se ga ú cho ao pla ti no e ao rio-gran den se em ge ral”15. É
no de cor rer do sé cu lo XX que, aos pou cos, o uso como um gen tí -
li co se es ta be le ce para toda a po pu la ção do Rio Gran de do
Sul16.

Nes te pro ces so de cons tru ção de uma iden ti da de re gi o nal,
no Rio Gran de do Sul ocor reu uma du pla ne ces si da de: afir -
mar-se en quan to ga ú cho (di fe ren ci an do-se dos ha bi tan tes de
ou tros Esta dos do Bra sil) e en quan to bra si le i ro (di fe ren ci an -
do-se dos ga ú chos uru gua i os e ar gen ti nos – os pla ti nos), e, as -
sim, afir mar-se como gaú cho bra si le i ro.

 Aqui nos li mi ta re mos a tra tar do mo vi men to Tra di ci o na lis ta
que exis te no sul do Bra sil e as sim tra ta-se, em prin cí pio, de um
fe nô me no re gi o nal. Ba si ca men te, re fe re-se ao Esta do do Rio
Gran de do Sul, a re gião bra si le i ra do ga ú cho, onde Tra di ci o na -
lis mo e seu con gê ne re, o Ga u chis mo, nas ce ram e pos su em for -
ça con si de rá vel. No en tan to, nas úl ti mas dé ca das, o Mo vi men to
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ul tra pas sou as fron te i ras es ta du a is em fun ção das le vas co lo ni -
za do ras de rio-gran den ses, que se di ri gi ram aos ou tros Esta dos
da Fe de ra ção e que di fun di ram o Ga u chis mo pelo Bra sil afo ra
atra in do par ti ci pan tes que não pos su em ori gem nem re la ções di -
re tas com o Rio Gran de do Sul. Re cen te men te (fi nal do sé cu lo XX,
pos si vel men te fi nal dos anos 1980), foi cri a da a Con fe de ra ção
Bra si le i ra de Tra di ções Ga ú chas e, mais re cen te men te ain da, a
Con fe de ra ção Inter na ci o nal de Tra di ções Ga ú chas.

O cul to às tra di ções re a li za do pelo Tra di ci o na lis mo no Rio
Gran de do Sul é es tru tu ra do e or ga ni za do por uma es pé cie de
Fe de ra ção, o Mo vi men to Tra di ci o na lis ta Ga ú cho (MTG), o qual
se es tru tu ra em as so ci a ções tais como os cha ma dos Cen tros de
Tra di ções Ga ú chas (CTGs), os Pi que tes (ou Pi que tes de la ça do -
res) e ain da ou tras com de no mi na ções di ver sas, po rém com as
mes mas ca rac te rís ti cas e ob je ti vos.

O cul to a que se pro põe o Tra di ci o na lis mo se efe tua, fun da -
men tal men te, atra vés da re cri a ção de um de ter mi na do modo de
vida as so ci a do aos ga ú chos – o que im pli ca em re cri ar a vida
das es tân ci as e o pas sa do lo cal. De uma ma ne i ra ge ral, pode-se
di zer que o eixo em tor no do qual o mo vi men to se cons trói é um
es pa ço – tem po ide a li za do a par tir de ele men tos per ten cen tes
ao ima gi ná rio lo cal re cri a do se gun do cri té ri os con tem po râ ne os
–, o que le va ria a uma atu a li za ção do pas sa do. É este o cam po
no qual o mo vi men to atua num pro ces so de cons tru ção e afir -
ma ção iden ti tá ria que aca ba por cri ar uma Cul tu ra Tra di ci o na lis -
ta, di fe ren te da Cul tu ra Tra di ci o nal porém com a qual mantêm
relações.

Embo ra as re pre sen ta ções as so ci a das ao ga ú cho ge ra das
pelo Tra di ci o na lis mo te nham se es ta be le ci do como “ofi ci a is”, ou 
seja, fo ram ado ta das pe los po de res pú bli cos, no Rio Gran de do
Sul, o pro ces so que lida com “o que é” e “como é” o ga ú cho ex -
tra po la os li mi tes do MTG. Com o tem po, sur giu aqui lo que é cha -
ma do de Ga u chis mo, um ter mo mu i to ge né ri co que in di ca “tudo
o que se re fe re ao ga ú cho” e não, ne ces sa ri a men te, só o que é
li ga do ao Tra di ci o na lis mo. De fato, há uma sé rie de con tes ta -
ções ao mo de lo e à prá ti ca do MTG sen do que as di ver gên ci as
são tan to ex ter nas quan to in ter nas, o que ex pres sa uma luta por
es ta be le cer quem tem po der para fa lar so bre o ga ú cho.

O Ga u chis mo é algo di fu so, con ten do tam bém aque les que 
se auto-in ti tu lam de “na ti vis tas”, que não ace i tam o Tra di ci o na -
lis mo e ten tam man ter uma in de pen dên cia em re la ção a este.
Den tro do Ga u chis mo há, por tan to, não ape nas o Tra di ci o na lis -
mo de uma ma ne i ra ge ral, como o MTG, sua par te or ga ni za da e a 
que con se gue im por sua pers pec ti va em re la ção ao ga ú cho e às
tra di ções como le gí ti mas e “ofi ci a is”, bem como to das as ma ni -
fes ta ções, es tru tu ra das ou não, que ope ram com um pro ces so
iden ti tá rio re la ci o na do ao Rio Gran de do Sul e ao gaúcho.
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Em pri me i ro lu gar ca be ria si tu ar, em gran des li nhas, de
qual ga ú cho se está aqui fa lan do, dado que sob esta de no mi na -
ção po de mos es tar nos re fe rin do tan to a to dos os sul rio-gran -
den ses (um gentí li co) como tam bém ao ho mem das es tân ci as,
li ga do às ati vi da des pas to ris (de on tem e de hoje). Do mes mo
modo, é pos sí vel pen sar em uma fi gu ra em ble má ti ca, cons tru í -
da a par tir do ho mem do cam po e que aca ba im pli can do em to -
dos os nas ci dos no Esta do. Em ou tras pa la vras, é cri a da, a par -
tir de uma sé rie de re pre sen ta ções li ga das ao ho mem do cam -
po (que ser ve como re fe ren ci al bá si co), as qua is fa zem par te
do ima gi ná rio lo cal (o cons ti tu em e o ali men tam), uma fi gu ra
que ser ve como mo de lo, im pli can do no co nhe ci men to e re -
conheci men to de to dos os ga ú chos. E é as sim que o ga ú cho
pas sa a ser o Ga ú cho.

Esta é uma das ques tões bá si cas quan do se lida com pro -
ces sos iden ti tá ri os, pois está pre sen te o fato de que o Ga ú cho é
con si de ra do como um “tipo so ci al”, o que leva a ques ti o nar o
uso e os pres su pos tos des ta idéia que im pli ca na ti pi fi ca ção e na
cons tru ção de es te reó ti pos re me ten do a for mas pré-con ce i tu a is
de reconhecimento e a pré-julgamentos.

Qu an do são fe i tas re fe rên ci as a um “tipo”, seja ele cha ma -
do de “ca rac te rís ti co” ou “so ci al”, está se re fe rin do a um mo de lo, 
uma ima gem cris ta li za da, fru to de um pro ces so re du tor que, ao
ge ne ra li zar de ter mi na dos atri bu tos (se jam eles ima gi ná ri os ou
não), sim pli fi cam a com ple xi da de cul tu ral do gru po ao qual este
“tipo” con cer ne, re du zin do a ex pres são iden ti tá ria des te gru po a
uma fi gu ra a quem são atri bu í das de ter mi na das ca rac te rís ti cas
vis tas como “de fi ni do ras” ou “identificadoras” deste grupo,
condensando, desse modo, as idéias relativas a ele.

Seu uso como uma re fe rên cia iden ti tá ria ser ve para afir mar
di fe ren ças que es ta be le cem dis tin ções en tre gru pos con tri bu in -
do as sim para o re co nhe ci men to do gru po ao qual este “tipo”
está re la ci o na do e em re fe rên cia ao qual ga nha sen ti do. No en -
tan to, im pli ca em ope rar e es ta be le cer for mas de re co nhe ci men -
to re la ci o na das, nas qua is fra ses tais como “o Ga ú cho é as sim
ou as sa do” (ou, con for me o caso, o ba i a no, o mi ne i ro, o nor des -
ti no, o bre tão, o si ci li a no ou qual quer ou tro na ci o nal ou in ter na -
ci o nal) re fe rem-se a uma ge ne ra li za ção de todo um gru po so ci al 
sin te ti za do numa só fi gu ra17.

Para a cons tru ção des te mo de lo (ou tipo), re cor re-se à his -
tó ria, às tra di ções, aos cos tu mes lo ca is, en fim, de ter mi na dos
ele men tos que ga nham sig ni fi ca do quan do ar ti cu la dos de ma -
ne i ra a for mar um todo di fe ren ci a do e sin gu lar, atra vés do qual
se con den sam e se ex pres sam ima gens, va lo res e idéi as so bre
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como se ri am os com po nen tes do gru po que es ta ria sen do re -
pre sen ta do nes te tipo e as sim es ta be le cer ba li zas iden ti tá ri as

Este fato lem bra uma si tu a ção des cri ta por Ma nu e la Car ne i -
ro da Cu nha18, ao tra tar da cul tu ra na diás po ra, na qual, de uma
“ba ga gem cul tu ral”, são se le ci o na dos e re ti ra dos ele men tos que 
vão ao en con tro dos in te res ses do gru po em ques tão. Assim,
não é toda a “ba ga gem” que é uti li za da: são es co lhi dos de ter mi -
na dos ele men tos cul tu ra is que são ti dos como os que po de ri am, 
da me lhor ma ne i ra, re pre sen tá-los frente aos demais, tor nan do-
se, assim, sinais diacríticos.

Pen san do nes te caso, a cons tru ção de ti pos ou fi gu ras em -
ble má ti cas re quer tam bém uma “ba ga gem” for ne ci da pela his -
tó ria, a me mó ria e as tra di ções e cos tu mes lo ca is. Po rém, nem
tudo é uti li za do, so men te aqui lo que pode aten der às ne ces si da -
des iden ti tá ri as do gru po, cons tru in do algo que seja ca paz de
efe tu ar uma iden ti fi ca ção. O caso da res se man ti za ção do Ga ú -
cho pa re ce ter algo a ver com este pro ces so: do pas sa do, re co -
lheu-se a idéia de va len tia e li ber da de, de i xan do-se de lado a
crueldade e violência inerentes a estes bandos dos primeiros
gaúchos.

Este pro ces so que es ta be le ce as ca rac te rís ti cas do gru po e 
do tipo a ele re la ci o na do de fi nin do o que está den tro e o que está 
fora, o que per ten ce e o que não per ten ce, leva a pen sar numa
si tu a ção de “pu re za e pe ri go”, tal como des cri ta por Mary Dou -
glas19, guar da das as de vi das pro por ções e di fe ren ças. Para o
Tra di ci o na lis mo, o puro, o não-con ta mi na do, o na ti vo, o ex pon -
tâ neo, se ria as sim o “ver da de i ro”. O es tran ge i ro, o ali e ní ge na, o
que so freu in fluên ci as, o que se trans for mou, se ria o “fal so” e,
por tan to, o pe ri go so. Sua atu a ção na pre ser va ção das tra di ções
seria jus ta men te ze lar pelo que con si de ra, se gun do seus cri té ri os, 
o autêntico.

O pas sa do, nes te qua dro, tor na-se uma “ga ran tia de ve ra ci -
da de” e o fa tor le gi ti ma dor de um cos tu me ou de uma ma ni fes ta -
ção cul tu ral, já que é nele que são en con tra das as tra di ções e é
ele o ma nan ci al de onde são bus ca dos os ele men tos que vão
ser os tra ços ou mar ca do res de uma dada iden ti da de. O cri té rio
“an ti güi da de” é con fun di do as sim com “au ten ti ci da de”, ou seja,
quanto mais remoto mais legítimo se torna.

 Au tên ti co, numa dada con cep ção, se opõe à có pia, ao fal -
so, o que, no caso em apre ci a ção, se re fle te numa bus ca pelo
“au tên ti co ga ú cho” por ta dor das “au tên ti cas tra di ções ga ú -
chas”, o que im pli ca em se fa lar no “ver da de i ro ga ú cho”. No en -
tan to, nu me ro sos são os au to res que mos tra ram como esta au -
ten ti ci da de é cons tru í da, as sim como as tra di ções nas qua is ela
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se ba se ia20. Po rém, den tro da óti ca es sen ci a lis ta ope ra da pelo
Tra di ci o na lis mo e o Ga u chis mo, a “iden ti da de ga ú cha” é na tu ra -
li za da. Assim, a par tir des ta idéia, exis ti ria uma es sên cia no “ser
ga ú cho” que o de fi ni ria como tal e esta as sim cha ma da “es sên -
cia” se ria tra du zi da e sin te ti za da e ex pres sa da pela fi gu ra em ble -
má ti ca do Gaúcho.

No que se re fe re ao dis cur so, den tro des ta pers pec ti va es -
sen ci a lis ta, “o Ga ú cho” tor na-se uma fi gu ra que, em bo ra sem
exis tên cia con cre ta, pos sui uma per so na li da de, uma vida, tor -
nan do-se, des se modo, um re fe ren ci al ao qual o gru po se vol ta e 
uti li za para se definir perante os outros.

Como o pas sa do é le gi ti ma dor, são as tra di ções as evo ca -
das para es ta be le cer um elo en tre os ho mens do pas sa do e os
do pre sen te. Mas o que se en ten de por tra di ção me re ce uma
apre ci a ção.

Ge ral men te, a tra di ção é pen sa da como algo que é re ce bi -
do do pas sa do e man tém uma per ma nên cia no pre sen te, con -
ser van do-se de for ma a man ter uma con fi gu ra ção idên ti ca ao
mo de lo ori gi nal21. Esta no ção per ten ce ao sen so co mum mas
tam bém é uti li za da por mu i tos dos que tra ba lham com tra di ção e 
fol clo re. No en tan to, esta no ção é cri ti ca da no sen ti do de que as
ma ni fes ta ções di tas “tra di ci o na is” tam bém têm uma his tó ria que
in clui mu dan ças e va ri a ções e que, se elas se man têm no pre -
sen te, não é da mes ma for ma que exis ti am no pas sa do e, por -
tan to, é outro o seu significado.

A idéia de tra di ção como so bre vi vên cia, como algo cris ta li -
za do no tem po e no es pa ço, faz com que se per ca jus ta men te a
di nâ mi ca e o sen ti do de de ter mi na da ma ni fes ta ção cul tu ral.
Lévi-Stra uss, fa lan do so bre os rituais de Na tal, as sim coloca:

As ex pli ca ções por so bre vi vên cia são sem pre in com ple tas; 
por que os cos tu mes não de sa pa re cem nem so bre vi vem
sem ra zão. Qu an do eles sub sis tem, a ca u sa se en con tra
me nos numa vis co si da de his tó ri ca do que na per ma nên cia
de uma fun ção que a aná li se do pre sen te deve per mi tir a
des ven dar22.

Fun da men tal, nes te tre cho, é a idéia do pre sen te como a re -
fe rên cia que faz com que tal cos tu me exis ta, não por que te nha es -
ca pa do do de sa pa re ci men to, um re sí duo ana crô ni co do pas sa do
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que se man tém por sua “bi zar ri ce”, mas por que exis te hoje por
pos su ir um de ter mi na do sig ni fi ca do para os ho mens do pre sente.

J. Pou il lon, ou tro au tor que tra ba lha a no ção de tra di ção,
diz que “não se tra ta de co lo car o pre sen te so bre o pas sa do mas 
de en con trar nes te o es bo ço de so lu ções que nós acre di ta mos
jus tas hoje não por que elas fo ram pen sa das on tem mas por que
nós as pen sa mos ago ra”23.

 Co men tan do esta afir ma ção, G. Len clud con clui que a tra -
di ção “não é (ou não é ne ces sa ri a men te) aqui lo que sem pre foi,
ela é aqui lo que nós a fa ze mos ser”. Pro cu ran do de fi nir tra di ção,
Len clud a per ce be não como um pro du to do pas sa do re ce bi do
pas si va men te pelo pre sen te, mas como um “pon to de vis ta”,
uma in ter pre ta ção des te pas sa do24.

Des ta for ma, para di ver sos au to res, a tra di ção é vis ta atra -
vés do ca mi nho in ver so, isto é, ela ad qui re sig ni fi ca do hoje para
os ho mens do pre sen te ou, como diz Orte ga y Gas set, “a tra di -
ção é uma co la bo ra ção que nós pe di mos ao nos so pas sa do
para re sol ver nos sos pro ble mas atu a is”25.

Assim, a pers pec ti va, atra vés da qual as tra di ções ge ral -
men te são vis tas, é al te ra da, pas san do o seu re fe ren ci al do pas -
sa do para o pre sen te. Isto nos traz de vol ta à ques tão ini ci al acer -
ca da cul tu ra tra di ci o nal e tra di ci o na lis ta e, para tal, é ne ces sá rio
per cor rer um pou co a his tó ria e as idéi as do Ga u chis mo em ge -
ral e do Tra di ci o na lis mo em par ti cu lar.

Um po si ti vis ta fun da o Tra di ci o na lis mo no Rio Gran de do Sul

A pri me i ra as so ci a ção cri a da no sen ti do de pro mo ver a pre -
ser va ção das tra di ções ga ú chas sur giu ain da no sé cu lo XIX no
Uru guai, a “So ci e dad Cri ol la”, cri a da pelo po e ta e re i tor da Uni -
ver si dad de la Re pú bli ca, Dr. Eli as Re gu les, numa ação que, no
di zer do pes qui sa dor Fer nan do Assun çao:

[...] no sólo asu mió la de fen sa me mo ri o sa del ga u cho que
de sa pa re cía del ho ri zon te real de la pa tria, sino que in ten tó
una su er te de “res sur rec cíon ma te ri al” del ga u cha je, con la
fun da ción de la “So ci e dad Cri ol la”, que hoy os ten ta or gul lo -
sa su nom bre, la que se con ver tió en san tu a rio y pon tu al
cen tro de re u nión de sus ro mán ti cos evo ca do res”26.

No Bra sil, a pri me i ra as so ci a ção tra di ci o na lis ta do Rio Gran -
de do Sul – o Grê mio Ga ú cho – sur giu em 1898, ten do como ins -
pi ra dor e men tor o ma jor João Ce zim bra Jac ques. Ce zim bra
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Jac ques, como fi cou co nhe ci do, nas ceu e cri ou-se em San ta
Ma ria, in te ri or do Rio Gran de do Sul, numa fa mí lia de fun ci o ná -
ri os e de mi li ta res, pes so as com uma cer ta ins tru ção, a qual, ain -
da que não fos se mu i to sig ni fi ca ti va, era um di fe ren ci al fren te ao
meio rús ti co, onde im pe ra va o anal fa be tis mo, do Rio Gran de do
Sul da que la épo ca.

Não há in for ma ções que le vem a crer que a fa mí lia te nha
sido es tan ci e i ra, o que te ria dado a Ce zim bra Jac ques um con ví -
vio es tre i to com o cam po e os ga ú chos. Po rém, em bo ra fos sem
ci ta di nos, San ta Ma ria da Boca do Mon te, nes ta épo ca, era uma
pe que na po vo a ção com gran des li ga ções com o meio ru ral e
com as es tân ci as o que te ria, pos si vel men te, pro pi ci a do a Ce -
zim bra Jac ques uma con vi vên cia com os ga ú chos e peões du -
ran te a in fân cia e a ju ven tu de, fa zen do com que viesse a fa mi li a -
ri zar-se com seu modo de vida muito cedo.

Ce zim bra Jac ques en trou para o exér ci to em ple na Gu er ra
do Pa ra guai. Ter mi na da a Gu er ra, per ma ne ceu no exér ci to
como mi li tar pro fis si o nal, fa zen do car re i ra nos Cur sos e Esco las
mi li ta res e che gan do ao pos to de ma jor. Sua ati vi da de no exér ci -
to fez com que co nhe ces se gran de par te do ter ri tó rio rio-gran -
den se, tan to ge o gra fi ca men te quan to ao que se re fe re a sua po -
pu la ção, em par ti cu lar aos gru pos in dí ge nas, pois fa la va o idi o -
ma gua ra ni e man te ve vá ri os con ta tos com os mes mos. Des tas
ex pe riên ci as e ob ser va ções, sur gi ram cer ca de sete ou oito li -
vros sen do o pri me i ro Ensa io so bre os cos tu mes do Rio Gran de
do Sul, publicado pela primeira vez em 1883.

Em sua obra, é pos sí vel ob ser var-se a for te in fluên cia de
Au gus to Com te, prin ci pal men te nas con cep ções po si ti vis tas so -
bre a fa mí lia, a hi e rar quia so ci al e, prin ci pal men te, no que con -
cer ne este trabalho, tradição.

 Mas cabe lem brar que mes mo sen do um adep to de Com -
te, o po si ti vis mo de Ce zim bra Jac ques fa zia par te da que le po si ti -
vis mo à la ga ú cha, isto é, uma ver são par ti cu lar do com tis mo
que exis tiu no Rio Gran de do Sul, pelo qual era apro ve i ta do o
que in te res sa va à eli te no po der e es que ci do (ou omi ti do) o que
não aten dia aos seus in te res ses. Este po si ti vis mo “rio-gran den -
se”, ou seja, re in ter pre ta do às con di ções lo ca is, pos sui uma
gran de for ça po lí ti ca e in flu en ci ou, mes mo que de ma ne i ra di fu -
sa e con fu sa, vá ri os as pec tos da vida in te lec tu al da re gião (en tre
eles a his to ri o gra fia lo cal, o Tra di ci o na lis mo e as con cep ções re -
la ti vas à fi gu ra do ga ú cho). Se gun do Nel son Bo e i ra, es pe ci al -
men te após a mor te do prin ci pal lí der re pu bli ca no lo cal, Ju lio de
Cas ti lhos, pas sou-se a “su bli nhar, de pre fe rên cia, as vir tu des
mo ra li za do ras do com tis mo. Pro cu ra-se en tão apro xi mar as fór -
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mu las po si ti vis tas das ‘vir tu des na tu ra is do ga ú cho”27. As idéias
e a prática de Cezimbra Jacques ilustram bem esta situação.

A jus ti fi ca ti va para a cri a ção do Grê mio Ga ú cho mos tra al -
guns dos prin ci pa is tra ços e con cep ções que ba li za ram o Tra di -
ci o na lis mo de ou tro ra e que ain da hoje são en con tra dos, de uma 
ou tra for ma, no Tra di ci o na lis mo atu al. As ra zões para a cri a ção
do Grê mio si tu a vam-se, se gun do Ce zim bra Jac ques, nas ca rac -
te rís ti cas de sua épo ca, a qual ele des cre via como sen do de “in -
di fe ren tis mo e de ca dên cia”, quan do as “tra di ções ca íam no es -
que ci men to” e de “des pre zo ao nos so pas sa do”, o que le va ria à
ne ces si da de de “man ter vi vas as tra di ções”, que são o elo de
liga ção com este pas sa do, re la ci o nan do tra di ção com atu a li dade
e cotidiano:

Pen sa mos que esta pa trió ti ca agre mi a ção, como as so ci e -
da des con gê ne res, não é des ti na da a in tro du zir nem man -
ter na vida co mum da so ci e da de mo der na usos e cos tu mes 
que es tão abo li dos pela nos sa evo lu ção na tu ral e que a
épo ca na qual vi ve mos não com por ta mais e nem é tam -
pou co ela uma as so ci a ção, ten do por fim tra zer para ob je to
de suas prá ti cas jo gos e ele men tos re cre a ti vos do tem po
cor ren te e im por ta dos do es tran ge i ro. Nem uma nem ou tra
co i sa. Mas é ela, sim, uma as so ci a ção des ti na da a man ter o 
cu nho do nos so glo ri o so Esta do e con se qüen te men te as
nos sas gran di o sas tra di ções in te gral men te por meio de co -
me mo ra ções re gu la res, dos acon te ci men tos que tor na ram
o sul-rio-gran den se um povo cé le bre di an te não só da nos -
sa na ci o na li da de como do es tran ge i ro, por meio de so le ni -
da des ou fes tas que não ex clu em os usos e cos tu mes, os
jo gos e di ver sões do tem po pre sen te, po rém, fi gu ran do ne -
las, tan to quan to pos sí vel, os bons usos e cos tu mes, os jo -
gos e di ver sões do pas sa do; por meio de so le ni da des que
não só re lem brem e elo gi em o acon te ci men to no tá vel a co -
me mo rar, pelo ver bo ou pelo dis cur so, como por meio da
re pre sen ta ção de atos, tais como can ções po pu la res, dan -
ças, exer cí ci os e mais prá ti cas dig nas, em que os exe cu ta -
do res se apre sen tem com o tra je e uten sí li os por tá te is, tais
como os de usos ga u ches cos28.

Cer tos ele men tos per mi tem vis lum brar o re fe ren ci al uti li za -
do pelo au tor, tal como a idéia de evo lu ção. Ce zim bra Jac ques,
re fe re-se cons tan te men te ao “pro gres so”, mas a um pro gres so
que não rom pa com o pas sa do, pon to no qual en tra a atu a ção
do Grê mio. É a idéia po si ti vis ta de pro gres so e evo lu ção con ju -
ga da com con ser va ção (da qual faz par te tam bém “or dem e pro -
gres so”) que nor te ia a cri a ção do Grê mio Ga ú cho.
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So bre a atu a ção da as so ci a ção, Ce zim bra Jac ques pro põe
algo que vai ser ca rac te rís ti co da atu a ção do mo der no Tra di ci o -
na lis mo Ga ú cho, ou seja, mais do que for mar um “mu seu com
pe ças an ti gas”, a as so ci a ção de ve ria man ter a vi vên cia de de ter -
mi na dos cos tu mes, como as dan ças e as mú si cas ga u ches cas,
os “exercícios de cavalhada” bem como outros mais.

Cul ti ve mos, den tro dos li mi tes de nos sa sede so ci al tudo
quan to toca às hon ro sas e glo ri o sas tra di ções dos nos sos
ma i o res, não nos li mi tan do a guar dar no mu seu da mes ma
sede, no qual tudo é mor to, ar ti go de usos do pas sa do. De -
mos vida a tudo quan to é ale gre, no bre e gran di o so, per ten -
cen te aos nos sos ma i o res, a tudo quan to mos trar pos sa os
seus bons ca rac te res29.

No tex to de Ce zim bra Jac ques, há uma in sis tên cia em não
co lo car em con tra di ção o que ele cha ma de “usos do tem po pre -
sen te” e as tra di ções que pre ten de man ter as qua is de ve ri am es -
tar li mi ta das a fes tas e mo men tos es pe ci a is, cir cuns cre ven do as -
sim os lu ga res e as oca siões onde as tra di ções se ri am evo ca -
das, para não co li dir com a idéia de “pro gres so”, como no exem -
plo que se gue:

Po rém, es tes atos se rão re a li za dos so men te em fes tas tra di -
ci o na is e nun ca na vida co mum da atu a li da de, con for me al -
guém, pelo me nos, de no te pen sar in ge nu a men te que os
pre ten da mos in tro du zir30.

Des ta for ma, Ce zim bra Jac ques é cla ro: o Tra di ci o na lis mo
é li mi ta do às en ti da des tra di ci o na lis tas e em mo men tos es pe ci a is.
Tra zer de vol ta na vida co ti di a na era, para ele, algo con trá rio à
idéia de pro gres so, tão cara ao po si ti vis mo. Des ta for ma, a par tir
do com tis mo, as idéi as so bre o pro gres so e o con ser va do ris mo
eram ar ti cu la das, adap ta das e mol da das para ga ran tir uma de -
ter mi na da or dem e ma ni fes ta vam-se tam bém nos pri me i ros pas -
sos do Tra di ci o na lis mo Gaúcho.

Nos es cri tos de Ce zim bra Jac ques, já es tão pre sen tes al -
guns ele men tos que vão mar car o Tra di ci o na lis mo e o Ga u chis -
mo em ge ral até hoje: a evo ca ção ao pas sa do, mas uma evo ca -
ção que não é fe i ta ape nas pelo dis cur so, mas, prin ci pal men te,
atra vés de uma “per so ni fi ca ção”, qua se uma en car na ção da fi -
gu ra do ga ú cho. Uma evo ca ção que faz com que o pas sa do seja 
trans por ta do ao pre sen te sen do as sim man ti do atra vés da re -
cons ti tu i ção/re cons tru ção (vi vi da e/ou en ce na da) de prá ti cas
an ti gas. Con tu do, este trans por te não pode ser fe i to de qual quer 
for ma: ao re vi vê-lo, re vi ve-se nas con di ções de hoje, obe de cen -
do a ne ces si da des atu a is, em que o pas sa do é cha ma do para
cum prir al gum pa pel na vida dos ho mens do pre sen te.
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Com o tem po e a mor te de Ce zim bra Jac ques, o Grê mio
Ga ú cho vai mu dar de rumo e de i xar de lado o Tra di ci o na lis mo.
Ou tras en ti da des sur gi ram em Pe lo tas e Ijuí. Po rém, ain da não
ha via um mo vi men to que mo bi li zas se e se ex pan dis se, o que vai
ocor rer em 1948, com a cri a ção do mo der no Tra di ci o na lis mo,
mar ca do pela fun da ção do pri me i ro CTG, o “35 Cen tro de Tra di -
ções Ga ú chas”, por um grupo de jovens do interior do Estado
morando na capital.

A nova fase e a cri a ção da Cul tu ra Tra di ci o na lis ta

Hoje, pode-se di zer que exis te uma ten dên cia no sen ti do de 
atri bu ir às tra di ções in ven ta das re cen te men te, como as que o
Tra di ci o na lis mo e o Ga u chis mo tra ba lham, a uma an ti güi da de.
Pode-se mes mo di zer que toda uma sé rie de re pre sen ta ções
que to cam a fi gu ra do ga ú cho trans mi ti das pela mí dia, pelo dis -
cur so ofi ci al e pela es co la são, em gran de par te, jus ta men te
aque las cri a das pela cul tu ra tra di ci o na lis ta e que den tro dela ad -
qui rem sen ti do. No en tan to, são ado ta das como “ofi ci a is” e ti das 
como “tra di ci o na is”. Mas para isso, deve-se ver o que é e como
se construiu esta situação.

 A as sim cha ma da “cul tu ra tra di ci o na lis ta” foi de fi ni da por
um dos fun da do res do Tra di ci o na lis mo Ga ú cho des ta nova fase, 
Bar bo sa Les sa:

O âma go da ques tão era o se guin te: com base na cul tu ra
tra di ci o nal – que res pe i ta ría mos em to dos aque les ele men -
tos que pu des sem ser man ti dos em Por to Ale gre e alhu res – 
te ría mos de cri ar uma cul tu ra tra di ci o na lis ta, adap tá vel às
mais di ver sas si tu a ções de tem po e es pa ço31.

Po de mos ob ser var que a pre ten são de seus fun da do res
era cons tru ir algo novo, um cul to às tra di ções ba se a do na cul tu -
ra tra di ci o nal e que im pli cou na cri a ção da cul tu ra tra di ci o na lis ta
– fru to des te cul to e atra vés da qual o cul to se re a li za –, pas sí vel
de ser utilizada em qualquer circunstância.

Barbo sa Les sa, des cre ven do o iní cio do Tra di ci o na lis mo
em sua nova e mais im por tan te fase32, tra ça um qua dro no qual
um gru po de jo vens, em sua ma i o ria es tu dan tes com me nos de
20 anos, em 1948, na ca pi tal do Rio Gran de do Sul, Por to Ale -
gre, cria o pri me i ro Cen tro de Tra di ções Ga ú chas, es to pim para 
o que vi ria a ser o Mo vi men to Tra di ci o na lis ta Ga ú cho e ins ti tui
for mal men te o cul to às tra di ções. Tra ta-se do “35 – Cen tro de
Tra di ções Ga ú chas”, mo de lo para as de ma is as so ci a ções tra -
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dici o na lis tas que fo ram sen do fun da das, co nhe ci das em ge ral
pela si gla de CTG.

Em sua ma i o ria, es tes jo vens eram pro ve ni en tes de ci da des 
do in te ri or, ten do vin do mo rar em Por to Ale gre em fun ção de es -
tu do. Po der-se-ia cha má-los de “jo vens pro vin ci a nos”, não pro -
ve ni en tes do cam po, mas sim de pe que nas ci da des. Por tan to,
não se tra ta va de um gru po de rús ti cos re cém-vin dos do cam po
sem sa be rem como se com por tar na ci da de, guas cas, para uti li -
zar o lin gua jar lo cal. No en tan to, a ca pi tal lhes im pac ta va, os atin -
gia de uma cer ta for ma, es pe ci al men te no que se re fe re à mo -
der ni da de e aos pro du tos estrangeiros ali encontrados, como
coloca Barbosa Lessa ao lembrar aquela época:

Por to Ale gre nos fas ci na va com seus anún ci os lu mi no sos a
gás néon, Holl ywo od nos es ton te a va com a tec no lo ri da be -
le za de Gene Ti er ney e as aven tu ras de Tyro ne Po wer, as lo -
jas de dis cos pu nham em nos sos ou vi dos as ir re sis tí ve is
har mo ni as de Harry Ja mes e Tom mie Dor sey mas, no fun -
do, pre fe ría mos a se gu ran ça que so men te nos so “pago”
sa bia pro por ci o nar, na so li da ri e da de dos ami gos, na ale -
gria de en ci lhar o “pin go” e no sin ge lo con ví vio das ro das
de gal pão33.

Este de po i men to mos tra o im pac to da in fluên cia cul tu ral
nor te-ame ri ca na na Por to Ale gre do pós-guer ra. Embo ra Por to
Ale gre con ti nu as se, em mu i tos as pec tos, sen do uma ca pi tal
“pro vin ci a na”, na per cep ção do au tor, vin do do in te ri or do Esta -
do, ela re pre sen ta va um rom pi men to com a vida que co nhe cia,
com o que lhe for ne cia re fe ren ci a is, o que lhe dava se gu ran ça.

É in te res san te no tar que a cha ma da para a pri me i ra re u nião 
do gru po é di ri gi da es pe ci fi ca men te aos in te ri o ra nos, assim
descritos:

Aqui tra ze mos um con vi te aos ga ú chos que, em bo ra re si -
din do na ca pi tal e ten do há bi tos ci ta di nos (sic), guar dam
ain da nas ve i as o san gue for te da ter ra rio-gran den se. É so -
bre a fun da ção de um clu be tra di ci o na lis ta. Terá por fi na li -
da de re u nir no mes mo ro de io os gua pos das mu i tas que -
rên ci as do Rio Gran de, mas ago ra re si din do em Por to Ale -
gre. No pri me i ro sá ba do de no vem bro re a li za re mos uma
reunião pre pa ra tó ria das ati vi da des, para que to dos se jam
ori en ta dos, e as sim en trem na can cha, em mar ço, de re lho
em pé, pron tos para a vi tó ria. Viva o Rio Gran de do Sul34.

Apa re ce as sim, des de seu iní cio, uma dis tin ção en tre ca pi -
tal/in te ri or – cam po/ci da de. A ci da de (ca pi tal) como es pa ço da
mo der ni da de, da trans for ma ção e o cam po (o in te ri or) como es -
pa ço da tra di ção, que es ta va sen do des pre za da em fun ção de
uma nova si tu a ção so ci al e da in cor po ra ção de no vos va lo res,
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prin ci pal men te aque les vin dos dos Esta dos Uni dos. A uti li za ção
da lin gua gem re gi o nal re a fir ma o sen ti do da nota, re for çan do
uma iden ti fi ca ção com os ga ú chos do cam po, pre su mi vel men te
por ta do res deste linguajar e reagindo contra a incorporação do
vocabulário norte-americano.

E é em fun ção des tas idéi as que es tes jo vens co me ça ram a
se re u nir aos sá ba dos à tar de, nos fun dos da casa de um de les,
cri an do, as sim, um es pa ço de so ci a bi li da de, re fe ren ci a do no
que co nhe ci am no meio rural, em especial no galpão.

O gal pão, esta edi fi ca ção rús ti ca que exis te nas fa zen das
rio-gran den ses, lo cal onde a pe o na da (os tra ba lha do res da es -
tân cia e, de vi do a isso, um gru po mas cu li no) se re ú ne após o tra -
ba lho, era e é vis to como um lu gar de sos se go, cal ma, acon che -
go e o lu gar pri vi le gi a do de so ci a bi li da de da po pu la ção mas cu li na
das es tân ci as.

O que aque les jo vens pro cu ra vam era, as sim, re cri ar em
Por to Ale gre o am bi en te do gal pão tal como o ti nham na me mó -
ria, ou seja, um lo cal de re u nião onde, ao re dor de um fogo-de-
chão, to man do mate, po di am con ver sar, con tar “ca u sos”35, de -
cla mar po e si as, en fim, um am bi en te de des can so e de tro cas so -
ci a is. O gal pão é, no ima gi ná rio lo cal, um es pa ço pri vi le gi a do
para este in ten to, pois é jus ta men te o lo cal opos to ao tra ba lho, de -
di ca do ape nas ao des can so e ao la zer. Estes ga ú chos pre ten di -
am, re cri an do na ci da de um ele men to pró prio do cam po, as su mi -
rem-se en quan to Ga ú chos. Não ha via uma pre ten são à pes qui sa
ou ao es tu do, mas à vi vên cia, no que Bar bo sa Les sa é cla ro:

[...].não pre ten día mos es cre ver so bre o ga ú cho ou es cre -
ver so bre o gal pão: des de o pri me i ro mo men to en car na -
mos em nós mes mos a fi gu ra do ga ú cho, ves tin do e fa lan do 
à moda gal po ne i ra, e nos sen tía mos do nos do mun do
quan do nos re u nía mos, sá ba dos à tar de em nos so fogo-
de-chão (gri fa do no ori gi nal)36.

Mo vi men to ur ba no, o Tra di ci o na lis mo Ga ú cho nas ceu e im -
plan tou-se nas ci da des, po rém re cri an do um mo de lo ru ral.
Expan din do-se como Ga u chis mo, indo além dos li mi tes do MTG, 
ex pri me-se por um gran de nú me ro de prá ti cas e ma ni fes ta ções
cul tu ra is, nas qua is a fi gu ra do ga ú cho é vi ven ci a da ou seja, os
par ti ci pan tes per so ni fi cam, qua se que “en car nam” uma fi gu ra (o 
ga ú cho), um tem po (o pas sa do) e um es pa ço (o pam pa) ima gi -
ná ri os. Os par ti ci pan tes pro cu ram re cons ti tu ir de ter mi na dos
usos e cos tu mes di tos “tra di ci o na is” e as sim, “vi ver o ga ú cho” –
vive-se um ou tro e vive-se em um ou tro.

Des ta vi vên cia, tra ba lha-se com o ima gi ná rio (in clu in do a
fan ta sia), do qual ad vém gran de par te da for ça do mo vi men to
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(cada um pode vi ver o seu ga ú cho, tal como o ima gi na). Assim,
seja a quem for, o Ga u chis mo ofe re ce uma pos si bi li da de de vi -
ven ci ar uma fi gu ra al ta men te pres ti gi a da e for ne ce um pa tri mô -
nio cul tu ral e o ins cre ve numa his tó ria co le ti va, mo bi li zan do, as -
sim, ex pec ta ti vas e sen ti men tos, den tre os qua is o de per ten cer
a um grupo.

Des ta for ma, o Ga u chis mo ope ra a par tir de uma vi são do
pas sa do ru ral, o que im pli ca na cri a ção e na re cri a ção de ma ni -
fes ta ções as so ci a das à fi gu ra do ga ú cho e é des ta atu a li za ção
do pas sa do que emer ge a Cul tu ra Tra di ci o na lis ta, como mos tra
Bar bo sa Les sa:

Qu an do al gum ele men to fal tas se para a nos sa ação, nós te -
ría mos de su prir a la cu na de um je i to ou de ou tro. Assim,
por exem plo, qual o ad je ti vo que da ría mos a nós mes mos
quan do es ti vés se mos ves ti dos à ga ú cha? Alguém su ge riu
“ape ra do”. Mas “ape ro” é ar re i a men to, é rou pa de ca va lo, o 
ter mo não fi ca va bem. Então, na ata de 8 de maio de 1948 o
se cre tá rio Antô nio Cân di do se lem brou que pil cha é di nhe i -
ro ou o ob je to de uso pes so al que pos sa ter um va lor pe cu -
niá rio. “Va mos ofe re cer ao pa trão de hon ra, Pa i xão, um
chur ras co, ao qual a in di a da de ve rá vir toda pil cha da.” E
esse in ven to co lou37.

O “in ven to”, ou seja o pre en cher das la cu nas e a cri a ção de
algo novo com os ele men tos an ti gos, dan do-lhes no vos sig ni fi -
ca dos é re a li za do a par tir da me mó ria, fa zen do ana lo gi as. O
exem plo aci ma é sig ni fi ca ti vo: pil chas como algo de va lor era tra -
di ci o nal; pil chas como ves tuá rio é tra di ci o na lis ta.

Aos pou cos, foi-se cons ti tu in do uma “cul tu ra” e um vo ca -
bu lá rio pró prio, par ti cu lar ao mo vi men to, dan do no vos sen ti dos
às pa la vras tra di ci o na is. Ou tro exem plo é o da pren da, a mu lher
tra di ci o na lis ta. Pri me i ra men te cons ti tu í do ex clu si va men te por
ho mens (pois pre ten di am re cri ar o gal pão, que é um es pa ço
mas cu li no), aos pou cos, as mu lhe res co me ça ram a par ti ci par do 
mo vi men to, em es pe ci al quan do este pas sou a realizar bailes ou 
apresentar danças folclóricas em eventos especiais.

Caso se pro cu re bus car um res pal do na his tó ria como ga -
ran tia de au ten ti ci da de, tal como é fe i to no ga u chis mo em ge ral,
a com pa nhe i ra dos ga ú chos dos pri me i ros tem pos de ocu pa ção 
e po vo a men to do ter ri tó rio, aque les in di ví du os “sem lei, sem fé,
sem rei”, era a “chi na”. Po rém, como este ter mo é usa do no Rio
Gran de do Sul para de sig nar a pros ti tu ta da cam pa nha, ele foi
logo des car ta do pois as mu lhe res que par ti ci pa vam eram as ir -
mãs, no i vas e na mo ra das dos ra pa zes que o fun da ram.

Pren da, en tão, foi o ter mo es co lhi do. Embo ra não fos se uti -
li za do na lin gua gem cor ren te (ao que se sa i ba), era usa do como
si nô ni mo de mu lher numa das pou cas can ções fol cló ri cas que
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res ta vam na me mó ria, “Pren da mi nha” (“Vou me em bo ra, vou
me em bo ra, pren da mi nha. Te nho mu i to o que fa zer [...]”).

Pren da tem o sen ti do de dom, dá di va, pre sen te. Po rém,
pren da tam bém é o ver bo pren der, o que leva a pen sar so bre
sua uti li za ção en quan to si nô ni mo de mu lher no con tex to do
Ga u chismo, pois este ope ra com uma ima gem do Ga ú cho
como um ho mem “li vre”, ga lan te e con quis ta dor, per cor ren do o
pam pa mon ta do em seu ca va lo. De fato, se este ga ú cho não
cons ti tu ía la ços fa mi li a res (im pe di do por mu i tas ra zões, en tre as
qua is o tra ba lho nas es tân ci as), cha mar a mu lher de Pren da
pare ce sig ni fi ca ti vo no re for ço de uma dada ima gem: ga ú cho, o
ho mem li vre, e a pren da, aque la mu lher que o pren de.

Ou tro exem plo de im por tân cia den tro da cul tu ra tra di ci o na -
lis ta re fe re-se à pró pria es tru tu ra do CTG, que pro cu ra se guir a
for ma de or ga ni za ção de uma es tân cia. De acor do com o que
es ta va sen do fe i to atri bu in do no mes an ti gos e sig ni fi ca dos no -
vos – tan to os car gos quan to os de par ta men tos re ce be ram de -
no mi na ções, uti li zan do-se de pa la vras tra di ci o na is que, de al gu -
ma for ma, po de ri am evo car a nova si tu a ção. Assim, o pre si den te 
é cha ma do de pa trão, o vice-pre si den te de ca pa taz, o te sou re i ro
de sota-ca pa taz, os de par ta men tos de in ver na das, e as sim por
di an te. Novo con tex to, novo sig ni fi ca do.

Esta prá ti ca, que é se me lhan te à “in ven ção das tra di ções”
des cri ta por Hobs bawm38, re sul tou na con fu são en tre o que per -
ten ce à cul tu ra tra di ci o nal e cul tu ra tra di ci o na lis ta. Assim, pren -
da como si nô ni mo de mu lher ga ú cha (e não ape nas como mu -
lher tra di ci o na lis ta) e pil cha como ves tuá rio tí pi co são ti dos
como “tra di ci o nal” no sen ti do de se rem res quí cio ou so bre vi vên -
cia do pas sa do.

O ves tuá rio, no caso, a pil cha, as su me uma im por tân cia
par ti cu lar nes te con tex to. De fato, a rou pa pos sui uma im por tan -
te fun ção co mu ni ca do ra, trans mi tin do algo so bre quem a está
usan do. Den tro do Ga u chis mo, iden ti fi car-se com o ga ú cho é
tam bém por tar suas rou pas, em es pe ci al as bom ba chas. Ocor -
re, po rém, uma si tu a ção: é fre qüen te o uso não ape nas do tra je
tí pi co tal como é de uso no cam po e no Mo vi men to (bom ba chas, 
bo tas, ca mi sa, len ço, cha péu, pon chos e pala no in ver no), mas o 
com ple men to para esse tra je tí pi co, usan do tam bém uma sé rie
de ou tros ele men tos, tais como ob je tos já ca í dos em de su so
(como as bo le a de ras), ou com fun ções es pe cí fi cas (como o ti ra -
dor de cou ro ou o laço, que con cer nem ao tra ba lho do cam po
com o gado).

Tra ta-se de um “ex ces so de sím bo los”. Nes te caso, não
bas ta o tra je tra di ci o nal; é ne ces sá rio ain da co lo car so bre si ou -
tros ele men tos “tí pi cos” para mos trar-se “ain da mais ga ú cho”,
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num ex ces so sim bó li co que re me te à afir ma ção pela di fe ren ci a -
ção, ou seja, à re i vin di ca ção iden ti tá ria pes so al através do uso
exagerado de símbolos coletivos.

Den tro de uma si tu a ção em que to dos os nas ci dos no Rio
Gran de são ga ú chos, sur ge a ne ces si da de, por par te de al guns
dos que pro cu ram cul tu ar as tra di ções ga ú chas vi ven ci an do o
Ga ú cho (a par tir de sua fi gu ra), de ex pres sar uma ma i or ou uma
“ver da de i ra ga u chi da de”. Assim, os que pre ten dem ser “mais
ga ú chos”, para di fe ren ci ar-se dos ga ú chos em ge ral, tra tam de
uti li zar uma sé rie de sím bo los e cri ar có di gos com par ti lha dos
entre eles como forma de diferenciarem-se e reconhecerem-se.

 Toda esta si tu a ção leva a uma vi gi lân cia cons tan te so bre
tudo o que po de ria ame a çar a au ten ti ci da de, como a in tro du ção
de ele men tos que não per ten ci am ao pas sa do pam pe a no. É as -
sim que são fe i tos pro tes tos os mais va ri a dos como, por exem -
plo, con tra a com pra de com pu ta do res pelo MTG, con tra jo gar
fu te bol de bom ba chas, ves tir bom ba chas com tê nis ou mes mo
con tra a uti li za ção de lin ge rie atu al pe las pren das (com o ar gu -
men to de que, para se rem mais au tên ti cas, de ve ri am usar bom -
ba chi nhas, como as mu lhe res do passado).

Ou tra ati tu de foi a cri a ção do ISSO – TCHÊ, uma es pé cie de
ga ran tia de au ten ti ci da de ga ú cha, tal como o ISO9000 e ou tros
con gê ne res. Se gun do os di ri gen tes do MTG, se ria para, in di car a 
al guém qual a chur ras ca ria que ti ves se o chur ras co mais au tên ti -
co, por exem plo. O MTG to mou a si a ta re fa de con fe rir o cer ti fi ca -
do (ou selo) mas não sem ge rar dis cus são em fun ção des ta ini -
ci a ti va (cha ma da por al guns de “ga ú cho com apel la ti on d’o ri gi -
ne con tro lée”).

No ano 2000, ini ci ou uma po lê mi ca em todo o Esta do de vi -
do à uma ma ni fes ta ção da di re to ria do MTG aos seus as so ci a -
dos, con tra a cha ma da “Tchê Mu sic” (algo como um “mo vi men -
to” de gru pos mu si ca is que pro cu ram in tro du zir ele men tos no -
vos na as sim cha ma da “mú si ca ga ú cha”), que es ta ria fora dos
pa drões es ta be le ci dos pelo Mo vi men to. Em 2006, a po lê mi ca
che gou ao seu ápi ce, com a pro i bi ção da Tchê Mu sic no am bi -
en te dos CTGs, ha ven do mes mo pu ni ções para quem in sis tis se.

Se, por par te da di re ção do MTG, está exis tin do esta pers -
pec ti va, en tre al guns dos mais im por tan tes tra di ci o na lis tas (en -
tre os qua is al guns dos fun da do res), a ques tão é co lo ca da em
ou tros ter mos, como po de mos ver a par tir das pa la vras de Pa i -
xão Cor tes, fun da dor do “35” e ide a li za dor do mo vi men to:

Existem tra di ci o na lis tas e ga u chis tas. Os tra di ci o na lis tas, 
cons ci en tes das mu dan ças so ci o e co nô mi cas, e os ga u -
chis tas vi vem no pas sa do e não que rem sa ber de evo lu -
ção, nem de tec no lo gia, vi vem no pas sa do e não de
temas ins pi ra dos no pas sa do [...]. Exis te no Tra di ci o na -
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lismo, como em to dos os lu ga res, tam bém os or to do xos da
tra di ção [...]”39.

O próprio Paixão Cortes, há alguns anos, foi intensamente
criticado por ter realizado um comercial para uma marca de café
solúvel dizendo “chega de café de chaleira”. Este fato foi muito
criticado na época por alguns integrantes do movimento e ainda
hoje o fato é lembrado por alguns.

Um ou tro as pec to é que, a par tir do fim do sé cu lo XX, a
Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul, sob ins pi ra ção do
Tra di ci o na lis mo, apro vou al gu mas leis no sen ti do de pre ser va -
ção de de ter mi na dos ele men tos cul tu ra is rio-gran den ses.

A pri me i ra foi a cha ma da “Lei das Pil chas”, tra tan do da in -
du men tá ria regional:

LEI Nº. 8.813, de 10 de ja ne i ro de 1989.
Ofi ci a li za como tra je de hon ra e de uso pre fe ren ci al no Rio
Gran de do Sul, para am bos os se xos, a in du men tá ria de no -
mi na da “PILCHA GAÚCHA”.
De pu ta do Algir Lo ren zon, Pre si den te da Assem bléia Le gis -
la ti va do Esta do do Rio Gran de do Sul.
Faço sa ber, em cum pri men to ao dis pos to no § 5º. do ar ti go
37, da Cons ti tu i ção do Esta do, que a Assem bléia Le gis la ti -
va de cre tou e eu san ci o no e pro mul go a se guin te Lei:
Art. 1º. – É ofi ci a li za do como tra je de hon ra e de uso pre fe -
ren ci al no Rio Gran de do Sul, para am bos os se xos, a in du -
men tá ria de no mi na da “PILCHA GAÚCHA”.
Pa rá gra fo úni co – Será con si de ra da “Pil cha Ga ú cha” so -
men te aque la que, com au ten ti ci da de, re pro du za com ele -
gân cia, a so bri e da de da nos sa in du men tá ria his tó ri ca, con -
for me os di ta mes e as di re tri zes tra ça das pelo Mo vi men to
Tra di ci o na lis ta Ga ú cho.
Art. 2º. – A “Pil cha Ga ú cha” po de rá subs ti tu ir o tra je con ven -
ci o nal em to dos os atos ofi ci a is pú bli cos ou pri va dos re a li -
za dos no Rio Gran de do Sul.
Art. 3º. – Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Art. 4º. – Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, em Por to Ale gre, 10 de ja ne i ro de 1989.

De pu ta do Algir Lo ren zon, Pre si den te40.

Pelo tex to ofi ci al pode-se ob ser var que, em bo ra a lei não
es ti pu le como é a “Pil cha Ga ú cha”, ela ins ti tui o cri té rio “au ten ti -
ci da de da in du men tá ria his tó ri ca” (ou seja, ao pas sa do), con fe -
rin do ao Mo vi men to Tra di ci o na lis ta Ga ú cho po der de de fi ni-la.
Tra ta-se de ofi ci a li zar uma au to ri da de so bre a ques tão re la ti va
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aos mar ca do res de uma iden ti da de re gi o nal, àqui lo que pode
ser uti li za do para o re co nhe ci men to do ga ú cho.

Em re la ção à in du men tá ria do ga ú cho – a pil cha –, há uma
par ti cu lar aten ção. Mas, se no caso da bom ba cha mas cu li na
(item de ves tuá rio usa do nas li des pam pe a nas, em es pe ci al no
que se re fe re à mon ta ria) ha via um uso até aque le mo men to (e
ain da hoje), no caso da in du men tá ria fe mi ni na (não ha via ne -
nhum tra je es pe ci al para li des diá ri as, que lhe fos se ca rac te rís ti -
co) não ha via res ta do ne nhum tipo es pe ci al. Assim, ope rou-se
uma adap ta ção do pas sa do, como nar ra o próprio Barbosa
Lessa, lembrando os primeiros tempos do movimento:

E como é que é o ves ti do das mo ças? Como mo de lo, apro -
xi ma do, só ha via os ves ti dos ca i pi ras, das fes tas ju ni nas de
São Pa u lo, ou as “fo lhi nhas” anu a is dis tri bu í das pela Cia.
Alpar ga tas na Argen ti na. Pa i xão Cor tes en cas que tou que
de vi am ser ves ti dos com pri dos até o tor no ze lo; eu ar gu -
men tei que se nós, ra pa zes, es tá va mos tra jan do nos sas
cos tu me i ras bom ba chas, não ca re cia que as mo ças se vol -
tas sem para tão lon ge nos an ti ga men tes; isso não che gou a 
ser pos to em vo ta ção, mas o bi go du do Pa i xão nos ven ceu
pelo can sa ço...
Enfim, na que le al vo re cer do 35 CTG, ti ve mos de nos ar mar
de todo o equi pa men to ne ces sá rio para a di fu são de nos -
sas tra di ções. Onde a cul tu ra tra di ci o nal se mos tra va obs -
cu ra, não ha via ou tra so lu ção se não a de lan çar mos mão de 
uma nas cen te cul tu ra tra di ci o na lis ta41.

No va men te, ob ser va-se aqui a tra di ção como ele men to de
um pro ces so que se dá no pre sen te para os ho mens do pre sen -
te, aten den do ne ces si da des (in clu si ve, por que não, identitárias) 
destes.

No en tan to, como isso po de ria ir de en con tro com o que é
con si de ra do “au tên ti co-ver da de i ro”, não é hoje ad mi ti do es tan -
do todo o dis cur so vol ta do à pre ser va ção das “puras” tradições.

Alguns anos de po is sur giu a se gun da lei, a do “Chur ras co”:

LEI Nº 11.929, DE 20 DE JUNHO DE 2003.

Insti tui o chur ras co como “pra to tí pi co” e o chi mar rão como 
“be bi da sím bo lo” do Esta do do Rio Gran de do Sul e dá ou -
tras pro vi dên ci as.
GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço sa ber, em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 82, in ci -
so IV, da Cons ti tu i ção do Esta do, que a Assem bléia Le gis la -
ti va apro vou e eu san ci o no e pro mul go a Lei se guin te:
Art. 1º – Fi cam ins ti tu í dos o chur ras co à ga ú cha como o pra -
to tí pi co e o chi mar rão como a be bi da sím bo lo do Rio Gran -
de do Sul.

Cadernos IHU Idéias   21

41 BARBOSA LESSA, L. C. Na ti vis mo: um fe nô me no so ci al ga ú cho. Por to Ale gre:

L&PM, 1985, p. 66.



Pa rá gra fo úni co – Para os efe i tos des ta Lei, en ten de-se por
chur ras co à ga ú cha a car ne tem pe ra da com sal gros so, le -
va da a as sar ao ca lor pro du zi do por bra sas de ma de i ra car -
bo ni za da ou in na tu ra, em es pe tos ou dis pos ta em gre lha, e 
sob con tro le ma nu al.
Art. 2º - Para as si na lar as ins ti tu i ções ora es ta be le ci das, fi -
cam cri a dos “o Dia do Chur ras co” e o “Dia do Chi mar rão”, a 
se rem co me mo ra dos em 24 de abril de cada ano e in cor po -
ra dos ao ca len dá rio ofi ci al de even tos do Esta do do Rio
Gran de do Sul.
Art. 3º – A Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio Gran de
do Sul ho me na ge a rá, anu al men te, com o tro féu “Nova
Brés cia”, uma chur ras ca ria a ser es co lhi da como mo de lo
por sua fi de li da de ao es ti lo ga ú cho, e com o tro féu “Roda
de Mate” uma er va te i ra que se dis tin guir pela qua li da de e
ace i ta ção do seu pro du to.
Art. 4º – Júri es pe ci al de fi ni rá os cri té ri os de es co lha dos
agra ci a dos e apon ta rá à pre mi a ção os es ta be le ci men tos
re fe ri dos no ar ti go an te ri or, le van do em con ta, a par dos cri -
té ri os téc ni cos e co mer ci a is que es ta be le cer, as con tri bu i -
ções de qual quer or dem que te nham sido fe i tas pe los con -
cor ren tes para o bom êxi to do Pro gra ma Fome Zero, ora
ins ti tu í do e man ti do pelo Go ver no Fe de ral, ou a pro gra mas
si mi la res de so li da ri e da de so ci al em âm bi to fe de ral ou es -
ta du al, que àque le ve nham su ce der.
Art. 5º – Esta Lei en tra em vi gor na data da sua pu bli ca ção.

PALÁCIO PIRATINI, em Por to Ale gre, 20 de ju nho de 200342.

Des ta vez, a pró pria lei es ti pu la o que deve ser en ten di do
por “chur ras co”. Po rém, fo ram ou vi dos pro tes tos em re la ção a
esta for ma de tra tar com os sím bo los e com itens im por tan tes do 
pa tri mô nio cultural da região.

A per gun ta mais co mum e fe i ta em tom jo co so era: se uma
lei é fe i ta para ser cum pri da, es ta rá fora da lei quem fi zer chur ras -
co de ma ne i ra di fe ren te? A res pos ta dos men to res da lei foi rá pi -
da: só es ta rá fora da lei se qui ser cha má-lo de chur ras co ga ú -
cho, pois a lei re gu la o chur ras co-sím bo lo.

Por que uma lei? O in te res san te é que mu i tos dos de fen so -
res co lo cam que esta foi fe i ta como uma for ma de “va lo ri zar a
cul tu ra ga ú cha”, não sen do uma im po si ção. Po rém, se lei exis te
é para ser cum pri da. Não po de ria ser cha ma do de “chur ras co
ga ú cho” quan do fe i to com sal mou ra de sal fino? Pela lei, não.
Ou com chimichurri? Também não.

Assim, pelo me nos em te o ria, uma chur ras ca ria não po de -
ria ser vir como “chur ras co ga ú cho” uma car ne as sa da fora des -
tes pa râ me tros em bo ra, na vi vên cia co ti di a na, os ga ú chos (por -
ta do res des ta cul tu ra que in clui o chur ras co) as sem as car nes
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das mais di ver sas ma ne i ras, an ti gas e mo der nas, tra di ci o na is,
cri a ti vas ou ino va do ras43.

Em 1989 ain da não ha via o Li vro Re gis tro de Re fe rên ci as
Cul tu ra is, do IPHAN, para re gis trar o cha ma do “pa tri mô nio ima te -
ri al” bra si le i ro. Po rém, em 2003 ele já ha via sido cri a do e hoje há
todo um mo vi men to nes te sen ti do nas mais di ver sas re giões do
Bra sil já ten do sido re gis tra dos itens cul tu ra is, tais como a fes ta
do Cí rio de Na za ré em Be lém, as pa ne le i ras do Espí ri to San to ou
o Aca ra jé ba i a no. Por que, en tão, não hou ve ne nhum mo vi men -
to no Sul no sen ti do de re gis trar o chur ras co e o chi mar rão? Por
que, no Rio Gran de do Sul, hou ve uma op ção pela for ça de uma
lei? Fica a ques tão.

Na me di da em que cul tu ra tra di ci o nal e cul tu ra tra di ci o na -
lis ta são con fun di das, o cri té rio “au ten ti ci da de e pu re za” ad qui re 
con tor nos pró pri os. Entre os par ti ci pan tes do Ga u chis mo e, so -
bre tu do, en tre os tra di ci o na lis tas (com pre en den do até mes mo
al guns de seus di ri gen tes), é cor ren te a idéia de que de que, ao
per so ni fi ca rem o ga ú cho, es tão, ob je ti va men te, restabelecendo
o gaúcho original, tal como existia no passado.

Au ten ti ci da de, tal como é tra ba lha da no Ga u chis mo, é um
con ce i to am bí guo. Po de mos ver este fato no caso em que uma
nova com po si ção é ace i ta ou não pe los cri té ri os de au ten ti ci da -
de. Um pon cho ou pala com as co res da ban de i ra do Rio Gran de 
do sul, ver me lho, ama re lo e ver de, por exem plo, não é “tra di ci o -
nal”, pois não é uma “so bre vi vên cia” do pas sa do – não nes tas
co res. Po rém, não há pro ble ma ma i or em sua uti li za ção den tro
do Ga u chis mo, não por ser con si de ra do “au tên ti co” mas por ser
con si de ra do “ace i tá vel,” pois é uma for ma de ex pres sar o seu
sen ti men to de pertencimento. Já não seria “aceitável” se fosse
com outra combinação de cores.

 Des ta for ma, o Ga u chis mo em ge ral e o Tra di ci o na lis mo
em par ti cu lar, cons tro em a cha ma da “cul tu ra tra di ci o na lis ta”
como uma “cul tu ra de evo ca ção” de ins pi ra ção es sen ci a lis ta, re -
fe ren ci a da num pas sa do ru ral ide a li za do, glo ri o so e idí li co, mas
an co ra da nas ne ces si da des dos ho mens do pre sen te. Ou seja, a 
per so ni fi ca ção do ga ú cho é fe i ta por ho mens do pre sen te e, so -
bre tu do, das ci da des, atra vés da evo ca ção ao ho mem da es tân -
cia. Ao ten ta rem re pro du zir os ho mens do pas sa do e do cam po,
jo gam com me mó ri as e vi vên ci as a par tir de idéi as, va lo res e jul -
ga men tos do pre sen te.

Des ta ma ne i ra, tra ba lhan do com os ele men tos tra di ci o na is, 
o Ga u chis mo cons ti tui uma atu a li za ção do pas sa do que pre ten -
de à au ten ti ci da de mas im pli ca na cri a ção e re cri a ção, a cul tu ra
tra di ci o na lis ta. Impli ca, de fato, em per ma nen te trans for ma ção
em que, cada vez mais, sur gem no vas for mas, no vos ter mos, no -
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vos sen ti dos. A ca pa ci da de de vi ver “um ou tro”, qua se como
num pro ces so de “car na va li za ção”, pro pi ci an do que os ga ú -
chos vi vam “um ga ú cho” ou, no caso “O Ga ú cho”, a par tir de um 
mo de lo – a fi gu ra em ble má ti ca – li vre das amar ras do co ti di a no,
can ta do e glo ri fi ca do é um de seus prin ci pa is atra ti vos e não é
por aca so que o Ga u chis mo, as sim, tem tanto sucesso.
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Glos sá rio

Ape ra do – Vem de ape ros, ar re i os. Não con fun dir com aper re a do, tris to -
nho, de pri mi do, en fra que ci do.

Bo le a de ras – Instru men to com pos to de três pe dras re don das en vol vi -
das em cou ro e li ga das en tre si. Era uti li za da lan çan do-a em di re -

ção das pa tas de um ani mal para, en ros can do-se, fazê-lo cair.
Bom ba chas – Cal ças lar gas pre sas ao tor no ze los. Par te da ves ti men ta

tí pi ca do ga ú cho.
Ca pa taz – Encar re ga do de che fi ar os tra ba lha do res da es tân cia e/ou ad -

mi nis trá-la no que se re fe re às li des pas to ris.
Chu la – Dan ça que con sis te em sa pa te a do e ou tras fi gu ras per for ma ti -

vas ao re dor de um bas tão ou lan ça.
Fogo-de-chão – Fo gue i ra em tor no da qual as pes so as se re ú nem.
Gal pão – Cons tru ção exis ten te nas es tân ci as e fa zen das para abri gar

pessoas, ani ma is, ser vir como de pó si to de ar re i os, grãos e ma te -
ri a is di ver sos. No Tra di ci o na lis mo, sede do CTG.

Gu a pos – For te e va len te, bo ni to.
Ga u dé rio – Pes soa sem ocu pa ção re gu lar. Va ga bun do, an da ri lho.
Inver na da – Cam po cer ca do para di ver sos usos re la ci o na dos com o

gado. De par ta men to de um CTG.
Pala – Pon cho leve.
Pil cha – Di nhe i ro, ador no, jóia ou rou pa, mas sem pre algo de va lor. A

par tir do Tra di ci o na lis mo, ves ti men ta tí pi ca de ga ú cho.
Pi que tes – No sen ti do do tex to, um tipo de as so ci a ção tra di ci o na lis ta. É,

ori gi nal men te, usa do para in di car um pe que no es pa ço para os ani -
ma is de uso diá rio, em ge ral per to da casa ou uma ta re fa co ti di a na.

Pon cho – Espé cie de capa re tan gu lar com aber tu ra no meio, onde pas -
sa a ca be ça.

Pren da – Mu lher tra di ci o na lis ta.
Qu e rên cia – Lu gar de nas ci men to ou de cri a ção.
Sota – Ca pa taz – Numa es tân cia, aque le que está ime di a ta men te aba i xo

do ca pa taz. Car go de di re to ria de um CTG.
Ti ra dor – Uma es pé cie de aven tal de cou ro usa do pe los la ça do res para

pro te ge rem-se do atri to do laço.
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de Ijuí/RS. Pos sui gra du a ção em Ciên ci as So ci a is, 
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e mes tra do em Antro po lo gia So ci al, pela Uni ver si -
da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), e
dou to ra do em Antro po lo gia, pela Uni ver si té Pa ris
V (René Des car tes). Atu al men te, é pro fes so ra ad -
jun ta da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
Sul (UFRGS). Sua li nha de pes qui sa é so bre Ma ne i -
ras de Vi ver – mo dos e es ti los de vida, atu al men te
com ên fa se nos es tu dos so bre a ali men ta ção hu -
ma na, en fo can do-a a par tir da an tro po lo gia.
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