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RESUMO 

 
 Criado por um grupo de homens na cidade de Porto Alegre, no final da 
década de 1940, o “tradicionalismo gaúcho” enquanto movimento organizado 
buscou uma “recuperação” de costumes de um suposto passado rural, 
estabelecendo práticas para serem “revividas” nas entidades denominadas Centros 
de Tradições Gaúchas (CTGs). Ao longo da criação deste movimento produziu-se 
um discurso de gênero que determinou práticas, comportamentos e sentimentos a 
homens e mulheres, peões/gaúchos e prendas. Para as mulheres (prendas) definiu-
se um lugar específico dentro do movimento: as atividades artísticas e culturais, 
como danças e culinária, práticas que estariam “de acordo” com o corpo inferior da 
mulher e com a sua feminilidade frágil, dócil e recatada. Esta imagem se elabora em 
contraposição à figura masculina, representada por um cavaleiro, rude, valente e 
forte. Aos homens do movimento, portanto, coube a “recuperação” das atividades 
relacionadas ao cavalo e as “lidas campeiras”. Este estudo procura demonstrar que 
nos últimos anos, no entanto, as mulheres estão se inserindo em atividades 
tradicionalistas que eram, inicialmente, reveladoras de uma sociabilidade 
restritamente masculina: as práticas equestres, “retomadas” pelo movimento por 
meio dos chamados “rodeios gaúchos”, nos quais se realiza, entre outras, a 
competição do laço comprido. Por meio de observações em alguns dos espaços nos 
quais estas práticas são realizadas e de entrevistas com alguns dos homens e 
mulheres envolvidos neste universo, percebemos que uma cultura homossocial está 
em transição, mas de forma lenta e contraditória, pois complexidades surgem nos 
processos de interação. As mulheres, ao se inserirem como laçadoras nos rodeios 
gaúchos, sugerem novas experiências de corporalidade e feminilidade, desafiando o 
discurso da fragilidade feminina presente na figura da prenda. Ao mesmo tempo, 
padrões normativos seguem sendo reproduzidos na medida em que destas 
mulheres se exige uma postura “apologética” do cuidado, da vaidade e da 
heteronormatividade. A partir do trabalho de campo e das narrativas dos 
interlocutores desta pesquisa, percebemos que a postura masculina frente às 
mudanças estabelecidas pela inserção feminina nos rodeios parece transitar entre 
negociações, incentivos e barreiras. Ao mesmo tempo em que estimulam a inserção 
das mulheres na prática do laçar, os homens acionam o discurso da autoridade e da 
proteção masculina, que assegura esta entrada feminina no ambiente dos rodeios. A 
partir de todas estas complexidades, argumentamos que estão ocorrendo algumas 
transformações e redefinições na ordem de gênero definida pelo MTG e vivida nos 
CTGs, que são acompanhadas por mudanças mais amplas, referentes à maior 
participação das mulheres no espaço público, tal como vem historicamente 
ocorrendo há algumas décadas. Junto a estas aparecem – sempre de forma 
contraditória – reconfigurações de feminilidades e masculinidades.    
 
Palavras-chave: gênero, esportes, práticas equestres, tradicionalismo gaúcho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A “Revista Crioulos”1, em sua edição do mês de setembro de 2009, publicou 

uma reportagem com o título “Invasão Feminina”. A chamada da publicação foi a 

seguinte: “Participação de mulheres em provas de Laço cresce sem parar em todo o 

país, a cada novo rodeio, onde elas vem demonstrando cada vez mais 

aprimoramento técnico”. Logo de início, explica-se que a realidade destas 

competições era, há alguns anos, masculina. A reportagem apresenta algumas falas 

destas “novas laçadoras” explorando suas trajetórias, dificuldades e vitórias. O foco 

desta monografia está justamente no “fenômeno” destacado nesta reportagem: a 

entrada de mulheres como “laçadoras” nos chamados “rodeios gaúchos”2. Este 

estudo insere-se em um projeto de pesquisa mais amplo3, que, há alguns anos, visa 

pensar em como a participação das mulheres nos esportes equestres promove 

resignificações de corporalidades e subjetividades femininas, assim como na 

construção de novas culturas esportivas4.  Buscamos, no presente trabalho, cumprir 

uma nova etapa desta pesquisa elaborando uma reflexão sobre a inserção de 

mulheres em atividades do “laço comprido”, dentro das práticas “campeiras” do 

tradicionalismo gaúcho no Paraná, realizadas especificamente em Curitiba e região 

metropolitana.  

Ao longo da pesquisa de campo que fundamenta este trabalho, o choque 

entre a crescente presença das mulheres participando ativamente dos rodeios e 

discursos contraditórios que apontavam posições de controle, de incentivos e 

barreiras com relação a esta “entrada feminina” tornou-se marcante nos espaços de 

                                                 
1
 Publicada mensalmente, esta revista veicula notícias, propagandas e artigos relacionados a cavalos. 

2
 Conforme Guilherme Neto (2009), o termo “rodeio” no tradicionalismo gaúcho refere-se atualmente 

“a um evento específico, de caráter competitivo e socializador entre praticantes do tiro de laço e 
outras lides que referendam a vida e o trabalho dos homens do campo” (NETO, 2009, p. 30). Os 
rodeios a que me refiro aqui são realizados em Curitiba e região metropolitana, organizados pelo 
Movimento Tradicionalista Gaúcho do Paraná (MTG-PR). Neles participam competidores filiados a 
diversos CTGs (Centros de Tradição Gaúcha) da região. Tais eventos têm como uma das principais 
competições o “laço comprido” (ou também chamado “tiro de laço”) – provas realizadas em uma 
arena, nas quais os competidores montados a cavalo laçam o gado. Diferem-se, por exemplo, de 
provas realizadas em alguns rodeios sertanejos, nos quais os participantes competem montados 
diretamente no boi. 
3
 Projeto coordenado pela Prof.ª Dr.ª Miriam Adelman, que teve como etapa anterior a pesquisa 

“Poder, cultura e esporte: um estudo etnográfico do Jockey Club do Paraná”; e em sua fase atual 
intitula-se “Poder, cultura e esporte: as mulheres no rodeio campeiro”.  
4
 Para os estudos realizados a partir de outros contextos, como no hipismo e no turfe, cf. ADELMAN, 

Miriam (2003; 2004; 2010) e ADELMAN, Miriam e MORAES, Fernanda A. (2008). 
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interação e nas falas dos sujeitos envolvidos. Logo de início, percebeu-se a 

complexidade do objeto escolhido, na medida em que meu olhar perpassava ora por 

discursos e práticas de estímulo e de apoio, ora por preconceitos, piadas e por 

relatos sobre a falta de incentivo. Buscando observar estes espaços de interação, fui 

a um rodeio organizado por um Centro de Tradições Gaúchas (CTG) na cidade de 

Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. Sentada em uma arquibancada com 

duas irmãs praticantes do “laço comprido”, com as quais acampei e convivi ao longo 

do evento, que durou o final de semana inteiro5, assistimos algumas provas de laço 

masculinas. Junto a nós estava o pai delas, alguns garotos – que aparentavam ter 

entre vinte e vinte cinco anos – e um casal – de aproximados trinta anos de idade –, 

todos amigos. Fui apresentada a estas pessoas também como uma “amiga”, que 

estava “fazendo o tcc sobre as meninas que laçam”. Imediatamente, o rapaz, ao 

lado de sua companheira, me olhou e disse: “a minha mulher não entra nesse tcc 

aí”. Respondi a ele: “é mesmo?”, e sua esposa interferiu: “é, ele não deixa eu laçar, 

diz que é muito perigoso”. Perguntei a ela se ela não tinha vontade de laçar, e ela 

me respondeu: “ah, eu ando a cavalo... eu até laçaria, porque eu sou bem louquinha 

sabe? Mas ele acha perigoso... é perigoso, né”. Um dos rapazes me disse que eu 

havia escolhido a “região” certa para estudar, pois “há muita menina” participando 

nos últimos tempos. Logo em seguida outro moço, sentado degraus abaixo, rindo, 

falou: “lugar de mulher é na cozinha”. Imediatamente, uma das irmãs, Fabiane, que 

estava sentada ao meu lado, disse, também rindo: “Olha só Gabi, eu havia te dito na 

entrevista que não tem preconceito, mas tem sim, muda lá”6. No dia seguinte, a 

partir de outras conversas, descobri que aquele rapaz, que estava com a sua esposa 

e me dirigiu aquele comentário, encontrava-se ali a trabalho, como um dos 

narradores do rodeio.  

Toda esta situação, vivida neste momento de pesquisa de campo, levou-me 

a refletir sobre as complexidades, contradições e ambivalências desta entrada das 

mulheres em um espaço que era, até então, original e simbolicamente, definido 

como uma esfera masculina. O “tradicionalismo gaúcho”, como movimento 

organizado desde a década de 1940 no estado do Rio Grande do Sul, carrega em 

seus discursos uma construção identitária orientada simbolicamente pela parceria do 

                                                 
5
 Entre os dias 3 e 4 de abril de 2011. 

6
 Por motivos éticos, ao longo de toda esta monografia utilizarei pseudônimos para me referir aos 

entrevistados e informantes. 



9 

 

gaúcho – homem valente e forte – com o cavalo. As mulheres (prendas) são 

representadas como figuras frágeis, para as quais estão destinadas práticas mais 

“delicadas”, como as atividades artísticas e culturais dentro do movimento. Este 

discurso sustenta que estas atividades são condizentes com a “natureza” frágil das 

mulheres, ou seja, estão de acordo com o que se entende por suas corporalidades e 

feminilidades. As práticas esportivas ou de lazer ligadas ao cavalo no movimento 

tradicionalista, portanto, estão ligadas simbolicamente ao universo masculino, 

revelando a manutenção de padrões de homossociabilidade, elaborados por meio 

da construção histórica de uma sociabilidade masculina estabelecida nos espaços 

públicos, através da exclusão implícita ou explícita dos sujeitos femininos e da 

promoção de vínculos forjados “entre homens” (ADELMAN; MORAES, 2008 apud 

SEDGWICK, Eve, 1985).  

No tradicionalismo, as atividades pensadas originalmente como definidoras 

de “vínculos entre homens” – os rodeios – são recriadas pelo imaginário do 

movimento e aparecem em contraposição às atividades femininas – atividades 

culturais, de culinária, de artesanatos. Neste sentido, a inserção de meninas e 

mulheres em competições do laço comprido (processo que tem início 

aproximadamente a partir do final da década de 1990) parece deslocar a noção de 

que as atividades que envolvem o cavalo são valores exclusivamente masculinos ou 

“tradições” que devem ser “revividas” restritamente pelos peões – e não pelas 

prendas do movimento. Considerando estas reconfigurações de espaços e 

sociabilidades, estabeleço o questionamento de como, e em que medida, a inserção 

feminina nos rodeios, além de colocar este universo em transição, produz desafios, 

formas de questionamento ou negociações com relação a normatividade presente 

na figura da prenda, que estabelece um corpo feminino não adequado e incapaz de 

realizar atividades “campeiras”.  

Para tentar responder a estas questões, realizamos, entre agosto de 2010 e 

maio de 2011, observações em alguns rodeios organizados pelo Movimento 

Tradicionalista Gaúcho do Paraná e também assistimos alguns dos chamados 

“torneios de laço”: eventos não-oficiais, realizados em canchas particulares. Tive, 

ainda, a oportunidade de participar, no início da pesquisa, de um almoço em um 

CTG, e, ao final do trabalho de campo, observei um encontro realizado por 

“administradores” das entidades tradicionalistas da região. Todos estes eventos 

foram realizados em Curitiba ou em municípios da região metropolitana. Para captar 
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os discursos e percepções dos sujeitos envolvidos, além de atentar para alguns 

processos de interação e procurar estabelecer conversas informais nestes espaços, 

realizei entrevistas abertas, obtendo um total de nove – com seis mulheres e três 

homens. O objetivo dos diálogos estabelecidos nos processos de entrevista foi o de 

que estes homens e mulheres contassem suas histórias de vida, trajetórias no meio 

do laço e dos rodeios, e as suas percepções e experiências relacionadas à recente 

entrada feminina nesse universo7. 

Este estudo insere-se em um debate teórico sobre a construção de 

corporalidades e subjetividades no meio esportivo. Entendo o campo do esporte 

como um espaço de lutas simbólicas (BOURDIEU, 1983), a partir das quais se 

travam indagações sobre “o que é ser mulher”, “o que é ser homem” e quais são as 

atividades que cada corpo, definido e marcado por seu gênero, pode e deve realizar. 

Neste sentido, este trabalho baseia-se em discussões que mostram como os corpos 

femininos e masculinos, ao longo de processos históricos, culturais e sociais, são 

construídos por meio de discursos como fortes ou fracos, aptos ou não a 

determinadas atividades.  A partir de discussões acerca da normatividade presente 

em discursos sobre o corpo feminino e a prática esportiva, assim como sobre os 

processos de contestação destas normas (GOELLNER, 2004; ADELMAN, 2003; 

2010), busco refletir sobre possíveis transformações e instabilidades que ocorrem 

nas definições de gênero nos espaços sociais analisados.  

Nesta monografia, argumento que as laçadoras entrevistadas, em suas 

narrativas, indicam que a normatividade ligada à um corpo inapropriado e 

impossibilitado de realizar atividades físicas não é completamente seguida por elas. 

Estas mulheres parecem apresentar outras experiências e modos de “ser mulher”, 

demonstrando a existência de constantes conflitos no “ajuste” aos padrões de 

feminilidade (KEHL, 2008). O trabalho, portanto, pode contribuir de algum modo com 

reflexões mais gerais sobre gênero, corporalidades e sobre os “modos de ser 

mulher” (e “homem”) nos processos sociais contemporâneos. Ao longo do texto, 

foram apontadas diversas complexidades surgidas nos processos de interação e nas 

falas dos sujeitos entrevistados, de diversas gerações. Este trabalho de pesquisa 

                                                 
7
 Conforme explicado em nota anterior, este estudo é parte de uma pesquisa mais ampla. Algumas 

observações de campo e entrevistas foram realizadas em conjunto com a Profª. Drª. Miriam Adelman. 
Desta forma, ao longo do texto, as referências a situações de campo podem ser apresentadas ora em 
primeira pessoa do singular (para reportar-me às situações experenciadas individualmente) ora em 
primeira pessoa do plural (em referência às situações vividas com a orientadora). 
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parece mostrar que estão ocorrendo algumas mudanças na ordem de gênero 

produzida e promovida nos discursos do tradicionalismo gaúcho e vividas em suas 

entidades, que acompanham transformações mais amplas, referentes a uma maior 

inserção das mulheres no espaço público. Todavia, este processo é permeado por 

reconfigurações – sempre contraditórias – de feminilidades e masculinidades.  

Para discutir este processo, a partir da análise detalhada dos discursos dos 

entrevistados e das observações de campo realizadas, percorro, no ponto dois, um 

caminho de esclarecimento sobre a construção social da chamada “identidade 

gaúcha”. Discuto o surgimento do “tradicionalismo gaúcho” como um movimento que 

tem como objetivo principal a “recuperação” de costumes tradicionais e campeiros 

através de atividades praticadas nos Centros de Tradição Gaúchas (CTGs). Procuro 

entender quais são as representações de gênero que este movimento produz em 

seus discursos através das figuras do peão e da prenda. Considero-o como uma 

organização que, além de ditar os comportamentos e práticas adequados a uma 

sociedade que se pretende integrada e harmônica, também “ensina” modos 

adequados de ser homem e de ser mulher (PACHECO, 2003).  

No ponto três, apresento o universo de pesquisa desta monografia. 

Esboçando uma reflexão sobre o “gauchismo” no estado do Paraná, busco entender 

o surgimento do Movimento Tradicionalista Gaúcho no estado, recuperando uma 

discussão sobre a desterritorialização do tradicionalismo gaúcho (OLIVEN, 2006), 

Esclareço o recorte realizado no trabalho de campo, relatando algumas situações de 

observações nos rodeios gaúchos e torneios de laço em Curitiba e em sua região 

metropolitana, assim como em outros eventos realizados em determinados CTGs. 

Ao final deste capítulo, apresento os homens e mulheres cujas histórias de vida 

conheci por meio das entrevistas. Procuro identificá-los como sujeitos imersos no 

universo de observação, atentando para as suas trajetórias, percepções e modos de 

inserção no mundo do “laço comprido” e dos rodeios. Trago também uma discussão 

um pouco mais detalhada sobre o meu processo de inserção no campo e realização 

de entrevistas, relacionada tanto a algumas aberturas como a determinadas 

dificuldades encontradas ao longo do caminho.  

Por fim, no ponto quatro deste estudo, apresento as discussões 

estabelecidas por alguns estudos de gênero sobre o esporte, a feminilidade e a 

masculinidade. Refletindo sobre os discursos dos sujeitos envolvidos no meio dos 

rodeios gaúchos – homens e mulheres com os quais tive contato – desenvolvo um 
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olhar sobre as relações de gênero neste contexto, em termos de suas 

transformações e manutenções. Captando a especificidade das experiências 

femininas – e, dentro do possível, masculinas – procurei entender quais são as 

mudanças e continuidades que se dão em ambientes que eram, majoritariamente, 

instâncias de “homossociabilidade”. Ou seja, compreender quais são as 

complexidades e ambigüidades surgidas a partir da entrada feminina e da 

reconfiguração de um espaço de práticas altamente valorizadas em um determinado 

discurso tradicionalista (criado por homens e consolidado, muitas vezes, por meio de 

um processo que, se não invisibilizou as mulheres de fato, colocou-as, 

hierarquicamente, em um lugar muito específico).  

 Ao longo do processo de produção desta monografia, o objeto escolhido 

trouxe à tona inúmeras questões teóricas para serem exploradas. Surgiram 

questionamentos que remetem a discussões contemporâneas sobre o rural e o 

urbano, sobre os processos de “reinvenção de tradições”, identidade, cultura 

popular, e regionalismos. Ao mesmo tempo, a temática estudada possibilita 

reflexões sobre o lazer e os esportes, e suas conexões com as discussões de 

gênero, raça e classe. Neste sentido, na medida em que este trabalho ilumina 

muitos conceitos, categorias e debates teóricos, alguns destes serão trabalhados 

explicitamente; outros, futuramente.    
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2 O TRADICIONALISMO GAÚCHO E SUAS FIGURAS: PEÕES E PRENDAS  

 

 

2.1 A construção social da identidade gaúcha e o surgimento do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho (MTG) 

 

 

 

O chamado “gauchismo” pode ser considerado um fenômeno cultural 

brasileiro que está imbricado em um processo de construção social relacionado 

também com outros países da América Latina. Quando se fala dos “gaúchos” a 

referência não está somente nos indivíduos nascidos no extremo sul do Brasil, pois 

ela se confunde com narrativas sobre uma figura que também tem origem nos 

pampas da Argentina e do Uruguai, ou até mesmo no Paraguai e no Chile 

(MARCON, 2009). Na Argentina e no Uruguai, por exemplo, o termo “gaucho” refere-

se a um ícone nacional8. Embora o “gaucho” argentino e uruguaio sejam figuras 

simbolicamente ligadas ao modo de vida rural, diferem do “gaúcho” brasileiro, na 

medida em que esse está relacionado a um tipo social regional: ao indivíduo nascido 

no estado do Rio Grande do Sul.  

De acordo com o antropólogo Ruben Oliven (2006), a figura do gaúcho 

passou por um processo de elaboração cultural: inicialmente, gozava de um sentido 

negativo, designando um tipo social desviante, uma espécie de homem marginal e 

errante. Devido ao processo de organização das estâncias, foi reelaborado e passou 

a significar o “peão” e o “guerreiro”, ganhando um sentido positivo e de louvor9. 

Segundo a historiadora Cláudia Pereira Dutra (2002), o termo era aplicado 

originariamente para indicar indivíduos que viviam da atividade de prender gados, e 

                                                 
8
 Especificamente no caso argentino, é apresentado ora como símbolo de atraso frente aos 

imigrantes (figuras consideradas modernas), ora como uma figura romantizada, menos materialista 
que a do imigrante (OLIVEN, 2006). Na Argentina e no Uruguai travaram-se polêmicas em torno da 
figura do gaucho. Em 1894 surgiu no Uruguai a chamada “Sociedad Criolla”, movimento que, ao 
defender a figura do camponês e seus costumes, provocou polêmicas entre os que eram a favor do 
conservadorismo e os que lutavam pela modernização da sociedade uruguaia. Ruben Oliven explica 
que esta polêmica “lembra, em muito, os debates que na mesma época se travavam na Argentina em 
termos do que aparece na obra Civilização ou Barbárie de Sarmiento. Naquele período, o gaúcho ora 
representava o atraso a ser superado pelo imigrante modernizador, ora simbolizava os valores que 
essa imigração fez desaparecer sob o peso do materialismo envolvido no progresso. Essa polêmica 
tem a ver com sociedades que estão em processo de intensas mudanças sociais, entre as quais se 
encontram a imigração européia e a urbanização” (OLIVEN, 2006, p. 104). 
9
 Ibid. 
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foi sendo reconstruído “ao ponto de ser usada como quase um sinônimo de herói” 

(DUTRA, 2002, p. 39). Forjando-se por meio de diversas condições históricas, a 

imagem do gaúcho foi tomada pelo discurso político e literário e é utilizada até os 

dias atuais para simbolizar todos os indivíduos nascidos no Rio Grande do Sul 

(FREITAS; SILVEIRA, 2004). Associada a esta representação está a “ideia de nação 

gaúcha, a qual obteve, durante o período da Revolução Farroupilha (1835-1845), 

uma concretude cuja visibilidade se estende até os dias de hoje”10. Esta ideia de 

nação é uma formação discursiva que evoca uma história regional do estado tomada 

como transcendente, na medida em que elege e narra lutas travadas no território, 

aspectos políticos, físicos e geográficos11.   

Assim, em constante processo de atualização e evocação, a chamada 

“identidade gaúcha” brasileira ganhou forma em um processo de construção social 

que tem como base a ênfase nas peculiaridades do Rio Grande do Sul e a afirmação 

do pertencimento do estado ao Brasil (OLIVEN, 2006). Algumas especificidades 

relacionadas com as características geográficas, com a posição estratégica de 

fronteiras, com a economia e o modo como o estado se inseriu na história brasileira, 

favoreceram a construção de representações que conquistaram força e informam 

práticas até os dias atuais. Ao se falar na identidade do gaúcho no Brasil são 

referenciados elementos que evocam um passado no qual sua figura foi fabricada. A 

existência deste teria sido marcada pela vida no campo, pela bravura no 

enfrentamento da natureza e dos inimigos nos momentos de guerra vividos pelo 

estado, pela virilidade e pela presença do principal companheiro, o cavalo12. A figura 

mítica do gaúcho é central no discurso historiográfico regionalista, sendo narrada 

como “uma promessa gloriosa, herói que atravessou altivamente guerras e 

adversidades, tipo humano rude, que assim se constituiu somente por uma 

necessidade imposta pelo meio” (FREITAS; SILVEIRA, 2004, p. 268).  

Esta construção social, que traz como marca principal a referência ao 

passado e a necessidade de exaltá-lo, tem início na segunda metade do século XIX. 

Em 1870 o Rio Grande do Sul enfrentou mudanças econômicas e como 

                                                 
10 Ibid., p. 267.  
11

 Ibid. 
12 

Ibid.
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conseqüência principal se destaca a modernização da região da Campanha13 – os 

campos foram cercados, criou-se uma nova rede ferroviária de transportes –; e com 

a chegada de frigoríficos estrangeiros algumas atividades tradicionais da pecuária, 

como as charqueadas14 desapareceram. Estas mudanças propiciaram o surgimento 

da figura do homem que, perdendo sua ocupação tradicional, sendo expulso do 

campo e transformando-se no “gaúcho a pé”, passou a ser exaltada por 

determinados grupos de intelectuais da capital Porto Alegre (OLIVEN, 2006, p. 99). 

Em 1868 um grupo de escritores fundou o movimento denominado Partenon 

Literário, que visava celebrar a temática regional gaúcha. Trinta anos depois, no ano 

de 1898, nasceu a primeira agremiação tradicionalista, o Grêmio Gaúcho de Porto 

Alegre, uma entidade também voltada às tradições do estado, comandada por João 

Cezimbra Jacques, republicano e positivista. Oliven15 ressalta o fato destas duas 

primeiras entidades, ainda que de maneiras distintas,  

 

 

estarem preocupadas com a questão da tradição e da modernidade. O 
Partenon ao mesmo tempo em que tem como modelo literário a Europa 
culta e aquilo que se imaginava que ela oferecia de mais avançado, evoca a 
figura tradicional do gaúcho e louva seus valores que estavam sendo 
abalados. O Grêmio Gaúcho, nas palavras de seu fundador, procura manter 
a tradição sem excluir os costumes do presente. Nas duas associações 
encontramos como pano de fundo um estado da federação que começa a 
transformar-se, no qual a tensão entre o passado e o presente começa a se 
fazer sentir. (OLIVEN, 2006, p. 101). 

  

  

Após o surgimento do Grêmio Gaúcho de Porto Alegre fundaram-se outras 

seis entidades, no período entre 1899 e 1943. E, no ano de 1947, também na capital 

do estado, deu-se início o processo de criação do tradicionalismo gaúcho como 

movimento, tal como segue até os dias atuais. Estudantes secundaristas vindos do 

interior do estado, que estavam em Porto Alegre para completar seus estudos, 

fundaram dentro do grêmio estudantil do Colégio Estadual Júlio de Castilhos (uma 

escola tida como “tradicional” da capital) o chamado Departamento de Tradições 

Gaúchas. Com o intuito de criar um grupo que revivesse as tradições do campo, no 

                                                 
13

 Marcada por uma zona de latifúndios e de criação de gado, a região da Campanha está localizada 
na parte sudoeste do estado do Rio Grande do Sul e faz fronteira com os vizinhos Uruguai e a 
Argentina. 
14

 Atividade econômica tradicional pela qual se produzia o charque, uma carne conservada pelo sal. 
15

 Ibid. 
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ano seguinte – 1948 – inauguraram o 35 CTG16, o primeiro Centro de Tradições 

Gaúchas.  

A maioria dos jovens criadores do movimento era oriunda de áreas pastoris 

do interior do estado, filhos de pequenos proprietários rurais ou de estancieiros 

(OLIVEN, 2006). Quando chegaram a Porto Alegre, encontraram uma nova 

configuração social marcada pelos processos de êxodo rural, pela transformação 

das cidades e da agricultura devido às novas tecnologias, e pelo impacto crescente 

da indústria cultural norte-americana. Para eles, essa realidade era ao mesmo 

tempo uma novidade e uma ameaça, enxergavam a capital como uma “metrópole 

cheia de labirintos e de símbolos de progresso como os anúncios luminosos a gás 

neon”17. Frente a esse novo contexto, os fundadores do movimento incomodavam-

se com os estrangeirismos que, segundo eles, estavam invadindo o modo de vida 

urbano e contribuindo para que as pessoas deixassem de lado a tradição e o típico 

modo de vida das regiões interioranas. Descontentes com o impacto da indústria 

cultural entendiam que essa, através do rádio e do cinema, levava os indivíduos a 

discordarem dos padrões culturais antigos e consequentemente a buscarem novos 

hábitos e estilos de vida. A insatisfação sentida por estes jovens com relação às 

influências norte-americanas que invadiam a cidade de Porto Alegre é explicada 

(anos depois, em outro momento) pelo tradicionalista Antonio Augusto Fagundes. 

Este argumenta que 

   

 

[...] Com a vitória na II Guerra Mundial, os americanos do norte despejaram 
sobre o Brasil todo o peso de sua economia, colonizando nossos moços e 
moças, adolescentes e crianças. Só se conheciam os heróis “yankes”, via 
revista em quadrinhos e cinema. Só se copiavam os modelos “made in 
USA”. Só se cantava em inglês. Só se tomava coca-cola e se mascava 
chiclete. Paixão Côrtes chorou de raiva, nos começos de 47, ao descobrir 
uma bandeira do Rio Grande do Sul, velha, rasgada e suja, servindo de 
cortina em um bar de quinta categoria!... 

18
.  

                                                 
16

 O nome “35 CTG” foi escolhido pelos idealizadores por referenciar o ano que deu início a 
Revolução Farroupilha, 1835. Juntou-se também aos estudantes, no momento da fundação do 
primeiro CTG, um grupo de ex-escoteiros. 
17

 Id., 1990, p. 14. É necessário ressaltar o contraste existente, na época, entre a capital, Porto 
Alegre, e as cidades de origem dos criadores do movimento. Em 1940 a cidade contava com 272.000 
habitantes, e dez anos depois este número subiu para 394.000, registrando um crescimento 
populacional de 45% (OLIVEN, 2006).  
18

 Trecho extraído do artigo “A verdadeira história do tradicionalismo”, escrito por Antonio Augusto 
Fagundes. Este texto está presente no livro de Cyro Dutra Ferreira (35 C.T.G., O Pioneiro do 
Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, 1992, p. 14). A obra trata da história do 35 CTG, do qual 
Cyro foi um dos fundadores. Paixão Côrtes, a quem Fagundes se refere no trecho, também foi um 
dos idealizadores do movimento.  



17 

 

 

 

Portanto, frente a um processo de modernização tanto da capital como do 

restante do estado, esses jovens viram na criação do CTG a possibilidade da 

emergência de um espaço de culto à tradição que estava sendo perdida. Ou seja, 

uma fonte de segurança, pois as transformações descritas acima eram por eles 

consideradas causa de um processo de desintegração da sociedade – fenômeno 

que deveria ser combatido através da “vivência” das tradições rio-grandenses, que 

trariam aos indivíduos uma vida mais harmônica e tranqüila. Tal noção fica clara na 

passagem do texto escrito por um dos idealizadores do movimento alguns anos 

depois, em 1954, “O Sentido e o Valor do Tradicionalismo”. Como podemos 

perceber no trecho abaixo, para ele, naquele momento, a cultura ocidental e 

particularmente a cultura gaúcha estariam 

 

 

sofrendo um assustador processo de desintegração. (...) É nos grandes 
centros urbanos que esse fenômeno se desenha mais nítido, através das 
estatísticas sempre crescentes de crime, divórcio, suicídio, adultério, 
delinqüência juvenil e outros índices de desintegração social. Analisando 
tais circunstâncias, mestres da moderna Sociologia chegaram à conclusão 
de que problemas sociais cruciantes da atualidade são causados, ou 
incentivados, pelo relaxamento do controle dos costumes e noções 
tradicionais de cada cultura.

19
 

 

 

De acordo com os tradicionalistas, o enfraquecimento das culturas locais 

era o principal fator contribuinte para esta desintegração e „dissolução‟ social, 

seguido do processo de desaparecimento dos „grupos locais‟ e da „família‟, 

considerados como espaços comunitários de transmissão da cultura. Dutra explica 

que o chamado “grupo local” é entendido pelos tradicionalistas como um conjunto de 

                                                 
19

 Luiz Carlos Barbosa Lessa (1954), disponível em www.mtg.org.br/valor. Este texto é considerado a 
tese-matriz do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Analisando este trecho escrito por Lessa, é 
necessário ressaltar a referência feita por ele aos „mestres da moderna Sociologia‟. Como explica 
Oliven (1990), Barbosa Lessa estudou durante um ano na Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo e lá foi influenciado pelo pensamento social do final do século XIX e começo do século XX, 
relacionado aos processos de urbanização. Tal pensamento era marcado pela ideia durkheimiana de 
anomia social, que embora não seja citada por Lessa, está presente em sua concepção sobre a 
desintegração social existente na época. Oliven afirma que isto é expressão da transformação do 
saber acadêmico em senso-comum. E ainda, que, “o Movimento Tradicionalista Gaúcho é, sem sabê-
lo, um dos maiores difusores das ideias das ciências sociais norte-americanas da década de 
quarenta” (OLIVEN, 1990, p. 28).  
 

http://www.mtg.org.br/valor
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famílias que viveriam em proximidade, compartilhando hábitos e valores (DUTRA, 

2002, p. 54). Em tais grupos, supostamente vividos no antigo e saudoso ambiente 

campeiro, haveria um maior nível de cooperação entre os indivíduos. A vida nas 

cidades, o crescimento da imprensa e das “transgressões sociais”, ao contrário, 

produziam segundo eles, o desaparecimento destes espaços. Como coloca Ruben 

Oliven (1990; 2006), os idealizadores do movimento, diante das novas experiências 

urbanas, reagiram defendendo o apego ao que concebiam como seguro e claro, ou 

seja, ao campo e ao passado. Para reviver essa segurança trazida pela tradição, 

buscaram recriar o que presumiam serem as práticas e costumes campeiros. O 

Centro de Tradições Gaúchas despontou pensado como um novo „grupo local‟, 

destinado a integrar os indivíduos e reforçar os elementos da tradição, configurando-

se como um ambiente familiar que, supostamente, protegeria os gaúchos dos 

problemas exteriores. Nas palavras do tradicionalista Barbosa Lessa, os CTGs foram 

criados “para que todos os indivíduos que compõem a Região sintam os mesmos 

interesses, os mesmos afetos, e desta forma reintegrem a unidade psicológica da 

sociedade regional”, e deveriam funcionar como “agremiações de cunho popular, 

que têm por fim estudar, divulgar e fazer com que o povo “viva” as tradições rio-

grandenses”20. Deste modo, a crise social percebida por estes rapazes “encontra 

uma “solução” no Tradicionalismo” (OLIVEN, 2006, p. 117).  

Os CTGs multiplicaram ao longo dos anos por todo o Rio Grande do Sul, 

mais tarde em outros estados e até em outros países. A partir de 1956 foram criadas 

muitas entidades em outras regiões do Brasil, principalmente em Santa Catarina, 

Paraná e Mato Grosso. No ano de 1966 fundou-se oficialmente o organismo que 

visava unificar as regras para o tradicionalismo gaúcho e aproximar os CTGs: o 

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Esse órgão passou a determinar as 

normas de funcionamento de todos os CTGs, coordenando suas ações e 

legitimando práticas como festas, concursos, festivais de música e rodeios21. A partir 

                                                 
20

 Luiz Carlos Barbosa Lessa (1954), “O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, disponível em 
www.mtg.org.br/valor. De acordo com a historiadora Claudia Pereira Dutra (2002), Barbosa Lessa e 
Paixão Côrtes compõem o grupo dos “tradicionalistas históricos”. Considerados como pioneiros do 
movimento, são apontados como os que possuem a propriedade de escrever a sua história. Ou seja, 
“são celebrados como “guardiões da memória” tradicionalista” (DUTRA, 2002, p. 10). 
21

 O Movimento Tradicionalista Gaúcho é hoje uma associação civil, sem fins lucrativos, que “tem por 
objetivo congregar os Centros de Tradições Gaúchas e entidades afins e preservar o núcleo da 
formação gaúcha e a filosofia do movimento tradicionalista, decorrente da sua Carta de Princípios e 
expressa nas decisões dos Congressos Tradicionalistas” (Estatuto do MTG, disponível em 
www.mtg.org.br/documentos). Segundo Dutra (2002), o “uso das pilchas, as danças, a organização 
de eventos, como concursos artísticos e provas campeiras, o tipo de música e a literatura, tudo é 

http://www.mtg.org.br/valor
http://www.mtg.org.br/documentos
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da criação desta entidade de organização passou-se a realizar anualmente o 

Congresso Tradicionalista. Em 1973 criou-se o Movimento Tradicionalista Gaúcho 

de Santa Catarina (MTG-SC) e em 1975 o mesmo ocorreu no Paraná, sendo 

fundado o MTG-PR. Na década de 1990, entidades tradicionalistas foram fundadas 

nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. 

Conforme Oliven (2006), a temática que marca constantemente os 

processos de criação de movimentos regionalistas está relacionada a questões 

sobre o passado e o presente, a tradição e a modernidade, o velho e o novo. A 

tradição é acionada em momentos de mudança, em tempos de transformações 

sociais. O autor levanta a questão da ocorrência de manifestações de culto à 

tradição em países e regiões que passam por processos de modernização. Nesses 

momentos, se “reinventa” o passado e surge a necessidade de reverenciá-lo. Assim, 

a  

   

 

evocação da tradição – entendida como um conjunto de orientações 
valorativas consagradas pelo passado – se manifesta freqüentemente em 
épocas de processos de mudança social, tais como a transição de um tipo 
para outro de sociedade, crises, perda de poder econômico e/ou político, 
etc. Nesse momento, além de se estudar o folclore, as tradições são 
inclusive inventadas, como assinala Hobsbawm. (OLIVEN, 2006, p. 28). 

 

 

Para Hobsbawm e Ranger (1984) as tradições inventadas caracterizam um 

conjunto de práticas rituais ou simbólicas, reguladas, que por meio da repetição 

buscam uma continuidade artificial em relação ao passado22. São práticas que 

“estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que obrigatória” ou 

que “assumem a forma de referência a situações anteriores”23. Geralmente, 

apresentam-se como reações a situações sociais novas. Deste modo, “inventam-se 

novas tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas 

tanto do lado da demanda quanto da oferta”24. Conforme estes autores, esta 

invenção pode estabelecer ou legitimar status, instituições ou autoridades, na 

                                                                                                                                                         
supervisionado pelo MTG, que constitui o órgão disciplinador de todos os CTGs. Segundo a cartilha 
do tradicionalismo gaúcho, alguns imaginam viver uma verdadeira „seita crioula‟ “(DUTRA, 2002, p. 
46). 
22

 Ibid., p. 9-10. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid., p. 12. 
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medida em que inculcam valores e padrões de comportamentos. Entretanto, estes 

teóricos também ressaltam que as tradições inventadas não podem ser analisadas e 

estudadas separadamente de seu contexto histórico e social mais amplo25. 

Marcon (2009) sugere que devemos entender os movimentos regionalistas 

gaúchos a partir de diversos elementos culturais, políticos e históricos que estão em 

jogo em determinados períodos.  Entre estes está a peculiar relação entre o estado 

do Rio Grande do Sul e o Brasil (Oliven, 2006; Marcon, 2009). Como já dito, a 

afirmação do pertencimento do estado ao país é um elemento importante na 

construção social da identidade gaúcha. Desta forma, Oliven (2006) argumenta que 

a relação entre autonomia, isolamento e integração marca a ligação entre o estado e 

o país, na medida em que são atualizados e evocados, ao mesmo tempo, 

peculiaridades da região e fragilidades dessa em relação com o restante do país. A 

tensão que marca a relação do Rio Grande do Sul com o Brasil tem como marco 

simbólico a Revolução Farroupilha, ocorrida entre os anos de 1835 e 1845, e que 

teve origem no desagrado de estancieiros do estado com as políticas do governo 

central, vistas por eles como centralizadoras e exploradoras.  

Na primeira metade do século XX, aproximadamente cem anos depois, a 

tensão se dá em torno novamente do centralismo do governo brasileiro. Porém, 

neste período, havia um centralismo econômico, político e culturalmente imposto 

pela ditadura do Estado Novo. O governo brasileiro buscava uma maior unificação 

no país e consequentemente um enfraquecimento dos poderes estaduais e 

regionais26. A “apologia aos elementos nobilitantes” da “história gaúcha” neste 

momento, encontrava-se apagada, “voltando à tona somente a partir de 1948, em 

meio ao clima de reabertura política” (SOPELSA, 2005, p. 24). Assim, no período de 

criação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas, além dos jovens sentirem-se 

ameaçados com a invasão cultural norte-americana, esta tensão entre o regional e o 

nacional também os intimidava. Deste modo, o centralismo político e cultural 

instituído pela ditadura do Estado Novo (ainda que o regime estivesse no seu fim) 

                                                 
25

 Ibid., p. 21. 
26

 Oliven lembra um fato marcante, a queima das bandeiras estaduais exigida por Getúlio Vargas: 
“Menos de um mês após a implantação do Estado Novo, Vargas mandou realizar a cerimônia da 
queima das bandeiras estaduais, que teve lugar no Rio de Janeiro. [...] Nessa cerimônia foram 
hasteadas vinte e uma bandeiras nacionais em substituição às vinte e uma bandeiras estaduais que 
foram incineradas numa grande pira erguida no meio da praça, ao som do Hino Nacional tocado por 
várias bandas e cantado por milhares de colegiais, sob a regência de Heitor Villa Lobos.” (OLIVEN, 
2006, p. 52-53). De acordo com Dutra, este episódio “ficou profundamente marcado na “alma” dos 
gaúchos” (DUTRA, 2002, p. 23). 
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era, para eles, um elemento assustador (OLIVEN, 2006). Percebemos esta situação 

de ameaça nas palavras de Paixão Côrtes: 

 

 

Grande parte da nossa geração, que vivera sua juventude durante a 
ditadura de Getúlio Vargas, politicamente desconhecia os símbolos oficiais 
(bandeira, brasão, hino) da terra gaúcha, pois tais elementos haviam sido 
banidos do ensino escolar, estavam ausentes dos pórticos e papéis 
timbrados, das repartições públicas e não figuravam nas cerimônias 
governamentais do estado... (CÔRTES, Paixão, 1994, p. 41-42, citado por 
SOPELSA, 2005, p. 24). 

 

 

Devemos atentar, portanto, para a particularidade das relações históricas, 

sociais e culturais que marcaram o surgimento do regionalismo no Rio Grande do 

Sul. Neste sentido, é 

 

 

a peculiaridade da própria relação é que parece ter firmado o que hoje 
entendemos como cultura gaúcha. É ela que evoca identidades, mitos, 
facetas, escamoteando outras tantas possíveis. Que se renova em 
autocríticas e novas nuances. É na própria relação que encontramos uma 
infinidade de gaúchos que, para além de sua concretude e pureza, 
despertam agremiações, CTGs, festivais de música (MARCON, 2009, p. 
57). 

 

 

 Considerando o caráter relacional e processual da construção social da 

chamada “identidade gaúcha”, podemos pensá-la como uma categoria de 

classificação, de diferenciação, e de referência. De modo análogo ao que ocorre 

com os “grupos étnicos”, como discute Fredrik Barth (2000), podemos tomar a 

identidade regional como uma categoria acionada pelos atores sociais em 

circunstâncias e intenções específicas. Sendo atributivas e identificadoras, 

estabelecem limites e organizam as interações entre eles. Portanto, um indivíduo, ao 

se atribuir a identidade de gaúcho, quer ser levado em consideração enquanto 

gaúcho, esta é a sua referência perante si e os outros. As identidades gaúchas, na 

medida em que são acionadas, não são algo estático e sim dinâmico, possuem um 

caráter situacional e multidimensional (NETO, 2009, p. 12). Como sugerido por 

Ruben Oliven, as identidades caracterizam-se por “construções sociais formuladas a 

partir de diferenças reais ou inventadas que operam como sinais diacríticos, isto é, 
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sinais que conferem uma marca de distinção”. (OLIVEN, 2006, p. 34). Tomada então 

como um constructo social, constituindo-se como ponto de referência aos indivíduos, 

a “identidade gaúcha” pode ser analisada a partir de diversos olhares do ponto de 

vista sociológico. O foco escolhido neste trabalho foi pensá-la – e para isso analisar 

sua elaboração dentro do Movimento Tradicionalista Gaúcho – como uma 

construção na qual está imbricado um discurso de gênero, que define lugares, 

sentimentos e práticas específicas para homens e mulheres, para o gaúcho e para a 

gaúcha. Isto será discutido a seguir, na análise das figuras tradicionalistas do peão e 

da prenda.   

 

 

2.2 Peões e Prendas 

 

 

Conforme a apresentação anterior, o modelo construído pelo tradicionalismo 

no Rio Grande do Sul – como movimento organizado desde o final da década de 

1940 – traz como elemento protagonista a figura masculina do gaúcho, 

simbolicamente ligada ao cavalo e a vida campeira. Ou seja, “é a figura do peão e 

do seu inseparável cavalo que tomam lugar de destaque, tendo como cenário o 

campo, o meio rural, o galpão” (PACHECO, 2003, p. 51). Esta construção identitária 

pode ser considerada excludente na medida em que exalta um tipo social e racial de 

uma determinada região do estado – este que supostamente viveu uma experiência 

pastoril, também específica – deixando de lado outros grupos sociais, como os 

índios, negros, imigrantes, os quais aparecem nas representações tradicionalistas 

de uma forma pouco expressiva (OLIVEN, 2006). O discurso do movimento toma 

como única referência, portanto, o homem branco, rude, que montado em seu 

cavalo, no passado teria supostamente desbravado fronteiras e conquistado 

territórios. De acordo com Pacheco (2003), as práticas tradicionalistas reelaboradas 

pelo MTG estabeleceram processos de distinção e classificação dos sujeitos. Criou-

se uma hierarquização na qual “quem detém o poder de separar, de dividir, de 

distinguir e classificar detém também o poder de atribuir valores”27. Com relação às 

mulheres, o tradicionalismo não manteve uma postura explicitamente excludente, 
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 Ibid., p. 18. 
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mas determinou especificamente o seu lugar, suas atividades e seus 

comportamentos.  

Desde o início do movimento, as tradições gaúchas são representadas 

como práticas pelas quais se exaltam hábitos, sentimentos e costumes 

especificamente masculinos. Ondina Leal (1992) aponta como elementos essenciais 

da cultura gaúcha a masculinidade, a honra e a liberdade. Realizando uma pesquisa 

etnográfica com homens “gaúchos” que trabalham no meio rural no Rio Grande do 

Sul, a autora afirma que esta construção identitária estabelece, entre outras, a 

dicotomia básica entre o macho e a fêmea. O gaúcho, portanto, irá se definir a partir 

desta. A virilidade, em oposição à feminilidade, é a condição de ser gaúcho. Nesse 

sentido, argumenta que “a perda da identidade como gaúcho é também a perda de 

sua identidade masculina” (LEAL, 2002, p. 150). O tradicionalismo gaúcho e seus 

discursos, neste sentido, tomam como valor fundamental a virilidade dos seus 

homens. Desta forma, suas práticas e documentos (como teses, carta de princípios 

e demais textos explicativos) elaboram e difundem representações de gênero que, 

produzindo significados, definem modos específicos de se viver a feminilidade e a 

masculinidade (PACHECO, 2003).   

O grupo fundador do primeiro CTG buscava reproduzir o universo campeiro 

de uma fazenda, reunindo-se semanalmente em um espaço para tomar chimarrão, 

conversar, contar histórias, sempre buscando “imitar os hábitos do interior, como as 

charlas dos peões nos galpões das estâncias” (FREITAS; SILVEIRA, 2004, p. 271). 

A ideia de recuperação de uma solidariedade vivida no ambiente rural – no galpão 

da estância, das antigas fazendas – baseia-se em padrões de comportamento que 

devem lembrar um tipo de “clube masculino” (PACHECO, 2003, p. 32). Assim, 

construído apenas por homens, o movimento tradicionalista nasce baseado em 

padrões de uma sociabilidade delimitada como masculina, pela qual os homens 

criam e praticam uma série de atividades. Tais práticas aparecem altamente 

valorizadas e prestigiadas em seus discursos – como, por exemplo, na definição das 

atividades realizadas nos „galpões‟, que devem ser recriados pelos CTGs. Conforme 

os tradicionalistas, o galpão, dentro da unidade econômica da estância, era o lugar 

dos peões. No dicionário de regionalismos do Rio Grande do Sul, o galpão define-se 

como um espaço que  

 

 



24 

 

serve de abrigo e aconchego à peonada da estância e a qualquer tropeiro, 
viajante ou gaudério que dele necessite. No galpão se prepara e se come o 
churrasco, se toma chimarrão, e, também nele, nas horas de folga, ao redor 
do fogo, se improvisam reuniões que participam democraticamente patrões 
e empregados, viajantes, tropeiros, carreteiros e gaudérios, nas quais se 
contam causos de guerra, de tropeadas, de carreteadas, de serviços de 
campo, de caçadas, de pescarias, de amores, de assombrações, ao mesmo 
tempo se bebe uma canha, se toca uma cordeona, se dedilha uma viola, se 
canta uma modinha ou se cita uma décima (NUNES e NUNES, 1984, p. 
203-204, grifos meus)

28
.
 

 

 

Observando a figura abaixo, pode-se ter ideia da representação deste 

espaço no qual os homens conviviam entre si, e também com o principal 

companheiro, o cavalo:  

 

 

FIGURA 01 – GAÚCHOS NO GALPÃO 

 

Fonte: http://www.lutzenberger.com.br/gauchos18a.htm 
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 Como se percebe neste trecho, o discurso tradicionalista costuma dar ênfase na ideia de que, em 
seus espaços, “participam democraticamente patrões e empregados”. Afirma-se a ausência de 
conflitos entre trabalhadores e chefes, fazendeiros e peões no passado do estado. A estância gaúcha 
é apresentada “como um espaço de organização democrática onde a distinção entre as classes 
desaparece” (DUTRA, 2002, p. 33). Ainda segundo Dutra, esta ideia relaciona-se com uma tese 
sustentada pelos tradicionalistas sobre a “superioridade do gaúcho” (DUTRA, 2002, p. 34). Existe 
uma grande discussão sobre a suposta “harmonia” destes espaços, na qual muitos críticos 
apontaram um exercício pelo qual os tradicionalistas ocultam relações históricas de poder e de 
desigualdades presentes nas ditas “estâncias gaúchas” (Cf. Tau Golin, 1983; 2003; 2008). 
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Nenhuma mulher participou inicialmente das reuniões organizadas pelo 

primeiro CTG, que tinham como objetivo “reviver” as práticas realizadas em um 

galpão. Também encontramos uma definição deste ambiente que deve ser 

“recuperado” pelo movimento (o “núcleo galponeiro”) em textos do tradicionalista 

Barbosa Lessa, que explica a suposta ausência das mulheres nestes espaços: 

 

 

(...) queremos enfatizar toda uma gama de relações desenvolvidas em torno 
do núcleo galponeiro (...) Além de morada dos peões (necessariamente 
solteiros), depósito de implementos e algo assim como um clube masculino 
para horas de descanso, o galpão também possuía essa estranha 
característica de albergue de viajantes humildes. A família do estancieiro, as 
moças da casa grande, jamais desciam ao nível de um galpão (LESSA, 
Barbosa, 1984, p. 111-112, citado por DUTRA, 2002, p. 47). 

 

 

É interessante salientar que Lessa refere-se a determinadas mulheres, 

pertencentes à “família do estancieiro”. Desconsidera, por exemplo, a possível 

permanência de escravas, empregadas nestes espaços, que também compunham o 

grupo de indivíduos de uma “antiga” fazenda. Cyro Dutra Ferreira (1992), 

comentando o processo de criação do pioneiro 35 CTG, explica que o elemento 

feminino custou a se integrar ao movimento. Segundo ele, a entrada das mulheres 

no CTG não era vista com “bons olhos” pelas gerações mais velhas. Foi após uma 

viagem de alguns integrantes do grupo até Montevidéu, onde participaram de 

comemorações tradicionalistas junto a outros grupos, que os fundadores do 

movimento passaram a questionar a ausência da figura feminina em seus cultos à 

tradição. De acordo com Ferreira: 

 

 

Como poderia, um Movimento como o nosso, que buscava, antes de mais 
nada, o culto e a preservação das tradições do nosso pago, sobreviver sem 
a presença da mulher? Sem as sucessoras daquelas que, em gloriosas 
jornadas, demonstrando valentia e coragem, também ajudaram a criar as 
tradições do Rio Grande do Sul, permanecendo nas estâncias, trabalhando 
com denodo, enquanto seus esposos e filhos lutavam pelas coxilhas em 
defesa do chão ou de uma ideia que lhes parecesse mais acertada? [...]. Foi 
preciso que acontecesse a excursão a Montevidéu [...] para que o exemplo 
trazido de lá, onde as fotos e nossos comentários atestaram a presença 
marcante e imprescindível da mulher numa entidade similar à nossa, 
derrubasse, em importante momento, preconceitos que, embora de 
importância vital na formação e preservação da família gaúcha, em épocas 
passadas, vinham, de certa forma prejudicando a tenra vida do “35” e de 
outros co-irmãos. [...] Estava assim a mulher devidamente integrada ao 
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Movimento. No entanto detinha-se, ainda, à tarefas mais condizentes com o 
sexo feminino, como danças, culinárias, costuras, decorações, etc. porém, 
dentro de poucos buscava outras participações, mais avançadas para o 
encanto gracioso e frágil das prendas: em setembro de 1950 o desfile a 
cavalo já contou co a presença de três Prendas: Damásia Steinmetz, Nora 
Dutra Ferreira e Lia Eilert dos Santos. A partir daí o elemento feminino 
passou a participar ativamente em todos os setores do “35” (mas como 
incomodavam!) e do Movimento, com destacadíssimas folhas de serviço 
prestados, até como Patroas de CTGs.” (FERREIRA, 1992, p. 89-92). 

 

 

Aproximadamente dois anos após a criação do primeiro CTG, portanto, 

algumas mulheres foram convidadas pelos idealizadores a participar de reuniões 

tradicionalistas. Como fica claro na fala de Cyro Ferreira, apesar da abertura do 

movimento com relação à participação feminina, isto parece ter sido considerado, 

desde o começo, um fator de “incômodo”. Neste sentido, cabe refletir sobre o 

contexto histórico e social no qual todo este processo está situado, que gera 

ambigüidades com relação ao “incômodo” da presença feminina. No final da década 

de 1940, momento de criação do tradicionalismo e dos CTGs, a inserção das 

mulheres na esfera pública estava em crescimento. O discurso homossocial 

tradicionalista parece surgir em resposta a este “fenômeno”, exaltando uma 

sociabilidade exclusivamente masculina. Porém, ao mesmo tempo, procura 

alternativas para, de algum modo, corresponder a ele e “abrir” o movimento também 

para as mulheres. Entretanto, a entrada destas é, desde o começo, fundamentada 

por uma construção de estereótipos relacionados às suas corporalidades e às 

feminilidades. A partir do relato acima, entende-se que apesar do movimento 

perceber, a partir de certo momento, como de fundamental importância a presença 

das sucessoras daquelas mulheres que no passado exaltaram valentia e coragem, 

comandando as estâncias na ausência dos homens, inicialmente às mulheres 

destinaram-se atividades que condiziam ao sexo feminino, entendido como frágil e 

gracioso. 

A inserção da figura feminina no processo organizado por estes homens, de 

“recuperação” das tradições gaúchas, exigiu uma “reformulação” da imagem da 

mulher gaúcha. A mulher que estava presente na “memória regionalista”, nos relatos 

sobre a época das guerras e da demarcação territorial, era a chamada “china”. 

Entretanto, este termo carregava o sentido de „prostituta‟, de mulher desonesta. 

Assim, chamá-la de „china‟ não era adequado, visto que o movimento e suas 

entidades “nasciam sob inspiração de uma visão moral” que visava recuperar 
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costumes tradicionais, de um tempo de pureza, de harmonia familiar e de integração 

social (DUTRA, 2002, p. 49). Neste sentido, tornou-se necessário criar uma imagem 

de respeitabilidade para a figura da mulher tradicionalista, que não existia na figura 

da “china”. Como aponta Joana Maria Pedro (2008), as imagens das prostitutas e de 

seus comportamentos, na virada do século XIX para o XX, transformaram-se em 

exemplos de como as mulheres não deveriam se comportar e agir.  

O movimento, então, iniciou a tarefa de construir, “inventar” uma identidade 

feminina tradicionalista, baseado no modelo de feminilidade presente na época, 

“assentado pela sociedade patriarcal e reforçado pela forte influência do positivismo” 

no estado (DUTRA, 2002, p. 52). Somadas às ideias católicas referentes ao 

matrimônio e à maternidade, as concepções positivistas que carregavam a imagem 

da mulher como “sexo afetivo”, procriadora e regeneradora da humanidade – através 

da família como base essencial da sociedade – marcaram os movimentos de culto 

às tradições no estado desde o século XIX29. Pedro (2008) explica que, 

diferentemente do contexto nacional no qual prevaleciam ideias liberais, a 

intelectualidade e os governantes do Rio Grande do Sul foram, por várias décadas, 

fortemente influenciados pelas ideias positivistas de Augusto Comte. Estabeleceram-

se, assim, discursos acercas dos papéis femininos nos quais se exaltava a ideia de 

que “ser mãe era o papel mais sublime que uma mulher poderia desejar” e noções 

pelas quais a “a autoridade masculina e a submissão feminina eram compreendidos 

no binômio “obediência e amor”“30. O lugar da mulher, no discurso positivista, estava 

delimitado ao espaço privado e suas obrigações relacionavam-se com o cuidado do 

lar, dos filhos e do marido.     

A partir de 1940, embora as reflexões sobre o “feminino” já incorporassem 

discussões sobre a crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho e em 

alguns espaços públicos, o tradicionalismo gaúcho elaborou a figura feminina – a 

prenda – relacionando suas práticas e comportamentos à esfera privada, ao lar e à 

família. Conforme Dutra (2002) o movimento manteve o “imaginário da existência de 

características „naturais‟ ao sexo feminino, como recato, delicadeza e submissão 

(presentes na prenda) em oposição às características masculinas”, que seriam os 

elementos representados pela figura do “gaúcho”, associados à força, à valentia e à 
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liberdade31. Dentro do objetivo maior do projeto tradicionalista – a recuperação e a 

conservação dos costumes tradicionais – a mulher surge representada como uma 

“parte” muito importante na transmissão da herança social gaúcha. Por possuir em 

sua “essência” atributos femininos relacionados ao cuidado, à afetividade, à 

delicadeza e à graciosidade, ela é responsável pelo bom funcionamento do lar, da 

família, pela educação das novas gerações – ela é imaginada pelo movimento como 

a “guardiã moral dos bons costumes”32. 

Assim, de acordo com o discurso tradicionalista, a mulher como “mola-

mestra” do lar possui um papel primordial dentro da família nuclear. Como coloca 

Maria Rita Kehl (2008) a família nuclear surge nos séculos XVIII e XIX, criando um 

padrão de feminilidade que segue presente no imaginário social. Esta feminilidade 

surge por meio de uma intensa produção de discursos, aparecendo como  

 

 

o conjunto de atributos próprios a todas as mulheres, em função da 
particularidade de seus corpos e da sua capacidade procriadora; a partir 
daí, atribui-se às mulheres um pendor definido para ocupar um único lugar 
social – a família e o espaço doméstico –, a partir do qual se traça um único 
destino para todas: a maternidade. A fim de melhor corresponder ao que se 
espera delas (que é, ao mesmo tempo, sua única vocação natural), pede-se 
que ostentem as virtudes próprias da feminilidade: o recato, a docilidade, 
uma receptividade passiva em relação aos desejos e necessidades dos 
homens e, a seguir, dos filhos (KEHL, 2008, p. 48).  

 

 

No sentido da argumentação acima, podemos afirmar que esta construção 

sobre o feminino está presente na representação da figura da prenda, que tem como 

principal função, apropriando-se aqui dos termos de Kehl, “promover o casamento, 

não entre a mulher e o homem, mas entre a mulher e o lar”33. Como também 

ressalta Dutra, o imaginário tradicionalista constrói nessa figura um “modo de ser 

feminino, maternal, recatado, fraternal, paciente e forjado no sacrifício” (DUTRA, 

2002: p. 103). Incorporada no movimento tendo seu lugar definido como parceira do 

homem nas danças, a mulher era tida como a companheira idealizada – sensível, 

bonita, doce, cordial e recatada34. Criou-se uma série de elementos simbólicos que 

foram dando “forma” e inserindo esta figura feminina dentro do imaginário 
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tradicionalista. Elegeu-se uma vestimenta, o „vestido de prenda‟ e também uma 

gama de atividades e práticas menos valorizadas e silenciadas, do espaço privado, 

como as atividades domésticas e “culturais”, as danças, os artesanatos, a culinária, 

etc. Estas estariam de acordo com as “características femininas” concebidas por 

aqueles homens, naquele período. As danças passaram a ser o principal elemento 

de ligação das mulheres com o CTG, atraindo-as para o movimento. Por meio desta 

atividade, constituiu-se no imaginário do movimento uma “prenda que é enfeite, que 

prende o gaúcho com seu encanto e sua delicadeza” (DUTRA, 2002, p. 57). A 

imagem a seguir representa o casal tradicionalista: 

 

 

FIGURA 02 – O CASAL TRADICIONALISTA 

 

            Fonte: http://fc09.deviantart.net/fs51/f/2009/280/b/6/ 
Gaucho_and_Prenda_by_perselus.jpg. 

 

 

A mulher gaúcha, representada pela „prenda‟, foi uma figura essencial no 

movimento tradicionalista. Porém, diferente da figura masculina, protagonista das 

atividades mais valorizadas, como as práticas campeiras, desde o início os discursos 

tradicionalistas procuraram definir da mulher tradicionalista como o espaço do 

privado, no âmbito doméstico. Neste sentido, alguns autores argumentam que 

existem limites claros entre a atividade masculina e a atividade feminina dentro do 

movimento: a mulher está atrás, cooperando. Já o homem está à frente, 

coordenando. O espaço da „prenda‟ 
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segue reduzido à condição de mulher resignada, de boa esposa e mãe, pois 
o objetivo não é destacar-se no espaço público; ela participa apenas para 
auxiliar os homens que conduzem o Movimento, cumprindo o papel de 
ordenamento ou de educadoras das novas gerações, que têm acesso ao 
conhecimento para transmitir aos futuros líderes do Movimento (DUTRA, 
2002, p. 107). 

 

 

Assim, nas representações das figuras masculinas e femininas dentro do 

tradicionalismo, o homem viril, montado em seu cavalo, aparece como uma figura 

oposta à imagem da mulher, representada como naturalmente frágil, delicada, e que 

possui um corpo adequado apenas para os afazeres do lar. Portanto, o “ser gaúcho” 

pressupõe valores como coragem, habilidade e valentia. Para isto, se (re)afirma 

 

 

o corpo a partir de um discurso biológico que naturaliza a força física como 
parte do corpo masculino, como justificadora da virilidade contrapondo-se 
ao corpo feminino como o corpo das sensibilidades, do sexo frágil, portanto, 
também do corpo preparado somente para as atividades leves “próprias” ao 
físico feminino (PACHECO, 2003, p. 50). 
 

  

Esta dicotomia entre os corpos feminino e masculino, que marca a oposição 

entre práticas e sentimentos relacionados à feminilidade e à masculinidade 

(respectivamente ligadas às figuras da prenda e do peão), segue presente nos 

discursos tradicionalistas ao longo do crescimento do movimento. Salvador 

Lamberty (1989), em um texto chamado “ABC do Tradicionalismo Gaúcho” explica 

em algumas páginas o que se entende por “machismo” gaúcho. Segundo o 

tradicionalista, esta expressão  

 
 
era muito mais sinônimo de valentia do que submissão proposital da mulher 
pelo homem. Esse não queria minimizá-la, em seus direitos, ou ridicularizá-
la perante à sociedade. O gaúcho sempre teve o maior carinho e defendeu 
bravamente a sua prenda. A figura de maior destaque, nos Centros de 
Tradição Gaúcha é a Primeira Prenda. Ao lado do guerreiro, valente e 
destemido do gaúcho é que afirmou a condição de que “com homem não se 
brinca”. Um ser avesso à dominação e ao descaso” (LAMBERTY, 1989, p. 
88).  
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 O discurso do movimento defende-se da acusação de, por muito tempo, 

excluir as mulheres de alguns de seus espaços. Aciona para isto um discurso que 

opera com as diferenças “naturais” do sexo feminino e masculino: 

 

Apesar da intimidade com as lidas campeiras, não tão adequadas para as 
prendas, os Centros de Tradições Gaúchas também acompanharam a 
evolução. Já existem dois CTGs com prendas desempenhando a função de 
“Patrão”, eleitas disputando de igual para igual com peões. O assunto é 
fascinante, porém sabemos que toda prenda, ou quase todas, gosta de ter, 
ao seu lado, um peão de coragem, destemido, de ideal definido, para 
repartir os direitos e deveres de uma vida a dois. Um homem não procura 
uma mulher-macho, mas sim uma fêmea de virtudes e que realize suas 
convicções profissionais, sem perder sua sublime função natural da 
procriação (LAMBERTY, 1989, p. 89-90, grifos meus). 

 

 

A partir desta representação presente nos discursos tradicionalistas, que 

toma a condição física e “natural” da mulher como delimitadora para as suas 

atividades, não parece condizente, portanto, pensarmos em uma prenda que realiza 

atividades com o cavalo. Estas atividades, que caracterizam as “lides campeiras”, 

como colocado acima por Lamberty, não são muito adequadas para as prendas. Ou 

seja, da maneira como é pensada nos “moldes” do tradicionalismo, a prenda 

raramente “sobe no cavalo” – esta prática está destinada aos homens, tendo em 

vista que a parceria central do discurso do movimento é a do homem e de seu 

cavalo. Os limites colocados discursivamente sobre os modos de viver a 

masculinidade e a feminilidade são fortes. Todavia, podemos indagar em que 

medida eles impõem práticas de controle sobre as mulheres, seus corpos, seus 

desejos e seus comportamentos. O movimento buscou uma “síntese” da mulher 

gaúcha ao construir a figura da „prenda‟ (DUTRA, 2002). Entretanto, hoje ele 

reconhece, ao mesmo tempo, outras atividades femininas, que vão além das 

colocadas como adequadas à „natureza frágil‟ da mulher. Existem mulheres que 

participam, por exemplo, de provas esportivas: rodeios e atividades campeiras, ou 

seja, práticas realizadas com cavalos – de montaria, de laçada, etc. São prendas 

que não vestem o tradicional “vestido de prenda” e sim botas, bombachas35, lenço e 

chapéu. 

Exemplos destas mulheres estão no livro “A Cavalo, Anita Garibaldi!”, 

escrito por Elma Sant‟Ana (1993). A autora discorre sobre o chamado “Piquete Anita 
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 Bombacha é um tipo de calça, uma peça originalmente masculina da vestimenta tradicionalista. 
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Garibaldi”, um movimento surgido em 1992, com o objetivo de unir as 

tradicionalistas, por meio da realização de cavalgadas femininas36. O nome do 

movimento foi escolhido em homenagem à “heroína” da Revolução Farroupilha, 

Anita Garibaldi. Sant‟Ana relata histórias sobre mulheres que passaram a participar 

de cavalgadas antes ou depois da criação do piquete. Trazendo alguns depoimentos 

das participantes, a autora busca argumentar que elas consideram as cavalgadas 

como uma “demonstração de amor à terra” – ao Rio Grande do Sul – e que até 

pouco tempo atividades desse tipo, com o cavalo, eram exclusividade dos homens. 

Conta-se que o objetivo colocado por essas mulheres, ao realizar as cavalgadas 

femininas, não era de “competir, mas sim ter a oportunidade de mostrar que não 

apenas os homens podem cavalgar” (SANT‟ANA, 1993, p. 6). Conforme a escritora, 

a inspiração que levou essas mulheres a criarem o “Piquete” está no 

 

amor por esta terra, por esta gente. Amor pelas tradições deste povo. Amor 
pela aventura, de se saberem fortes e ousadas, de não guardarem posição 
inferior à do homem, numa sociedade machista organizada pelo homem e 
para o seu desfrute (SANT‟ANA, 1993, p. 114). 

  

  

A partir da fala acima, que apresenta críticas claras ao modelo estabelecido, 

percebe-se que este movimento de mulheres está propondo questionamentos e 

negociações com relação ao discurso dominante tradicionalista. No entanto, este 

processo, que parece apontar uma mudança relacionada às noções de feminilidade 

e corporalidade feminina trazidas pelo movimento, a partir da entrada feminina em 

outras esferas, como nas atividades campeiras, está tomado por conflitos e 

contradições discursivas. Em alguns momentos, discursos tradicionalistas 

produzidos tanto por homens quanto por mulheres exaltam figuras como a da 

cavaleira Anita Garibaldi, considerada exemplo de valentia e bravura nas guerras da 

Revolução Farroupilha. Recupera-se a imagem desta “heroína” e também exalta-se 

a coragem das mulheres do passado, que permaneceram lidando nas estâncias no 

período das guerras, na ausência dos homens. Em outros momentos, no entanto, 

segue-se reafirmando a condição “natural” da mulher ligada ao recato, à procriação 

e ao cuidado do lar e da família. Em um texto atual presente no site oficial do MTG, 

intitulado “História da mulher”, e escrito por uma mulher, afirma-se que a 
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 Piquete é uma entidade ligada ao MTG, que se dedica exclusivamente às atividades campeiras. 
Geralmente contrapõe-se ao CTG, que pode abarcar também atividades culturais do movimento. 
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participação da mulher foi fundamental na formação histórica do estado gaúcho. 

Recupera-se, ao longo do texto, figuras femininas heróicas e lança-se, ao final, um 

questionamento: 

 

 

Como vive atualmente a mulher gaúcha? Nós mulheres já paramos para 
pensar quantas profissões exercemos ao mesmo tempo? Será que nosso 
companheiro e esposo, filhos já imaginaram o que é ser, ao mesmo tempo, 
mulher companheira, mulher mãe, mulher profissional a buscar o seu 
espaço, mulher economista, mulher enfermeira a cuidar de seus filhos e 
familiares adoentados, mulher psicóloga a entender, a auxiliar, a dar ânimo 
ao esposo, ao filho, frente a situações do cotidiano, mulher doméstica nos 
afazeres do lar, mulher cozinheira a preparar o alimento para a família, 
mulher intelectual, mulher social, mulher telefonista, mulher política, tudo 
por conta dos inúmeros afazeres diários? Pois é isso mesmo, na volta das 
vinte e quatro horas do dia, uma única mulher exerce todas as profissões 
possíveis e imagináveis. O tradicionalismo prima por preservar, divulgar e 
cultuar a tradição gaúcha, ou seja, o patrimônio sócio-cultural desta 
sociedade com tradição machista. Mas a mulher gaúcha, com sua intuição 
feminina de simplicidade, sentimento materno e inteligência, soube 
conquistar seu espaço ao lado daquele que é considerado o "mais machista 
dentre os homens". A mulher tradicionalista está ao lado do homem 
tradicionalista a orientar, a administrar e a planificar o tradicionalismo 
gaúcho. A mulher tem contribuído e muito para o engrandecimento e 
fortalecimento dos princípios, da filosofia do tradicionalismo, do cumprir e 
fazer cumprir seus Estatuto e Regulamento, suas normas, ao desempenhar 
funções como Patrão, Coordenadora Regional, Conselheira e detentora de 
outros cargos tão importantes e decisivos na estrutura organizacional e 
administrativa do tradicionalismo gaúcho, no propagar, divulgar e cultuar a 
tradição do Rio Grande.
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È interessante ressaltar, como exposto no trecho acima, a referência ao 

processo de modernização pelo qual o papel da mulher se transformou. A autora do 

texto coloca a dificuldade enfrentada pelas mulheres da contemporaneidade, que, a 

partir da inserção no mercado de trabalho, enfrentam a chamada “dupla-jornada”, ou 

“dupla-função”.  Este trecho citado sugere, ainda, que ao mesmo tempo em que as 

mulheres se inserem em espaços – dentro e fora do movimento tradicionalista – 

antes considerados masculinos, adquirindo novas ocupações, sua “natureza” e 

todos os atributos supostamente “carregados” por ela, como a maternidade, a sua 

pré-disposição ao cuidado, a delicadeza, seguem constantemente sendo acionados 

discursivamente. Constata-se, então, que a construção dicotômica entre feminino e 
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masculino, entre “dois corpos” e duas “naturezas” diferentes é, de certa forma, 

concomitantemente questionada e reproduzida nos discursos tradicionalistas38. O 

objetivo deste estudo é refletir sobre esta questão, olhando para participação de 

mulheres como “laçadoras” nos atuais “rodeios gaúchos” em Curitiba e região 

metropolitana. Esta presença feminina nas atividades “campeiras” do movimento 

suscita reflexões sobre as possíveis modificações e continuidades no campo das 

representações e relações de gênero no tradicionalismo gaúcho. A hipótese 

levantada é a de que estas são mulheres que, por meio da prática eqüestre, 

parecem desafiar representação da corporalidade frágil da prenda e adequada 

somente para determinadas atividades tradicionalistas. A seguir, apresentarei o 

universo desta pesquisa, esclarecendo as escolhas metodológicas e o caminho 

realizado no trabalho de campo. Antes disso, levantarei algumas questões 

relacionadas ao processo de “desterritorialização” da cultura gaúcha, discutido por 

Ruben Oliven (2006), para pensar na presença do tradicionalismo gaúcho e dos 

CTGs no estado do Paraná.  
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 A presença de mulheres nas atividades artísticas do movimento segue, nos dias de hoje, relevante 
nos CTGs. Atualmente, existem inúmeros concursos de danças com a forte presença das de 
prendas, nos quais também participam homens. Também é considerável a força que obtém no 
movimento os chamados “concursos de prenda”, por meio dos quais meninas, adolescentes e 
mulheres adultas realizam diversas provas para ganhar a premiação. Estes concursos também 
existem para o público masculino, e é geralmente chamado de “concurso de peões”. Entretanto, há 
uma diferença entre as duas provas: dos homens e das mulheres são cobrados a história do 
tradicionalismo, conhecimentos gerais sobre músicas e poemas, declamações, porém os peões 
devem mostrar também suas habilidades campeiras (encilhando cavalo, sabendo laçar, etc.). Das 
prendas, ao invés destas atividades “campeiras”, são cobradas habilidades que envolvem os “dotes” 
de cuidar, ensinar, decorar, etc. (DUTRA, 2002). 
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3 RODEIOS GAÚCHOS, TORNEIOS DE LAÇO E OS INTERLOCUTORES DESTA 

PESQUISA 

 

 

3 O “gauchismo” no Paraná 

 

 

 Segundo Ruben Oliven (2006), ao longo da segunda metade do século XX a 

cultura gaúcha passou por um processo de desterritorialização, por meio do qual 

foram criados CTGs em outros estados do Brasil e também em outros países. O 

Movimento Tradicionalista Gaúcho, a partir desse crescimento, passa a 

autodenominar-se como o “maior movimento de cultural popular do mundo 

ocidental”39.  Como primeiro momento desta desterritorialização, destaca-se a 

criação do segundo CTG em uma região de colonização alemã e italiana no Rio 

Grande do Sul, também no ano de 1948. Esta era uma área onde a cultura pastoril 

estava ausente. Entretanto, a identificação dos chamados “colonos” foi intensa, 

revelando-se como uma forma de afirmação não somente de gauchismo – o gaúcho 

era considerado pelo imigrante um tipo social superior – como também de 

brasilidade40. O segundo momento do processo diaspórico da cultura gaúcha 

relaciona-se com as constantes emigrações de sul-rio-grandenses para outros 

estados, entre estes principalmente Santa Catarina e Paraná.  Na região sul do país, 

o número de emigrantes gaúchos era de 658.518 no ano de 200041. Muitos 

indivíduos e suas famílias deixam o Rio Grande do Sul à procura de novas terras 

para a atividade agrícola em outros estados. Neste processo, passam a ser 

identificados pelo restante dos brasileiros pela categoria de “gaúchos”. “Essa visão é 

passada para as próximas gerações que já não são nascidas do Rio Grande do Sul. 

Os gaúchos acabam, assim, constituindo-se como um grupo étnico”42.  

Na contraposição a outras identidades brasileiras, o tipo regional do 

“gaúcho” é apresentado como singular. Assim, elabora-se a ideia de um grupo étnico 

proprietário de características homogêneas, passadas de geração a geração. Alguns 

dos gaúchos que saem do Rio Grande do Sul fundam CTGs em suas novas cidades 
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 Ibid., p. 141. 
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buscando afirmar sua identidade enquanto grupo possuidor de características 

insígnias. Estes centros transformam-se em locais nos quais 

  

 

as tradições são ritualizadas. O fato de os migrantes em sua maioria não 
terem origem na área da pecuária, da qual o tipo social do gaúcho é 
originário, e de seus cultores muitas vezes nunca terem colocado os pés no 
Rio Grande do Sul não diminui a identificação com o estado, pois a 
identidade é um processo de construção social que é desenvolvido a partir 
de diferentes recortes e da utilização de elementos heteróclitos. Há casos, 
inclusive, de pessoas da população local que se contagiam com o 
entusiasmo com que os sul-rio-grandenses cultuam a tradição e se 
“convertem” também em gaúchos” (OLIVEN, 2006, p. 143).    

 

 

 Esta “conversão” ou “adesão” ao tradicionalismo, principalmente através de 

entidades organizadas como os CTGs, ocorre com grande intensidade no estado do 

Paraná, seja por gaúchos, filhos de gaúchos ou indivíduos que não possuem 

nenhuma ligação com o estado do Rio Grande do Sul. O primeiro CTG fundado fora 

do RS estabeleceu-se no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, no ano de 1958, dez 

anos após a criação do 35 CTG em Porto Alegre. De acordo com estudos realizados 

sobre esta entidade, (SOPELSA, 2003; 2005) a criação deste primeiro CTG 

paranaense, batizada como “CTG Vila Velha”, está relacionada à história do 

surgimento da cidade de Ponta Grossa, que nasceu no contexto das práticas do 

tropeirismo e da pecuária, e que  

 

 

possuía um passado campeiro, sobre o qual assentava-se o discurso sobre 
sua origem. A princípio, e de uma forma geral, pode-se dizer que foi esse 
passado que tornou possível a aceitação de um centro dedicado ao culto às 
tradições gaúchas na cidade. Porquanto não tivessem ligação alguma com 
a Campanha Gaúcha, os adeptos do CTG ponta-grossense construíram um 
discurso em prol da história local, por sua vez inserida na história dos 
Campos Gerais (SOPELSA, 2005, p. 32). 

 

   

A entidade foi fundada por um grupo de homens que se definiam como 

gaúchos. Esta identificação ocorria ou por opção própria, por serem nascidos no Rio 

Grande do Sul, ou ainda, por possuírem hábitos considerados como “gauchescos”, 
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como andar a cavalo, tomar chimarrão, ou ter prazer nas lidas campeiras43. 

Analisando a história do CTG e dos sujeitos que foram associando-se a ele ao longo 

dos anos, Sopelsa (2005) argumenta que se elaborou um discurso através do qual 

todo homem do campo foi transformado em gaúcho. E assim, “por extensão, todo 

descendente desse personagem campeiro seria também próximo a esse tipo social, 

indiferentemente do estado sulino que ocorreu seu nascimento”44. Ao longo dos 

anos, portanto, interpreta-se a imagem do gaúcho não mais somente como “a figura 

mitológica dos pampas”, mas sim, relacionada a qualquer homem que teve ou tenha 

ligação com campo45.  

Como percebemos na análise sobre o CTG Vila Velha, a identificação 

destes indivíduos que vivem no estado – sejam eles nascidos no RS, filhos desses, 

ou que não possuem ligação nenhuma com o RS – com a “cultura gaúcha” é 

acionada pela ideia de uma experiência comum a toda a região sul, que está 

relacionada à lida campeira, ao tropeirismo, e ao cultivo e consumo da erva-mate. 

Arthur Tramujas Neto, advogado nascido no Paraná, possui alguns textos nos quais 

defende a tese de que o “gauchismo” é paranaense. Em uma edição da revista 

“Leite Quente”, publicada pela Fundação Cultural de Curitiba, no ano de 1989, 

intitulada “Passa a cuia, chê!”, Neto argumenta que muitos dos hábitos identificados 

como gaúchos e automaticamente relacionados ao estado do RS, são, pelo 

contrário, originalmente paranaenses. O chimarrão, por exemplo, é apresentado por 

Neto como “bicho do Paraná”. Ele reivindica a erva-mate como um elemento não só 

legítimo do Paraná, mas também como um dos principais produtos de fabricação e 

revenda do estado: “é coisa profundamente nossa [paranaense] a erva-mate, nativa, 

e por isso mesmo está lá na nossa bandeira estadual, ao lado da não menos nossa 

araucária” (NETO, 1989, p. 12).    

Ser gaúcho, para muitos indivíduos, como para Tramujas Neto, é definir-se 

por um tipo de vida, de hábitos e de costumes. O lugar de nascimento não mais 

estabelece, a priori, esta identificação: “‟Gaúchos‟ de Curitiba, dos Campos Gerais, 

dos Campos Gerais de Curitiba, do Paraná, é o que somos. Essa a nossa raiz, a 

nossa tradição primeira, a básica, a fundamental”46. Conforme Neto, no mundo de 
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hoje, existe a necessidade de “reviver” a cultura campeira. Entretanto, o CTG não 

pode ser considerado algo exclusivo do estado do Rio Grande do Sul: 

 

 

Reaviva-se a cultura da terra, a original, a primeira e é ótimo que isso 
aconteça. Um povo sem memória não tem amanhã. [...] É preciso por isso 
mesmo refrescar a memória curitibana. Que não se veja nos C.T.G. algo 
exclusivamente do Rio Grande do Sul. A tradição é gaúcha e gaúcho não é 
apenas o Rio Grande. [...] Os Centros de Tradições Gaúchas, os C.T.G., 
revivem uma tradição que é comum ao Uruguai, Argentina, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná. Somos todos “gauchos” ou gaúchos na 
realidade, velhos conhecidos, tomadores de mate e comedores de 
churrasco. [...] Muita coisa nos une, só as divisões políticas nos separam. 
(NETO, 1989, p. 25).   

 

 
 Ao longo da pesquisa de campo, percebi que dentre os sujeitos conhecidos 

– envolvidos em CTGs e entidades tradicionalistas de Curitiba e região 

metropolitana – poucos haviam nascido no Rio Grande do Sul ou eram filhos de sul-

rio-grandenses. Muitos, inclusive, veementemente afirmaram, no mesmo sentido da 

argumentação de Tramujas Neto, que ser gaúcho é cultivar uma tradição, e não 

nascer em um determinado estado. Flávia, laçadora de 28 anos, nos disse, ao falar 

sobre sua paixão pelos rodeios e pelas músicas gaúchas: “gaúcho é quem cultiva a 

tradição gaúcha... quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense, gaúcho é 

quem gosta da tradição, quem cultiva”.   

Entre discussões sobre a “verdadeira” origem das tradições gaúchas – 

como no caso do debate proposto por Tramujas Neto – o sentimento do “gauchismo” 

e a simpatia pela “tradição gaúcha” se concretizam em diversas regiões do estado 

do Paraná. Criou-se, no ano de 1975, o Movimento Tradicionalista Gaúcho do 

Paraná (MTG-PR). Atualmente, esta organização possui um total de 326 entidades 

tradicionalistas. Dentre estas estão 290 CTGs e 36 piquetes (entidades voltadas 

estritamente para as atividades “campeiras” do movimento, que envolvem o cavalo). 

O MTG-PR é divido em 17 regiões tradicionalistas. Cada uma delas possui uma 

coordenadoria, responsável pelos eventos e pelas entidades tradicionalistas de 

determinada região do estado. A 1ª Região Tradicionalista (1ª RT) corresponde a 

Curitiba, região metropolitana e alguns municípios do litoral. Filiadas a ela estão 
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mais de cem entidades47. O “gauchismo”, portanto, ao longo das décadas torna-se 

um sentimento que tem força e alcance no estado48. Esta ideia é reforçada pela 

quantidade de entidades tradicionalistas que existem em regiões tanto rurais quanto 

urbanas, assim como pelo grande número de eventos realizados em todo o estado, 

como rodeios campeiros e artísticos, bailes gaúchos e demais festas ligadas às 

“tradições gauchescas”. 

 

  

3.2 Observações de campo: rodeios gaúchos e torneios de laço 

 

  

 O proceder desta pesquisa seguiu a discussão feita por Minayo (1999), 

sendo estabelecida a metodologia qualitativa. Além de entrevistas realizadas com 

alguns sujeitos envolvidos no meio do laço comprido, procuramos nos inserir como 

observadoras em alguns espaços relacionados a este universo. Assim, as 

observações de campo que dão base a este estudo realizaram-se a partir de um 

recorte específico: buscou-se freqüentar alguns eventos como rodeios gaúchos e 

torneios de laço realizados, em sua maioria, na região metropolitana de Curitiba. 

Entendendo que a pesquisa social trabalha com indivíduos em relação49, as 

observações feitas buscaram captar alguns dos processos de interação entre 

determinados atores sociais imersos neste universo de análise. Procuro, ao longo 

deste tópico, apresentar algumas percepções sobre estes processos, assim como o 

meu olhar acerca dos espaços e das suas configurações.   

O chamado “rodeio gaúcho” caracteriza-se como um evento no qual se 

busca “recriar” e “reviver” práticas campeiras. O Salvador Lamberty, no livro “ABC do 
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 Todos estes dados foram informados pelas secretarias do MTG-PR e da 1ª Região Tradicionalista. 
No site do movimento (www.mtgpr.com.br) encontramos o seguinte “lema”: “Povo sem tradição morre 
a cada geração”. Em outros momentos, como em reuniões administrativas do movimento, a frase 
“oficial” utilizada em documentos e falas é: “A tradição é a chama viva do passado”.   
48

 Ruben Oliven (2006) relata uma situação que bem retrata este forte sentimento no Paraná. 

Conforme o autor a Assembléia Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei que oficializaria a 
pilcha gaúcha como um dos trajes de honra do estado. O projeto foi vetado pelo governador do 
estado que no mesmo ato em que rejeitou a proposta do Legislativo enviou aos deputados um projeto 
alternativo, propondo a oficialização das vestimentas típicas de todas as etnias que povoaram o 
Paraná, entre as quais as pilchas dos gaúchos. [...] Para os críticos do projeto, sua transformação em 
lei significaria a submissão da cultura do Paraná à do Rio Grande do Sul. Já os partidários da 
proposta argumentavam que a presença da cultura gaúcha no Paraná vem de tempos muito antigos 
tendo se originado com os tropeiros de gado e crescido com a vinda de migrantes gaúchos que se 
fixaram na região oeste e sudoeste do estado (OLIVEN, 2006, p. 144). 
49

 Ibid., p. 105. 
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Tradicionalismo Gaúcho” (1989), explica que o termo “rodeio” refere-se ao local 

onde, nas antigas estâncias, cercava-se o gado: 

 

 

Rodeio ou parador é o local onde se reúne o gado para o aparte do florão 
ou lote de melhor qualidade da tropa. Era dia de rodeio, os peões 
encilhavam seus pingos e partiam reunir o gado. Era um dia de festa. As 
prendas vestiam os mais belos vestidos, para assistir e incentivar seus 
peões preferidos. O gado ganhava sal, era contado, apartado, vacinado e 
curado. As mais importantes tarefas dos rodeios eram a castração e a 
marcação dos animais novos, destinados ao engorde e as novilhas para a 
recriação (LAMBERTY, 1989:110).  

 

 

Atualmente, a partir das atividades idealizadas pelo MTG, os rodeios 

tornaram-se atividades festivas, que mobilizam um grande número de indivíduos. 

Busca-se “reprisar” a imaginada “lida campeira” do “passado gaúcho”: 

 

 

À medida em que diminui a lida de campo, surge a necessidade de 
promoções de demonstrações. Visam cultivas as práticas campeiras, com 
disputas, numa reprise do trabalho do dia-a-dia, nos campos. São domas, 
tiros de laço, gineteadas, provas de rédeas, pealos, provas de estafeta, que 
chegam às cidades. Atualmente, quase todos os Centros de Tradições 
Gaúchas, por suas Invernadas Campeiras, realizam seus rodeios anuais 
(LAMBERTY, 1989, p. 111). 

 

 

Os atuais “rodeios gaúchos”, portanto, são regulamentados pelo MTG e 

organizados pelos CTGs. Eventos nos quais se organizam competições de danças, 

declamações de poemas e demais atividades culturais também podem carregar o 

mesmo nome, mas neste caso são denominados “rodeios artísticos”. A partir da 

minha inserção neste universo, percebi que os rodeios que realizam somente 

atividades “campeiras” são chamados pelos indivíduos ora de “rodeio crioulo”, 

“rodeio campeiro” ou “rodeio gaúcho”. O regulamento das atividades campeiras 

tradicionalistas é elaborado pelo MTG, podendo variar de estado para estado. No 

Paraná, particularmente na 1ª Região Tradicionalista, cada CTG filiado a esta região 

deve organizar um rodeio por ano. São realizados geralmente em espaços públicos, 

como parques, cedidos às entidades pelas prefeituras ou governo do estado. 

Realizam-se diversas provas equestres, das quais são as principais: a prova do 
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“laço comprido”, na qual os competidores, montados a cavalo, devem laçar um boi 

em um determinado tempo e espaço; e as chamadas “provas de rédeas”, nas quais 

os cavaleiros e cavaleiras, em um determinado tempo, devem vencer um percurso 

desviando de obstáculos, que são denominados de balizas. Também se realiza em 

todos os rodeios a competição da chamada “Vaca Parada”, que são as provas 

destinadas às crianças, que laçam, no chão, um boi de madeira.  

Os eventos costumam ser realizados em finais de semana: dão-se início 

nas atividades na sexta-feira, que se encerram no domingo a noite. Existe uma 

premiação para os vencedores de cada prova, que varia entre troféus, prêmios em 

dinheiro, motos, e outros prêmios como bicicletas e jóias. As categorias de disputas 

nas provas de laço são diversas, e também costumam variar de rodeio para rodeio. 

Homens e mulheres, atualmente, disputam as provas separadamente. Como será 

detalhado no próximo capítulo, esta divisão se estabeleceu há alguns anos. Existem, 

para os homens, diferentes categorias: laço de equipe, laço “veterano”, laço “patrão”, 

laço “capataz”, laço “vaqueano”, laço de dupla adulto, laço de dupla “guri” e laço de 

dupla “piá”. Para as mulheres, as categorias dividem-se entre prenda adulta, prenda 

juvenil e prenda mirim. Entretanto, esta divisão só ocorre na pontuação, pois elas 

laçam todas juntas, no mesmo momento do rodeio. As categorias dos homens são 

disputadas separadamente. As disputas para as mulheres sempre são individuais ou 

em dupla, nunca em equipe. Cada competidor, dupla ou equipe representa um CTG. 

Portanto, o fato das mulheres não competirem em equipe explica-se, conforme as 

falas de homens e mulheres, pelo número ainda pequeno de participantes femininas 

em cada CTG (a equipe exige um número de cinco pessoas da mesma entidade)50. 

Foi observado que existem, em determinados rodeios, a categoria de laço “pai e 

filho”, na qual compete o pai e um filho ou filha. 

No ambiente do rodeio, geralmente, existe, além das arquibancadas e 

canchas onde se disputam as provas, um local com estrutura para acampamentos, 

no qual os participantes permanecem acampados em barracas, caminhões ou em 

“motor-home‟s”. Freqüentam estes espaços, majoritariamente, pessoas ligadas ao 

tradicionalismo. Entretanto, os eventos são abertos ao público. Em geral são 

cobrados ingressos para a entrada dos expectadores (que geralmente custa cinco 

                                                 
50

 Em anexo, apresento a programação de dois rodeios. O primeiro (anexo 01) refere-se ao rodeio no 
qual permaneci por dois dias, realizado em Mandirituba. O segundo (anexo 02) traz a programação 
de um rodeio realizado em Pontal do Paraná, organizado por um CTG do município, ligado também a 
1ª Região Tradicionalista do MTG. 
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reais), mas isto fica a critério do CTG organizador do rodeio. O público, portanto, é 

formado pelos competidores, filiados aos CTGs – que geralmente vão “em família” 

para acampar no evento – mas também por pessoas que vão somente assistir 

(muitos também “em família”) e para passar o dia no local. Além dos espaços das 

provas e arquibancadas, e dos acampamentos, é freqüente haver uma estrutura de 

barracas que vendam alimentos e bebidas. É comum, também, um espaço onde se 

realizam e bailes e shows no período da noite.  Nesta imagem, pode se ter uma 

noção geral do ambiente, particularmente do local das competições: 

 

 

FIGURA 03 – RODEIO: ARQUIBANCADAS E CANCHA DE PROVAS 

 

 

   

A primeira experiência de “ida a campo”, no entanto, não foi em um rodeio 

ou torneio e deu-se no mês de maio de 2010. Participei de um almoço em um CTG, 

localizado dentro de um clube curitibano – freqüentado por classes médio-altas da 

cidade. Embora as práticas realizadas naquela entidade estivessem relacionadas às 

expressões “artísticas” do tradicionalismo, ligadas às atividades musicais e de 

danças, esta primeira experiência me possibilitou estabelecer contato com algumas 

pessoas ligadas à parte “campeira” do movimento. Assim, tomei conhecimento da 

data e local de um rodeio que iria acontecer alguns meses depois, na cidade de 
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Mandirituba. Nossa primeira ida a um rodeio se deu, portanto, em agosto de 2010. 

Além do “rodeio crioulo”, que estava sendo realizado por um CTG da região, no local 

também acontecia um “rodeio artístico”, organizado pelo MTG-PR51. Observando a 

realização de dois eventos condizentes aos dois “universos” do tradicionalismo – o 

meio campeiro e o meio artístico – pudemos estabelecer as diferenças entre eles, 

entendendo melhor o que significava “ser da campeira” ou “ser da artística” no 

tradicionalismo gaúcho, especificamente no Paraná. Um dos primeiros elementos 

que chamaram a nossa atenção, olhando para estes “dois mundos”, foram as 

diferenças entre os rituais, vestimentas e práticas.  

Enquanto homens e mulheres do “rodeio artístico” vestiam-se com 

impecáveis pilchas52 gaúchas, de tecidos diferenciados e limpíssimos, os praticantes 

da “campeira” andavam com suas roupas sujas e montados a cavalo. Com relação 

as roupas, chamou-nos mais atenção ainda a diferença entre as vestimentas 

femininas. As meninas e mulheres participantes “da artística” trajavam os longos 

“vestidos de prenda”, ao passo que as praticantes e expectadoras das provas 

campeiras, desde criancinhas até as mulheres mais velhas, vestiam bombachas, 

camisas, lenços e chapéus. Transitamos pelos dois locais, observando as provas 

artísticas de danças, declamações de poemas e apresentações musicais, assim 

como assisti, nas arquibancadas, as competições equestres, entre elas o laço 

comprido e as “provas de rédeas”. Em todas estas atividades participavam homens 

e mulheres, desde crianças até adultos. Atentando para o modo pelo qual se 

organizavam, percebemos que nas provas artísticas havia muitas mulheres 

coordenando as competições. A mesa julgadora das provas de declamações de 

poemas tradicionalistas, por exemplo, era composta por três mulheres. No “lado” 

campeiro, no entanto, toda a organização era realizada por homens: comissão 

julgadora, narração, apoio no local da prova (em caso de algum imprevisto ou pelo 

simples acompanhamento de competidores e animais que estavam dentro da 

cancha de prova).  

Esta diferença entre o público masculino e feminino presente na 

coordenação das provas artísticas e campeiras logo de início me provocou dúvidas 

acerca das relações de gênero estabelecidas naqueles espaços. Andando pelo 

                                                 
51

 É comum dois eventos (rodeio crioulo/campeiro e o rodeio/etapa artístico) acontecerem no mesmo 
local e data, como se percebe na programação apresentada no anexo 02. 
52

 “Pilcha” é o termo empregado para designar as vestimentas tradicionalistas. 
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rodeio, conhecemos uma família que estava acampada, participando do “rodeio 

crioulo”. Conversamos com Guilherme, laçador, de vinte e seis anos. Ao explicar a 

ele que nossa pesquisa, que estava apenas começando, tinha como objetivo estudar 

a participação das mulheres nos rodeios, ele me esclareceu que isto se caracteriza 

como um fenômeno recente. Contou-nos que as mulheres começaram a disputar há 

cerca de dez anos, e que a cada dia o número de participantes aumenta. Esta 

recenticidade já era imaginada, mas ali tivemos certeza de que estávamos diante de 

um universo que, de alguma forma, estava sendo modificado. Cabia, portanto, para 

produzir uma reflexão mais detalhada sobre esta possível transformação, conhecer 

laçadores e laçadoras, freqüentar assiduamente os rodeios, e observar as 

interações. 

Entretanto, na busca pelo “exercício etnográfico” nestes ambientes dos 

“rodeios”, deparei-me com a baixa freqüência em que estes ocorriam em cidades 

mais próximas, nas quais eu teria um fácil acesso. Alguns meses depois, em 

fevereiro e abril de 2011, tivemos a oportunidade de assistir mais dois “rodeios 

oficiais”, sendo que no último permaneci acampada por dois dias. Assim, devido a 

baixa freqüência de rodeios, nossa estratégia foi entrar em contato com alguns 

sujeitos que havíamos conhecido naquele no primeiro rodeio, e visitarmos os 

espaços onde ocorriam os “torneios de laço”, que muitas vezes também são 

chamados de “vaca-gorda”. A prática do laço comprido mobiliza muitos indivíduos, 

na sua maioria homens, que geralmente possuem cavalos. Alguns destes possuem 

chácaras e treinam em suas canchas particulares. Outros, caso possuam um meio 

de transporte adequado, levam seus cavalos a um local de torneio. Participar de um 

rodeio ou de um torneio de laço é uma prática que demanda muitos custos 

relacionados ao cavalo, ao transporte, às taxas de inscrição nos eventos. Não sendo 

um esporte barato, atrai famílias de classe média e alta. Alguns homens de classe 

baixa chegam a participar. Entretanto, sua entrada no meio se dá profissionalmente: 

geralmente são ótimos laçadores, mas não possuem cavalos. Assim, são 

contratados para laçar por determinado CTG.   

Os torneios de laço são organizados por haras ou “cabanhas” (hotéis para 

cavalos), cujos donos e administradores, geralmente, são também praticantes do 

esporte. Freqüentei alguns destes eventos, realizados de uma a duas vezes por 

semana, em uma cabanha na cidade de Almirante Tamandaré, e também em uma 

“vaca-gorda” realizada em Curitiba. Os freqüentadores destes locais geralmente são 
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moradores da região, ou de cidades vizinhas. Alguns vêm de locais afastados. Uma 

informante, no entanto, explicou-nos que a prática do laço está crescendo tanto, que 

em quase todas as cidades da região metropolitana de Curitiba encontra-se um 

espaço em que ocorram treinos, em quase todos os dias da semana. A partir da 

observação destes torneios “informais”, percebi que havia uma diferença com 

relação ao “rodeio oficial”, regulado pelo MTG-PR. Nestes ambientes, além de 

“músicas gauchescas” nos alto-falantes tocavam-se também músicas sertanejas. 

Nos “rodeios oficiais” é obrigatório que o participante esteja devidamente “pilchado”, 

ou seja, trajando a pilcha gaúcha. Nos espaços não-oficiais, como em uma “vaca-

gorda”, os sujeitos vestem-se de calça jeans, chapéu ou boina, camisa ou camiseta. 

Alguns usam as pilchas, mas são poucos. Pareceu-me, desde o início, um ambiente 

com regras menos rígidas.  

Um outro elemento relacionado a isto se refere às competições. Enquanto 

nos rodeios homens e mulheres participam das provas de laço separadamente, nos 

torneios habitualmente todos competem juntos. Nos torneios também existe uma 

premiação. Para participar paga-se uma taxa de inscrição. Geralmente, de todas as 

inscrições o organizador tira uma porcentagem e dá o restante ao vencedor da 

noite/dia. Em alguns eventos o prêmio pode ser mais alto, como uma motocicleta. 

Entretanto, a presença de mulheres nestes espaços “informais” é pequena. Nos que 

assistimos, havia no máximo cinco mulheres participando das competições, ao 

passo que o número de participantes masculinos era de aproximadamente 40 a 50. 

Ao longo do trabalho de campo, fomos informadas que duas mulheres já ganharam 

a premiação dos torneios competindo com os homens. Nos rodeios, onde as 

competições são sempre disputadas separadamente, o número de mulheres 

inscritas chega a passar de 100, porém o de homens pode passar de 1000.  

Uma das primeiras laçadoras da região, em entrevista, contou-nos que há 

uns dez anos atrás, praticamente nenhuma mulher circulava pelos ambientes dos 

rodeios, nem como expectadoras ou acompanhantes. Existiu, por parte dos 

dirigentes do MTG-PR e da coordenadoria da 1ª Região Tradicionalista, uma 

campanha para que os rodeios gaúchos se tornassem ambientes “familiares”. Esta é 

uma questão importante a ser colocada, na medida em que tradicionalismo gaúcho 

traz em seus discursos uma forte valorização da instituição familiar. A mulher, como 

já explicado, é representada como a “mola-mestra” do lar, possuidora de importante 

papel dentro da “instituição familiar”. Desde a primeira “ida a campo” tive contato 
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com discursos relacionados à força da família e do tradicionalismo, pelos quais se 

afirmava a ideia de que rodeios e CTGs são ambientes saudáveis, onde toda a 

família participa unida e os filhos estão protegidos de problemas exteriores e 

preocupantes, como as drogas e o álcool. A entrada das mulheres neste universo, 

portanto, parece ter se dado juntamente com a “entrada” da família nestes espaços 

sociais. Ligados as atividades “tradicionais” vividas nos rodeios “oficiais” do MTG-PR 

estão também práticas relacionadas à igreja católica e à política. É comum nos 

rodeios a presença de padres e autoridades políticas como prefeitos e vereadores53. 

O prefeito da cidade sede do rodeio, geralmente, faz um pronunciamento na 

abertura do evento e é realizada, também, uma missa católica. Tive a oportunidade 

de assistir, no terceiro rodeio observado, a uma destas missas, seguida de um ritual 

de “benção” de pacotes de sal, que foram distribuídos para o público e para os 

cavaleiros presentes54.  

Outra experiência vivida ao longo da pesquisa de campo marcou meu olhar 

sobre as discussões propostas neste estudo. Ao visitar a secretaria da 1ª Região 

Tradicionalista (1ª RT) do MTG-PR, localizada no bairro Xaxim em Curitiba, em 

busca de dados sobre a organização e sobre os rodeios, fui convidada pela 

secretária – também participante do movimento, como laçadora – para assistir a uma 

reunião de “patrões” de todas as entidades da região55. Realizada no CTG Vinte de 

Setembro, o mais antigo da cidade de Curitiba, no bairro Pinheirinho, o encontro 

                                                 
53

 Como explica Oliven, “no que diz respeito à sociedade civil, o Tradicionalismo também conseguiu 
irradiar o culto às tradições gaúchas” (2006, p. 121). Esta “irradiação”, no caso específico dos rodeios 
gaúchos observados nesta pesquisa, é percebida pela forte presença da de rituais católicos dentro 
dos eventos, e também pela relação do movimento com membros da política regional. É contraditório, 
a partir disso, pensarmos no seguinte item presente na “Carta de Princípios” do Tradicionalismo 
Gaúcho: “Evitar toda e qualquer manifestação individual ou coletiva, movida por interesses 
subterrâneos de natureza política, religiosa ou financeira”. Disponível em 
http://www.mtg.org.br/principios.html. O primeiro rodeio no qual estive aconteceu em época de 
eleições estaduais e federais, em agosto de 2010. Um determinado momento do evento se dedicou a 
visita de um dos candidatos ao governo do estado, que chegou até lá “pilchado”, vestido de “gaúcho”. 
O candidato, em sua fala, garantiu que, se eleito, os tradicionalistas teriam “total apoio” em seu 
governo, e, ainda, que “a cultura e a tradução devem ser preservadas”. 
(http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/estado/pr/osmar+dias+faz+campanha+em+rodeio+com+tradi
cionalistas+gauchos/n1237750403741.html).   
54

 Na programação deste rodeio, apresentada no anexo 01 estão a mensagem do prefeito da cidade 
e a oração feita no local. 
55

 Os CTGs possuem uma estrutura interna que estabelece uma analogia com o modelo de 
administração de uma estância, ou um estabelecimento pastoril: o presidente da entidade é 
denominado de “patrão”, o vice-presidente “capataz”, o secretário “sota-capataz” e outros cargos 
administrativos como os dos tesoureiros são intitulados de “agregados”. As “invernadas” são os 
departamentos responsáveis por determinadas atividades (como campeiras ou artísticas), cujos 
diretores são os “posteiros”. Os conselheiros fiscais chamam-se “vaqueanos” e os sócios “peões” ou 
“prendas”. 

http://www.mtg.org.br/principios.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/estado/pr/osmar+dias+faz+campanha+em+rodeio+com+tradicionalistas+gauchos/n1237750403741.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/estado/pr/osmar+dias+faz+campanha+em+rodeio+com+tradicionalistas+gauchos/n1237750403741.html
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tinha como pauta algumas decisões sobre regulamentos de rodeios, a apresentação 

de novos diretores de diversos cargos e a prestação de contas por parte da diretoria 

da organização. Apesar das discussões travadas naquele espaço serem 

aparentemente burocráticas, levaram-me a certos tipos de questionamentos. Percebi 

que aquele ambiente, de debates e decisões sobre os rodeios e demais atividades 

tradicionalistas, era majoritariamente masculino e que existiam disputas de poder 

entre diferentes sujeitos e CTGs. Algumas discussões sobre regras específicas de 

rodeios e a quem caberia a decisão de determinados assuntos acontecia, em certos 

momentos, de modo exaltado.  

No local havia aproximadamente setenta homens e dez mulheres. Entre 

estas, apenas uma estava participando “ativamente” da reunião, com poder de 

decisão e de fala. Naquele dia, ela assumiria um cargo na diretoria da “Vaca Parada” 

da 1ª RT. Um pouco antes de começar a reunião, fui apresentada a esta mulher, 

pelo homem que ocupava anteriormente este cargo que ela iria assumir. Após 

apresentá-la, comentou comigo que ele escolheu intencionalmente uma mulher. 

Explicou que ele prefere trabalhar com mulheres ao invés de homens, e que isto se 

dá principalmente pelo trabalho estar relacionado com crianças. Segundo ele, as 

mulheres estão mais bem preparadas e são mais cuidadosas, além de terem um 

instinto maternal. Isto reflete, portanto, a força do discurso da feminilidade associada 

à maternidade, presente não somente no imaginário tradicionalista, mas em todo o 

imaginário social, como discutido anteriormente. As demais mulheres presentes 

assistiram a reunião em mesas distantes, ou estavam preparando o jantar que seria 

servido ao final do encontro. Na mesa, além de duas “primeiras prendas” – que 

haviam ganhado o “concurso de prenda” da 1ª RT, nas categorias de veterana e 

juvenil e trajavam suas faixas de campeãs e “vestidos de prenda” – estavam a 

“patroa” do CTG sede do encontro e a secretária que escrevia a ata. Entretanto, o 

“domínio” masculino e o “silêncio” feminino neste espaço pareceu-me evidente: 

nenhuma delas participou dos debates e nem das votações. Suas atividades, ali, 

restringiram-se a assistir as “acaloradas” discussões masculinas e servir chimarrão a 

todos que estavam no local. A mulher que estava sendo apresentada como diretora 

das práticas infantis não realizou nenhum tipo de fala.  

 

 

3.3 Entrevistando laçadores e laçadoras  
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Após trazer algumas das percepções que obtive a partir das “vivências” no 

campo de observação, procuro apresentar a seguir os sujeitos com os quais tivemos 

contato ao longo da pesquisa, laçadores e laçadoras. Com eles realizamos 

entrevistas abertas, gravadas. Anteriormente às entrevistas, sistematizamos um 

roteiro com questões específicas, que nos permitiram orientar uma “conversa com 

finalidade” e aprofundar a comunicação com os interlocutores da pesquisa 

(MINAYO, 1999, p. 99). Pedimos a estes homens e mulheres que nos contassem 

suas histórias de vida, suas trajetórias no meio do laço e dos rodeios, assim como 

suas percepções e experiências, enquanto sujeitos envolvidos no processo, ligadas 

a recente entrada das mulheres nesse universo. Considero a entrevista como uma 

experiência vivida, na medida em que se caracteriza como um processo de troca, 

um encontro dialógico (PORTELLI, 2010, p. 217). As “histórias” e trajetórias de vida 

narradas pelos interlocutores deste estudo foram tomadas como exercícios que 

ordenam “acontecimentos que balizaram uma existência”, “um trabalho de 

reconstrução de si mesmo”, pelo qual os indivíduos definem “seu lugar social e suas 

relações com os outros” (POLLAK, 1989, p. 13). Tivemos contato com muitas outras 

pessoas, mantendo apenas conversas informais, que serão exploradas mais 

adiante. Deste modo, apresento, inicialmente, os homens e as mulheres cujas 

histórias de vida conhecemos por meio das entrevistas. Busco explicitar, além de 

dados básicos como idade e origem social, aspectos de suas trajetórias que definem 

suas inserções no universo dos rodeios gaúchos e do laço comprido. São eles e 

elas: 

 

Guilherme: 26 anos, de uma família de classe-média, formado em Zootecnia. 

Começou a gostar de cavalos aos dez anos de idade, a partir do convívio com seus 

tios que gostavam desses animais. Iniciou de fato sua participação nos rodeios 

gaúchos há aproximadamente 14 anos. Contou-nos que foi através do envolvimento 

com o cavalo que chegou até a tradição gaúcha. Suas duas irmãs, uma mais nova e 

outra mais velha, também se envolveram com a atividade do laço. A mais velha 

parou, e a mais nova – de vinte e um anos – segue laçando. É dono de uma 

Cabanha (hotel para cavalos) na região metropolitana de Curitiba, cidade na qual 
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também reside. Em seu estabelecimento organiza semanalmente um “torneio de 

laço” informal, do qual participam alguns de seus clientes e amigos. 

 

Olavo: 44 anos, nascido na região rural, em uma cidade pequena do norte do 

Paraná. Seu pai ganhava a vida fazendo cercamento de propriedades vizinhas. 

Desde pequeno, acompanhando o pai em seu serviço, via pessoas andando a 

cavalo e já sabia que aquele era “o seu mundo” – ali seu envolvimento com os 

cavalos começou, até chegar a sua atual participação nos rodeios gaúchos. Estudou 

até a oitava série, e aos 13 anos já saiu de casa para trabalhar com animais 

(cavalos, bois). É pai de sete filhos, cinco meninas e dois meninos, todos eles 

montam a cavalo e tem envolvimento com animais, segundo ele. Mora com sua 

esposa e filhos em uma chácara, na região metropolitana de Curitiba. Também 

possui um hotel para cavalos e já foi diretor da parte campeira (invernada) de um 

CTG. 

 

Henrique: 54 anos, empresário, reside em Curitiba. Filho de lavradores, ele morou e 

trabalhou na roça a sua infância e adolescência inteira. Atualmente é membro de um 

CTG, do qual há alguns anos já foi patrão. Aprendeu a montar desde pequeno, mas 

quando se mudou para a cidade para estudar, afastou-se dos animais. Trabalhando 

como empresário, após vinte anos, sob orientação de um médico, buscou na 

atividade eqüestre uma forma de “se desestressar”. A partir disso, e através de um 

amigo envolvido no meio, conheceu o mundo do tradicionalismo gaúcho e dos 

rodeios. É separado, tem uma filha de 16, do primeiro casamento. Casou-se 

novamente e tem ainda um casal de filhos pequenos. Contou-nos que os três filhos 

gostam de cavalos e montam, sendo que a mais velha já participou de rodeios como 

laçadora. 

 

Valéria: 26 anos, natural de uma cidade pequena do interior, e reside em Curitiba. 

Possui segundo grau. Desde pequena teve contato com animais em chácaras de 

avós e tios. Sempre gostou de cavalos. No entanto, sua família não teve condições 

financeiras para manter o contato próximo com cavalos. Iniciou sua relação com o 

tradicionalismo em sua cidade natal, a partir da “invernada artística”, dançando em 

um CTG. Ao conhecer seu esposo, laçador, apaixonou-se pelos cavalos e pelo laço 

e nunca mais participou as atividades artísticas do movimento. Começou a laçar há 
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alguns anos, por incentivo do companheiro. Ajuda o seu marido na administração de 

um haras em Curitiba, no qual também residem. Promovem semanalmente torneios 

de laço em sua propriedade. 

 

Natália e Fabiane: irmãs, 23 e 20 anos, nasceram e moram em Curitiba e são de 

uma família classe média-alta. Natália é formada em Veterinária e Fabiane cursa 

Terapia Ocupacional. Desde a infância freqüentaram a chácara que a família possui, 

na região metropolitana de Curitiba. O contato com o cavalo se deu desde a 

infância. Seus pais sempre simpatizaram com o tradicionalismo gaúcho e 

freqüentavam bailes. Convidados por amigos a participarem de um rodeio, 

conheceram o laço comprido. Natália foi a primeira a começar a laçar, quando tinha 

onze anos. Fabiane começou alguns anos depois, também aos onze. Hoje, todos 

(com exceção da mãe) laçam – as duas irmãs, o pai e o irmão, de 19 anos. 

 

Flávia: 28 anos, nasceu e reside na região metropolitana de Curitiba. Hoje é casada, 

tem uma filha de oito meses e é formada em Administração de Empresas. Foi criada 

em uma chácara, na qual sempre existiu o contato com cavalos. Considera-se 

apaixonada pelos cavalos desde sempre. Aos quatorze anos conheceu seu atual 

esposo, que já laçava na época. Passou a freqüentar rodeios e a laçar, já participou 

da seleção paranaense de laço. Parou de laçar quando engravidou, e atualmente 

está retomando a atividade.  

 

Tatiane: 20, nasceu e reside em Curitiba. De uma família classe média, terminou o 

segundo grau e pretende tentar vestibular, mas não sabe qual o curso. Sonhava 

com Veterinária, mas também pensa em Agronomia ou Zootecnia. Na infância 

sempre teve contato com cavalos, em passeios que a família fazia em chácaras de 

parentes e amigos. Convidados por amigos, os pais levaram ela e a irmã para 

assistir um rodeio gaúcho. Lá começaram a se envolver com o universo do 

tradicionalismo e do laço comprido. Começou a laçar aos quinze anos. Atualmente, 

trabalha como secretária na coordenadoria da 1ª RT e seu pai possui um cargo de 

coordenador dentro da parte “campeira” do MTG-PR.  

 

Sílvia: 33 anos, nascida em Curitiba e hoje reside em uma chácara na região 

metropolitana da cidade. Formada em Veterinária, é considerada a pioneira do laço 
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feminino na região. Desde pequena é apaixonada por cavalos, começou seu 

envolvimento com os esportes equestres no hipismo. Veio de uma família de classe 

média, que a princípio não mantinha contato com o meio rural. Por sua “fascinação” 

pelos animais, sua mãe comprou uma chácara. Segundo ela, o cavalo que a levou 

ao mundo dos rodeios e do tradicionalismo, quando tinha dezoito anos. Iniciou nas 

provas de rédeas, e depois começou a laçar, há mais de doze anos. 

 

Entrevistamos ao todo, portanto, nove pessoas: seis mulheres e três 

homens. A disparidade no número de entrevistas feitas com sujeitos do sexo 

feminino e masculino deu-se devido a um difícil acesso às falas masculinas. Apesar 

de algumas vezes conseguirmos estabelecer conversas informais com laçadores, as 

tentativas de entrevistá-los de fato (com um gravador) foram, em maioria, frustradas. 

Em muitos casos, ao ser proposta a conversa gravada, os homens se recusavam a 

falar, justificando-se pela timidez, ou por não saberem “falar bem”. Outros, quando o 

objetivo do estudo era explicado (“estamos estudando a inserção das meninas e 

mulheres nos rodeios...”), imediatamente sugeriam entrevistas com suas esposas, 

filhas, irmãs. Isto sugere que os homens acreditam que quem obtém o discurso 

autorizado para falar sobre a entrada feminina nestas práticas são as mulheres, e 

não eles. Nas entrevistas com mulheres estabeleciam-se relações opostas. Ao 

explicarmos a elas o objetivo da pesquisa, além de revelarem um sentimento de 

simpatia e satisfação por estarem sendo “reconhecidas” (como na fala de Valéria, 

laçadora de 26 anos: “que jóia, nossa, parabéns! Gostei, porque eu adoro, é difícil 

quem desenvolva trabalho sobre isso, porque tem que ter”) demonstravam 

disposição para falar, contar suas histórias, na presença ou ausência de um 

gravador. As três entrevistas com homens foram possibilitadas em dois momentos 

distintos. Guilherme aceitou ser entrevistado, e marcamos um horário somente para 

isto, na “cabanha” da qual é proprietário. Os outros dois, Olavo e Henrique, nos 

foram apresentados por um rapaz conhecido em uma “vaca-gorda” em Curitiba, 

após inúmeras tentativas de realizar alguma entrevista.   

Este “fácil” acesso no caso das mulheres e a “difícil” comunicação com os 

homens levantam questões sobre as relações de gênero que se estabelecem por 

uma pesquisadora mulher “entre homens”, como discute Paula Machado (2007). 

Sua pesquisa sobre masculinidades e decisões sexuais e reprodutivas a partir de 

uma etnografia em uma vila revelou que os obstáculos e barreiras surgidos nas 
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tentativas de diálogo com os sujeitos homens evidenciam “aspectos do plano 

relacional de gênero” (MACHADO, 2007, p. 179). Conforme a autora, a sociabilidade 

local estabelecia que a prática de falar ou contar a vida a alguém era “algo mais 

próprio do feminino”56. Nossas situações de pesquisa parecem ter revelado algo 

próximo, na medida em que encontramos uma grande disponibilidade das mulheres 

para que nos contassem suas vidas, suas histórias e principalmente suas paixões 

pelos rodeios e pelo laço, como mostrarei mais detalhadamente no próximo capítulo. 

Percebe-se, a partir da apresentação dos interlocutores, que não se 

estabeleceu um recorte geracional. Especialmente com relação aos homens, isto 

não foi possível pela dificuldade de entrevistá-los, como já explicado. As três 

entrevistas, portanto, trazem visões de homens de três gerações diversas. No caso 

das mulheres, no entanto, a idade média das participantes está entre vinte e trinta 

anos. Mulheres laçadoras com idade mais avançada que estas não foram 

encontradas57. Entre as similitudes percebidas nas descrições dos sujeitos está o 

envolvimento com ambientes do “meio rural”, como chácaras e fazendas, desde a 

infância. Todos os sujeitos que entrevistamos possuem um padrão de vida 

considerado de classe-média, alguns de média-alta. Contudo, pessoas de classes 

populares e mais baixas também freqüentam os espaços e participam das provas, 

como foi observado. O custo da prática do laço, conforme discutido anteriormente, 

não é baixo, mas isso parece não impossibilitar a entrada de algumas pessoas de 

diversas condições econômicas nos rodeios. Outro ponto em comum nestas 

histórias e trajetórias de vida, que se repete entre os entrevistados, é o fato da 

“adesão” ao tradicionalismo gaúcho e aos rodeios se dar por meio de familiares, 

amigos ou namorados. Isto leva a crer que o envolvimento destes sujeitos com a 

tradição gaúcha e com o laço comprido reflete uma soma de situações, simpatias e 

experiências vividas ao longo da vida, mas parece estar, na maioria dos casos, 

relacionado ao fato dos rodeios serem ambientes que trazem a possibilidade da 

socialização “em família”. O pressuposto para o envolvimento parece ser o gosto 

pelos animais, especificamente pelo cavalo, e também pelo modo de vida “rural”.  

                                                 
56

 Ibid. 
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 Porém, acreditamos que existem, em outras regiões, mulheres mais velhas que podem participar 
de atividades equestres deste tipo, principalmente em regiões rurais nas quais a prática do laçar boi 
seja uma atividade de trabalho nas fazendas, chácaras ou pequenas propriedades.  Valéria (26 anos) 
nos contou em entrevista que conhece uma senhora laçadora, que mora no interior do Paraná. 
Conforme Valéria, “ela é uma senhora, não sei quantos anos ela tem, mas ela é um exemplo de vida 
pra todo mundo. Ela ganha prova de rédeas nos rodeios, ela ganha laço, só que ela lida, ela vive 
disso”.   
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4 A PARTICIPAÇÃO FEMININA NAS PRÁTICAS DO LAÇO COMPRIDO 

 

 

4.1 Esportes, feminilidades e masculinidades 

 

 

 Pensar acerca da inserção de mulheres em um espaço de práticas 

esportivas e sobre como este “fenômeno” transforma, reafirma, ou questiona noções 

presentes em determinados discursos, sobre “o que é ser mulher” e “o que é ser 

homem”, pressupõe como base de reflexão algumas questões debatidas nas 

Ciências Sociais, e particularmente nos estudos que tomam como análise a 

construção de corporalidades, subjetividades, masculinidades e feminilidades no 

meio esportivo, nas atividades físicas e de lazer. As práticas esportivas e de lazer 

constituem, em nosso mundo contemporâneo, importantes espaços nos quais 

sociabilidades se constroem. Como prática regular desenvolvida no cotidiano de 

muitos indivíduos, nasce e se desenvolve “mobilizando paixões, evocando 

sentimentos, criando representações de corpo e saúde, enfim, convocando nossa 

imediata participação” (GOELLNER, 2004). Embora tenham, por muito tempo, sido 

deixados de lado pelos estudos tradicionais, a sociologia parece reconhecer, 

atualmente, “o desporto, o lazer e a sua construção social e respectivas inter-

relações” como “matérias interessantes e importantes para a investigação” 

sociológica (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 37).  

Diversos trabalhos, particularmente no campo dos estudos de gênero, 

objetivam pensar a construção dos corpos como femininos e masculinos – levando-

se em consideração uma ordem de poder de gênero – e de como essa construção 

se dá dentro e por meio das práticas esportivas. Toma-se o esporte, portanto, como 

um “locus importante para a construção de habitus e identidades sexuais, no interior 

do qual se desenvolvem lutas e pertencimento sexual” (DEVIDE, 2005, p. 22). Neste 

sentido, os esportes constituem-se não somente como um importante espaço no 

qual constroem-se identidades, corporalidades e subjetividades, femininas e 

masculinas, mas onde também se percebem fronteiras e definições instáveis de 

gênero. O campo das atividades físicas passa a ser pensado como um terreno de 

conflitos que se travam a partir dos questionamentos sobre “o que é ser mulher”, “o 

que é ser homem” e quais são as atividades que cada corpo, marcado por seu 
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gênero, pode e deve realizar. Além das disputas entre o amadorismo e o 

profissionalismo, os esportes de elite e os esportes de massa, no campo das 

práticas esportivas se dão, ao mesmo tempo, lutas simbólicas pela definição do 

corpo legítimo e do uso legítimo desse corpo (BOURDIEU, 1983, p. 142). 

Considerado também como um espaço no qual operam desigualdades de gênero, o 

universo esportivo em geral é permeado por discursos que tomam como base 

diferenças biológicas entre homens e mulheres. Assim, quando se debatem 

questões relacionadas a homens e mulheres no mundo do esporte, a categoria 

dominante é o sexo (DEVIDE, 2005). A força, o vigor, a potência e a velocidade – 

importantes para o sucesso nas competições esportivas – são tomadas como 

elementos “inatos” ou “naturais” aos indivíduos e diferenciadores do desempenho 

feminino e masculino58. Ignora-se, em muitas discussões, a dimensão social e 

histórica da construção de corpos como fortes ou fracos, potentes ou impotentes, 

vigorosos ou lentos. 

Muitos estudos mostram como os corpos femininos e masculinos, ao longo 

de processos históricos, culturais e sociais, são construídos através de diversos 

discursos como aptos ou não a determinadas atividades. Neste sentido, os corpos e 

suas anatomias estão em constante processo de interação com a cultura (BORDO, 

1993). Transformados pelas práticas sociais e culturais, devem se encaixar em duas 

categorias (feminina e masculina) que, sendo socialmente construídas, estabelecem 

hierarquicamente a corporalidade masculina como superior e a feminina como 

inferior (LORBER, 1994). Neste sentido, não se pode deixar de considerar que eles 

são lidos e explicados “tanto segundo as representações corporais produzidas, 

quanto segundo os interesses políticos e ideológicos dominantes” (RAGO, 1999). 

Perpetua-se, por meio destes discursos, a noção de diferença biológica entre os 

sexos, que são argumentos 

 

 

defendidos na sua origem pelo discurso médico, com base nos princípios 
vitorianos e na teoria vitalista, que postulava que o envolvimento da mulher 
na atividade física poderia comprometer sua capacidade de gerar filhos, 
previnindo-as da prática de determinadas atividades físicas e esportes. 
Assim, casos de amamentação maternidade, menstruação, aspectos 
biológicos, foram historicamente usados para explicar e justificar os 
cuidados, prevenções e barreiras da participação feminina nos esportes 
(DEVIDE, 2005, p. 36)   
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Discursos médicos, psicológicos e estéticos, no decorrer dos séculos, 

defendem e difundem ideias nas quais: o organismo feminino não suporta grandes 

esforços físicos; a psicologia feminina é sensível e não resiste ao estresse e a 

agressividade das competições esportivas; as atividades esportivas intervêm na 

beleza e graciosidade femininas, tornando-as masculinas (DEVIDE, 2005, p. 50). 

Assim, junto a outros saberes, o saber médico mobiliza forças para determinar a 

singularidade do corpo da mulher em contraposição ao do homem, realçando as 

suas marcas essenciais: a fraqueza, a fragilidade e a predestinação à concepção 

(RAGO, 1999). As mulheres, a partir destas construções de saberes e discursos, 

têm suas vidas centradas no corpo, seja no seu embelezamento, na maternidade, no 

cuidado e na manutenção de outros corpos (BORDO, 1993). Esta identificação entre 

corpo feminino e fragilidade, em oposição a relação entre o corpo masculino e a 

força, é recorrente no contexto brasileiro do início do século XX. Goellner (2004), 

analisando as dimensões de gênero que acompanham a trajetória da inserção das 

mulheres nos esportes no Brasil, explica que elementos como o 

 

 

suor excessivo, o esforço físico, as emoções fortes, as competições, a 
rivalidade consentida, os músculos delineados, os gestos 
espectacularizados do corpo, a liberdade de movimentos, a leveza das 
roupas e a seminudez, práticas comuns ao universo da cultura física, 
quando relacionados à mulher, despertavam suspeitas porque pareciam 
abrandar certos limites que contornavam uma imagem ideal de ser feminina. 
Pareciam, ainda, desestabilizar um terreno criado e mantido sob domínio 
masculino, cuja justificativa, assentada na biologia do corpo e do sexo, 
deveria atestar a superioridade deles em relação a elas (GOELLNER, 2004, 
p. 363).  

 

 

A prática esportiva, neste período, correspondia aos homens, e a maioria 

das mulheres cabiam apenas atividades de assistência. No decorrer do mesmo 

século a participação feminina na esfera pública foi se expandindo, e 

consequentemente o mesmo ocorre no espaço do esporte. Ao mesmo tempo, 

entretanto, concepções normativas sobre a feminilidade seguiram restringindo a 

prática esportiva das mulheres. A presença desta limitação percebe-se no Decreto-

Lei 3.199, que vigorou no país de 1941 a 1975, no qual um artigo coloca que “às 



56 

 

mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições 

da sua natureza” (citado por ADELMAN, 2003, p. 447). Ao longo do século XX, 

portanto, o “padrão de fragilidade” feminina imposto pelos diferentes discursos 

sociais transforma-se. Constroem-se novos padrões de feminilidade, relacionados a 

noção da “mulher ativa”, no decorrer das primeiras décadas do século, chegando-se 

a atual significação da “mulher fitness” (ADELMAN, 2003). Entretanto, apesar da 

crescente participação das mulheres em diversas atividades esportivas, esta 

inserção é acompanhada por estereótipos e preconceitos relacionados a 

sexualidade – no que diz respeito a freqüentes associações da imagem da mulher 

atleta a homossexualidade – e aos perigos que o exercício físico desmedido pode 

causar a função procriadora da mulher (GOELLNER, 2004). Porém, o fato de muitas 

mulheres entrarem ativamente no mundo esportivo, sugerem que estes sejam 

“espaços de resistência” e de desafios a definições normativas de feminilidade e 

corporalidades: 

 

A persistência de grande ambivalência em relação ao significado da 
atividade física e esportiva das mulheres sugere que esta seja um dos mais 
importantes espaços de conflitos relativos à definição da corporalidade 
feminina na atualidade, com certeza vinculado àquele outro campo de 
conflito, o da sexualidade. Portanto, torna-se interessante procurar entender 
exatamente o que está em jogo quando as mulheres se tornam atletas [...] 
(ADELMAN, 2003, p. 449). 

 

 

Tendo em mente estas questões, o campo das práticas esportivas 

analisados neste estudo – o mundo dos rodeios gaúchos – torna-se interessante 

para levantar reflexões sobre como as representações relacionadas as práticas 

esportivas e aos corpos femininos e masculinos se constroem, assim como “para 

testar hipóteses sobre as mudanças nas relações e representações de gênero na 

sociedade contemporânea” (ADELMAN; MORAES, 2008, p. 10). 

 

  

4.1.1 Os esportes equestres e os espaços de homossociabilidade 

 

 

Os esportes equestres, tomados como espaços de análise, assim como as 

demais práticas esportivas, tornam-se locais relevantes para as reflexões sobre 
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corporalidades e sobre a construção de masculinidades e feminilidades (ADELMAN, 

2003; 2004). Nos Estados Unidos há uma vasta literatura sobre o assunto, que 

recupera o envolvimento de mulheres com os cavalos, como livros que relatam 

histórias sobre as pioneiras dos rodeios americanos. Reflexões históricas ou 

sociológicas ligadas a esta temática não são muito comuns no Brasil. Assim, 

apresentam-se como questões relevantes a serem pesquisadas, principalmente 

quando pensamos na importância do cavalo tanto material como simbolicamente 

dentro de comunidades rurais brasileiras. A ligação simbólica entre o cavalo e a 

masculinidade, presente no imaginário do tradicionalismo gaúcho, orienta a criação 

de espaços destinados a atividades equestres que eram, até alguns anos atrás, 

espaços freqüentados quase que exclusivamente por homens.  

A partir desta orientação simbólica da parceria entre o homem e o cavalo, 

esferas estritamente masculinas, como os rodeios gaúchos, são “recuperadas” como 

“práticas campeiras” e passam a ser altamente valorizadas dentro do  movimento 

tradicionalista. A ausência, até alguns anos atrás, de mulheres nestes espaços de 

competição esteve relacionada com a criação e a manutenção de padrões de 

homossociabilidade (que, aliás, definem  o movimento desde o momento inicial de 

criação). Este termo refere-se a uma construção histórica de uma sociabilidade 

masculina estabelecida nos espaços públicos, através da exclusão implícita ou 

explícita dos sujeitos femininos e da promoção de vínculos forjados “entre homens” 

(ADELMAN; MORAES, 2008 apud SEDGWICK, Eve, 1985). No tradicionalismo, as 

atividades pensadas originalmente como definidoras de “vínculos entre homens” – 

os rodeios – são recriadas pelo imaginário do movimento e aparecem em 

contraposição às atividades femininas – atividades culturais, de culinária, de 

artesanatos. Neste sentido, a inserção das mulheres nas atividades equestres 

tradicionalistas, sugere, de algum modo, uma modificação dos laços “homossociais” 

estabelecidos até então naquele contexto. A seguir passo a discutir, analisando os 

discursos dos interlocutores desta pesquisa, a participação de meninas e mulheres 

em competições do laço comprido, a qual parece deslocar a noção de que as “lides 

campeiras” (atividades que envolvem obrigatoriamente o cavalo) são valores 

exclusivamente masculinos ou “tradições” que devem ser “revividas” restritamente 

pelos peões  – e não pelas prendas do movimento. Procuro demonstrar, entretanto, 

que este processo é permeado por inúmeras complexidades, contradições e 

ambiguidades. 
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4.2 A inserção das mulheres nas práticas do laço comprido: discursos e 

complexidades 

 

 

4.2.1 A entrada feminina e a participação nos dias de hoje 

 

 

  O laço comprido, como esclarecido no capítulo anterior, é um esporte 

disputado nos chamados rodeios gaúchos, ou em treinos informais realizados em 

propriedades particulares, como haras e cabanhas. Silvia, de trinta e três anos, uma 

das primeiras mulheres a laçar nos rodeios gaúchos organizados em Curitiba e 

região metropolitana, contou em entrevista que até o ano de 1998, não se via 

nenhuma mulher competindo nas práticas equestres nos rodeios. Ela foi a pioneira, 

competindo nas provas de “rédeas” juntamente aos homens. Segundo Silvia, a partir 

dos anos de 1998 e 1999, a coordenação da 1ª Região Tradicionalista, também com 

o apoio dela, passou a incentivar meninas e mulheres a se inserirem nas práticas. O 

objetivo do coordenador, relata Silvia, era de aumentar a premiação da região no 

encontro de seleções estaduais – no qual, além de inúmeras categorias que 

incorporavam homens de diversas idades, já havia uma categoria destinada ao laço 

“prenda dupla”59. O MTG do estado do Paraná, organiza, além dos rodeios oficiais, 

encontros de seleções estaduais, que reúnem os primeiros classificados ao longo de 

um ano de cada região tradicionalista (estes são os laçadores que melhor 

pontuaram no conjunto dos rodeios em um ano). Silvia conta que o coordenador da 

região começou a ver “que ali tinha uma promessa, e que valia tentar”. Além de 

incentivar a participação de mulheres neste encontro de seleções, a coordenadoria 

da 1ªRT também passou a estimular as categorias infantis da “Vaca-Parada”. 

 Assim, de acordo com o relato de Silvia, começou-se a estimular nos 

rodeios promovidos na região, por diversos CTGs “aquelas categorias que não 

existiam, aquelas categorias que estavam relegadas a segundo plano, tanto a Vaca-

Parada quando o laço feminino, o laço dos piás”. A partir disso, a seleção da 1ªRT 

passou a “ganhar todas”:  “a gente não perdia mais o troféu”. Algumas outras 

regiões, tomando o exemplo da primeira, também começaram a incentivar as 
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 O ano de implantação desta categoria no encontro de seleções do MTG-PR não foi informado. 
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mulheres ao laço. Entretanto, a entrada feminina em Curitiba e região metropolitana 

começou a crescer, ano após ano: “As meninas começaram a levar a sério, aí 

começou a crescer realmente o laço na nossa região. E hoje nós temos mais de 

noventa meninas laçando. (...)”, afirma Silvia. Atualmente, portanto, existem quase 

cem meninas (alguns dizem que este número passa de cem) participando dos 

rodeios oficiais da 1ªRT. O número de inscritas em cada rodeio varia. Muitas não 

conseguem participar de todos. O número de inscritas na contagem de pontos feitas 

pela coordenadoria da região (que serve para definir quais são as prendas que irão 

para o encontro de seleções) passa de cem meninas e mulheres. A premiação do 

rodeio é dada de acordo com o número de “armadas”60 que cada laçador/laçadora 

realiza até o final das disputas.  

 Muitas meninas pequenas também participam dos rodeios, na “Vaca-

Parada”. Desta categoria participam crianças de até onze anos, e meninos e 

meninas competem juntos, como fica claro na imagem abaixo. Os números de 

participantes não foram encontrados, e supõe-se que deve, assim como os outros, 

variar de rodeio para rodeio.     

 

 

              FIGURA 04 – CATEGORIA INFANTIL: A VACA-PARADA 
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 Armada é a “jogada” do laço no boi, que deve enlaçar os chifres do animal. A armada possui um 
tempo e distância determinada para ser validada. Cada competidor, durante o rodeio, tem direito a 
realizar um número de cinco armadas. A classificação para o competidor ou competidora ganhar uma 
vaga na seleção da região refere-se ao número de armadas que conseguiu realizar ao longo do ano 
em todos os rodeios. 



60 

 

 

 As competidoras do “laço prenda” possuem idades variadas. Como já 

explicado, a categoria “prenda” não é dividida exatamente por idades. A competição 

é realizada com meninas (de 11 a 15 anos) e adolescentes e mulheres (de 16 anos 

ou mais) todas juntas. Somente a “disputa” (termo utilizado algumas vezes pelos 

interlocutores para designar a premiação) é feita pelas categorias. Segundo Silvia, a 

separação das categorias pelas idades não ocorre no laço feminino, pelo número 

ainda insuficiente de prendas nas competições: “ainda não conseguimos separar as 

categorias por falta de prendas, mas estamos em franca expansão”. As fotos abaixo 

foram tiradas nos rodeios frequentados, durante as disputas do laço feminino, que 

geralmente ocorrem no sábado a tarde e no domingo pela manhã. 

 

 

FIGURA 05 – LAÇADORA COMPETINDO 
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FIGURA 06 – LAÇADORA COMPETINDO 

 

 

 

 

 

FIGURA 07 – LAÇADORA DEIXANDO A CANCHA 
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4.2.2 Entre barreiras e incentivos: desafiando normatividades 

 

 

 O processo de entrada das mulheres no laço comprido, desde o seu 

começo, é permeado por tensões. As mulheres, ao mesmo tempo em que recebem 

apoio de alguns homens, sofrem por barreiras e preconceitos que são colocados por 

outros. Silvia relatou em entrevista que, a partir do aumento do número de mulheres 

competidoras na 1ª RT, resolveu iniciar uma luta para que, no encontro de seleções 

estaduais, a categoria das prendas não se restringisse somente a modalidade 

“dupla”, mas para que fosse instituída a categoria “equipe”. Esta modalidade existia 

somente para os homens. Assim, iriam cinco prendas representando a região no 

encontro, e não mais somente duas. Quando Sílvia fez a proposta, em uma reunião 

do MTG, os homens discordaram e não aceitaram. Somente os homens tinham 

poder de voto, como patrões e vice-patrões. Silvia era uma mera sócia, como 

prenda. Segundo ela, eles disseram que não estava certo, que não havia mulheres 

suficientes para que esta mudança fosse implantada, e alguns chegaram a falar que 

mulher laçando era coisa “muito feia”. Mesmo com a recusa, Silvia insistiu:  

 

 

E as meninas de vocês, não têm muita vontade? Não estão lá laçando no 
meio do mato? Não estão laçando na fazenda de vocês? Garanto que cada 
um aqui de vocês tem uma filha que na fazenda laça. Porque não no 
rodeio? Qual é a vergonha? (Silvia, 33 anos).  

 

 

Há, de acordo com Silvia, espaço para negociações com os homens dentro 

do universo dos rodeios: “Eles negociam facilmente, eles voltam atrás facilmente”. 

Naquele momento de luta por um espaço para mais meninas na seleção da região, a 

sua estratégia foi conversar com os homens em particular, explicando seus 

argumentos. Segundo ela, é necessário “tirar” o homem do grupo, para, assim, 

chamá-lo “à razão”: 

 

 

Eles negociam facilmente, eles voltam atrás facilmente, é só você abrir os 
olhos deles. Porque entre eles, conversam o preconceito como se fosse a 
coisa mais correta do mundo. Quando você chama eles para a razão e diz 
“mas amigo, porque?”, ele dizem “opa, é mesmo né? Está certo, vou te 
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apoiar”. Porque eles estão no meio de um grupo de homens que fala a 
mesma coisa, então eles não param pra pensar o porquê, eles estão na 
onda daquele grupo. Você não tem voz se você chegar no grupo e falar, 
porque existe um preconceito, eles não podem te ouvir no meio de um 
grupo. Agora, se você tirar ele para fora, e chamar ele à razão e dizer “mas 
meu Deus, você tem mulher, você tem filha, você está dizendo que a tua 
filha é incapaz? Você está assumindo que a tua filha é menos do que o teu 
filho, talvez?” Eles param pra pensar: “Não, mas você tem toda a razão”. E 
daí sim eles votam a teu favor, e eles te ouvem, e eles te escutam, e eles 
respeitam o que você diz. Então enquanto ninguém chega e diz assim: “mas 
poxa, qual é? Porque isso?”, eles não param pra pensar no porquê disso, 
eles vêm de geração em geração, e é normal e é comum, e eles seguem 
com o normal e com o comum. A partir do momento em que você consegue 
fazer pensar, você consegue modificar. (Silvia, 33 anos). 

 

 

Após muitas discussões, conta Silvia, o “quinteto” das prendas foi inserido 

na disputa de seleções no estado. Este relato nos informa sobre as contradições 

existentes neste universo desde o início masculino, que, a partir da inserção 

feminina, parece estar em transformação. A negociação é possível, afirma Silvia. 

Entretanto, a força da coletividade masculina – simbolicamente, nos espaços, nos 

processos decisórios – indica uma série de continuidades e reproduções 

relacionadas ao discurso tradicionalista, que carrega estereótipos acerca das 

mulheres, de seus corpos e suas feminilidades.  

Nas observações de campo realizadas, em rodeios oficiais do MTG ou em 

torneios de laço em canchas particulares, notou-se que são os homens que exercem 

todas as funções de organização esportiva: comissão julgadora, narração, apoio no 

local da prova. Espaços de debates e decisões do movimento, como o encontro de 

“patrões” das entidades tradicionalistas relatado anteriormente, seguem 

comandados majoritariamente por homens. São eles, no movimento, os autorizados 

a decidir, os “portadores da tradição”. Algumas mulheres também são influentes no 

lado “artístico” do movimento. Entretanto, o poder de decisão parece estar sempre, 

majoritariamente, na mão dos homens, visto que as votações sempre privilegiam o 

patrão de cada CTGs, um cargo assumido na sua maioria por homens. Porém, 

mesmo com esse “domínio”, que se dá também em termos de números e 

organização dos eventos, os discursos das mulheres entrevistadas sugerem que a 

entrada feminina é um fenômeno que modifica a cultura dos rodeios gaúchos que 

era, discursiva e majoritariamente, uma instância de homossociabilidade. Homens e 

mulheres passam a dividir o mesmo espaço, e, como relatado, questionamentos, 

negociações e disputas emergem neste processo.  
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As entrevistas e conversas informais com participantes de rodeios indicam 

que a imagem da mulher no contexto tradicionalista gaúcho atual não está somente 

ligada a uma figura dócil, delicada e incapaz fisicamente de realizar atividades mais 

ousadas. Isto parece indicar que o movimento, apesar de tentar reproduzir 

constantemente, ao longo do tempo, a sua identidade baseada em determinados 

padrões de feminilidade e masculinidade, está sujeito a transformações e 

reconfigurações. O discurso de gênero elaborado pelo tradicionalismo, que define 

lugares, sentimentos e práticas específicas para homens e mulheres não se mantém 

de forma fixa e nem se reproduz de forma linear, ganhando, ao longo dos anos, 

algumas “fissuras”. Assim, o processo de entrada feminina nos ambientes 

“campeiros” do movimento coloca mudanças nos padrões de subjetividades e 

corporalidades estabelecidas pelos discursos tradicionalistas. Esta transformação, 

no entanto, é um processo lento e algumas vezes contraditório, como será discutido 

ao longo deste capítulo. 

Como percebido no processo de interação relatado na introdução deste 

trabalho, existem homens que não incentivam as mulheres a participarem do laço, 

alegando que essa é uma prática perigosa, inadequada para a mulher. Algumas 

entrevistadas relatam casos de repressões sofridas por homens e também apontam 

a falta de incentivo, principalmente das gerações mais velhas: 

 

 
 Tem um povo mais velho que diz que prenda só atrapalha...que laço de 
prenda só atrapalha, que tinha que ter só vaca-gorda (somente para os 
homens)...só os adultos que tinham que participar...e pra ensinar também, 
tem muita gente que não ensina, sabe? Te soltam na cancha e que se 
vire...então acho que falta mais incentivo (...) Tem juiz que acha que só 
atrapalha, sabe? Tem pessoas que acham que só adulto e só vaca-gorda 
deveria ter no rodeio (Tatiane, 20 anos).
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Eu adoro, amo animal...amo cavalo sabe, adoro mesmo....eu acho que 
existe um certo preconceito, isso existe...porque no mundo que a gente vive 
existe o machismo...tanto é que na primeira região nossa aqui as prendas 
estão tomando a sua vez...tanto que tem mais de cem prendas laçando hoje 
em dia né...aqui na nossa região de Curitiba, a região em volta...mas 
sempre vai existir o preconceito, isso sempre vai existir...sempre vai ter 
algum homem machista que vai dizer “ah, você não tem competência, você 
não é capaz”, isso é norma.l [...] Os próprios homens, os mais antigos que 
deveriam incentivar no tradicionalismo, tem uns que não concordam, acham 
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 Citando “adulto e vaca-gorda”, Tatiane quis identificar as categorias nas quais somente os homens 
participam adultos. Vaca-gorda é uma prova, realizada não em todos os rodeios, destinada aos 
homens e que geralmente ocorre na sexta-feira à noite, antes de se iniciarem as provas oficiais. 
Estas provas possuem, freqüentemente, uma premiação alta.  



65 

 

que “lugar de mulher é na cozinha”, tem uns que falam assim mesmo.  
(Valéria, 26 anos).  

 

 

A questão da premiação para as mulheres também informa o pouco 

incentivo às competições e ao laço comprido. As laçadoras contam nas entrevistas 

que até hoje receberam prêmios muito baixos em dinheiro, em comparação às 

premiações masculinas. Em alguns casos, o prêmio não chega a ser uma quantia, 

mas uma jóia. Natália (23 anos) conta que até hoje o “maior” prêmio que ganhou foi 

uma bicicleta. Como fica claro em suas narrativas, as mulheres parecem ter em 

mente que o preconceito, ou o machismo (a forma como expressam o preconceito 

dos homens varia nas entrevistas), seguirá existindo. Entretanto, elas enfatizam que 

conseguem “driblar” isto tudo, não se importando, ou não ligando para diversas 

atitudes masculinas. Silvia conta que, logo nos primeiros rodeios que participou (ela 

era a primeira mulher a participar como competidora dos rodeios, e inicialmente 

disputava as provas junto com os homens) muitos olhavam “torto” para ela. No 

entanto, ela seguia sua vontade: 

 

 

Claro que tinha muita gente que olhava feio, claro que tinha muita gente que 
olhava torto, claro que passavam do lado e perguntavam se eu era sapatão, 
seu eu era gay, o quê que eu era. Mas eu pensava o seguinte: “eu devo 
prestar contas para quem me criou, o meu pai e a minha mãe estão 
sabendo o que eu estou fazendo, então não devo mais nada pra ninguém. 
Eu vou fazer o que eu quero, e pronto, acabou”. E comecei. Ficava lá no 
meu cantinho, sossegada, chegava a minha vez, eu ia laçar (Silvia, 33 
anos). 

 

 

Silva relatou outra história interessante, sobre algumas discussões ocorridas 

durante o processo de crescimento do número de laçadoras na 1ª RT. Segundo ela, 

os coordenadores da região passaram a investir em uma vestimenta mais “feminina” 

para as meninas que estavam começando a laçar. Sugeriram que se 

confeccionassem camisas e bombachas menos largas, e com bordados. 

Imediatamente, algumas mulheres que estavam ligadas a parte artística da região se 

manifestaram, alegando que as mulheres não deveriam usar bombacha, pois isso 

estava “descaracterizando” o movimento tradicionalista. Assim, Silvia contra-
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argumentou, alegando a impossibilidade de se utilizar outro tipo de vestimenta para 

realizar a prática do laço: 

 

 

Eu tive que inclusive trabalhar em cima de Anita Garibaldi, para mostrar que 
não era bem assim, perguntando um milhão de vezes se a Anita Garibaldi 
saiu galopando, de estado a estado, atrás do Giuseppe Garibaldi dela, se 
ela foi de vestido né? Eu realmente fico imaginando, até onde eu sei, ela 
vestiu até roupas de guardas. E agora a gente não pode usar bombacha? 
Que absurdo né? (Silvia, 33 anos).  

   

 

As falas femininas indicam que as dificuldades encontradas – 

principalmente o “olhar torto” e as barreiras impostas não somente por homens, mas 

também por outras mulheres – parecem ser compensadas pelo amor pelo cavalo, 

pelas tradições campeiras, pela atividade do laço. Todas as entrevistadas contam 

que desde a infância gostaram de animais, particularmente do cavalo. Muitas foram 

incentivadas pelos pais, logo na infância, a ter o contato com o animal: 

 

 

Desde que eu me conheço por gente sempre morei em chácara e lá sempre 
teve cavalo sabe? Então a gente sempre andava, daquele jeitão né? Não 
conhecia nada de rodeio, então a gente sempre andava no pelo sabe? 
Pegava ele lá no cabresto, no pelo, eu e a minha irmã. Nossa, passava o 
dia inteiro andando a cavalo. Então, paixão por cavalo sempre tive, desde 
criança sempre gostei de cavalo (Flávia, 28 anos).  
 
 
Desde pequeno a gente sempre teve chácara. O primeiro presente que eu 
ganhei do meu pai foi uma égua. A égua que eu ganhei tem a minha idade. 
Então eu comecei muito pequenininha, com três anos. Tem foto minha 
bebezinha em cima do cavalo. Então eu sempre gostei muito de cavalo. 
(Natália, 23 anos). 
 
 
De onde veio essa paixão por cavalos eu não sei. Eu sei que veio muito 
forte desde o começo. Eu lembro que eu era muito criancinha e eu tinha 
muita vontade de ver cavalos. Eu lembro que cada vez que me 
perguntavam, minha mãe e meu pai me perguntavam “o que você quer 
ganhar de aniversário? O que você quer ganhar de natal?” eu dizia “bom, o 
que eu quero é um cavalo”. E assim foi, até que minha mãe viu que não 
tinha como tirar da minha cabeça a história do cavalo. (Silvia, 33 anos). 

 

 

As práticas esportivas, neste caso as atividades do laço comprido, se 

constroem como um campo de definições e redefinições de significados sobre o que 
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é “ser mulher”, sobre o corpo feminino e a feminilidade (ADELMAN, 2003). Em um 

esporte que tem como principais interlocutores o boi e o cavalo – animais de grande 

porte – e que, assim, apresenta riscos como a queda e choques, o envolvimento 

feminino pode ser encarado como um “cenário onde os conflitos entre possibilidade 

e limitação” produzem “tensões interessantes, criando um terreno fértil para o 

desafio a noções de fragilidade ou inferioridade femininas” (ADELMAN, 2003, p. 

460). Portanto, em suas narrativas, as laçadoras sugerem um desafio às 

representações de feminilidade e corporalidade contidas na figura da prenda 

“original” – que apresentam uma mulher frágil, dona de um corpo que não pode ser 

exposto a atividades físicas – na medida em que enfatizam os momentos de 

aventura, a coragem e a paixão pelas suas ações. Flávia fala sobre a “adrenalina” ir 

a mil na hora de laçar, e, logo abaixo, Tatiane conta sobre a sua paixão pelo laço:  

 

 

Eu não tive dificuldade de laçar, eu não ligava também, eu estava fazendo o 
que eu gostava...então quando chegava alí no brete, chamavam meu nome, 
a adrenalina ia a mil, era aquilo que eu gostava, eu nem me interessava se 
eu estava jogando fora do boi ou laçando o boi...eu queria só correr atrás 
dele e tentar fazer a armada né...então assim, era a minha paixão, é a 
minha paixão até hoje. (...) (Flávia, 28 anos). 
 

  
Nossa, vou laçar até eu ficar velinha, não pretendo parar. E agora, quando o 
meu pai não quiser ir para rodeio eu vou dar um jeito de ir, é difícil você 
parar assim, do nada, né? Sente muita falta do laço, do teu cavalo, dos teus 
amigos, do clima. Sente muita falta, tanto que em janeiro, dezembro, a 
gente fica meio louca sem rodeio. (Tatiane, 20 anos). 

  

 

 Afirmam que querem laçar por muito tempo em suas vidas, e que gostariam 

de incentivar seus filhos e filhas a seguir o mesmo caminho. Ainda sobre o seu amor 

pelo cavalo e sobre o incentivo que pretender dar à filha, que tem oito meses, Flávia 

comenta: 

 

 

Eu não sei o que eu vou fazer no dia que ele (o cavalo) morrer, porque 
nossa! Hoje, a minha filha, é claro, que ela é muito mais importante pra 
mim, mas nossa! Meu cavalo é muito importante pra mim...assim, é tudo, 
tudo, tudo. Eu quero que ela cresça nesse meio. Nossa, ela tem muito 
cavalinho já. A gente vê um cavalinho de pelúcia e já está comprando para 
ela, já estamos querendo colocar na cabecinha dela. Boneca ela tem bem 
pouco, ela tem bastante cavalinho. A gente traz ela nesses lugares e já 
coloca ela em cima do cavalo, pra ela não ter medo. Não se ela entende ou 
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não entende já né? Mas já vamos colocando para ela aprender já. (Flávia, 
28 anos). 

 

  

 Natália também comenta sobre o desejo que possui, sobre os filhos 

seguirem o “caminho” do laço, independentemente se forem meninos ou meninas: 

”Eu quero muito que meus filhos se envolvam com cavalo sabe? Eu torço. Acho que 

o primeiro presente que o meu filho vai ter vai ser um cavalo, porque eu fui muito 

feliz com isso e sei o benefício que traz sabe?” (Natália, 23 anos). Sua irmã 

(Fabiane, 20 anos), concorda dizendo que também pensa isso. 

 Valéria (26 anos) iniciou seu envolvimento com o mundo dos CTGs através 

das atividades culturais, dançando em uma entidade da sua cidade natal, no interior 

do Paraná. Após conhecer o atual marido, teve contato com a “parte” campeira do 

movimento e diz ter se apaixonado: 

 

 

Nunca mais participei, tanto que daí minha mãe, uns vestidos ela vendeu. 
Eu nunca mais tive contato, eu namorei dois anos no máximo e casei. Daí 
eu peguei tanto amor pelo cavalo, era convívio todo dia, eu achava que não 
tinha mais graça a dança sabe? Achava bem mais interessante conviver 
com os animais, então eu não ligava. A minha irmã continuou freqüentando 
os bailes ainda, com vestido de prenda e tudo. (Valéria, 26 anos).  

 

 

Afirma, ainda na entrevista, que acredita no fato de hoje em dia existirem 

mulheres competindo “de igual para igual com os homens”. Silvia também expõe sua 

percepção sobre os discursos que colocam a corporalidade feminina como inferior à 

masculina: 

 

 

A força física e o preparo que te demanda um laço ou uma prova de hipismo 
te colocam em uma posição semelhante a do homem, você não precisa de 
força física em excesso, você precisa de treinamento e técnica. Mas é 
perfeitamente viável. Você controla um cavalo tão bem quanto um homem 
controla um cavalo. 

 

 

Os três homens entrevistados, em suas narrativas, significam as mudanças 

nas relações de gênero (não somente no espaço dos rodeios como na sociedade 

em geral) como positivas. Muitos deles, inclusive, incentivam esposas, filhas e irmãs 
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a laçarem, a participarem dos rodeios. Nenhum deles sustenta discursivamente que 

os homens sempre vencem, pelo contrário: quase todos eles enfatizam que muitas 

mulheres estão competindo de igual para igual hoje em dia, e que, inclusive, muitas 

estão ganhando dos homens. A partir das três falas masculinas e também das 

observações realizadas, nota-se que as identidades masculinas não se constroem 

em oposição aberta e radical às mulheres e suas feminilidades. Embora mantenham 

uma relação evidente com a “masculinidade hegemônica”, que garante a posição 

dominante dos homens não somente a partir da subordinação das mulheres, mas 

também com relação a outros homens que não alcançam esta posição (Connell, 

2003), os “homens dos rodeios” parecem enfrentar um processo de negociação e 

transformação de algumas de suas “posições de dominação” frente às novas 

configurações de gênero, especificamente no que tange a entrada feminina em 

diversas esferas do universo social – o que as transforma de “homossociais” em 

mistas, como no caso das práticas equestres no tradicionalismo.   

Guilherme (26 anos) afirma que “Aumentou muito a quantidade de mulher e 

a qualidade que as meninas estão laçando...[...] Hoje em dia tem mais gente 

apoiando as mulheres a laçar do que reprimindo.” (Guilherme, 26 anos). Olavo (44 

anos), por exemplo, fala tanto acerca da entrada das mulheres como laçadoras nos 

rodeios como sobre a inserção geral das mulheres na esfera pública, exprimindo sua 

visão positiva destes “fenômenos”:  

  

 

A filha sempre acompanha, então elas vêm no domingo que é pra 
almoçar...e geralmente fala “pai, eu também queria montar a cavalo e 
andar”. No começo você acha chato, “não, não, não..” mas por ver do lado, 
a menina chegando “pai, acertei minha armada”, “você fez filha?”, “fiz”. 
Então chega todo mundo junto ali e elas querem também, e a emoção de 
ver a família ali e a filha laçando...então rapidinho o pai já coloca pra 
laçar...[...] Se igualou...está quase se igualando...e é o que eu 
queria...porque só eu que trabalhava lá em casa, agora a mulher tá me 
ajudando (risos)...[...] tanto que da parte do homem, nós temos medo 
disso... porque, pra você ter uma ideia, nossa presidente já...(risos). A 
mulherada está quase tomando conta mesmo, elas estão entrando firme e 
estão fazendo certo né, porque não tem nada de errado. (Olavo, 44 anos). 

  

 

Mulheres também apontam que alguns homens, hoje em dia, incentivam 

muito a participação feminina neste esporte. De acordo com Natália, 
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A gente nunca sofreu de alguém vir falar para a gente alguma coisa. Mas no 
começo, bem no começo era mais complicado sabe? Tanto que eles 
falavam, “É, esse „laço prenda‟ aí é só para estorvar o rodeio”. Porque uns 
dois anos antes de eu começar a laçar não tinha a categoria de prenda, a 
prenda laçava no piá, guri ou no adulto, conforme a idade. E não tinha 
troféu separado pra ela. Depois começou a ter laço prenda, daí que eles 
começaram a falar isso sabe? (...) Mudou muito, hoje o incentivo é muito 
maior. Antigamente era difícil o pai, o marido, alguém incentivar. Por essa 
falta de meninas eles ficavam até meio com medo, insegurança, de falar 
“nossa, como é que eu vou submeter a minha mulher a fazer uma coisa 
dessas”. Mas hoje, é o pai que incentiva, o marido, o avô, tudo mundo faz 
questão. (Natália, 23 anos). 

 

 

Valéria também acredita que as atitudes de incentivo por parte dos homens 

também cresceram. Refere-se a um cliente de seu haras que incentiva a filha a 

montar a cavalo: 

 

 

Eu acho que melhorou sabe? Até um pouco do machismo acabou. Existe 
ainda, mas diminuiu. Eu acho que melhorou, porque todo mundo acha 
normal agora levar a família. Então você não vai se negar a levar a tua 
mulher, porque vai dizer “eu não vou te levar porque lá é lugar de homem”. 
Não, lá é lugar de família. Hoje em dia todo mundo prega a família, todo 
mundo leva os filhos, então acho que melhorou bastante, e cada vez vem 
crescendo mais. Tem um cliente nosso, ele têm três cavalos aqui. 
Nasceram as menininhas dele, estão com um ano e meio, gêmeas. Então 
caiu da barriga da mãe e o pai já quer trazer para andar de cavalo, ele 
incentiva, ele acha o máximo a menininha sentada no colo dele e 
resmungando com o boi. (Valéria, 26 anos). 

 

 

Flávia aponta na entrevista as percepções de quem vive no meio há mais de 

dez anos (assim como Silvia, começou na época de implantação da categoria 

feminina nos rodeios), afirmando que, atualmente, muitos homens encorajam as 

meninas e mulheres a laçar: 

 

 

Bastante, mesmo, marido incentivando a esposa. Você vê a mulher casada, 
assim com filho também, que está laçando. Tem bastante. É bom isso né? 
Porque é uma coisa que vai sempre continuar, que não vai acabar né? A 
gente vê que o movimento está só aumentando, por causa disso...Eu acho 
que assim, os homens, tem as suas exceções, tem bastante machista no 
meio. Mas eu acredito que a maioria apóia as mulheres a laçar. É, porque 
antes a mulher ia no rodeio só pra fazer comida para os maridos e para os 
filhos e ficar alí no acampamento. Então os maridos participavam, os filhos 
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participavam da vaquinha parada e ela ficava alí, né? Daí assim, porque 
isso né? Daí começou a laçar, deu certo. (Flávia, 28 anos). 

 

 

 No entanto, como percebido nas observações nos rodeios, nas conversas 

travadas informalmente e a partir das experiências narradas pelos interlocutores, o 

lugar das mulheres mais velhas nestes espaços segue, muitas vezes, sendo o de 

acompanhantes e cozinheiras. No rodeio no qual estive acampada com a família das 

duas irmãs entrevistadas, Natália e Fabiane, questionei ao o irmão delas, de 19 

anos e que também laça, sobre o motivo pelo qual a mãe deles não estava junto 

conosco naquele rodeio. Ele me respondeu que não conhecia quase nenhuma 

“mãe” que gostasse, de fato, de freqüentar rodeios. O motivo, nas palavras dele: 

“porque elas vêm e têm que ficar cozinhando né?”. A família, em seu modelo 

nuclear, na qual à mulher cabe o cuidado do lar, e ao homem a proteção da esposa, 

filhos e filhas, está muito presente nos discursos e práticas ligados ao 

tradicionalismo e aos rodeios – questão que desenvolvo mais detalhadamente no o 

tópico a seguir. 

 

 

4.2.3 O rodeio como um lugar “de família” e a feminilidade “em risco” 

 

 

Na primeira experiência de observação de campo que embasou esta 

pesquisa, o tema da “família” surgiu no discurso dos sujeitos envolvidos. Uma 

mulher, com cerca de quarenta anos, no primeiro espaço “tradicionalista” que 

freqüentei (como relatado no capítulo 3, um almoço em um CTG em Curitiba), 

afirmou, me apresentando o lugar e as pessoas que ali estavam: “aqui é um 

ambiente familiar, muito bom para as crianças crescerem e se relacionarem”. Em 

outras diversas conversas informais, assim como em entrevistas, ouvi de homens e 

mulheres discursos que definiam os rodeios gaúchos como espaços “saudáveis”, 

nos quais toda a família estava unida. Os filhos, afirmam indivíduos de gerações 

mais velhas, estão protegidos de problemas relacionados ao crime, as drogas e ao 

álcool. Uma laçadora (de, aparentemente, 25 anos, e que laça há quinze) explicou-

me em uma conversa informal, também ocorrida no rodeio em que permaneci 

acampada, que o rodeio “sempre é família”, é um “ambiente familiar”, no qual não se 
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vê “drogas e álcool”: Entretanto, ressalva: “é claro que tem, mas é menos do que em 

outros lugares”.62 

O discurso da família, portanto, sempre está presente quando se fala do 

movimento e dos rodeios. O tradicionalista Cyro Ferreira (1992), um dos fundadores 

do primeiro CTG, explica, ao contar os êxitos e acertos do movimento ao longo das 

décadas: 

 
 

“(...) Foi no âmbito social, enfim, que vimos o Movimento produzir os 
maiores benefícios, através da união e solidificação da família. No meu “35” 
sempre deixei (e vi outros pais o fazerem) meus filhos, homens e mulheres, 
na tenra idade da Invernada Mirim, entregues para ensaios de danças ou 
outras atividades, absolutamente tranqüilo, pois ali o ambiente era familiar e 
sadio. Retornava mais tarde, para apanhá-los, certo de que nada de ruim 
lhes tivesse acontecido. Vejo, finalmente, o Movimento Tradicionalista 
Gaúcho como uma histórica e memorável recuperação dos saudáveis e 
dignificantes hábitos e costumes do Rio Grande, que, na década de 40, se 
achavam esquecidos, avacalhados, ou simplesmente ausentes. Foi, a meu 
ver, o próprio renascimento do nosso amado Rio Grande do Sul 
(FERREIRA, 1992, p. 108-109). 

 
 

Atributos como a “ética”, o “respeito”, o “pudor” e a “saúde” são colocados 

como “onipresentes” em todas as atividades tradicionalistas, o que revela a forte 

presença de um discurso moral no movimento. Antônio Augusto Fagundes, por 

exemplo, argumenta:  

 

 

Por que não se realizam bailes de carnaval dentro do CTG? Por que o 
Papai Noel não entra em CTG? Por que não existe homossexual no 
Tradicionalismo? Por que não existe droga? Nada disso é proibido pelos 
estatutos ou regimentos internos e, no entanto, a Ética do Tradicionalismo 
disciplina esses assuntos sem o uso de sanções, apenas por sua força 
intrínseca, forte tudo o que a gente leva naturalmente dentro de si. 
(FAGUNDES, 1997, p. 43, citado por DUTRA, 2002, p. 72, grifos meus).

63
 

                                                 
62

 Tenho a impressão de que a complementação do argumento foi feita em referência ao alto 
consumo de bebidas alcoólicas no local, percebido em todas as “idas” a rodeios que fiz. Entretanto, 
este consumo é, em maioria, masculino. 
63

 No mês de agosto de 2010, o principal jornal de veiculação diária do Rio Grande do Sul publicou 
uma série de três reportagens sobre uma "polêmica" que ilustra, de forma clara, a 
heteronormatividade que move muitos dos discursos do movimento. As discussões começaram a 
partir da publicação de um artigo em um site que alegava o fato do "homossexualismo" estar 
"invadindo" o tradicionalismo gaúcho. O autor do texto, conforme o jornal, que se considera 
tradicionalista, criticou peões que dançam nos CTGs, em par com as mulheres, como se estivessem 
"disputando com a prenda doçura e meiguice", parecendo "duas prendas dançando". Ele acrescenta: 
"Os peões mais delicados, por assim dizer, não devem se esquecer que neste momento [da dança] 
estão interpretando um homem heterossexual que prefere mulher". Após estas declarações causarem 
inúmeras discussões na internet, o jornal entrou em contato com o presidente do MTG para saber a 
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Nas narrativas dos interlocutores homens desta pesquisa, este discurso 

relacionado ao caráter “familiar” e “saudável” dos rodeios e CTGs é enfatizado e 

acionado. Ao mesmo tempo em que sugerem, em suas falas, que seguem posturas 

de incentivo a crescente entrada das mulheres no laço comprido, mantêm um 

discurso que, de certo modo, regula e normatiza a participação feminina. Sustentam, 

discursivamente, que os espaços tradicionalistas configuram-se como ambientes 

saudáveis, locais de muito respeito, nos quais se pode levar filhas, mulheres e 

irmãs. Guilherme, por exemplo, compara um jogo de futebol ao rodeio: “por exemplo, 

você vai num jogo de futebol hoje, você não pode levar tua namorada que vai 

arrumar briga, vai arrumar encrenca, coisa assim...(...)”. Ou seja, operam com um 

discurso da força da família, e da proteção masculina com relação a fragilidade dos 

filhos e filhas, e das mulheres com as quais se relacionam: 

 

 

Isso aí é muito bom porque é família. O CTG, o rodeio, ainda é um lugar 
que pode levar a família, num baile. O meu filh,o com vinte dias, foi num 
baile, ele ficou debaixo da mesa lá dormindo e nós ficamos dançando, nós 
aproveitamos sabe. Então ainda pode levar a família, todo mundo respeita. 
(Henrique, 54 anos). 

 
 

No rodeio...até é bom as vezes, igual eu te falei. Você vai com a tua família, 
vai com a tua namorada, vai com a tua esposa, vai com a tua filha, etc. e 
tal...porque, essa parte do rodeio, queira ou não queira, além do pessoal ser 
unido, e todo mundo se conhece, existe o respeito muito grande...então 
todo mundo se respeita ao extremo assim, sabe...” (Guilherme, 26 anos)..  
 
 
Eu tenho eles comigo por causa desse mundo, hoje ta muito virado. O 
pessoal da cidade, essa piazada, os jovens hoje estão se enfiando em coisa 
que é complicado. Meus filhos me acompanham, no mundo nosso aqui você 
não vê isso, você não vê droga aqui no rodeio gaúcho [...] Então eu prefiro 
que eles fiquem aqui, que minhas filhas fiquem aqui comigo. (Olavo, 44 
anos). 

 

                                                                                                                                                         
sua opinião. Este declarou que o artigo publicado é um "alerta para a preservação dos costumes 
gaúchos e contra os "excessos de maneirismos" de alguns homens nos CTGs. O líder maior dos 
tradicionalistas diz que ninguém é contra os gays, "desde que não tentem transformar os CTGs num 
mundo cor-de-rosa"”, explica o jornal. O presidente do MTG ainda enfatiza: "[...] muito menos vamos 
tolerar baile gay. Que Deus me tire a vida se o MTG virar isso. Mulher é mulher, homem é homem". 
Reportagem disponível em:  
http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Geral&newsID=a2
241296.xml.  

http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Geral&newsID=a2241296.xml
http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Geral&newsID=a2241296.xml
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Nas narrativas de algumas mulheres percebe-se que os papéis tradicionais 

do modelo de família patriarcal não desaparecem. Relatam que, nos rodeios, a 

mulher está na cozinha, enquanto os homens realizando as atividades valorizadas, 

e, digamos, da esfera pública do rodeio. E os homens, como se percebe na fala 

abaixo, de Valéria, “deixam” a sua família participar. Em outros momentos, algumas 

laçadoras também enfatizam o “respeito” que há no ambiente do rodeio: 

 

O esporte em geral que tem o cavalo eu acho que envolve muito a família 
né? Isso que é o gostoso, o bom de estar com o cavalo é que envolve muito 
a família, a família inteira sempre está junto. E o rodeio crioulo, que é o que 
nós freqüentamos, é a família em primeiro lugar. Então, se você for no 
rodeio, você sempre vai viver o acampamento, a mulher fazendo comidinha, 
os filhos laçando ali, o marido ali conversando, então sempre vai estar a 
família presente. Poucos os homens que não deixam a sua família 
participar. (Valéria, 26 anos).  

 

 

Natália e Fabiane explicam, ao falar sobre a paixão que têm pelos rodeios 

gaúchos: “hoje em dia é difícil um esporte que preze tanto a família né? Que valorize 

a família mesmo”. Revelando suas percepções sobre as relações entre os homens e 

as mulheres nos rodeios, pensando na inserção feminina no laço, Natália afirma: 

 

 

Eu acho que tem muito respeito na questão disso. Até, na verdade, o rodeio 
tudo tem respeito né? Porque tem aquela modalidade dos piazinhos, que 
são todos criancinhas pequenas, tem a modalidade dos veteranos, que são 
senhores de mais idade né? Então isso já mostra o respeito né? (Natália, 23 
anos). 

 

 

Em muitas falas, portanto, percebe-se um discurso pelo qual o ambiente 

tradicionalista é entendido como um local de respeito: com os mais velhos, com os 

animais, homens e mulheres. O discurso masculino aponta, a partir da fala dos três 

laçadores entrevistados, que os homens são considerados como portadores de uma 

autoridade específica: a de chefe da família (SARTI, 2007). Apesar de realizar um 

estudo etnográfico sobre famílias pobres da periferia de São Paulo, um contexto 

diferente em inúmeros aspectos com relação às famílias observadas neste estudo, 

Sarti parece apontar algumas questões gerais que iluminam as reflexões sobre a 
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família, a moral, e também acerca das relações entre homens e mulheres na 

sociedade brasileira contemporânea. Segundo a autora, o homem  

 

 

“corporifica a ideia de autoridade, como mediação da família com o mundo 
externo. Ele é a autoridade moral, responsável pela respeitabilidade familiar. 
Sua presença faz da família uma entidade moral positiva, na medida em 
que ele garante o respeito. Ele, portanto, responde pela família. Cabe a 
mulher outra importante dimensão da autoridade, manter a unidade do 
grupo. Ela é quem cuida de todos e zela para que tudo esteja em seu lugar. 
É a patroa, designação que revela o mesmo padrão de relações 
hierárquicas na família e no trabalho (...) A autoridade feminina vincula-se à 
valorização da mãe, num universo simbólico em que a maternidade faz da 
mulher mulher, tornando-a reconhecida como tal, senão ela será uma 
potencialidade, algo que não se completou (SARTI, 2007, p. 63-64). 

     

 

Enquanto a mulher torna-se, neste modelo de família, chefe da casa, os 

homens mantém o papel destinado a assegurar a respeitabilidade e a moral de suas 

esposas e filhos. Esta garantia de segurança e respeito, observo, cabe aos homens, 

chefes de família, que freqüentam os rodeios. A partir deste discurso, afirmam que o 

rodeio é um ambiente saudável e familiar, no qual o laço comprido é, também, um 

esporte sadio. Desta forma, esta é uma condição fundamental para que seja 

permitido que suas mulheres, filhas, irmãs e netas participem ativamente destas 

práticas. 

Discute-se aqui, por fim, algumas complexidades que se dão em torno da 

ambigüidade percebida no discurso das laçadoras, que ora sugere, ao mesmo 

tempo, questionamentos e continuidades com relação à normatividade ligada ao 

feminino, à figura da prenda tradicionalista. A beleza feminina, a delicadeza, a 

vaidade, são questões amplamente discutidas quando se pensa na inserção de 

mulheres no universo das práticas esportivas, físicas e de lazer. As prendas que se 

transformam em laçadoras são constantemente apresentadas como 

“embelezadoras” do laço comprido. De acordo com Natália, existem narradores que 

“brincam” que “o laço „prenda‟ é o colírio do rodeio”. Desde o princípio da entrada 

das meninas e mulheres no universo do laço, como praticantes, a vaidade feminina 

esteve em questão. Natália e Fabiane, por exemplo, demonstram preocupação com 

a possibilidade de a feminilidade estar em risco quando se tornam muito masculinas 

no laço: 
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 A gente não tanto, mas tem muita menina que vai toda maquiada laçar, 
com batom...então acho que cada dia que passa as mulheres buscam mais 
a vaidade mesmo né...e a gente acha legal essa parte...até um tempo atrás 
tiveram umas reuniões nos rodeios pra incentivar as meninas a serem mais 
femininas sabe...porque a mulher começou a laçar e querer se submeter 
muito igual a um peão sabe? Algumas meninas foram indo mais pro 
caminho assim de “ai, eu sou um peãozão, eu sou um gauchão”...e daí a 
gente começou a fazer uma campanha pra incentivar a ser 
feminina...porque afinal de contas não tem nada a ver você ser mulher e 
estar laçando né? (Natália e Fabiane, 23 e 20 anos). 

 

 

As narrativas de algumas mulheres entrevistadas, ao mesmo tempo em que 

sugerem um desafio às representações de feminilidade e corporalidade feminina, a 

partir da ênfase na paixão pelo laço, pela adrenalina propiciada por esta prática 

esportiva, demonstram uma continuidade com relação às convenções de 

representação. Em diversos momentos referem-se à importância de manter a 

preocupação com a “delicadeza” feminina, em termos de sua vaidade, suas 

vestimentas e acessórios. Isto sugere a constante luta que mulheres atletas travam 

“com a ideia de que sua feminilidade e graciosidade estão irreparavelmente 

comprometidas em função da prática competitiva do esporte” (DEVIDE, 2005, p. 37). 

Assim, algumas normas estabelecidas não só no imaginário tradicionalista, mas 

também em discursos mais gerais sobre o corpo feminino, em termos de sua 

aparência, sua capacidades, limitações e possibilidades, parecem ser, por um lado, 

questionadas e por outro, reproduzidas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No dia 17 de abril de 2011, o programa Globo Rural exibiu uma reportagem 

sobre o tradicionalismo gaúcho e os CTGs, na qual um bloco foi dedicado a uma 

matéria sobre um CTG controlado só por mulheres, em Santa Catarina, na cidade de 

São Miguel do Oeste. As “patroas” entrevistadas contam que decidiram concorrer ao 

cargo, montaram uma chapa e foram eleitas. Porém, não conseguiram tomar posse. 

Conforme explica o jornalista, a “diretoria entrou na justiça alegando que no CTG o 

homem é que é o sócio. Não sendo sócia, a mulher também não pode ser diretoria. 

Um juiz achou que os homens estavam certos, um outro, três meses depois, mudou 

a decisão e deu doze horas para a mulherada assumir a chefia”. Apesar da 

conquista do grupo, o regulamento do MTG exige, ainda, que elas assinem os 

documentos oficiais como “patrão”, não existindo a nomenclatura oficial de “patroa”. 

Ao final da matéria um homem da cidade, criador de cavalos e, provavelmente, 

filiado ao CTG, é entrevistado. O jornalista pergunta a ele: “como é que é isso, 

assim, no âmbito do CTG, de ser mandado por mulher?”. Como resposta, o homem 

afirma: “A gente já tem em casa, já tem uma experiência, sabe que as mulheres 

dominam um pouco sem problemas, elas já são a maioria mesmo... então a gente 

deixa elas mandarem também no CTG, sem problema. Mas também não somos 

obrigados a obedecer a tudo que elas pedem...risos.”. Finalizando a entrevista, o 

jornalista pergunta se este fato não é motivo de zombaria por outros homens de 

outras cidades. O entrevistado responde: “é, normalmente eles dizem assim: „não 

tem homem pra mandar lá em São Miguel? „... mas isso é motivo de amizade, 

brincadeira, sem problemas”.64  

 Neste trabalho monográfico procurei discutir algumas das tensões e 

redefinições colocadas pela entrada de mulheres em espaços ocupados, até uma 

década atrás, majoritariamente por homens, dentro do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho. Como bem ilustrado na descrição da reportagem acima, são conflitos, 

transformações, continuidades e discursos que existem em um movimento que 

mantém atividades em inúmeras cidades do país, mobilizando homens, mulheres, 

crianças e idosos. Inicialmente, apresentei uma discussão sobre o processo de 

                                                 
64

 Vídeo disponível em: http://g1.globo.com/videos/economia/globo-rural/v/conheca-o-centro-de-
tradicoes-gauchas-controlado-so-por-mulheres/1486432/ 
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construção da chamada “identidade gaúcha”, dentro do qual um grupo de homens, 

no sul do Brasil, criou o “tradicionalismo gaúcho” como movimento organizado. Na 

busca por uma “recuperação” de costumes de um suposto passado rural, este 

movimento estabeleceu práticas para serem “revividas” nas entidades denominadas 

CTGs. Ao longo da criação deste movimento, um discurso de gênero foi produzido, 

determinando hábitos, sentimentos e comportamentos de homens e mulheres que 

passaram a se filiar em tais entidades – os chamados peões e prendas. Argumento 

que os discursos tradicionalistas, por meio de textos, documentos e da criação de 

atividades, delimitaram o lugar específico da mulher no movimento. Este foi 

destinado, originalmente, as atividades que tomaram o corpo da mulher e a sua 

feminilidade como inferiores, ligados a elementos como a docilidade, o recato e a 

fragilidade. Procuro demonstrar que com o passar dos anos, entretanto, algumas 

mulheres foram se inserindo em atividades tradicionalistas inicialmente reveladoras 

de uma sociabilidade restritamente masculina: as práticas equestres, “retomadas” e 

“revividas” pelo movimento por meio dos chamados “rodeios gaúchos”. Na busca por 

captar alguns detalhes deste processo, busquei entendê-lo observando interações e 

entrevistando prendas e peões que laçam em rodeios realizados em um contexto 

relativamente próximo, em Curitiba e região metropolitana. 

 Guacira Lopes Louro (1987), refletindo sobre o processo histórico da 

educação das „mulheres gaúchas‟, afirma que essas, embora tenham permanecido, 

por muitos anos, um pouco “escondidas” na história do Rio Grande do Sul, teimaram 

em demonstrar saliência e não se deixaram “abafar”65. Dutra (2002), após analisar 

historicamente o imaginário construído pelo tradicionalismo gaúcho sobre a figura da 

“prenda”, entrevistou determinadas adolescentes e mulheres que indicaram, 

conforme a argumentação desta autora, a existência de uma constante reprodução 

das normas de feminilidade e corporalidade presentes na imagem da mulher 

“reconstruída” pelo movimento. Tais mulheres, que desde crianças sonhavam com 

as danças gaúchas e com os vestidos rodados, finalmente conquistaram as faixas 

de “primeiras prendas” de diversas entidades tradicionalistas, passando por 

concursos nos quais deveriam mostrar suas competências de cuidar, zelar, decorar, 

e declamar. O trabalho que procurei desenvolver nesta pesquisa apresentou 

experiências femininas que parecem se diferenciar, em certos aspectos, das 

                                                 
65

 Ibid., p. 22. 
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encontradas por Dutra no estado do Rio Grande do Sul. Trouxe narrativas de 

algumas mulheres que, aproximadamente a partir do final da década de 1990, 

dentro do tradicionalismo gaúcho no estado do Paraná, mostraram que a “mulher 

gaúcha”, a mulher tradicionalista, ou a prenda, também carrega a possibilidade de 

exercer, junto aos homens, algumas outras atividades. 

As laçadoras entrevistadas nesta pesquisa relataram que, desde a infância, 

a paixão que as motivava estava relacionada aos animais, a montar em um cavalo, 

e, automaticamente, a viver algum tipo de risco. Deste modo, estas mulheres 

parecem apresentar outra experiência de corporalidade e outro modo de 

feminilidade. Indicam que, em suas trajetórias de vida, a normatividade relacionada 

a um corpo feminino inábil para se expor a práticas físicas não foi completamente 

seguida. Como coloca Maria Rita Kehl (2008), os padrões de feminilidade, 

construídos ao longo dos séculos, a partir de um discurso sobre a fragilidade das 

mulheres, muitas vezes constituíram fortes argumentos contrários a inserção 

feminina em diversos espaços, inclusive nos quais se exigiam esforços físicos. No 

entanto, a autora aponta que “o ajuste à feminilidade nunca é perfeito”, ele nunca 

ocorre com a ausência de conflitos66. Tais conflitos, como procurei demonstrar no 

último tópico do quarto capítulo, também ocorrem em torno de “reproduções” de 

padrões normativos, relacionados à heteronormatividade, à delicadeza e à vaidade 

colocadas como condições para o feminino. Isto demonstra a continuidade do 

desafio colocado para a mulher que realiza uma prática esportiva, na medida em 

que dela se exige uma postura “apologética”, garantida por meio do “cuidado 

necessário de mostrar para o público que sua prática no esporte não compromete 

sua feminilidade” (ADELMAN, 2003, p. 448 apud FESTLE, Mary J., 1996).   

 Acredito que as laçadoras da 1ª Região do MTG-PR, inserindo-se em um 

meio até então masculino, além de apresentarem novos modos e possibilidades de 

“ser mulher” e “viver a feminilidade”, colocaram, de certa maneira, o mundo dos 

rodeios em transição. Desde o início da sua inserção como atletas nos rodeios, 

enfrentam algumas barreiras e práticas de controle, colocadas não somente pelos 

homens do movimento tradicionalista, mas também por mulheres que mantém um 

maior investimento em uma feminilidade normativa, como percebido nos 

depoimentos referentes à implementação das categorias nas provas e definição de 
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 Ibid., p. 74.  
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vestimentas. Apesar disto, conquistaram, e parecem conquistar a cada dia mais, o 

seu espaço em práticas esportivas de risco que mantinham díspares condições de 

acesso. Entretanto, eventos nos quais são estabelecidas discussões e decisões 

dentro do movimento, como exposto no terceiro capítulo, seguem sendo 

majoritariamente espaços de fala e decisão masculinas. Assim, como explicado no 

quarto capítulo deste estudo, todo este processo de transição não está isento de 

complexidades.  

 A partir de suas paixões, prazeres e desejos, as mulheres inserem 

mudanças que parecem colocar os homens em um processo de adaptação. As 

posturas e discursos dos homens – tanto a partir da narrativa de três deles, como 

das observações realizadas – parecem transitar entre negociações e aceitações, 

incentivos e preconceitos. As falas dos interlocutores desta pesquisa sugeriram que 

os “homens dos rodeios” tentam se adequar as mudanças estabelecidas a partir de 

esquemas já constituídos de pensar, sentir e agir. O discurso referente à família e ao 

respeito existente no meio dos rodeios gaúchos possibilita que os homens, ao 

mesmo tempo em que estimulam “suas” mulheres a se inserirem em um ambiente 

antes masculino – iniciando-se na prática do laçar –, normatizem e regulem esta 

inserção, determinando sua autoridade e função de proteção frente a outros perigos 

externos e exposições, inserindo-se na posição de chefes de família. No entanto, as 

atitudes de apoio parecem revelar um lento processo de abertura, pelo qual os 

homens, mesmo que não perdendo determinados “controles”, gradativamente, a 

partir dos processos de interação percebem a necessidade de igualdade de acesso 

nos espaços de lazer e competição dentro do tradicionalismo gaúcho. Portanto, a 

construção de padrões e delimitações levadas a cabo pelo movimento, referentes 

aos homens e mulheres, aos seus comportamentos e corpos, não se constituíram de 

modo linear, de maneira monolítica.   

O objetivo, a partir deste trabalho, não é afirmar a emergência de novos 

homens e mulheres nestes espaços. Porém o que os discursos e a observação de 

campo parecem sugerir é que estão ocorrendo algumas mudanças na ordem de 

gênero defendida pelo MTG e vivida nos CTGs, que são acompanhadas por 

mudanças mais amplas, referentes à maior inserção das mulheres no espaço 

público, tal como vem historicamente ocorrendo, desde meados do século XX. Junto 

a estas aparecem, sempre de forma ambivalente, reconfigurações de feminilidades e 

masculinidades. A masculinidade (assim como a feminilidade) deve ser reconhecida 
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como “histórica”. Desta forma, entende-se que ela está sujeita a inúmeros processos 

de transformações e resignificações que vêm ocorrendo ao longo das décadas, 

suscitados pela deslegitimação do poder patriarcal e do crescimento do movimento 

pelos direitos iguais entre os gêneros, assim como pela emancipação das mulheres 

(CONNELL, 2003).  

Na tentativa de pensar em como alguns dos sujeitos envolvidos nos rodeios 

estão imersos em processos sociais e culturais que redefinem normas e padrões, a 

análise realizada neste estudo procurou contribuir para o campo de discussões 

sobre as relações de gênero dentro e fora do âmbito das práticas físicas e 

esportivas. Talvez, este trabalho possa se configurar como uma pequena 

contribuição sobre as novas condições e tensões que estão sendo criadas na 

contemporaneidade, a partir da entrada de mulheres não somente no campo 

esportivo, mas em diversos espaços antes não experienciados por elas. Além disso, 

este estudo questiona o processo de silenciamento presente no exercício efetuado 

pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho que, ao “recuperar” e “recriar” a imagem da 

“mulher gaúcha”, desconsiderou a história de mulheres que provavelmente 

participaram ativamente da vida rural, que incluía tanto a lida campeira, como a 

prática do guerrear, a exemplo da figura heróica de Anita Garibaldi. Como 

argumenta Pedro (2008), na história do Sul do Brasil, particularmente no estado do 

Rio Grande do Sul, muitas mulheres ultrapassaram “os limites das tarefas definidas 

usualmente para o seu sexo”, o que foi exigido pelo fato de seus maridos e filhos 

estarem ausentes dos lares, devido aos processos de disputas territoriais67. 

Como todo trabalho monográfico, este, igualmente, não conseguiu abarcar 

as inúmeras discussões levantadas pela sua temática, neste caso, especificamente 

relacionadas ao “tradicionalismo gaúcho”, a “identidade gaúcha” e aos processos de 

definições e indefinições de gênero nos diferentes contextos ligados ao MTG. A 

partir da metodologia utilizada nesta pesquisa, cheguei a estas considerações 

iniciais apenas por meio da análise de alguns discursos, de alguns sujeitos, de 

diferentes gerações. Outro método de análise, que possibilitaria uma discussão mais 

complexa e densa a respeito dos questionamentos colocados neste trabalho, 

caracterizaria um intenso trabalho de observação participante, não somente em 

rodeios e espaços onde ocorre o laço comprido, mas talvez também em alguns dos 

                                                 
67

 Ibid., p. 280. 
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diferentes contextos da vida social dos sujeitos envolvidos neste meio. A partir disto, 

abriria-se a possibilidade de notar a maneira pela qual homens e mulheres vivem e 

operam suas masculinidades, feminilidades e corporalidades em diferentes 

ambientes e momentos da vida coletiva. Isto, acredito, possibilitaria um olhar que 

fosse “além dos discursos” e, principalmente, atentasse para os processos de 

relação e interação entre os indivíduos. 
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ANEXO 01 - Programação do Rodeio realizando em Mandirituba68 

 

11º Rodeio Crioulo Nacional de Mandirituba - CTG Mandirituba 
Parque Municipal Ângelo Zeglin Palú - BR 116 KM 137 - CIMAN - Mandirituba - 
PR (Em frente a Polícia Rodoviária) 
 
Apoio: 
- CTG Mandirituba 
-Prefeitura Municipal de Mandirituba 
- 1ª Região Tradicionalista - MTGPR 
- MTG-PR 
 
O CTG Mandirituba, tem a honra de convidar e receber o seu CTG ou Piquete, todos 
os tradicionalistas e o povo em geral, para participar do 11º Rodeio Crioulo Nacional 
do CTG Mandirituba a realizar-se nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2011, no Parque 
Municipal Ângelo Zeglin Palú em Mandirituba - PR. Contamos desde já com sua 
presença que muito contribuirá para abrilhantar esse grande evento. Desde já 
enviamos o nosso fraterno e caloroso abraço. 
Patrão - Ivan Clemente 
Vice-Patrão - Turíbio Paludo 

 

CHASQUE DO PREFEITO (Mensagem) 

Como Prefeito Municipal, consciente da importância em manter viva a Tradição 
Gaúcha, sinto-me orgulhoso junto com o CTG Mandirituba em receber toda 

população e tradicionalistas que nos visitem nos dias deste rodeio, em nosso Parque 
Municipal de Eventos. 

Juntos vamos relembrar a vida de nossos antepassados e manter viva a chama 
gaúcha que arde em nosso peito. A chama da bravura, da simplicidade, da 

solidariedade e do companheirismo. 
Sejam todos bem vindos! 

 
Antônio Maciel Machado 

Prefeito Municipal de Mandirituba 
 
 

PROGRAMAÇÃO 

 Sexta Feira - 01/04/2011 

Manhã - Recepção aos CTG's e visitantes 
13h00 - Inscrições Troféu Cidade 
14h00 - Disputas do Troféu Cidade 
14h00 - Inscrições Vaca Gorda em dupla 
Inscrição: R$ 50,00 p/ dupla - Premiação: 01 Moto 0 km 

                                                 
68

 Disponível em http://tradicionalismosemfronteiras.blogspot.com/ 

http://tradicionalismosemfronteiras.blogspot.com/
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 Sábado - 02/04/2011 

08h00 - Recepção e Início das Inscrições de Laço 
09h30 - Encerramento das Inscrições de Laço 
10h00 - Abertura Oficial do Rodeio com Hasteamento das Bandeiras, seguindo as 
Provas Campeiras 
14h00 - Inscrições Chasque, Cepo e Prova de Rédeas 
15h00 - Vaca Parada - Braçinho de Ouro 
18h00 - Oração 
23h00 - Grande Baile com João Luiz Corrêa 

 Domingo - 03/04/2011 

07h00 - Reinício das Provas Campeiras 
08h00 - Vaca Parada (Piazinho e Piazito) 
14h00 - Provas de Chasque e Cepo 

ORAÇÃO 
 

Senhor DEUS nosso patrão maior 
Faça de nosso CTG, um instrumento de sua comunicação. 

Onde tantos enviam bombas de destruição, que nosso CTG leve sempre uma 
palavra de união. 

Onde tantos procuram ser servidos, que nós levemos sempre a alegria de servir. 
Onde tantos endeusam a técnica, que nós saibamos humanizar as pessoas. 

Onde tantos nos pedem pão, que nós saibamos ensinar a plantar. 
Onde tantos estão distantes, que nosso CTG esteja sempre presente. 

Onde tantos sofrem a solidão que faz morrer, que nós sejamos sempre amigos, que 
só faz viver... 

Onde tantos morrem na matéria que passa, que nós vivamos no espírito que fica. 
Onde tantos olham para a terra, que nós saibamos sempre olhar para o céu, e 

agradecer nossa união e amizade. 
Pedimos a bênção ao Patrão Celestial, ao divino tropeiro Jesus e a primeira prenda 

do Céu que nos proteja, nos guie e ilumine para nossas camperiadas por este 
mundo afora. Assim seja.... AMÉM! 

 
*NOTAS IMPORTANTES* 

 "Todas as provas artísticas e campeiras serão regidas pelo 
Regulamento do M.T.G. do Paraná" 

 O C.T.G. Promotor do evento, não se responsabilizará por quaisquer 
eventuais acidentes no decorrer do rodeio. 

 No ato das inscrições será cobrado R$ 35,00 por peão participante, guri e 
prenda R$ 20,00 e piá R$ 10,00 

 "Os ingressos serão cobrados à razão de R$ 5,00 por pessoa" 
 O promotor do evento reserva-se o direito de alterar a programação se houver 

necessidade, bem como aumentar o número de armadas e/ou incluir outras 
provas. 

 Os casos omissos ao Regulamento ficarão a critério da Comissão 
Organizadora. 
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 Na modalidade Laço Pai e Filho será exigido a identificação dos laçadores e a 
formação da dupla, para fins de pontuação, será com o filho que tiver o maior 
número de armadas. 

 Haverá local adequado para acampamento e será obedecida a ordem de 
chegada, não podendo marcar área, e o Promotor, não se responsabiliza por 
qualquer danos nos veículos ou roubo, por não ter estacionamento adequado 
e não cobrar o estacionamento. 

 "Será proibida a execução de músicas alheias ao tradicionalismo no 
Parque do rodeio." 

 É necessário que os CTG's tragam extensão de fios para as instalações de 
luz nas barracas (110V) 

 Reclamações sobre qualquer ocorrência nos concursos serão aceitas 
somente por escrito, em papel timbrado, assinado pelo patrão ou capataz da 
entidade. 

 Será obrigatório silêncio após as 24:00hs, na área de acampamento. 
 Será exigido G.T.A., Exame de anemia Equina na portaria do rodeio. 
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ANEXO 02 - Folder com programação do rodeio realizado em Pontal do Paraná 
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