
Durante ato de abertura, Luiza montou sozinha no cavalo

LUCAS BATISTA

Isabelle, 13 anos, estava à procura de traje para um baile

LUCIANA MANDLER
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O tradicionalismo gaúcho vivido em suas diferentes formas
Seja através da dança, 
da cavalgada ou da 
vestimenta, cada um, 
ao seu modo, mostra 
seu amor pelo Rio 
Grande do Sul

Santa Cruz do Sul
Dia 17 - Terça-feira
CTG Rincão da Alegria e 
DTG José Altivo dos San-
tos, na sede do CTG, na 
rua Leonel do Prado, bairro 
Figueiras. 
Jantar gaúcho e animação 
do baile com o Grupo No-
vos Tropeiros. 
Dia 18 - Quarta-feira
CTG Garrão de Potro e 
PTG Camboatá, na sede do 
CTG, em Linha Travessa. 
Jantar gaúcho e tertúlia 
livre. 
Dia 19 - Quinta-feira
6ª Coordenadoria Regional 
de Educação e Secreta-
ria de Estado e Educação 
(SEE), na sede do CTG 
Rincão da Alegria, na rua 
Leonel do Prado, nº 156. 
Jantar gaúcho e animação 
do baile com o Grupo Pe-
gadão Gaúcho.
Todas as rodas terão suas 
aberturas às 8h30min. 

SEMANA FARROUPILHA

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Setembro marca um 
mês importante e in-
tenso para os gaúchos, 

no qual as tradições como 
a culinária, a vestimenta, as 
danças e a música se eviden-
ciam. As comemorações da 
Semana Farroupilha e do Dia 
do Gaúcho promovem diver-
sas atividades pelas cidades 
e colorem os Centros de 
Tradição Gaúcha (CTGs), as 
praças e os parques de verde, 
vermelho e amarelo. Neste 
ano, o tema da Semana Far-
roupilha é “Vida e obras de 
Paixão Côrtes”, que faleceu 
no ano passado, aos 91 anos. 

Chama Crioula permanecerá acesa até o dia 20

LUCAS BATISTA

PROGRAMAÇÃOEm Vera Cruz, os festejos 
do mês do gaúcho iniciaram 
no sábado, dia 14, com a uni-
ficação da Chama Crioula, 
trazida por duas cavalgadas. 
A cerimônia realizada na 
Praça José Bonifácio contou 
com a presença da comuni-
dade, tradicionalistas, esco-
teiros, prefeito Guido Hoff 
e Brigada Militar. A chama 
permanecerá no local até o 
dia 20, quando será extinta 
após o desfile. “A Semana 
Farroupilha iniciou dentro de 
uma escola, com um grupo de 
alunos que viraram grandes 
homens. Um deles foi Paixão 
Côrtes, homenageado deste 
ano. Tenho muito orgulho de 
estar aqui em uma edição tão 
especial”, destacou o patrono 
Marco Antônio Gomes. 

Os festejos farroupilhas 
de Santa Cruz do Sul foram 
abertos na sexta-feira, dia 13, 
na presença de tradicionalis-
tas, autoridades e crianças 
das escolas do município. 

Para se embalar ao som da 
música tradicionalista gaúcha 
não tem idade. É por isso que 
desde o início de agosto, um 
grupo de pequenos dançari-
nos ensaia todos os sábados 
pela manhã, no CTG Can-
deeiro da Amizade, em Vera 
Cruz, comandados pelas 
instrutoras de dança Andréa 
Sehnem e Cacia Oliveira. A 
iniciativa começou em uma 
escola de educação infantil 
de Vera Cruz, onde uma ofi-
cina de dança é realizada a 
cada 15 dias. Após perceber 
a alegria das crianças com a 
atividade, as mães sugeriram 
que um grupo iniciasse fora 
da escola, para que os peque-
nos pudessem praticar mais. 
Dessa forma, surgiu a inver-
nada Dente de Leite, formada 
somente por crianças.

Segundo Andréa, a ideia 
é trabalhar a dança com elas, 

Grupo infantil ensaia desde o início de agosto

TALIANA HICKMANN

respeitando seus limites, com 
o apoio dos pais e familia-
res. “É importante a gente 
investir nessa base para no 
futuro, eles continuarem le-
vando a tradição gaúcha por 
onde forem, pois percebemos 
que as tradições estão sendo 
deixadas de lado aos poucos 
e queremos reacender esse 
gosto”, explica a instrutora. 

Entre as danças ensina-
das aos pequenos, algumas 
são bem conhecidas como 
“Caranguejo” e “Dança do 
Pezinho” e eles mostram 
que levam jeito e arrancam 
aplausos dos pais e fami-
liares que não perdem aos 
ensaios. Entre eles, Cláudia 
e Silvane Diehl, mãe e avó, 
respectivamente, de He-
lena, três anos. “Ela adora 
esse momento, e tem feito 
muito bem para ela, por isso 
viemos incentivar”, conta 

Desde piás, o gosto pela dança

A chegada da Chama 
Crioula em Vera Cruz, que 
abriu os festejos da Semana 
Farroupilha, era esperada 
por muitos na cidade, mas 
em especial por Luiza Hele-
na Frantz, de apenas quatro 
anos. Pela terceira vez, ela 
participou da celebração na 
Praça José Bonifácio, junto do 
avô Alcides Frantz, que saiu 
em cavalgada para buscar o 
símbolo gaúcho e retornou 
na última sexta-feira, dia 13. 
Todos os anos, durante o ato, 
Alcides coloca a neta sobre 
seu cavalo. Mas neste ano, 
o momento foi ainda mais 
especial. A pequena, agora 
com mais idade, subiu em 
seu próprio cavalo e o avô 
ficou ao seu lado, montado 
em outro animal. Alcides era 
só orgulho da neta. “É uma 
forma de estarmos juntos, 
compartilhando o gosto pela 
tradição gaúcha”, revela. 

Segundo a mãe Susana 
Costa, a ansiedade tomou 
conta de Luiza há semanas e 
fez com que ela perguntasse 
todos os dias ao acordar: 
“mãe, é hoje o grande dia?”. 
Essa expectativa move a pe-
quena sempre que o assunto 
é a tradição gaúcha. Na es-
cola, por exemplo, Luiza e 
os colegas participam de um 
projeto que incentiva a cul-
tura tradicionalista. Segundo 
Susana, cerca de duas vezes 
por mês, os alunos aprendem 
sobre a culinária e a dança. E 
da mesma forma, a filha lhe 
pergunta: “mãe, é hoje que eu 
vou de vestido de prenda?”.  
Essa é outra coisa que a pe-
quena adora, usar o vestido 
de prenda e colocar as flores 
ao redor do cabelo, tudo para 
ficar a caráter. 

Tanto amor pela cultura 
gaúcha vem de família. Além 
do avô, que anda a cavalo - há  

Paixão gaúcha compartilhada entre avô e neta
20 anos faz parte da cavalga-
da que busca a Chama Criou-
la -, participa de atividades 
de um CTG do Município e 
laça, os demais familiares, 
tanto por parte de pai como 
de mãe, adoram participar e 
acampar em rodeios e tam-
bém nutrem a paixão pelos 
cavalos e pelo laço. Entre os 
aprendizados, andar a cava-
lo é um deles. Alcides conta 
que ela monta em um animal 
manso e que com o tempo po-
derá aprender a laçar. “Ela é 
muito novinha ainda, pode se 
machucar laçando, mas se um 
dia ela quiser aprender, nós 
vamos ensiná-la”, explica. 
Para Susana, o gosto da filha 
pela tradição gaúcha é moti-
vo de orgulho e de alegria. 
“Tanto na escola, como com 
a gente, ela está participando 
de atividades saudáveis e que 
aproximam ela da família”, 
completa.

Com a chegada da Semana 
Farroupilha, a procura pelo 
traje gaúcho junto ao comércio 
local se intensifica. A movi-
mentação é sentida desde o 
final de agosto pelos lojistas, 
mas aumentou na última 
semana e, segundo eles, nos 
próximos dias deve ser ainda 
maior. E têm opções para to-
dos os gostos: dos trajes mais 
completos ou os mais casuais, 
que podem ser usados no dia 
a dia. São vestidos de prenda, 
saias, camisas, sapatilhas, 
bombachas, botas, chapéus, 
boinas, alpargatas e cintos à 
disposição da gauchada para 
as atividades festivas. 

Entre a faixa etária que 
tem movimentado com mais 
intensidade as lojas de in-
dumentária gaúcha está a 
infantil. Segundo a vendedora 
Roseane Hoeseil, os pequenos 
precisam renovar a pilcha com 

mais frequência que os adul-
tos, já que estão em fase de 
crescimento, fazendo com que 
os pais retornem ao comércio 
para comprar peças novas. 
Entre eles, está Ana Paula 
Ceolin, que estava à procura 
de um cinto e de uma bota 
para Benício, de quatro anos. 
“Estamos completando o traje 
dele com esses acessórios para 
uma mateada que ele terá na 
escola”, revela a mãe. 

Assim como Benício e Ana 
Paula, os clientes têm bus-
cado a pilcha para ocasiões 
especiais, seja para usar em 
apresentações de dança, para 
participar do desfile do 20 de 
setembro ou das atividades 
escolares que lembram a Se-
mana Farroupilha. Isabelle Ce-
mim, de 13 anos, por exemplo, 
frequenta um CTG e, na sexta-
feira, dia 13, estava à procura 
de um vestido novo ou de 

uma camisa que pudesse usar 
com uma saia de prenda que 
já tinha. O motivo para com-
prar uma pilcha nova era um 
baile do qual participaria no 
Centro de Tradição Gaúcha. 
Assim como Isabelle, algumas 
mulheres optam pelas saias, 
pois segundo o empresário 
Denilson Borgmann, podem 
trocar com mais frequência a 
cor da camisa.

Entre os clientes, também se 
encontram aqueles que usam 
a vestimenta gaúcha durante 
o ano todo. É o caso de Jéssica 
Delgado, de 20 anos. Apesar 
de não participar de ativida-
des tradicionalistas, ela nutre o 
gosto pela indumentária. Suas 
peças preferidas são a bomba-
cha e a camisa feminina, com-
binando com uma alpargata 
e uma boina. “Visto porque 
me sinto bem, é uma roupa 
confortável e linda”, frisa.

Procura pelo traje gaúcho movimenta comércio

Cláudia. 
Para Marlene Beskow, que 

levou a afilhada Larissa, de 
cinco anos, ao ensaio, essa 
é uma forma de resgatar 
a cultura gaúcha, além de 
trabalhar a mobilidade e o 
controle motor dos peque-
nos. Como Larissa adorou 
a atividade, levou consigo 
pela primeira vez o amigo 
Davi Pires, cinco anos, que 

se mostrou empolgado para 
as próximas oportunidades. 

Com apenas quatro en-
saios, a invernada Dente de 
Leite realizou sua primeira 
apresentação no último do-
mingo, dia 15, na Praça José 
Bonifácio. Entre os projetos 
para o futuro, Andréa conta 
que estão a produção de 
uma horta e a realização de 
oficinas de pintura.

Desde a data até o próximo 
dia 20, quando ocorre o des-
file, a Chama Crioula passará 
pelas entidades tradicionalis-
tas. Após o desfile, ela será 
conduzida novamente ao 
Parque de Eventos, para a 
extinção à meia-noite. 

O ANO TODO
Apesar de as tradições 

gaúchas ganharem mais 
atenção durante a Semana 
Farroupilha, a paixão por 

essa cultura é vivida em 
suas diferentes formas pelos 
gaúchos: através das ativi-
dades nos CTGs, dos grupos 
de dança que extrapolam 
os limites desses locais e se 
formam também nas escolas, 
nas rodas de chimarrão, nos 
passeios a cavalo e entre as 
famílias, contagiando desde 
os piás até a gauchada adulta, 
nos churrascos de domingo 
(ou qualquer dia da semana).

Vera Cruz
Dia 17 - Terça-feira
12h, almoço.
19h30min, momento cultu-
ral - tradições e costumes 
do gaúcho. 
20h15min, jantar.
20h30min, show com o 
grupo Cancioneiros do 
Rio Grande. Pela manhã e 
a tarde haverá passeio de 
charrete e tiros de laço em 
vaca parada.
Dia 18 - Quarta-feira
12h, almoço.
19h30min, tertúlia livre.
20h30min, jantar com 
churrasco. 
20h45min, show Talo no 
Mango. 
Dia 19 - Quinta-feira
12h, almoço com churrasco.
19h30min, tertúlia livre.
20h30min, jantar com 
churrasco.
20h45min, show com He-
rança Farrapa.

PROGRAMAÇÃO


