
Um evento para toda a família e uma cultura que une gerações

Lanceiros de Santa Cruz valoriza a mulher na apresentação

Família veio de Passo Fundo para competir no Enart

Lanceiros se apresentou na manhã de sábado

Gabriel e Isadora, de quatro anos, já dançam no CTG

As diferentes gerações, 
vindas dos mais longínquos 
lugares, se encontram no 
Enart. E no fim de semana 
foi possível visualizar muitos 
daqueles que são o futuro da 
competição. Ainda crianças, 
mas envolvidos na cultura do 
Rio Grande do Sul. Vantuir 
de Oliveira e Analu Machado 
moram em Passo Fundo. Eles 
são pais de João Antônio, de 
7 anos, e de Joaquim, de 2. Os 
pequenos vieram junto apre-
ciar a apresentação dos pais 
na força A pelo CTG Lalau 
Miranda. Mas logo devem 
ser eles que serão aplaudidos. 
Isso porque o João já dança. E 
responde rapidamente quan-
do perguntado qual: “Tatu de 
castanhola, Tatu de volta no 
meio, Chico e um monte de 
outras”, diz o garoto, incenti-
vado por Vantuir e por Analu.

Aliás, Analu chegou a dan-
çar grávida de João Antônio, 
fazendo nascer ali o apreço 
pelo tradicionalismo, que está 

O CTG Lanceiros de Santa 
Cruz subiu ao tablado do 
Enart na manhã de sábado, 
dia 16, e homenageou a força 
feminina. Na entrada e na 
saída, destaque para a histo-
riadora e poetisa Luciana de 
Abreu. Segundo o coordena-
dor, Fernando Schroeder, a 
ideia do Lanceiros em 2019 
foi trazer o tema mulher. 
Após pesquisas, chegou-se ao 
nome de Luciana de Abreu, 
que teve atuação importante 
na história do Rio Grande 
do Sul, mas que poucos co-
nhecem. “A Luciana foi uma 
das pioneiras no quesito de 
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enraizado na família, sobretu-
do porque Vantuir enxerga o 
CTG como o melhor ambiente 
que a criança pode estar. “É 
também a única sociedade em 
que pode estar as crianças, os 
pais, os avós, os tios juntos, ao 
mesmo tempo”, frisa ele, que 
não foi impedido pela distân-
cia superior a 200 quilômetros 
para vir a Santa Cruz neste 
fim de semana.

DE MAIS LONGE
Quem também atravessou, 

praticamente, o Estado para 
estar no Parque da Oktober-
fest foram Fernanda Lemos e 
Daniele Elert. Moradoras de 
Herval, a quase 400 quilôme-
tros daqui, elas têm mais do 
que amor pelo gauchismo em 
comum. Os filhos, com apenas 
quatro anos, já disputam com-
petições pelo CTG Minuano. 

Gabriel Lemos Castro é o pri-
meiro piazinho e Isadora Elert 
da Silva a primeira prendinha 
dente de leite. Os pequenos 
dançam juntos e orgulham 
os pais, que são grandes in-
centivadores. No telefone 
de Fernanda, por exemplo, 
uma infinidade de fotos que 
demonstram esse amor. E ela 
faz questão de mostrar, prin-
cipalmente as que aparecem o 

filho com seu pônei, durante 
as apresentações e no desfile 
farroupilha. 

E de tanto que o garoto 
gosta das coisas do sul, em 
Santa Cruz, quando a mãe 
perguntou o que ele gostaria 
de levar para casa, de presen-
te, o piá não pestanejou: uma 
vaca parada. “É o que o guri 
gosta”, sorri a mãe, feliz por 
esse envolvimento.

igualdade da mulher. Foi 
uma das primeiras do país, 
antes mesmo da abolição da 
escravatura”, observou.

Além de valorizar a for-
ça feminina, o Lanceiros 
apresentou três danças tra-
dicionais. Por sorteio, levou 
ao público “Tatu com Volta 
no Meio”, “Maçanico” e a 
“Dança Roseira”. No entanto, 
a entidade não obteve classi-
ficação para se reapresentar 
no domingo. O Lanceiros 
ficou em sétimo lugar em seu 
grupo.

MAIS MODALIDADES
Além de levar muita dança 

aos espaços dentro do Parque 
da Oktoberfest, o Enart con-
tou com outras modalidades 
que encantaram os olhos e o 
coração de quem prestigia e 
participa do evento, consi-
derado o maior festival de 
arte amadora da América 
Latina. Foram realizadas 
apresentações de intérprete 
solista vocal, modalidades 
instrumentais, trovas e paja-
da, chula, danças gaúchas de 
salão e declamação, além de 
20ª mostra de arte e tradição 
gaúcha. Ao todo, quase 50 mil 
pessoas cruzaram pelo par-
que no último fim de semana.


