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4
Tradição e ludicidade

A tradição gaúcha e suas diversas manifestações possuem ca‑
racterísticas festivas, comemorativas e competitivas. Entre os ri‑
tuais destacam ‑se os festivais e encontros de tradição gaúcha que 
apresentam diversos elementos que celebram a cultura e a tradição. 
Esses elementos serão aqui apresentados e discutidos a partir do 
conceito de ludicidade.

Podem ‑se observar diversas tentativas de classificar o homem 
de acordo com as suas mais variadas atividades. Na Antiguidade, 
por exemplo, Aristóteles classificou o homem em três categorias: 
homo sapiens (o que conhece e aprende), homo faber (o que faz, 
produz) e homo ludens (o que brinca, o que cria). Ao considerar essa 
última categoria, pode ‑se afirmar que brincar, ação que está inti‑
mamente ligada ao lúdico, é uma ação que faz parte do ser humano 
integral, favorece o desenvolvimento social e afetivo, intensifica e 
facilita a convivência em grupo (Martins, 2003).

Considera ‑se aqui lúdico como um termo que designa brinca‑
deira, diversão e outras ações ou atividades prazerosas que têm 
como finalidade a própria atividade em si. Além disso, lúdico 
também pode ser usado com o significado de jogo.

Huizinga ressalta em sua obra Homo ludens: o jogo como ele‑
mento da cultura, que o jogo em seu sentido complexo está relacio‑
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nado com a distração, o entretenimento, a celebração festiva, a 
disputa amistosa e possibilita prazer, alegria e satisfação aos su‑
jeitos participantes. Para o autor, a cultura possui um caráter lúdico 
que se manifesta da seguinte maneira:

Regra geral, o elemento lúdico vai gradualmente passando para se‑
gundo plano, sendo sua maior parte absorvida pela esfera do sa‑
grado. O restante cristaliza ‑se sob a forma de saber: folclore, 
poesia, filosofia e as diversas formas da vida jurídica e política. Fica 
assim completamente oculto por detrás dos fenômenos culturais o 
elemento lúdico original. (Huizinga, 2005, p.54)

Roger Caillois também versa sobre o jogo. O autor procura de‑
monstrar como se dispõem as bases fundamentais dos jogos. 
Podem ‑se estabelecer três pontos para reflexão: o jogo e a vida são 
elementos interpenetrantes, que se influenciam; o jogo pode ser en‑
carado como atividade complexa, principalmente devido às rela‑
ções estabelecidas com a sociedade; e o jogo como possibilidade de 
diferenciação das diferentes culturas (Caillois, 1986). 

A partir desses pontos, segundo Lara e Pimentel (2006, p.183), 

O jogo e vida constituem ‑se como campos antagônicos, simultâ‑
neos e interdependentes que se dão de modo fecundo e comple‑
mentar, gerando relações complexas e peculiares em cada cultura e 
época. Os jogos, como fatores e imagens da cultura, criam hábitos, 
provocam mudanças, oferecem indicações sobre preferências, de‑
bilidades, forças e caracterização de uma civilização.

Esse contexto indica que, na atualidade, há a concretização de 
espaços para o jogo, que permitiria o estado divinizante, mítico, sa‑
grado, ou seja, novas roupagens e experiências assumidas pelos 
ritos primitivos, agora vivenciadas a partir de uma racionalidade 
mais instrumentalizada. O jogo assume, nas diferentes sociedades 
em contextos histórico ‑culturais distintos, uma característica com‑
petitiva, casual, lúdica e festiva.
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Os encontros de tradição gaúcha, conhecidos como Encontro 
de Arte Tradição (Enart) (abrangência estadual) e Festival Na‑
cional de Arte e Tradição (Fenart) (abrangência nacional), apre‑
sentam diversas características do jogo, tanto no aspecto do lúdico, 
relacionado à diversão, festividade, prazer e satisfação de celebrar, 
como no aspecto da disputa acirrada, da competição, jogos que en‑
volvem condições objetivas, subjetivas e especiais.

Os símbolos temáticos populares desses eventos, tais como as 
tradições, usos, costumes e demais bens culturais expressos na arte 
possuem muitos significados para os participantes e reforçam o 
sentimento de pertencimento e identidade. 

Maffessolli (1998) acredita que esse tipo de festa popular, de ce‑
lebração, pode desenvolver rituais significativos na vida das pes‑
soas, como atividade de aproximação social. O caráter lúdico dessas 
manifestações serve como escape das tensões da vida contempo‑
rânea e permite que indivíduos que não se conhecem possam se 
agrupar, celebrar e apreciar espetáculos, porque gostam e se identi‑
ficam com o tipo de arte que será apresentado, neste caso, arte e 
cultura gaúchas.

Enart: ludicidade e competição

De acordo com a Unesco, o Enart é o maior festival de arte ama‑
dora da América Latina. O objetivo do evento, organizado anual‑
mente pelo MTG, é promover o tradicionalismo gaúcho por meio 
de competições entre os CTG do Rio Grande do Sul, que enviam 
seus membros para se apresentarem nas mais diversas modalidades 
artísticas.

No Enart são apresentadas 22 modalidades. São elas:

•	 Danças tradicionais
•	 Chula
•	 Gaita piano
•	 Gaita de boca
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•	 Gaita botão até 8 baixos
•	 Gaita Botão + de 8 baixos
•	 Bandoneon
•	 Violino ou rabeca
•	 Violão
•	 Viola
•	 Conjunto instrumental
•	 Conjunto vocal
•	 Intérprete solista vocal masculino
•	 Intérprete solista vocal feminino
•	 Trova campeira (Mi Maior de Gavetão)
•	 Trova de martelo
•	 Trova estilo Gildo de Freitas
•	 Declamação masculina
•	 Declamação feminina
•	 Pajada
•	 Causa
•	 Danças de salão

É realizado em três etapas: as regionais, as inter ‑regionais e a 
final. Envolve competidores de todo o estado e espectadores de 
todo o país. Estima ‑se haver mais de 2 mil concorrentes por ano e 
mais de 60 mil espectadores na fase na final. Sobre as etapas:

1. Regional: nessa etapa, que varia de região para região, pode ou 
não ser realizado um concurso. Classificam ‑se sete competi‑
dores de cada modalidade para a fase seguinte.

2. Inter ‑regional: o Estado do Rio Grande do Sul é dividido em trin‑
ta regiões tradicionalistas. Essas regiões são agrupadas em qua tro 
inter ‑regiões num torneio inter ‑regional no qual classificam ‑se 
oito ou nove competidores, dependendo da inter ‑região, para a 
fase final. 

3. Final: essa fase é realizada todo ano no mês de novembro, na 
cidade de Santa Cruz do Sul (RS), onde os classificados das 
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inter ‑regionais competem com concorrentes de todo o estado, 
elegendo assim, os campeões estaduais. 

Nas suas diversas atividades e atrações, o Enart apresenta e 
exalta temas da cultura gaúcha, como a história do estado, as tradi‑
ções, os usos e costumes, as representações do cotidiano e do modo 
de vida tradicional. Essas atividades permitem uma valorização da 
interação dos visitantes e participantes do evento e evidencia que a 
ludicidade presente nas mesmas é um elemento fundamental para 
que esses sujeitos possam transmitir, vivenciar e compartilhar os 
aspectos da cultura gaúcha em destaque. Pode ‑se pensar, nesse 
contexto, que os frequentadores do evento estão em busca de um 
lugar específico marcado pela identidade cultural, pelas raízes his‑
tóricas, memoriais e culturais e até familiares.

Para alcançar os propósitos deste livro foi realizada uma pes‑
quisa de caráter qualitativo e de observação na etapa final do 23o 
Enart, realizado nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2008. Du‑
rante o evento foram tiradas fotografias das mais diversas ativi‑
dades artísticas e da interação social dos participantes. Também 
foram coletados depoimentos com gaúchos tradicionalistas, a fim 
de obter informações a respeito do evento e do Movimento Tradi‑
cionalista. Entende ‑se que os depoimentos apresentados aqui são 
os mais esclarecedores e significativos de acordo com o objetivo 
deste estudo.

Segundo a organização do evento, a expectativa de público de 
50 mil pessoas foi atingida. Foram três dias de disputa, reunindo 
mais de 2 mil competidores de 156 entidades tradicionalistas do 
Rio Grande do Sul, em 22 modalidades. O vencedor do Enart 2008 
foi o CTG Gildo de Freitas, de Porto Alegre.

As imagens que serão apresentadas neste capítulo foram ob‑
tidas durante o evento, não serão analisadas e possuem caráter ilus‑
trativo.
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Figura 3 – Logotipo do ENART 2008 

Fonte: Blog Mundo Gaúcho. Disponível em <http://mundogaúcho.blog‑
spot.com/2008/11/ctg ‑gildo ‑de ‑freitas ‑o ‑vencedor ‑do_16.html>. Acesso em 

13/9/2009.

Figura 4 – Entrada do Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul 

Na fase final do Enart, pode ‑se afirmar que muitos dos fre‑
quentadores do evento são integrantes de CTG que se deslocam 
em caravanas para Santa Cruz do Sul e permanecem acampados no 
Parque da Oktoberfest, com a finalidade de prestigiar os competi‑
dores do seu CTG que estão entre os finalistas do evento. 

De acordo com M. S., homem, tradicionalista, integrante do 
IGTF, o ato de famílias inteiras se deslocarem em caravanas, mu‑
nidos apenas de seus pertences pessoais e o necessário para se man‑
terem durante os dias do evento e permanecerem acampados no 
parque, demonstra a força da cultura campeira, muito forte em 
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todo o Movimento Tradicionalista. É um momento de confraterni‑
zação e, segundo M. S., é a volta às origens do campo, a vida sim‑
ples e a comunhão com a natureza. Ressalta também o respeito que 
há entre os campistas, que primam pela ordem, segurança e res‑
peito entre todos no acampamento.

Figura 5 – Acampamento do CTG Adaga Velha 

Figura 6 – Acampamento do CTG Rodeio da Querência 
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Ao observar o acampamento pode ‑se perceber que os campistas 
estão organizados e procuram respeitar os limites de cada CTG. 
O parque conta com pontos de energia elétrica espalhados por todo 
o recinto e podem ‑se observar alguns objetos que distanciam o 
acampamento da vida simples do campo, diferentemente do que 
mencionou M. S. Fogões, pequenos refrigeradores, aparelhos de 
micro ‑ondas, televisores, aparelhos de som de última geração, te‑
lefones celulares, notebooks, entre outros, são encontrados frequen‑
temente nas mãos dos campistas. O acampamento é um ambiente 
onde a sociabilidade do gaúcho, a vida em comunidade e os valores 
da vida simples do campo se misturam com a tecnologia e utensí‑
lios da vida urbana.

As atividades artísticas estão espalhadas por todo o parque, em 
lugares diversos que são como palcos independentes, que contam 
com cenografia própria e harmônica direcionada às atividades ar‑
tísticas que ocorrerão. Os frequentadores prestigiam as apresenta‑
ções e contemplam a multiplicidade de representações artísticas, 
estéticas, lúdicas, festivas, gastronômicas e socioculturais. Preva‑
lece um forte apelo popular baseado em tradições, na memória do 
homem gaúcho rural e nos símbolos de seu modo de vida e da mo‑
tivação tradicionalista, a justificativa temática do evento.

Figura 7 – Banner com a programação do evento para o palco D 
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Lá são experimentados gostos, crenças, modos de vida, sociabi‑
lidades, que reproduzem um projeto político, econômico e cultural 
do Movimento Tradicionalista gaúcho, que quer se firmar diante 
das demais práticas culturais e criar um padrão para a associação 
em torno do CTG. Festivais e encontros como esse contam com 
patrocínio de empresas privadas e do governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, e com as mensalidades pagas pelos membros do 
CTG, que arrecadam fundos para manter as atividades do Movi‑
mento Tradicionalista por todo o Brasil.

Espalhadas pelo recinto estão as barracas de comida e bebida 
com uma vasta oferta gastronômica com todas as iguarias da co‑
zinha gaúcha. Além disso, é comum encontrar os gaúchos fazendo 
churrasco no acampamento espalhado por todo o recinto. Diversas 
lojas com produtos típicos da cultura gaúcha estão localizadas em 
um galpão. São cuias e bombas usadas para o consumo do chi‑
marrão, produtos para montaria feitos de couro, de lã de ovelha, 
roupas típicas e artefatos de cozinha entre muitos outros que são 
apreciados e adquiridos pelos visitantes e tradicionalistas.

Em todo o parque pode ‑se verificar que a maior parte dos fre‑
quentadores, assim como a totalidade dos competidores, estão pil‑
chados, ou seja, trajando a pilcha, roupa típica gaúcha. Aqueles 
frequentadores que não estão pilchados fazem uso de algum ele‑
mento da pilcha, como a bombacha ou o lenço vermelho.1  Essa 
vestimenta é a vestimenta oficial do gaúcho tradicionalista. É co‑
mum também, nas ruas das mais diversas cidades do estado, en‑
contrar pessoas usando a pilcha, independente de sexo ou idade. 

M. S. mencionou em seu depoimento que em todas as ativi‑
dades sociais ou campeiras dos CTG e também em eventos oficiais 
como o Enart, os participantes usam a pilcha. Segundo ele, a pilcha 
demonstra o respeito do gaúcho pelas tradições e, para reforçar 

1. O lenço vermelho foi incluído na pilcha pelos primeiros tradicionalistas na dé‑
cada de 1940, como uma referência e homenagem aos gaúchos que lutaram na 
Revolução Farroupilha. É tratado como um símbolo de liberdade e coragem 
pelos tradicionalistas.
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isso, é ensinado às crianças, desde muito cedo, a usarem a pilcha e 
não sentirem vergonha de se pilcharem em ocasiões como estas ou 
nas atividades do CTG. 

O traje é um tema muito comentado entre os tradicionalistas, e 
O. S., mulher, tradicionalista e grande conhecedora dos costumes 
e da tradição, falou sobre isso em seu depoimento. A prenda e o 
peão são os nomes dados para a mulher e para o homem gaúchos. 
A prenda usa um vestido específico, muito recatado que remete a 
uma mulher digna e de muito respeito. 

Foi construída historicamente uma memória gaúcha na qual a 
prenda é a representação da figura de mulher que o tradicionalismo 
escolheu para cultuar. 

Figura 8 – Barraca de comidas típicas do Rio Grande do Sul 
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Figura 9 – Churrasco no acampamento 

Falando sobre a prenda, O. S. explica que esta é a imagem da 
mulher que vive sob os costumes e tradição gaúchos. Cada CTG e 
região tradicionalista elege a sua prenda. A beleza não é o requisito. 
A menina que será eleita prenda precisa conhecer os símbolos da 
cultura e tradição gaúchas, saber cantar, declamar poesia, conhecer 
a história do Rio Grande do Sul. O. S. ensina todos esses passos às 
meninas candidatas a prendas. São eleitas de acordo com a idade 
e representam seu CTG ou região tradicionalista em eventos 
oficiais.

Assim como as novas gerações são ensinadas a usar a pilcha, são 
ensinadas a cultuar um passado idealizado de um gaúcho que viveu 
no campo, em harmonia, e as meninas são estimuladas a repre‑
sentar o papel de prenda: a “mulher gaúcha”, que deve ser um es‑
pelho de dignidade.
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A ludicidade é um recurso utilizado pelos CTG, e pelo Mo‑
vimento Tradicionalista de modo geral, como uma alternativa de 
transmitir as tradições – que também são passadas oralmente de ge‑
ração a geração e por meio dos rituais diários de convivência – num 
momento histórico e social no qual se observa uma estrutura cul‑
tural, política e econômica que impõe valores, posições e conceitos 
à maioria da população. É um processo de transmissão centrado  
na ludicidade, com um universo complexo de significados que 
abrange o imaginário dos sujeitos envolvidos no processo de apren‑
dizagem da tradição, desenvolvendo o pensamento, a linguagem e 
o sentido de identidade coletiva desses sujeitos.

No caso específico da tradição gaúcha, o conteúdo tradiciona‑
lista, os elementos e símbolos da tradição e a descontração coe‑
xistem no momento da transmissão, e o caráter lúdico da informação 
que se pretende ensinar facilita o processo de aprendizagem da  
tradição gaúcha. O lúdico é observado nas atividades sociais e cam‑
peiras desenvolvidas por todos os membros do CTG, prin ci pal‑
mente entre os jovens que participam dos encontros, festivais e 
rituais em que a demonstração pública dos elementos da cultura 
gaúcha, como a música, a dança, a poesia, a indumentária, são ob‑
servados e avaliados em forma de competição.

Figura 10 – A pilcha. Roupa típica gaúcha e as prendas ao fundo 
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Em se tratando do Enart, a competição é vivenciada em todas  
as atividades artísticas, uma vez que se trata de um encontro de arte  
e cultura gaúchas que pretende escolher os campeões estaduais.  
Os participantes das apresentações são jovens de 14 a 25 anos que 
treinam e apresentam suas modalidades durante o ano todo no  
seu CTG. 

De acordo com M. S., esses jovens, que estão se firmando como 
cidadãos na sociedade, vivenciam essas atividades e levam essas ex‑
periências para toda a vida, preservando e transmitindo a tradição 
gaúcha para as próximas gerações. M. S. afirma que o Enart é pro‑
duto das atividades realizadas nos CTG. Os jovens passam o ano 
todo ensaiando para se apresentar nas competições regionais, esta‑
dual e nacional. Segundo ele, a união em torno do CTG estimula 
que os jovens saiam das ruas, da criminalidade, permite que as fa‑
mílias se unam e compartilhem momentos juntos – na medida em 
que os pais acompanham seus filhos nas atividades artísticas – e 
também que as crianças e jovens respeitem os mais velhos, uma vez 
que não há censura nem limite de idade para participar das ativi‑
dades sociais, campeiras ou artísticas realizadas nos CTG.

Nos CTG são realizados bailes nos quais se dançam e se cantam 
músicas típicas do Rio Grande do Sul. M. S. ressalta que os bailes 

Figura 11 – Jovens trajando bombacha
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acontecem de luz acesa e não é permitido que casais se beijem ou 
que troquem carícias de modo ofensivo na frente dos demais. Se‑
gundo ele, não se pode fumar no salão de baile e a bebida alcoólica é 
vendida livremente, pois os frequentadores sabem que qualquer 
excesso será punido com a retirada do indivíduo alcoolizado do 
baile. Tudo isso acontece porque no baile realizado no CTG, se‑
gundo ele, as famílias podem participar unidas, pais e filhos 
brincam e dançam juntos em meio a outras famílias. Para que esse 
ambiente seja apropriado ao convívio familiar, são tomados esses 
cuidados.

Em relação às danças, nos seus mais diversos estilos, pode ‑se 
dizer que é a modalidade que mais atrai espectadores. Seu caráter 
artístico, lúdico, festivo parece diminuir diante do aspecto competi‑
tivo, que sobressai durante as apresentações. Para O. S., essa é uma 
competição sadia. Tudo é vivenciado com respeito e fazendo refe‑
rência ao passado do gaúcho, um passado de glórias e vitórias. Para 
ela, a dedicação dos participantes e o orgulho por ser gaúcho e re‑
presentar o seu CTG garante o respeito necessário para que a com‑
petição seja justa e saudável. Segundo M. S., a competição é 
inerente ao ser humano e o CTG e as demais atividades tradiciona‑
listas propiciam o ambiente adequado para que jovens possam 
competir entre si e aprender com a vitória e a derrota.

As imagens a seguir são de vários grupos apresentando ‑se nas 
modalidades de dança, o ponto alto do jogo, da competição.

Figura 12 – Apresentação de chula 
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Figura 13 – Apresentação de dança modalidade tradicional 

Figura 14 – Apresentação de dança estilo livre 

Pode ‑se identificar nos depoimentos apresentados um discurso 
extremamente positivo das atividades tradicionalistas. Não há de‑
feitos nem problemas evidenciados em seus relatos, e percebe ‑se 
que suas afirmações defendem todas as práticas vivenciadas sob a 
justificativa da cultura e tradição gaúchas. Não são questionados os 
símbolos nem as atividades. É um discurso que exalta somente  
as qualidades do povo gaúcho e que procura colocar o tradiciona‑
lismo numa condição de guia para condutas sociais na convivência 
no CTG.
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Ao refletir sobre as tradições na modernidade tardia, no que 
concerne às tradições gaúchas e seu caráter lúdico, deve ‑se consi‑
derar o conceito de jogo apresentado por Huizinga (2005). O jogo 
corresponde a uma das noções mais primitivas e enraizadas, sua re‑
lação com a cultura estabelece ‑se sob a forma do ritual e do sagrado 
e manifesta ‑se na expressão da competição observada nas ativi‑
dades artísticas em destaque no Enart.

Num contexto de modernidade tardia, as tradições são apro‑
priadas tendo a ludicidade como mediadora desse processo de 
apropriação. É a ludicidade que justifica as atividades que são de‑
senvolvidas no CTG e que só lá, nesse espaço, têm sentido.

Para manter a unidade do grupo em torno do CTG e a sobrevi‑
vência do grupo diante daqueles que seriam os outros, aqueles que 
não são tradicionalistas, o Movimento Tradicionalista atribuiu um 
caráter lúdico às atividades realizadas no cotidiano do CTG e du‑
rante os rituais de celebração da tradição gaúcha, como o Enart. 
Esse caráter lúdico (re)inventou símbolos e práticas conferindo a 
estes características de associação que reforçam o vínculo identi‑
tário daqueles que vivenciam essas experiências. 

Ainda dentro do contexto da modernidade tardia e conside‑
rando o aspecto de ludicidade das tradições gaúchas, aborda ‑se no 
próximo capítulo a preservação e a transmissão de tradições, enfati‑
zando o uso da Internet. A Internet é considerada um meio eficaz 
de preservação, transmissão e ensino de tradições porque atinge 
um número gigantesco de indivíduos que navegam pela Web em 
busca de todo e qualquer tipo de conteúdo informacional, inclusive 
os relacionados à tradição gaúcha.

O que torna a Internet tão atrativa, além dos motivos que serão 
mencionados mais adiante, é que ela possui um caráter de ludici‑
dade identificado em websites interativos e colaborativos que per‑
mitem o compartilhamento de informações de maneira criativa, 
descontraída e personalizada, uma vez que o indivíduo é mais que 
um leitor: ele é um sujeito ativo e é permitido a ele contribuir na 
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construção dos conteúdos informacionais do website. Isso ocorre 
porque a Internet conta com uma geração de serviços, a Web 2.0, 
que privilegia a colaboração e o compartilhamento das informa‑
ções, permitindo uma ação efetiva do usuário nesses ambientes in‑
formacionais digitais.


