
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM MONTENEGRO 

 GRADUAÇÃO EM DANÇA: LICENCIATURA  

 

 

 

 

DEISE PARODE VANZING 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEITAÇO: a mulher como protagonista de sua própria história nas danças de 

tradição gaúcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTENEGRO 

2021 



 
 

DEISE PARODE VANZING 

 

 

 

 

 

 

PEITAÇO: A MULHER COMO PROTAGONISTA DE SUA PRÓPRIA HISTÓRIA 

NAS DANÇAS DE TRADIÇÃO GAÚCHA 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
apresentado como requisito parcial de obtenção 
do título de Licenciatura em Dança no ano 2020/2 
na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.  
 
Orientadora: Profa Ma. Kátia Salib Deffaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTENEGRO 

2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação de publicação na fonte (CIP) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação elaborada pelo Bibliotecário da Uergs Marcelo Bresolin CRB10/2136  

 

 

 

 

 

 

 

 

V285p      Vanzing, Deise Parode 
 

Peitaço: a mulher como protagonista de sua própria história 
nas danças de tradição gaúcha/ Deise Parode Vanzing. – 
Montenegro, 2021. 

 
47 f. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, Curso de Licenciatura em 
Dança, Unidade em Montenegro, 2021. 

 
Orientadora: Prof.ª Ma. Kátia Salib Deffaci 

 
1. Criação Coreográfica. 2.Mulher. 3. Tradicionalismo 

Gaúcho. 4. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). I. 
Deffaci, Kátia Salib.  II. Curso de Licenciatura em Dança, 

Unidade em Montenegro, 2021. III. Título. 

 

49 f.



 
 

DEISE PARODE VANZING 

 

 

PEITAÇO: A MULHER COMO PROTAGONISTA DE SUA PRÓPRIA HISTÓRIA 

NAS DANÇAS DE TRADIÇÃO GAÚCHA 

 

 

 

 

Aprovada em: ___/___/___. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

 

 

Orientadora: Profa Ma. Kátia Salib Deffaci 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

 

 

Profa Aline da Silva Pinto 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

 

 

Profa Sílvia da Silva Lopes 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico este trabalho inteiramente à minha 
mãe, Lúcia Parode, a MULHER mais forte 
que conheço, que faz jus a expressão 
“peitaço”, título desse TCC. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, Lúcia Parode, que sempre acreditou nos meus sonhos e se 

dedicou para que eles se tornassem realidade. 

Ao meu marido, Edemar Milke, que contribuiu para concretização dessa 

formação. 

À minha sogra, Silvia Milke, que cuidou do meu filho para eu poder estudar. 

Às integrantes do meu processo artístico, Gabriela, Natali e Caiane, sem elas 

eu não teria conseguido. 

Aos meus professores desta graduação, que muito colaboraram para meu 

pensar artístico; 

À minha professora e orientadora, Kátia Salib, pelo privilégio de tê-la ao meu 

lado neste momento tão intenso. 

A todas as MULHERES que, de alguma forma, contribuíram para meu pensar 

crítico em dança. 

Gratidão eterna a essas MULHERES, mães e guerreiras. Continuem sempre 

lutando por nós. Muita dança em suas vidas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso questiona junto com as MULHERES quanto ao 
seu papel dentro do movimento tradicionalista gaúcho (MTG) por meio de uma 
criação em dança. Com uma metodologia de pesquisa de prática coreográfica, de 
inspiração etnográfica, e utilizando instrumentos da autoetnografia, essa pesquisa 
traz como questão inicial de pesquisa: Vamos conversar/dançar sobre MULHER 
dentro do CTG? A pesquisa aborda assuntos vivenciados por mim, dentro dos 
centros de tradições gaúchas (CTGs) e também convida as integrantes do processo, 
buscando identificar situações de pré-conceitos/discriminação/machismo. Sendo 
uma pesquisa de prática artística, contempla uma criação coreográfica que se divide 
em três momentos e conta com um processo de criação colaborativa, entre a 
coreógrafa e as bailarinas intérpretes criadoras. O primeiro momento trata de uma 
movimentação criada a partir de questionamentos e memória corporal, seguindo 
para o segundo momento com um solo onde eu trago minhas memórias e 
questionamentos, e terminando com um duo sobre a alegria e a força de estar 
representando uma MULHER, mãe e guerreira que está dentro do MTG, mas não se 
esquece de suas lutas. Concluo com um processo artístico carregado de 
significados e descobertas.  

 
Palavras-chave: Dança. Criação Coreográfica. MULHER. Tradicionalismo Gaúcho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This research questions, with WOMEN, about their role in the traditionalist movement 
in Rio Grande do Sul (MTG).The mode of inquiry is a practice-based research in art, 
using research instruments from ethnography and auto-ethnography, seeking 
answers to research question: Shall we talk about WOMEN within CTG? The 
research included my own experiences, in centers of gaucho traditions (CTGs) and 
also questions the members in the process of  creation, in order to identify situations 
of preconceptions / discrimination / chauvinism. The research contemplates a 
choreographic process that is divided into three moments. The process pf creation is 
a collaborative process, shared between choreographer and dancers. The first 
moment is about a movement created from questions and body memory, moving on 
to the second moment with a solo where I bring my memories and questions, and 
ending with a duo about the joy and strength of being a WOMAN, mother and a 
fighter in MTG, but does not forget her struggles. 
 
Keywords: Dance. Choreographic Process. WOMAN. Gaucho traditionalism. 
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INTRODUÇÃO 

“Essa pampa 
Guarda segredos  

Que não nos foram contados 
Aqui habita um poder 

Feminino 
Por muito tempo 

Velado” 
Artista: Nicole Carrion 

 

Este trabalho de conclusão de curso da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul, curso de Licenciatura em Dança no ano de 2020, um curso de Arte, Arte com 

letra maiúscula, que me faz sentir viva e respirar com mais força, uma vez que nos 

proporciona como alunas, uma forma de despontarmos o que acreditamos e somos 

por dentro/fora. Discorrerei sobre uma pesquisa em dança, de inspiração etnográfica 

no campo das danças tradicionalistas gaúchas.  

Cada linha escrita deste trabalho será dedicada a contar uma história de vida, 

de signos e descobertas, pois todos somos abraçados de vivências. Esta história 

parte de um tema central: o transmutar da MULHER dentro do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho (MTG) e dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs). Esse 

transmutar vem com a ideia de fazer com que fique diferente, de mudar uma 

circunstância para outra ou simplesmente de transformar ou transformar-se com 

uma pergunta latente a todos: “Vamos conversar/dançar sobre MULHER dentro do 

CTG?” 

Falando de MULHER, falo também de identidade, como ela se vê, como se 

identifica e com quem essa MULHER que dança dentro dos centros de tradição se 

identifica. Aqui, falo de gênero e me lembro de Chimamanda (2014, p.11), que 

destaca: “O problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser 

em vez de reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres para 

sermos quem realmente somos, se não tivéssemos o peso das expectativas do 

gênero”. Essas questões ao mesmo tempo são também afirmações, pois estou 

falando da minha pessoa também, de uma vivência que já se tornou uma história.  

Quando me refiro a nós, MULHERES vêm sempre com letras maiúsculas, não 

para separar ou me diferenciar das “outras mulheres”, pois o intuito aqui não é uma 

divisão, mas um destaque, uma evidência e até mesmo uma afirmação de atenção: 

estou falando de MULHER. Olhem para mim! Ouçam-me!!! 
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Na sociedade, aos meus olhos, vejo que as MULHERES sempre são 

subjugadas e invisíveis, tendo sempre que se afirmar: por isso venho aqui afirmar 

com todas as letras que a MULHER pode sim ser e estar onde ela quiser, por 

qualquer motivo. 

Para começar a conceituar essa história, trago siglas que aparecerão muito 

nas minhas escritas, como a sigla do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que 

se identifica como uma associação civil: “Possui personalidade jurídica e se 

caracteriza como de direito privado, sem fins lucrativos, com circunscrição em todo o 

território nacional e com número ilimitado de associados indicados sob a 

denominação de filiados” (MTG, 1967). Ainda acrescenta que é uma organização 

social de natureza nativista, cívica, cultural, literária, artística e folclórica. 

Muitas pessoas escrevem sobre a definição de Centro de Tradições Gaúchas 

(CTG), como Luvizotto (2010, p.14), que afirma que se trata de um: 

[...] espaço criado para acolher as manifestações da tradição gaúcha e é 
nele que faz sentido, toda a prática, toda a atividade que envolve os 
símbolos e rituais dessa tradição. Esse espaço é necessário para manter a 
sociabilidade e o vínculo daqueles que se identificam como gaúchos. 

Mendes (2019) corrobora que os CTGs teriam a função de serem guardiões 

dos preceitos da cultura regional: os modos de vestir, hábitos, regras, usos e 

costumes, aceitos como autenticamente gauchescos. Buscando reproduzir o que se 

vivenciava nas grandes estâncias1 

[...] O MTG hoje é o órgão catalizador, disciplinador, orientador das 
atividades de seus filiados, especialmente no que diz respeito ao 
preconizado em sua Carta de Princípios. É a união das diferentes gerações, 
é a entidade associativa, que congrega mais de 1700 entidades 
tradicionalistas, legalmente constituídas, conhecidas por Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG) ou ainda por outras denominações, tais como 
Departamento de Tradição Gaúcha (DTG); Centro Cultural Nativista (CCN); 
Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF); Piquete de Tradição Gaúcha (PTG), 
entre outras que identifiquem com a finalidade a que se propõe. (MENDES, 
2019, P.18 apud Fundação Cultural Gaúcha – MTG 2016, p. 5). 

Mas o MTG – Regulamento Geral (2019) - que é o órgão regulador destes 

centros de tradição denomina o CTG como “[...] privativas de entidades identificadas 

com os objetivos do Movimento Tradicionalista Gaúcho”, acrescentando que se 

tratam de entidades de participação plena, representantes do movimento, com 

                                            
1 Propriedade rural de grande expressividade territorial.   
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estatuto próprio e patronagem2. Estes centros de tradição possuem uma sede onde 

se reúnem para decidirem sobre questões financeiras, artísticas e campeiras, que 

serão implementadas/continuadas no mesmo. 

Acrescento, ainda, que o CTG possui estatuto próprio, mas responde ao MTG 

se caso não cumprir alguma norma estabelecida pelo mesmo, passível de punição. 

Cada CTG é responsável por sua arrecadação financeira e pela sua gestão. 

Todavia, uma vez ao ano, é paga uma anuidade para o MTG para manter o CNPJ 

do CTG ativo no movimento. 

Essas informações se tornam relevantes para a compreensão dessa escrita, 

pois produzem um norte de quão complexo e ao mesmo tempo divisível se torna 

esse movimento tradicionalista gaúcho. 

E qual minha ligação com isso tudo? Não sei precisar quando descobri o 

movimento tradicionalista na minha vida, só sei dizer que quando a professora de 

geografia da escola de ensino fundamental onde estudava resolveu dar aulas de 

dança no contra turno, nos apresentou as danças de tradição gauchescas. Me 

identifiquei, pois cada passo novo aprendido era uma alegria e satisfação para ser 

executado. 

As apresentações, que até então eram somente na escola, se estenderam 

para outras escolas e festas do município, e cada apresentação era um 

contentamento na minha vida. No avançar dos anos e troca de escola, fui 

experimentando outros estilos e vivências na dança, mas nenhum tornou-se 

apaixonante como as danças de tradição.  

O mais engraçado e curioso disso tudo foi o fato de que em nenhuma vez, em 

todos esses anos, dancei em uma invernada3 dentro de um CTG, sempre que 

dancei era em espaços não oficiais do movimento tradicionalista. 

 

                                            
2 Equipe que comanda o CTG. 
3 Grupo de danças tradicionalistas Gaúcha. 
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Figura 1 - Desfile 20/09/2016 – fiz uma coreografia de entrada do CTG Estância dos Petroquímicos. 

 

Fonte: Acervo da autora (2016) 

 

Seguindo uma ordem cronológica, atualmente, no ano de 2020, faço parte de 

um CTG que se nomeia Estância dos Petroquímicos, onde meu sogro é um dos 

fundadores. Esse mesmo CTG não conta com invernada e modalidade artística4 em 

seu objetivo de fundação e atuação, todavia segue com modalidade campeira, que 

se identifica com as provas de competições como o tiro de laço e o jogo de bocha5. 

Mesmo assim, minha paixão pela dança e pelas características do movimento 

tradicionalista não se apaga, pelo contrário, cada dia vivenciado no campo, na lida 

campeira, nas provas de laço e no andar a cavalo, instigam-me mais a querer 

dançar e trazer o meu pensamento e a minha posição enquanto MULHER para 

dentro deste CTG e dentro deste movimento tradicionalista. 

Com meu ingresso, em 2013, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS), no curso de Licenciatura em Dança, na unidade de Montenegro, essa 

paixão que, por muitas vezes se tornava ilusória, caminhava para uma concretização 

de um sonho que nem eu mesma sabia que existia dentro de mim. 

Reflexões dentro da universidade foram me dando conscientização de uma 

parte do mundo que eu não conhecia, e algumas questões foram surgindo e me 

                                            
4 Divisão de categorias dentro do CTG, artística e campeira. 
5 Provas/jogos de uma das modalidades definidas pelo MTG, modalidade campeira. 
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inquietando por alguns anos, mas ainda sem intuito de questionar algo ou alguém. A 

vida acadêmica me mostrou caminhos para percorrer sem eu mesma saber para 

onde ir. Acredito que, no fundo, eu já sabia onde queria chegar. Sim, eu já sabia! 

Reconhecer tudo que aprendi de dança com o CTG e o MTG, e na formação 

acadêmica e com isso se aventurar em um processo de criação com mais liberdade 

e possibilidade de uma dança fora do MTG, reconhecendo toda a contribuição que 

eu carrego é, com certeza, um bom motivo para se fazer dança. 

Neste momento da minha vida, posso dizer que estou observando e 

pesquisando um assunto bem familiar, e trazer uma pesquisa que transita pelo 

familiar é um desafio constante para a pesquisadora, pois lida com questões de 

crenças e ideologias em constate conflito com descobertas. Para Gilberto Velho 

(1981), esse tipo de pesquisa se faz necessária, pois traz questões importantes a 

serem analisadas, como a relativização que é cada vez mais relevante para uma 

antropologia preocupada em perceber a mudança social, como também a níveis de 

grandes transformações históricas, como resultado acumulado e progressivo de 

decisões e interações cotidianas. 

Kátia Salib (2012, p.10) também questiona sobre esse assunto em sua 

dissertação de mestrado, perguntando “como identificar e reconhecer o óbvio e o 

natural em nossos hábitos como algo estabelecido culturalmente?” Salib (2012) 

ainda acrescenta: “Como tornar objeto de dúvida os comportamentos considerados 

normais e corriqueiros do nosso cotidiano, cuja aprendizagem remota à própria 

infância?” Essas são questões que me intrigam e tiram-me da zona de conforto. Ao 

meu ver, é isso que faz uma boa questão de pesquisa. 

A MULHER de hoje, que cultiva e vivência as tradições gaúchas dentro dos 

CTGs, não difere muito em suas funções, das primeiras MULHERES que 

ingressaram no primeiro CTG, 35 CTG fundado em 1948 na cidade de Porto Alegre, 

que só permitiu a entrada e filiação de MULHERES, pois pretendiam iniciar uma 

invernada e precisavam das mulheres para dançar. Essa mulher da época só podia 

fazer parte das invernadas e ajudar na cozinha, a MULHER de hoje também faz 

parte da invernada e da cozinha, com um ganho de posição a mais, pois hoje ela 

também é patroa6 destes CTGs, nem sempre com poder, muitas vezes atuando 

como subchefe e tendo sempre por trás um homem lhe “orientando” sobre as 

                                            
6 Cargo de chefia dentro do CTG. 
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decisões a serem tomadas a respeito da organização do CTG que pertencem. 

Quanto a isso, Silva e Cirne (2013), em seu livro sobre a história da mulher gaúcha, 

destacam: 

Em abril de 1949, o Governo do estado do Rio Grande do Sul solicitou ao 
“35” CTG que fizesse uma recepção a Senhorita Marina Cunha, Miss 
Distrito Federal que estaria visitando o Estado com a cantora Cléa Barros. 
Então Paixão Côrtes convidou duas moças (irmãs) colegas do Colégio 
Julinho para fazerem a recepção na sede da Farsul onde os associados e 
fundadores reuniam-se. Tratou-se da Marília e Ludimila Zarrans que são 
consideradas as primeiras mulheres do Movimento Tradicionalista Gaúcho 
Organizado. (SILVA; CIRNE, 2013, p.47-48) 

 

Figura 2: Desfile 20/09/2015 – CTG Estância dos Petroquímicos 

 

Fonte: Acervo da autora (2015) 

 

Essas e outras informações sobre as MULHERES posso dizer que são 

experiências vividas por mim, mas também são informações que agreguei após ter 

contato com outras MULHERES pesquisadoras, proporcionado pela oferta de lives7 

ocorridas neste momento de pandemia, organizadas pelo coletivo NUFOLK8, sob o 

                                            
7 Durante a pandemia de Covid de 2020, muitas atividades ocorreram em redes sociais através de 
transmissões ao vivo, as “lives”. 
8 Projeto de extensão do núcleo de folclore da UFPel. 



 

16 

 

título: O papel da mulher no ensino e criação das danças gaúchas, mediado por 

Cíntia Mendes, e pelo projeto: Diário de um instrutor em quarentena9, mediado por 

Thiago de Ávila, mais especificamente falando do machismo enraizado na cultura 

gaúcha. 

Eu, como MULHER, educadora, professora-artista e mãe, me sinto no meu 

lugar de fala quando retrato essa e outras situações que são machistas, 

preconceituosas e discriminatórias, principalmente quando participo de 

eventos/festas no CTG. A mulher já é escalada para trabalhar na cozinha e na 

decoração do salão, e o homem carrega os bancos, as mesas e assa a carne. A 

pergunta que fica e me intriga/incomoda é: e se eu quiser assar a carne, carregar os 

bancos ao invés de descascar as batatas na cozinha? O que vai acontecer? 

Quando entrei para o CTG Estância dos Petroquímicos, na cidade de 

Triunfo/RS, onde faço parte até os dias atuais, houve uma estranheza quando quis 

fazer um serviço que “não era meu”. Com o passar dos tempos, as pessoas foram 

se acostumando com meu jeito e não havia mais olhares desconfiados e julgadores. 

Agora, pelo menos no CTG que faço parte, todos trabalham por igual, e cada um faz 

o que é preciso e não o que é imposto por seu gênero (feminino ou masculino). 

Dessa forma a minha questão de pesquisa começa a se desenhar, 

direcionada as MULHERES destes CTGs: “Vamos dançar sobre MULHERE dentro 

do CTGs?” Sim, vamos falar e dançar sim. Vamos falar de como elas/nós somos 

vistas, valorizadas e como somos respeitadas quando estamos no poder, no sentido 

de ser patroa ou professora principal de uma invernada. Tais perguntas estão 

sempre em processo. Para a necessidade desse trabalho, a questão de pesquisa 

finalmente formulada apresenta-se: “Como dançam as MULHERES quando são 

protagonistas das suas histórias dentro do CTG?” 

Essa questão de pesquisa caminha muito com o direcionamento desta 

escrita, pois veio com o intuito de dar preferência a autoras e artistas MULHERES 

como referencial teórico e artístico, pois caminhando junto com a pesquisa 

acadêmica desabrochará uma obra artística. Trarei sempre a MULHER como 

protagonista e guerreira de suas próprias guerras dentro e fora do movimento. O 

trabalho será árduo e escasso no que se refere ao movimento tradicionalista 

gaúcho.  

                                            
9 Projeto Sedac 
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A escrita de Cecilia Almeida Salles se refere ao processo de criação artística, 

que vai ao encontro do que me refiro a partir de agora. Minhas escritas seguirão 

meu processo artístico e, com isso, caminharei em direção onde pretendo chegar.  

Talvez, sim, em um campo que permeia o satisfatório por questões de tempo 

e emergência sanitária, já que estamos em meio a uma pandemia mundial que nos 

obriga a estar em um isolamento social para a não propagação do vírus de Covid 19.  

A busca, no fluxo da continuidade, é sempre incompleta e o próprio projeto 
que envolve a produção das obras, em sua variação contínua, muda ao 
longo do tempo. O que move essa busca talvez seja a ilusão do encontro da 
obra que não satisfaça plenamente. (SALLES, 2009, p.13) 

Assim essa pesquisa tem por metodologia a prática artística como coloca 

Monica Dantas (2006) citando Fortin na página 14. 

Semelhante à pesquisa em arte, é uma investigação que se realiza em 
terrenos de prática artística (ateliês, salas de ensaio, teatros, espaços de 
interação entre artistas e público), buscando explicitar os saberes 
operacionais implícitos à produção de uma obra ou situação artística. 

 

A pesquisa de prática artística tem por característica aceitar instrumentos de 

pesquisa de outras metodologias, desde que sua investigação na prática possa ser 

mantida. Por isso, algumas ferramentas de pesquisa da etnografia e da 

autoetnografia são parte dessa pesquisa, citando algumas: diário para coleta de 

dados (que também será parte do processo coreográfico), instrumentos descritivos e 

pesquisa de campo. Tradicionalmente a etnografia tem por objetivo de descrever 

costumes e tradições de um povo, e a autoetnografia vem como investigação da 

minha própria prática/história artística nesses costumes e tradições. Para isso, Sylvie 

Fortin (2009, p. 83), destaca: 

Nós vemos como esta postura epistemológica pode ser conveniente a um 
grande número de praticantes pesquisadores que garantem sua unidade 
investigando sua própria prática artística. A autoetnografia (próxima da 
autobiografia, dos relatórios sobre si, das histórias de vida, dos relatos 
anedóticos) se caracteriza por uma escrita do “eu” que permite o ir e vir 
entre a experiência pessoal e as dimensões culturais a fim de colocar em 
ressonância a parte interior e mais sensível de si. (FORTIN, 2009, p.83) 

Com uma bricolagem metodológica, pretendo desenvolver minha pesquisa, 

caminhando pelas vivências e na trajetória acadêmica percorrida até aqui, ainda que 

não como especialista especificamente em cada um dos assuntos apresentados. 
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As escolhas de um processo coreográfico com danças gaúchas, parte de 

interesse de novos artefatos coreográficos para este projeto: 

[...] pode o coreógrafo desenvolver a proposta e fazer a fusão dos estilos e 

técnicas. Existe uma proposta de reconhecimento de algumas das 
características das danças folclóricas gaúchas, com possibilidades de 
releitura e utilização para a composição de novos artefatos coreográficos, 
estéticos, artísticos e pedagógicos. (HOFFMANN et al.,2017, p. 213) 

 

A proposta que em todos os aspectos norteia esse projeto é a de releitura, 

transmutação e utilização de artefatos coreográficos, como dizem os autores 

anteriormente citados.  

Fortin (2009) destaca que a etnografia se ramifica em mais uma função no 

campo da dança, a de considerar as relações somáticas do pesquisador como um 

tipo de dado etnográfico. Para minha pesquisa, destaco essa ramificação como 

caminho e possibilidade de processo coreográfico em dança. 

Márcia Strazzacappa (2012) também cita Fortin, quando fala “[...] uma 

diversidade de aproximações nas quais os domínios sensoriais, cognitivos, motores, 

afetivos e espirituais se tocam com ênfases diferentes”, trazendo contribuições para 

o processo de criação em arte. 

Coordenar um processo de criação em dança a partir de uma técnica 

codificada como as danças tradicionalistas gaúchas, que contém uma estética 

característica e com o intermédio dos princípios de movimento colaborando para um 

olhar mais holístico pensando sobre o caminho a percorrer antes do agir, antes do 

produto final é parte dessa pesquisa. 

Quando parto da minha verdade – na qual acredito com todo meu coração e 

amor -, o caminho se torna menos árduo, a jornada menos exaustiva e a caminhada 

mais leve. Nem sempre foi assim, nem sempre vai ser assim, mas a verdade que 

vos digo a partir de agora é a minha verdade, que acredito e sigo, não cabe 

aceitação, cabe apenas ou tão somente amor no coração.   

A ideia de uma composição híbrida transcreve meu processo, com um solo 

meu trazendo minhas vivências e simbologia de uma vida, representando o meu EU 

como MULHER, mãe, guerreira, gaúcha e integrante do movimento; e um grupo, 

onde um convite para amigos e conhecidos foi necessário para o desabrochar da 

minha pesquisa. Complementando a metodologia de pesquisa, trago ainda mais 

conceitos de Sylvie Fortin (2014), quando relata sobre a etnografia crítica e a 

caracteriza como uma pesquisa ação, pesquisa feminista e pesquisa participativa. 
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Colaborar como uma identificação de mudança social aos olhos de todos, tanto do 

movimento tradicionalista gaúcho (MTG), quanto da sociedade que o entorna, se faz 

necessário. 

O intuito da pesquisa, além de colaborar com uma identificação de mudança 

social, é a de visibilidade da MULHER nas danças e dentro do movimento, bem 

como seu papel fundamental, tão pouco valorizado e visto. Neste trabalho, o 

destaque sempre será feminino, o protagonismo sempre será feminino, pois tão 

pouco se ouve falar em MULHER gaúcha e tanto se ouve em homem gaúcho como 

centro e protagonista desse universo por muitas vezes machista e cheio de 

conceitos preestabelecido sobre o assunto MULHER. 

 

Figura 3 - Deise Vanzing e Gabriela Campo em um Baile de CTG 

 

  Fonte: Acervo da autora (2017). 
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1 DANÇAS ÉTNICAS E FOLCLÓRICAS 

 

Marias Leontinas de peito ungido 
É pachamama que evoca cada uma de nós, 
Curando cada peito, desatando os nós! 
São peitos e muitos peitação 
Mulheres unidas se entendem  
Vem junto... 
Artista: Caroline Lemos; et al, 2019. 

 

 
A identidade cultural de um povo se caracteriza em três conceitos, segundo 

Stuart Hall (2006): como em uma comunidade imaginada; as memórias do passado; 

o desejo por viver em conjunto e perpetuação da herança. Para corroborar como 

fonte bibliográfica, os princípios que regem a intenção do surgimento do movimento 

tradicionalista gaúcho, faz-se necessário entender isso quando se intitula um 

organismo social com ideologias e preservação da história, da tradição e do folclore.  

Ao teorizar e conceitualizar estes e outros termos se faz necessária para 

maior entendimento das tradições de um determinado grupo dentro do Rio Grande 

do Sul, mais especificamente um grupo que se identifica com a história inventada e 

contada pelo MTG.  

O impacto da modernização atingiu o movimento tradicionalista, assim como 

alcançou outras culturas de tradição. Há um impacto sobre a identidade cultural 

deste grupo específico. O MTG tentou impedir esse “progresso” ou adiar, mas foi 

inevitável, a atualização/modernidade bate na porta de todas as culturas, ela é 

inevitável e necessária. Hoje, ao contrário de anos atrás, assuntos vêm à tona e não 

são invisíveis. Discussões sobre tabus são necessárias em todas as culturas para o 

desenvolvimento e entendimento dos integrantes e membros que se identificam com 

o MTG. 

O movimento tradicionalista gaúcho surge com uma ideia de generalização no 

que se refere à cultura, trazendo a história imaginada pelo movimento como sendo a 

história de um Estado todo, o Rio Grande do Sul, mas não parto do entendimento de 

igualdade, pois a identidade cultural e as características do MTG são do MTG e 

soam familiares com a identidade cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Em 

alguns momentos se entrelaçam e se completam, mas não se pode comparar como 

iguais.  
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O MTG busca a unificação, em uma identidade cultural, dos seus membros, 

trazendo-os para pertencerem a uma mesma e grande família regional, como nos 

lembra Hall (2006). A identidade cultural do MTG caminha entre o que significam 

danças étnicas e folclóricas. A etnia ou um grupo étnico é uma comunidade humana 

definida por afinidades linguísticas e culturais. Estas comunidades geralmente 

reivindicam, para si, uma estrutura social, política e um território. Na parte folclórica, 

não há como precisar quando começa uma manifestação, e há uma necessidade de 

preservação das manifestações populares. 

Segundo a Carta do Foclore Brasileiro (1995), artigo primeiro: 

Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado 
nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de 
sua identidade social.Constituem-se fatores de identificação da 
manifestação folclórica: aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, 
funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular 
como equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A 
expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se 
que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em 
contextos naturais e econômicos específicos. (VIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DO FOLCLORE, 1995, p. 1) 

O fato folclórico precisa de uma aceitação popular primordial para se 

configurar como tal, uma vez que existe em todos os povos e em todas as épocas 

(referindo ao estudo dos usos e costumes de um povo). (WOLFFENBÜTTEL, 2004) 
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2 DENTRO DO MANUAL 

 

Art. 1º Ficam reconhecidas como integrantes do 
patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio Grande 
do Sul as danças tradicionais gaúchas e respectivas 
letras e músicas. 

 
Parágrafo único - São danças tradicionais gaúchas o 
Anu, o Balaio, a Cana Verde, o Caranguejo, o Chico 
Sapateado ou Chiquinho, a Chimarrita, a Chimarrita 
Balão, o Chote Carreirinho, o Chote de Sete Voltas, o 
Chote de Duas Damas, o Chote de Quatro Passi, o 
Chote Inglês, a Havaneira Marcada, o Maçanico, a 
Meia Canha (polca de relação), o Pau de Fitas, o 
Pezinho, a Queromana, a Rancheira de Carreirinha, o 
Rilo, a Roseira, o Sarrabalho, o Tatu, o Tatu de Volta 
no Meio e a Tirana do Lenço. 
(lei estadual nº 12.372, de 16 de novembro de 2005.) 

 

O surgimento do elemento humano característico “gaúcho” está condicionado 

a inúmeras causas. Uma delas é a cultura inicial (preconizada pelos primeiros 

habitantes do território, os índios guaranis, que buscavam um futuro promissor e de 

fartura) bem como, mais tardiamente, de outros grupos étnicos, como alemães, 

italianos, árabes, japoneses, entre outros. (LAMBERTY, 1989) 

O mito do gaúcho e seus elementos componentes, como a miscigenação, a 

democracia racial, a igualdade e o heroísmo, correspondem a uma construção 

ideológica sul-rio-grandense que buscava diferenciar-se externamente e justificar 

internamente seu poder. Entender-se como gaúcho possibilitava, portanto, 

identificar-se com algo, com uma cultura específica, um passado determinado, ter 

uma figura na qual espelhar-se e sentir-se como parte de um grupo. (LAMBERTY, 

1989) 

O MTG começou a se desenhar quando Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, dois 

estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, foram a Montevideo, em 1948. Nossas 

tradições, quando estavam morrendo pelo esquecimento, receberam a provocação 

dos estudiosos Côrtes e Lessa, que se embrenharam pelos recantos da querência e 

estâncias vizinhas, recolhendo coreografias de muitas danças (LAMBERTY, 1989). 

A partir da publicação da primeira edição do livro, de Côrtes e Lessa, o MTG 

propôs novas edições e regulamentações de manuais para a execução das danças, 

como os ciclos e os trejeitos que a dança proporcionava ao dançarem juntos ou 

sozinhos. Desse modo, existem momentos de brincadeiras, momentos de 

galanteios, namoros e até mesmo flertes. O momento em que surge a proposta 
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chamada de interpretação, os bailarinos possuem em suas mentes a ideia de que a 

cada troca de dança muda o ciclo, e então a coreografia se adapta para aquele 

momento no qual todos devem sentir e expressar o seu conteúdo. 

As danças tradicionalistas são carregadas de interpretação e expressividade, 

lembrando muito o trabalho do ator. Daniela Varotto (2005) em seu trabalho de 

conclusão de curso tem uma posição sobre essa interpretação do dançarino. Varotto 

(2005, p. 19) relata que: 

[...] o aprendizado e a pratica das Danças Tradicionais Gaúchas desenvolve 
princípios técnicos fundamentais para a formação do dançarino, os mesmos 
presentes na formação do ator. Princípios estes que constroem este corpo 
cênico seja ele empregado na dança ou na arte teatral. 

Cada dança tradicionalista tem uma característica de passos específica, com 

uma dramaticidade que se preocupa com a personificação dos papeis. Uma 

bailarina representa figuras religiosas, lendárias e até animais. 

Consta no Manual de danças gaúchas: ensinamentos gerais, noções sobre a 

formação das danças populares, indumentária, instrumentos e saudação, conceitos 

indispensáveis, os sapateados, o sarandeio, pela dama.  

Primeira Parte: Danças sem sapateado, bem como Chimarrita, Pezinho, 

Caranguejo, Cana-Verde, Maçanico, Quero-mana, Rilo, Meia-Canha (Polcade 

Relação), Pericom, O Chote, Chote de Duas Damas, Rancheira, Rancheira de 

Carreirinha, Terol e Pau de Fita. Segunda Parte: Danças com sapateado, como 

Tirana do Lenço, Anu, Balaio, Tatu, Chimarrita Balão, A Chula. Suplemento Musical 

e Ilustrativo, com listagem de todas as danças. 

As danças tradicionalistas não são originárias do estado do Rio Grande do 

Sul, com exceção do Bugio. Lamberty (1989, p. 70) nos diz por quê: 

As danças folclóricas gaúchas chegaram ao Rio Grande do Sul, trazidas 
dos mais diversos países. Poucas são originárias do Estado ou do País. 
Antes de aqui chegarem, geralmente passaram por outras nações. Pelo 
Brasil foram dançadas de várias formas. Com o passar do tempo, por 
influências étnicas, foram sofrendo alterações em suas coreografias. Porém 
todas receberam uma dose de nosso meio. 

A dança da Chula, em específico, reveste-se de particularidades importantes 

ao movimento tradicionalista. Ela encarna os traços do noticiado machismo gaúcho. 
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Em um universo de masculinidade, a Chula era o símbolo do espírito másculo, 

retratando a força e agilidade do peão10 em clima de disputa.  

A Chula caracteriza-se pela agilidade do sapateio do peão ou diversos 
piões, em disputa. A masculinidade da dança, num desempenho solitário, 
sapateando sobre uma lança estendida no salão, retrata a imponência do 
peão, forjada pelas intempéries das campanhas e a coragem das lutas, na 
guarda de seu chão. A Chula serviu de verdadeiro tira-teima, entre peões, 
nas tropeadas de mulas e cavalos da Capitania de São Pedro do Rio 
Grande do Sul para São Paulo (LAMBERTY, 1989, p. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Executa os trabalhos do campo, também denominado Gaúcho,  
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3 FORA DO MANUAL 

 

Nessa presente pesquisa, fora do manual não significa bagunça ou 

desordem, e sim uma liberdade necessária. Essa liberdade nos traz movimentos 

novos e exploração de caminhos jamais percorridos. 

Neste capítulo, vamos conversar sobre MULHERES e seus paradigmas, os 

mesmo que não se sabe precisar quando começaram e nem quando irão acabar. Só 

tenho certeza que são muitos, uns mais intensos e tensos do que outros. Trago para 

essa discussão, uma historiadora muito relevante, Mary Del Priori, relembra-nos que 

nos anos 50 as revistas femininas convidavam as MULHERES a se domesticar, 

trazendo reportagens sobre assuntos da casa e afazeres. 

A alfabetização das MULHERES, que aconteceu no século XIX, foi um grande 

avanço. Todavia, a grande Vitória (com V maiúsculo) das MULHERES foi à chegada 

da pílula nos anos 50. Nos anos 70, começa a feminizar o mercado de trabalho. 

Mary Del Prior, em uma “live” da Fundação do Livro e Leitura, de Ribeirão Preto, 

ocorrida em Julho de 2020, recita uma frase que ela costuma repetir muito: “O 

homem brasileiro só quer casar com a mãe!”, e isso explica muitas coisas para mim. 

Como por exemplo, o fato de muitos homens não saberem cozinhar ou varrer uma 

casa, creio eu que se dá pelo caso de conceito enraizado de que o homem trabalha 

fora e a MULHER trabalha dentro de casa, esse conceito gira nas mentes deles e 

delas também, principalmente as MULHERES de mais idade.  

Não estou afirmando que a culpa é das MULHERES que criam homens 

machistas, nem que a educação de casa não mereça “atualizações” com o passar 

dos anos. Não cabe a eu afirmar nem negar nada nesse sentido, apenas são pontos 

a serem pensados e questionados. 

Continuando nos “ensinamentos” de Del Priori, destaco uma divisão no 

pensamento das MULHERES: de um lado, o que aprenderam com suas mães; do 

outro, como querem criar seus filhos. Isso se torna muito forte nos dias de hoje, 

onde nos questionamos e refletimos muitas coisas e não nos damos conta do mais 

simples, a escuta do outro sair dentro de si mesmo, empatia, assim nos tornamos 

seres humanos melhores, e consequentemente contribuímos para uma 

história/estória melhor. 
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3.1 TRANSMUTAR 

 

Fora do manual, venho com uma proposta de transmutação, fazer com que 

fiquem diferentes alguns pensamentos e trejeitos que não vão ao encontro do que 

eu acredito. Acredito em uma cultura popular, mais especificamente o 

tradicionalismo gaúcho, com mais igualdade de gênero, onde a MULHER possa ser 

e estar onde ela quiser e onde a opinião feminina tenha valor e não seja 

desmerecida pelo fato de ser MULHER. 

Questionamentos e barreiras, de ideologias estruturais, fizerem com que me 

julgasse a todo o momento. As regras impostas pelo MTG e também pelos CTGs 

são duras, principalmente com as MULHERES. Essas regras e normas não valem 

apenas dentro de um CTG, pois se propagam dentro das residências junto a suas 

famílias. Por muitas vezes, nos privam de muitas outras experiências. Não estou 

julgando nada, mas estou questionando pontos de vista meus, já que trago minha 

história. 

Trago o movimento tradicionalista dentro de mim há muitos anos, pois gosto 

muito dos costumes e andanças. Até hoje não sei explicar o motivo deste gosto, só 

sei que gosto de estar onde estou. Quando escuto uma gaita11 abrir seu fole12, meu 

coração se agita e chego a me arrepiar toda, é uma sensação que não sinto quando 

escuto ou danço outros ritmos musicais. 

Entretanto, isso não quer dizer que aceito tudo, nem que digo “amém” para 

tudo que falam ou fazem. Eu consigo enxergar claramente situações de preconceito, 

discriminação e machismo. Sei que isso acontece em muitos outros lugares, contudo 

é bem evidente no meio tradicionalista.  

Já noto algumas mudanças, ou até mesmo posso chamar de evolução. As 

novas gerações estão vindo com outros pensamentos e ideias para transformar esse 

cenário dentro da tradição. Eu, aqui, escrevendo sobre isso, já é um grande passo.  

Os escritos e registros que temos do movimento tradicionalista são 

carregados de preconceitos. Li muita coisa para escrever sobre o assunto e me 

impressionei com os discursos carregados de discriminação. Um dos livros que cito 

nessa monografia me fez querer arrancar uma de suas páginas por se tratar de uma 

ofensa tamanha às MULHERES. Não queria que mais ninguém lesse aquilo. Não o 

                                            
11 Instrumento musical, também é chamado de acordeão. 
12 Um reservatório capaz de manter um fluxo constante e uniforme de ar. 
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fiz, pois pensei que serviria de estímulo para meus escritos, pois toda vez que eu 

repensava o que estava escrevendo eu voltava ao livro e lia sua página infame, 

fazendo com que me impulsionasse mais a escrever. 

Nem tudo são flores no movimento tradicionalista, assim como em nenhum 

outro lugar. Toda cultura tem seu lado questionável, e eu estou aqui questionando o 

lado do MTG. Entretanto, como disse anteriormente, eu amo essa cultura, gosto das 

músicas, das danças, das festas, das provas campeiras, dos animais envolvidos 

(cavalo, boi, entre outros). Eu vivo essa cultura todos os dias e estou contribuindo 

para sua evolução com minhas ideias e questionamentos. Como já mencionei 

anteriormente, nem tudo são flores, e eu estou aqui para plantar mais flores e regar 

esse jardim da esperança e evolução. 

Eu estou aqui, também, para reivindicar meu lugar de fala nessa história, uma 

história que também é minha. Eu vivo aqui no campo e me identifico com essa 

cultura, mas gostaria de ver mais MULHERES falando sobre o assunto, mais 

MULHERES questionando sobre o assunto. Sou MULHER e quero falar sobre 

tradicionalismo gaúcho.  

Mas o que é esse tal lugar de fala? Quadros (2019, p. 62) responde: 

O lugar de fala não proíbe que um pesquisador do sexo masculino, 
cisgênero, negro periférico fale de feminismo negro, mas exige que ao falar 
de feminismo negro apresente-se o trabalho das muitas mulheres que 
vieram antes de nós e que abra espaço para que outras mulheres negras 
falem e que, assim, suas vozes sejam legitimadas. 

Michele Perrot (2007) é historiadora, e no seu livro Minha História das 

Mulheres, apresenta uma abordagem do século XIX, questionando onde estavam as 

MULHERES na história, já que os livros eram escritos por homens e sobre os 

homens. Esse é um bom motivo que fez Perrot investigar onde estavam as 

MULHERES nessa época. 

Com um olhar instigante, minha opinião, Perrot (2007) entende que a 

MULHER não é apenas vítima, ela é uma atriz da história, no sentido da literatura, 

assim como o homem. Para ela, essa vitimização exclusiva não é realista, assim 

como a história foi horrível para as MULHERES, ela também foi horrível para os 

homens. 
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Em todos esses casos, trata-se, sobretudo, das mulheres às voltas com a 
violência, a guerra, e com formas de dominação masculina, das quais 
também os homens são vítimas. Entretanto, isso não esgota as relações 
entre os homens e as mulheres, do mesmo modo que o status de vítima 
não resume o papel das mulheres na história, que sabem resistir, existir, 
construir seus poderes. A história não tende ou para a desgraça das 
mulheres ou para sua felicidade. As mulheres são atrizes da história: espero 
tê-lo sugerido e mostrado, recusando qualquer perspectiva maniqueísta dos 
sexos em branco e preto. As mulheres nem sempre são oprimidas, e pode 
acontecer de exercer um poder, e até uma opressão. Elas não têm sempre 
razão. Pode acontecer de serem felizes, e apaixonadas. Escrever sua 
história não é um meio de reparação, mas desejo de compreensão, de 
inteligibilidade global (PERROT, 2007,p.166). 

Os manuais de Paixão Cortes (1997) dizem que não posso dançar Chula por 

eu ser MULHER, já que há papeis de gêneros específicos e definidos, muitas vezes 

definidos por roupas e gestos. Talvez por conta dessas “rebeldias” na coreografia 

dessa prática como pesquisa eu vos trago uma Chula dançada por uma MULHER, 

trazendo uma contextualização que não é isolada, mas uma reverberação de um 

processo histórico das MULHERES: cada uma de nós sabe de sua luta, de suas 

guerras travadas dia após dia. 

A minha Chula é resultado de um processo investigativo do meu pisar, de 

como meu corpo se organiza para pisar e para pular. Utilizo princípios de movimento 

para minha exploração, trago a transferência de peso, a contração, a respiração e o 

peso forte. Para mim, o sapateio desabrocha de uma improvisação estruturada, 

onde tenho em mente o que vou executar, mas não sei como será. 

Sobre o sapateio, segundo o manual de Cortês (1997), trata-se de um bate pé 

executado sempre de toda a planta do pé no solo. Geralmente executa-se 

alternando as batidas no solo com um pé e outro. 
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Figura 4 - Como meu corpo sapateia 

 

Fonte: Acervo pessoal da autora. (2020) 

 

Para Letícia Teixeira (2000), sobre Angel Vianna, a noção de apoios e de 

forças opostas não se limitam à postura ereta. A autora analisa a transferência de 

peso nos pés em três pontos, formando um triângulo.  

Esta distribuição do peso do corpo se faz de modo automático, na estática 
ou em movimento. Angel propõe que aluno reaprenda a andar, passo a 
passo, percebendo o deslocamento dos pés (calcâneo – vértice e os 
metatarsos – base do triângulo), observando as transferências de eixo com 
a influência da gravidade na parte anterior e posterior do corpo e 
estabelecendo uma correlação entre as articulações da perna com o quadril, 
tronco, braços, pescoço e cabeça. Assim ela fez deste gesto cotidiano um 
investimento para a percepção detalhada do corpo (TEIXEIRA, 2000, p.250-
251). 

Cada vez que meu corpo sapateia, ele reage de um jeito. No início, os passos 

eram incertos e sem vida, talvez pelo espaço explorado ou por querer fazer como 

um chuleador13 experiente. Assistir muitos vídeos de como dançar chula e 

competições, por consequência, me fizeram querer uma aparência específica para 

meu sapatear. Nada funcionava, e parecia que eu estava forçando um passo sair do 

meu corpo. Não me identificava, não era eu. Pensei em trocar de coreografia, de 

música, de estilo. Entretanto, essa era uma dança que sempre me arrancou suspiro 

e espanto, pois como eram perfeitos aqueles passos executados. 

                                            
13 Pessoa que dança Chula 
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Resolvi então, experimentar outras possibilidades. Dancei na grama, no piso, 

de calçados e descalça, com cabo de vassoura. Caminhando pela casa, em um dia 

qualquer, quando não estava ensaiando, mas limpando, me deparo com meu 

bambolê, que enfeitei para a cena em grupo. Foi quando pensei: por que não? As 

experimentações com ele foram muito agradáveis, pois me senti representada. 

Tinha minha identidade nele, e agora fazia muito mais sentido o meu sapateio. 

Por fim, essa foi minha escolha; bambolê, piso, saia e sapateio. Essa é a 

minha Chula. Essas escolhas se deram por experimentações e sensações. O que 

mais me acariciava a alma e me identificavam eram as minhas escolhas para o 

processo coreográfico. 
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4 PROCESSO DE CRIAÇÃO  

 

O corpo que dança está constantemente adquirindo novos hábitos e novos 

saberes que provocam uma transformação de um corpo que se transfigura em 

dança, mas sem esquecer sua memória corporal. 

Chamo de técnica um ato tradicional eficaz (e vejam que, nisto, não difere 
do ato mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja tradicional e eficaz. 
Não há técnica e tampouco transmissão se não houver tradição. É nisso 
que o homem se distingue antes de tudo dos animais: pela transmissão de 
suas técnicas e muito provavelmente por sua transmissão oral (MAUSS, 
1974, p.217). 

O corpo, para Mauss (1974), é necessariamente uma construção simbólica e 

cultural. Toda a sociedade se utiliza de formas para marcar o corpo de seus 

membros. Para ele, os limites da dor, da excitabilidade e da resistência, por 

exemplo, são diferentes em cada cultura. Sua premissa básica é o ser humano, 

sempre, em toda parte, soube fazer de seu corpo um produto de suas técnicas e de 

suas representações. 

As pessoas produzem técnicas corporais mesmo que nem se dêem conta 

disso. Mauss (1974) fez uma análise de técnicas corporais como à técnica da 

obstetrícia, modos de andar, sentar e até mesmo a técnica do sono, chamando-as 

de Enumeração Biológica das Técnicas Corporais. 

Contei sobre meu processo artístico solo no capítulo anterior. Agora, germino 

o meu processo coreográfico em grupo.  

 

4.1 CRIAÇÃO EM PROCESSO 

 

Para esse TCC, parti de uma busca que se estendeu até a última hora, 

procurando por integrantes para meu processo artístico. Vários convites foram feitos 

a pessoas de CTGs vizinhos. Alguns não se interessaram, e o CTG que se 

interessou tinha apenas uma invernada juvenil14, que não conversava com meu 

TCC, pois não posso atuar com crianças por inviabilidade de tempo e pelos 

procedimentos de ética em pesquisa. 

                                            
14 Divisão da categoria do grupo de danças tradicionalistas gaúchas, que vai de idade de 13 a 16 
anos. 
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Todavia, a patroa deste CTG (Letícia) me ofereceu a sede/galpão15 deles 

para os ensaios. O responsável pelo imóvel é o antigo patrão da entidade (Nilton 

Campos), que prontamente se disponibilizou para abrir o local para utilizarmos. 

O convite para integrar a equipe de apoio ao meu TCC foi feito a três amigas 

que abraçaram a ideia, e as divisões do trabalho ficaram assim: amiga Caiane Silva 

ficou responsável pelo cenário e filmagem; a amiga, Gabriela Campos, ficou 

responsável pela filmagem e faz parte da coreografia como bailarina-intérprete-

criadora, contando ainda com a Ana Natali como intérprete-criadora e a Rafaela 

Cichelero comandou a edição dos vídeos para a cena. 

O processo coreográfico, como um todo, se deu em três momentos, mas 

todos partindo da memória corporal dos dançarinos e caminhando pela exploração 

de movimentos a partir dos princípios de movimentos, como a respiração, a 

transferência de peso e a contração. Destaco a maneira como a educação somática 

vem contribuindo para esse processo, trazendo a arte, saúde e educação para um 

corpo consciente (VIANNA,2005). 

Citando Strazzacappa (2012) falo de métodos de consciência corporal, 

consciência de si mesmo por meio do equilíbrio do tônus muscular do indivíduo e 

também por meio da respiração. Ademais, destaco sempre que a vertente da 

educação somática vem como ferramenta, possibilidade de criação em dança, 

desafiando os dançarinos e tirando-os da zona de conforto, de seus códigos.  

Strazzacappa (2012, p. 168) nos ressalta que vê “[...] claramente a educação 

somática como instrumento para professores e coreógrafos e que pode mudar a 

qualidade do trabalho em sala”. Quando Strazzacappa cita Sylvie Fortin, ela diz, por 

meio de um estudo, que as técnicas de educação somática associadas a outras 

técnicas corporais podem dar bons resultados.  

Nesse processo de criação, trabalho com MULHERES que já dançam em 

invernadas, por decorrência já possuem um código em seu corpo e, por muitas 

vezes se torna uma zona de conforto explorar dentro do que já conhecem. Monica 

Dantas corrobora com esse pensamento: 

                                            
15 Cede do CTG, onde realizam as comemorações e ensaiam suas invernadas. 
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Num processo de criação, os bailarinos devem ser provocados, incitado, 
desafiados. Devem ser chamados a resolver problemas. Seus corpos 
devem ser convidados a se desacomodarem e a proporem soluções, 
porque o processo se dá nestes corpos e é nestes corpos que a obra se 
realiza. Os corpos vão formando a coreografia, que também os vai 
transformando. Coreografar, transformar movimentos em movimentos de 
dança, implica também aproveitar as surpresas e sugestões que os 
bailarinos trazem, implica alimentar-se da disponibilidade, mas também das 
resistências que os corpos oferecem. Subentende incorporar as tradições e 
técnicas inscritas nos corpos e ao mesmo tempo potencializar o surgimento 
de movimentos e gestos inusitados, de formas corporais estranhas e 
incomuns (DANTAS, 1999, p. 104-105). 

Objetivando expor de forma clara o meu processo, separei-o em três etapas, 

que nomeei de momentos de criação. O primeiro momento foi um processo de 

exploração de movimento realizado somente com MULHERES, onde elas 

escolheram de 4 a 6 movimentos do seu código familiar, das danças tradicionalistas 

gaúchas e experimentaram os níveis de tônus muscular em 3 formas distintas. 

Dessa primeira etapa do processo, foi criada uma sequência para construímos a 

coreografia. Chamo de Guerreiras da Paz. 

Guerreiras da Paz surge a partir de conversas sobre o feminino, dança, MTG, 

CTG e restrições. Explorações e experimentações para a identificação de 

pertencimento deste corpo cênico. Acontecendo de forma não-formal e 

descontraída, em conversas que fluíram. 

Cada uma das integrantes explorou movimentações que já pertenciam ao seu 

corpo. Tais movimentos foram tirados de uma contextualização e foram empregados 

em outra, utilizando elementos cênicos que traziam segurança. Uma corporeidade 

da MULHER gaúcha é poder situar a cultura contada pelo feminino, o que era o foco 

das experimentações. 

À medida que os movimentos iam surgindo, fomos colocando-os em 

encadeamento para compor uma sequência coreográfica. As escolhas eram livres e 

sem muitos direcionamentos, contribuindo para um “fora do manual” que descreverei 

mais a diante. 

Então, pedi que elas se movessem lentamente, se observassem e parassem 

de se mover por alguns segundos, fazendo uma exploração de movimentos já 

conhecidos, mas em velocidades diferentes. A cada velocidade experiência - da, a 

organização do corpo mudava. Eu queria ver como o corpo delas respondia aos 

estímulos, buscando um corpo em atenção e em estado de dança. 
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As conversas sobre feminino, pré-conceitos e machismo foram informais. 

Enquanto conversávamos sobre processo coreográfico, eu introduzia algumas 

dessas questões em forma de experiências minhas e como me sentia em relação às 

imposições e regras pré-estabelecidas. Sentia, então, uma liberdade delas em falar 

sobre o assunto. Uma delas me disse que enquanto concorria para uma disputa de 

1° Prenda do CTG teve que fazer provas como declamar e cozinhar um prato típico. 

Ela tirou segundo lugar por ter perdido pontos por causa de uma festa que ela 

estava segurando uma lata de cerveja na mão, pois foi dito que isso não era 

apropriado para uma primeira prenda que iria representar o CTG. 

 

Figura 5 - Experimentações 

 

 Fonte: Acervo pessoal da autora. (2020) 

 

Depois de alguns ensaios – 6 para ser mais expecífica-, uma hora por 

semana, conseguimos fechar a coreografia para gravá-la. No dia para a gravação, 

organizei um cenário que representasse a força e a beleza da MULHER gaúcha. 

Escolhi objetos que me identificava com essa força e beleza, as flores são fortes e 

ao mesmo tempo leves, rodas de carreta me remetem a força e a agilidade, tecido 

de malhada lembrando a vestimenta, além do bambolê que significa uma trajetória 

na dança para mim. 

Arrumei uma mesa para posicionar as câmeras para a filmagem, e as 

enquadrei. A Caiane ficou responsável por cuidar da filmagem enquanto 

dançávamos.  
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Após algumas tentativas frustradas, uma por errar a sequencia, outra por não 

ligar a câmera para gravar, assim como acabar a bateria de uma das câmeras foram 

o que surgiu naquele momento, todavia foram momentos ao mesmo tempo 

engraçadas, conseguimos a cena que queríamos de uma forma divertida e 

agradável.  

O próximo passo foi a edição desse vídeo. Essa edição ocorreu umas três 

semanas após a gravação, eu estava escrevendo e adquirindo mais informações 

para esse trabalho. Outras cenas ainda precisavam surgir para o mundo palpável já 

que eu as tinha em minha mente. 

 

Figura 6 - Dia da gravação 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. (2020) 

 

O segundo momento de criação se deu por um solo, protagonizado pela 

intérprete-criadora que vos escreve, que utiliza imagens. Cada vez que penso em 

como se daria meu processo as imagens que mais me vinham à cabeça são de: 

cavalos, campo verde, liberdade, flores. Com o tempo fui pesando sobre o porquê 

escolhi escrever sobre esse tema, e as imagens já não eram as mesmas, neste 

momento já pensava sobre aprisionamento, restrições, julgamentos.  

Cada segundo que passava eu vinha me cobrando como iria juntar essas 

duas imagens tão opostas, mas que falavam sobre o mesmo tema. Explorei muitos 

movimentos que me vinham conforme as imagens surgiam, depois fui afunilando 

todos os movimentos para compor meu processo do solo. 
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Para essa pesquisa, chamei de imagens as figuras que surgem com o 

processo coreográfico, como reconhecimento de pertencimento, onde o processo 

corporal se conecta com o interno, tônus, tensão e feminino, além de questões por 

meio das quais procuro respostas: “Quais são suas particularidades?” e “Como 

evidenciar as MULHERES na dança?”, tudo isso dentro do movimento 

tradicionalista. Chamo esse momento de criação de Peitaço. 

A terceira etapa do processo foi o fechamento disso tudo, com participação 

do meu marido (Edemar Milke), que representarou as regras que não existem 

apenas dentro dos centros de tradição, mas também em casa. Todavia, com diálogo 

e compreensão, tudo pode andar lado a lado, trazendo um hibridismo para a dança 

e para a vida.  

Não objetivamos muitos ensaio, queria trazer o que faço de melhor, que é 

dançar com meu marido. Contamos com uma sintonia que nos identifica, por já 

realizarmos a dança por muitos anos. O comando principal desse momento de 

criação foi: Vamos dançar essa música? E ai dançamos! Sim tem um momento de 

sequencia criada por mim, e foi bem nítida na apresentação, pois ele (meu marido) 

não vive da dança e muito menos de mostrar a sua dança, então surgiu um 

sentimento de vergonha e timidez. Mas superamos juntos. Dessa terceira etapa do 

processo, foi criado a cena final que chamo de Baile Campeiro. 

As três cenas se entrelaçam uma alimentando à outra. Todavia o momento 

de criação se deu em tempos diferente, por organicidade, e disponibilidade das 

pessoas envolvidas. Iniciei pelo momento das Guerreiras da Paz, seguido pelo solo 

(Peitaço) e fechando com o Baile Campeiro. 

Acrescento aqui as contribuições de Daniela Varotto (2005), que aborda as 

entradas e saídas das danças dos CTGs, (em sua monografia) quando propõe que 

cada ator pode, partindo de suas experiências pessoais, construir seu próprio 

caminho, buscando sua forma particular de expressão.  

A arte nos conduz a um caminho inimaginável e, ao mesmo tempo, possível 

de estruturação, pois se sabemos a história que queremos contar, saberemos como 

contar. Basta um estudo aprofundado do assunto, informações sobre o que 

queremos transmitir para o público e cuidado para não nos perdermos no processo. 

Nassur (2012) nos faz imaginar o processo de criação como palmável. 
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Imaginar que todo o movimento que realizamos é um desenho no espaço: 
se pudéssemos marcar por onde conduzimos os braços, tronco, pernas, pés 
ou cabeça, daria ao final uma grande tela e cada parte do nosso corpo 
fosse uma cor pintando esse espaço, essa obra se tornaria incrível 
(NASSUR, 2012, p. 42). 

O fio condutor desse processo artístico é o corpo feminino. Nós todas temos 

um algo para compor essa construção social. 

 A partir da observação praticante que eu crio! 

 

4.2 ELEMENTOS CÊNICOS, FIGURINOS E SÍMBOLOGIA 

 

Neste capítulo, irei falar de símbolos que me trazem recordações/imagens, e 

refletem no meu processo artístico com o figurino, um elemento fundamental nas 

danças populares e que trazem características marcantes para a dança. Cortinhas 

(2006, p.75) define do seguinte modo: 

O figurino é um argumento, um raciocínio pelo qual se tira consequências 
ou dedução. Ele é ao mesmo tempo real e irreal. Real na medida em que 
empregamos material plástico – tecido, linhas, cores, superfícies e ainda 
compreende todos os fatos de uso individual, isto é, medida da roupa, 
manias pessoais do ator e também os gastos com este material. Irreal 
porque tem a função capital da ilusão e da transposição. Ele é uma 
atividade de transformação, há uma passagem de estrutura tecnológica 
para a estrutura simbólica, porque ele é parte de um ritual. (...) Existe uma 
relação subjetiva que se estabelece espontaneamente entre uma percepção 
e outra e que pertence ao domínio de um sentido diferente; é uma espécie 
de sinestesia, isto é, uma união de sentidos. 

 

A autora apresenta uma série de autores que fazem menções ao assunto 

traje/figurino na cena, além das contribuições dela. A mesma fala da ligação 

personagem/espectador, que é o foco principal do traje em cena e tem o objetivo de 

aproximá-los. São vastas as referências que podemos utilizar para criar um traje, e a 

escolha da referência depende do que queremos transmitir para o espectador. 

A roupa ajuda a entrar no estado de cena, assim como a gestualidade, 

potencializando o processo coreográfico e trazendo, com diz Cortinhas (2006, p.74), 

uma identidade funcional, apresentando “[...] o corpo do ator como instrumento 

artístico por excelência e deve-se encontrar soluções plásticas expressivas à 

construção do signo correspondente”. Tal definição pode ser aproximada à visão de 
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Meyerhold, que caracteriza o uniforme como traje ideal, pois apresenta a identidade 

funcional do ator, cuja decodificação fica a cargo do espectador.  

Acredito que a cena se configura antes do figurino e se torna essencial para o 

processo. A movimentação muda quando se está em posse do figurino. Vou 

esmiuçar mais sobre cada escolha minha. 

 

4.2.1 Saias 

 

Quando preciso falar sobre figurino me vem à cabeça duas MULHERES que 

conheci na faculdade. Os escritos de Renata Perito e Sandra Rech discorrem sobre 

o assunto do artigo A criação do figurino no teatro, onde elas citam Silva (2005) e 

definem: 

[...] figurino é aquilo que cobre a pele do ator enquanto este está em cena e 
suas funções variam de acordo com a ideia da encenação a que estão 
submetidas. Contudo, muito além do aspecto material, o figurino pode ser 
visto como um símbolo, um instrumento e elemento essencial da narração. 
(PERITO, RECH, apud SILVIA, 2014, p. 2) 

A escolha das saias se deu por uma questão de simbologia, pois elas 

representam a feminidade e proporcionam liberdade à MULHER e ao movimento de 

dança. 

Além de tornar o movimento de dança mais amplo e agradável aos olhos, a 

saia me remete uma conexão com a terra, uma energia diferente, não sentida 

quando estamos usando calças ou bermudas, por exemplo. É um figurino com 

propósito de identificar um grupo. 

Os tamanhos que utilizei variam, eu queria explorar, além do movimento, as 

características e adaptações necessárias para cada comprimento de saia. A mais 

longa para uma apresentação mais dentro do “padrão” ao CTG. E a mais curta para 

“um fora do padrão”. 

Explorar movimentos com o figurino me remete ao um tom de realismo, uma 

realidade de como será o produto final do meu processo de criação. 

Na ultima sena eu fujo da saia, deixando ele um pouco de lado. Destaco a 

calça e a bota, elementos primordiais para um dia de trabalho no campo (lida no 

campo). Por sua agilidade e comodidade, deixando as preocupações para o serviço 

e não para a vestimenta, (se está aparecendo algo ou não). 
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4.2.2 Músicas 

 

As músicas foram escolhidas cuidadosamente, por sua letra e suas 

intérpretes. MULHERES fortes foram escolhidas como intérpretes, como Fatíma 

Gimenez, cantando a música “guerreiras da paz”, seguindo por Juliana Spanevello e 

seu marido Joca Martins, interpretando a música de nome, “a delicada”. E, por 

último, a artista/cantora Bárbara Bittencourt, trazendo “peitaço” em sua voz. 

Essas músicas trouxeram uma atmosfera feminina para meu processo, as 

letras são carregadas de força, alegria e calor. Foram bem ao encontro do objetivo 

do meu trabalho de conclusão de curso. 

 

4.2.3 Gestual/Gesto 

 

Cada gestual, que nomeio de movimento de dança, foi pensado para 

conceber uma MULHER cheia de força e delicadeza, sem perder a imagem de mãe 

e guerreira que está dentro do MTG e também está onde ela quiser e como ela 

quiser. Uma MULHER cheia de personalidade e vontades. 

 Para alcançar esses objetivos foram feitas rodas de conversas, inicialmente 

virtuais e também presenciais, onde se encaixaram muito bem as questões 

apresentadas anteriormente. 

Engrandecendo minhas escritas sobre gesto, Graziela Rodrigues (1997) 

contribui com sua experiência de campo, afirmando que a manifestação cultural 

brasileira evidencia uma dinâmica específica, trazendo importantes fundamentos ao 

desenvolvimento do intérprete. Muitos destes fundamentos passam a fazer parte do 

nosso corpo. 

Já o artigo de Humbert Gogart, “Gesto e Percepção”, traduzido por Silvia 

Soter (1997, p. 11), destaca um trecho: 

Os dançarinos que partilham a experiência social comum ao grupo a que 
pertencem irão trabalhar com essa experiência como substrato, com suas 
danças constituindo, alternadamente, expressão ou instrumento de 
questionamento de experiências. 

Trazer uma contemporaneidade para uma tradição tão engessada se torna 

um desafio muito grande a ser vencido. O que mais me agrada os olhos é ver cada 

evolução desse desengessar, cada avanço deve e vai ser comemorado, comecei de 
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vagarinho, todavia sei onde quero chegar e o resultado dessa pesquisa me 

engrandece a cada instante por suas vitórias para a cultura do MTG. 

 

4.2.4 Cenografia 

 

A escolha dos elementos para compor o espaço cênico se deu a partir das 

escolhas dos objetos que tínhamos a disposição no galpão do CTG, que eram as 

rodas de carreta, flores artificiais, mesas e cadeiras, além de dois estrados. Foram 

confeccionados dois bambolês para o cenário, e tecidos de malhas que colaboraram 

com o espaço. 

A cenografia é a manifestação visual do fenômeno teatral no espaço cênico 
e ficcional, construída não apenas pelo cenário, mas também pelo ator e 
pela sua relação com a ação dramática e com o espaço, ou ambiente, onde 
está imerso. Pensando assim, a cenografia que for meramente ilustrativa 
ficará aquém das possibilidades e do potencial da cenografia (MACHADO, 
2006, p. 9) 

A escolha de qual elemento cênico usar e onde posicioná-lo foi de minha 

autoria, cada elemento que conversava com minha pesquisa ia sendo selecionado e 

encaixado no cenário. Quando senti que eles conversavam entre si e com quem iria 

assistir eu senti que estava tudo pronto para a coreografia.  

A disposição dos elementos cênicos se deu a partir da movimentação das 

coreografias e tamanho do espaço do galpão, pois constituímos com os elementos 

um espaço mais convidativo a dançar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A cada instante dentro dessa pesquisa me senti uma desbravadora de novos, 

ou nem tão novos, horizontes. O MTG nos conta uma história sobre o Rio Grande do 

Sul e nos nomeia “gaúchos”, trás uma generalização para uma identificação 

regional. 

Deparei-me com uma literatura credenciada do movimento tradicionalista 

seguindo sempre a mesma linha, a de exaltação dos feitos da revolução farroupilha 

e singularizando as pessoas com nomenclaturas regionalistas (peão e prenda). 

Chamou minha atenção que em sua maioria as literaturas são bem antigas, de vinte 

a trinta anos atrás, a biblioteca do MTG possui pouco ou nenhum acervo mais 

recente sobre sua história. 

Esperava ver mais escritos atualizados que discutem sobre assuntos antigos 

e atuais, como gênero na dança por exemplo. As MULHERES sempre estiveram 

presentes na história do MTG, todavia elas não aparecem nos escritos e muito 

menos como autoras desses escritos. Encontrei uma MULHER, que em minha 

opinião, é uma corajosa por escrever sobre seu gênero, sobre feminino, Márcia 

Cristina Borges da Silva, com seu livro “A evolução histórica da mulher gaúcha” de 

2013. Ela apresenta as MULHERES que se destacaram no decênio farrapo, como 

ela mesma escreve. Transcritas a partir da página 25 de seu livro: 

NÍSIA FLORESTA BRASILEIRA AUGUSTA, intelectual, simpatizante da 

causa farrapo, foi abolicionista e republicana. Abriu uma escola em Porto Alegre e 

escreveu um livro em 1847 o conto Fanny ou o Modelo das Donzelas. 

MARIA JOSEFA BARRETO PEREIRA PINTO, considerada a primeira 

jornalista brasileira, era poetisa, repentista, escritora, professora. 

DELFINA BENIGNA DA CUNHA, poetisa que perdeu a visão aos 20 anos de 

idade, autora do primeiro livro de poesias escrito no Rio Grande do Sul. 

ANA EURÍDICE DA FONSECA BARANDA, escreveu o livro “O ramalhete de 

flores escolhidas no jardim da imaginação”. De sonetos, quadrinhos, crônicas e 

novelas, abrangente em informações, desde evocações da infância feliz, a paixão da 

adolescência, a decepção da esposa e, sobretudo, depoimentos com a visão 

feminina sobre a Guerra dos Farrapos. 
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ANITA GARIBALDI, empunhou sabres na mão lutando junto com os soldados 

de Giuseppe Garibaldi na Revolução Farroupilha, foi presa, liberada e teve 3 filhos 

de Garibaldi, em 1849 Anita já com a saúde debilitada não resistiu as andanças e 

morreu nos braços do esposo. 

O livro de Márcia da Silva (2013) trás detalhes de algumas das MULHERES 

que foram importantes no Sul-Rio-Grandense, ela procura retratar uma visão 

diferente sobre as MULHERES, ela busca evidenciar a força dessas MULHERES 

que ficaram com a tarefa moral de administrar a família e os demais afazeres do lar. 

Fora da biblioteca do MTG encontrei MULHERES que embasaram 

teoricamente minhas idéias, como Mary Del Priori e Michele Perrot (2007) ambas 

são historiadoras e se incomodam com o papel, retratado nos livros, das 

MULHERES. 

Nesse período de isolamento social, por conta da pandemia de Covid 19, me 

deparei com uma série de “lives” com temas muito importantes para a sociedade, 

que em minha leitura, se não houvesse estes isolamentos muitas pessoas não 

teriam acesso ou sequer saberiam da existência dessas discussões.  

As “lives” que assisti trouxeram muito embasamento para meus escritos, as 

discussões foram muito pertinentes ao momento que eu estava vivendo de pesquisa 

para minha monografia. 

Meu processo coreográfico se deu junto com meus escritos e leituras, 

conforme eu ia descobrindo novas coisas nas leituras eu também ia experimentando 

em meu corpo novas movimentações para um código de dança já existente. 

A coreografia em grupo me trouxe uma sensação de alegria e entusiasmo, 

cada encontro com as MULHERES, inicialmente virtuais, me despertava mais 

interesse pela pesquisa, os depoimentos informais – já que estávamos apenas 

conversando - me espantaram em alguns aspectos. Eu já sabia das limitações 

impostas as MULHERES, tanto que escrevo sobre, mas ouvir trás um sensação de 

angústia e certa indignação. 

Uma das intérpretes-criadora me disse que participou de uma escolha para 

primeira prenda16 de um CTG específico e além das regras para as provas, saber 

cozinhar, fazer chimarrão, dançar, declamar, e conhecer os artefatos históricos, elas 

                                            
16 MULHER que representa o CTG em eventos tradicionalistas. 
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eram avaliadas a cada passo que davam dentro do CTG e fora dele. Já que a 

competição durava dias, e o comportamento das candidatas era avaliado também. 

Essa pessoa relatou também que em uma festa ela quis tomar uma cerveja, 

mas foi repreendida pela amiga, alertando - a que se o jurado da disputa a 

observasse com uma cerveja na mão ela iria perder pontos. Isso a deixou indignada. 

Resumindo, ela tirou segundo lugar e me relatou que foi a melhor coisa que a 

aconteceu porque chegou à conclusão que não queria representar aquele CTG. 

Ressalto que as regras para escolha de primeira prenda não são específicas 

daquele CTG, elas são gerais para todos os CTGs. 

A sequência coreográfica solo me trouxe experimentações novas, ideias 

inusitadas. Como relatei anteriormente, eu buscava uma representação feminina de 

uma dança caracterizada e imposta a homens. A chula tradicionalmente é dançada 

por homens com um bastão reto posto no chão, assinalando uma luta, ou disputa 

entre peões, esses de bota e espora. A minha chula, é dançada por uma MULHER, 

descalça com um objeto circular e de saia curta. O sapatear pode ser semelhante, 

mas não trás as mesmas particularidades e explorações. Estou muito feliz com o 

resultado. 

O Duo foi um processo mais tranquilo pra mim, a modalidade de dança 

vaneira já faz parte do meu dia-a-dia, assim como as atividades camperas17, os 

processos de exploração de movimentos, se deu nas improvisações sozinha em 

determinadas partes da música. A participação do meu marido se tornou agradável e 

doce a cada instante da dança. Parecia que eu não estava em casa, que eu estava 

nas nuvens, os movimentos saíram mais orgânicos e mais despreocupados que 

comparado as outras cenas. 

Esse trabalho de conclusão de curso me fez repensar várias vezes se eu 

queria mesmo escrever sobre esse tema, talvez por medo de repreensão, 

julgamento e insatisfação alheia.  Todavia segui em frete e não me arrependo, hoje 

estou aqui nos primeiros dias de janeiro de 2021, escrevendo minhas considerações 

finais e orgulhosa de ter prosseguido com minha pesquisa em dança. 

O olhar da dança pode ser direcionado para todos os lados e de várias 

maneiras, tanto em linha reta sem olhar para trás, como em zigue-zague, desviando 

os empecilhos do caminho e olhando o que se deixou para trás. 

                                            
17 Laçar e lavar os cavalos. 
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Eu esperava uma pesquisa mais linear já que eu estou pesquisando na minha 

zona de conforto, onde eu já conheço e vivo boa parte do meu tema de pesquisa, 

entretanto me deparei com assuntos inusitados, que eu já até conhecia, mas não 

tinha me atentado do por que havia acontecido, como a queima das bruxas, que no 

livro de Silvia Frederici18 (2019) nos explica claramente todo o sistema vivenciado 

naquela época, e que acredito estar vivendo hoje também. 

Eu acredito nisso também, e que tudo isso não passa de um sistema muito 

bem estruturado e gerenciado, pois as MULHERES que foram taxadas de bruxas, 

eram as detentoras do saber das ervas, as conheciam e sabiam evitar gravidez, por 

exemplo, isso não era bom para a igreja nem para o império. Que precisava de mão 

de obra barata. 

O intuito dessa monografia é de transmutar, e transmutar significa fazer com 

que fique diferente. Mudar de uma circunstância para outra. Nós queremos estar 

livres para transmutar, mudar de opinião, quando e como quisermos. E a intenção é 

essa, chamar atenção para um fato, que muitas vezes passa despercebida em uma 

cultura, e fazer pensar e refletir sobre o assunto. Toda discussão é válida para o 

progresso. 

Uma pesquisa de prática coreográfica inspirada na etnografia e autoetnografia 

trazem isso, experiências novas em um campo já conhecido, foi exatamente isso 

que aconteceu comigo nessa pesquisa em dança. 

Falo de escola, onde tudo começou. Conheci a dança na escola e desde 

então nunca mais tive outro amor incondicional.  

A dança como forma de conhecimento é uma bandeira levanta por muitas 

pessoas da arte, lembro-me de Isabel Marques (2007) nesse assunto ela destaca os 

professores de arte que defendem o ensino da arte com peso igualitário de outras 

disciplinas. Ela argumenta que o ensino da arte/dança é essencial no 

desenvolvimento do corpo e mente de quem dança.  

 

No caso da dança, o fazer-sentir nunca está dissociado do corpo, que é a 
própria dança. Para que se possa compreender e desfrutar estética e 
artisticamente a dança, portanto, é necessário que nossos corpos estejam 
engajados de forma integrada com o seu fazer-pensar. Essa é uma das 

                                            
18 Mais MULHERES grávidas é igual a mais população, que é igual a mais excedente 

populacional, que é igual a mais capital, que é igual a mais barateamento da mão de obra, Frederici 

afirma que o corpo da MULHER trabalha contra ela mesma.  
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grandes contribuições da dança para a educação do ser humano – educar 
corpos que sejam capazes de criar pensando e ressignificar o mundo em 
forma de arte. (MARQUES, 2007, p. 24) 
 

Eu conheci a dança na escola de ensino fundamental com uma professora de 

geografia que não era formada em dança, mas tinha um amor pela tal. Desde então 

o meu amor pela dança foi só crescendo e se multiplicando, digo isso porque passo 

meu conhecimento a diante, e faço questão disso. 

Assim como me foi ensinado que a dança é uma arte e que se legitima como 

profissão eu passo meu ensinamento a diante, para pessoas que me julgavam por 

eu ter escolhido o curso de dança na universidade, por me julgarem como eu danço, 

por serem pouco conhecedores da arte e da dança e por consequência me 

perguntarem se a faculdade de dança era só dançar e pronto, onde eu ia trabalhar 

com isso, e se isso dava dinheiro. 

Hoje acredito que a falta de conhecimento causa essa ignorância, que espero 

que sejam momentâneas. Por esse e por muitos motivos que passo meu 

conhecimento a diante. 

A dança me proporcionou/proporciona muitos momentos de alegria e reflexão, 

como a Isabel Marques (2007) disse, o fazer-pensar é uma das grandes 

contribuições da dança para o educar. 

Hoje eu lembro aos homens que a MULHER pode ser e estar onde ela quiser, 

saliento principalmente para as MULHERES: nós podemos ser e estar onde nós 

quisermos. Nunca se esqueça disso! 

Cada linha escrita nessa monografia, cada passo dado no meu processo 

coreográfico foi e é dedicado a nós MULHERES, que lutamos todos os dias por 

reconhecimento e respeito, acima de tudo RESPEITO! 

 

 Versão digital disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEfBVtoAqYA&list=PLTb_z5RkPHaQL4lnq8nIx2

00UaJtHuriW  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TEfBVtoAqYA&list=PLTb_z5RkPHaQL4lnq8nIx200UaJtHuriW
https://www.youtube.com/watch?v=TEfBVtoAqYA&list=PLTb_z5RkPHaQL4lnq8nIx200UaJtHuriW


 

46 

 

REFERÊNCIAS 

 
ADICHIE, ChimamandaNgozi. Sejamos todos feministas. Editora Companhia das 

Letras, 2014. 
 
Anais ABRACE Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes 
Cênicas. As relações de gênero nas performances de danças tradicionalistas 
rio-grandenses. 2010. 
 
ANTUNES, Arnaldo et al. Lições de dança 2. Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 
2000. 
 
CAPES Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. Em busca de um novo horizonte. 2013. Acesso em: 05 jul. 2020. 
 
CARTA DO FOLCLORE BRASILEIRO – 1995. VIII Congresso Brasileiro de Folclore, 
Salvador. Disponível em: <https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-
digital/Carta_do_folclore.pdf>. Acesso em: 08 nov. 20. 
 
CONGRESSO BRASILEIRO DO FOLCLORE, 8., 1995, Salvador. Anais 
eletrônicos... Salvador: UNESCO: Comissão nacional do folclore, 1999. 

 
DA SILVA BARBOSA, Carla Adriana. As Mulheres da Elite Farroupilha: Papéis de 
Gênero e Família (RS, 1835-1845). Revista Cantareira, n. 24. 
 
DANTAS, Mônica. Dança: o enigma do movimento. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS, 1999. 
 
DE QUADROS, Dênis Moura. PODE A MULHER NEGRA GAÚCHA FALAR? 
OFERTANDO OUVIDOS PARA ATENTAR AOS ESPECTROS DE SUAS VOZES 
SILENCIADAS. Trama, v. 15, n. 36, p. 60-70, 2019. 
 
DEFFACI, Kátia Salib. “Oô de casa!”: Um processo de criação cênica a partir da 
vivencia com mulheres da rota do tropeirismo gaúcho. Porto Alegre: Dissertação de 
Mestrado/UFRGS, 2012. Disponível em:http://hdl.handle.net/10183/66835. Acesso 
em: 15 jul. 2020. 
 
DEL PRIORE, Mary. História das mulheres no Brasil. Unesp, 2004. 

 
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpos e acumulação 

primitiva.Editora Elefante, 2019. 
 
FLORES, Moacyr. República Rio-Grandense: realidade e utopia.Edipucrs, 2002. 
 
FORTIN, Sylvie; GOSSELIN, Pierre. Considerações metodológicas para a pesquisa 
em arte no meio acadêmico. ARJ–ArtResearchJournal/Revista de Pesquisa em 
Artes, v. 1, n. 1, p. 1-17, 2014. 
 



 

47 

 

FORTIN, Sylvie; MELLO, Trad Helena. Contribuições possíveis da etnografia e da 
auto-etnografia para a pesquisa na prática artística. Cena, n. 7, p. 77, 2009. 

 

GODARD, Hubert. Gesto e percepção. In: SOTER, Silvia; PEREIRA, Roberto (Org.) 

Lições de dança. Rio de Janeiro: Universidade, 2002, p. 11-35. 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Lei 12.372, de novembro de 
2005. Acesso em 08 de novembro de 20. 
 
HAIBARA, Alice & SANTOS, Valéria Oliveira. 2016. "As técnicas do corpo". São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em: 
<http://ea.fflch.usp.br/obra/técnicas-do-corpo> Acesso em: 27 maio 2020. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. TupyKurumin, 2006. 
 
HOFFMANN, Carmen Anita; et al. Danças Folclóricas: ampliando olhares, 
experimentando poéticas e aprofundando escolhas. Pelotas: UFPel, 2016. 
Disponível em: <http://www.ifdj.com.br/site/wp-content/uploads/2017/08/livro-x-
seminarios-2016-danca-nao-e-so-coreografia-PDF.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2020. 
 
Instituto Festival de Dança de Joinville. Dança não é (só) coreografia. Joinville: 10° 

edição, 2017. Disponível em <https://moodle.uergs.edu.br/course/view.php?id=821> 
Acesso em: 16 jul. 2020. 
 
LAMBERTY, Salvador Fernando. ABC do tradicionalismo gaúcho.Porto Alegre, 

Martins Livr. Ed., 1989. 
 
LUVIZOTTO, CK. As tradições gaúchas e sua racionalização na modernidade 
tardia [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

 
MACHADO, João Carlos. Três Paradigmas para a Cenografia: instrumentos para a 
cena contemporânea. Cena, n. 5, 2006. 
 
MARQUES, Isabel A. Dançando na escola.4. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
MAUSS, Marcel et al. As técnicas corporais. Sociologia e antropologia, v. 2, p. 
209-233, 1974. 
 
MENDES,Cíntia Quintana. A FIGURA DA MULHER NO ENSINO DE DANÇAS 
TRADICIONAIS GAÚCHAS: MEMÓRIAS E REFLEXÕES A PARTIR DE UM 
OLHAR AUTOETNOGRÁFICO.Pelotas: Trabalho de Conclusa de Curso/UFPel, 
2019. 
 
MOVIMENTO TRADUCIONALISTA GAÚCHO. Disponível em: 
<http://www.mtg.org.br/o-que-e-mtg/>. Acesso em: 24 ago. 2020. 
 
NASSUR, Octávio. Culinária Coreográfica. Desmedidas de receitas para iniciantes 

na Cozinha Cênica. Porto Alegre: Ed. do autor, 2012. 
 

http://ea.fflch.usp.br/obra/t%C3%A9cnicas-do-corpo
http://www.ifdj.com.br/site/wp-content/uploads/2017/08/livro-x-seminarios-2016-danca-nao-e-so-coreografia-PDF.pdf
http://www.ifdj.com.br/site/wp-content/uploads/2017/08/livro-x-seminarios-2016-danca-nao-e-so-coreografia-PDF.pdf
https://moodle.uergs.edu.br/course/view.php?id=821
http://www.mtg.org.br/o-que-e-mtg/


 

48 

 

PERITO, Renata Zandomenico; RECH, Sandra Regina. A criação do figurino no 
teatro. 2014. 
 
PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo. Contexto, 2007. 
 
RODRIGUES, Graziela E. Fonseca. O bailarino-pesquisador-interprete incorpora 
uma realidade gestual.Rio de Janeiro.1997. 

 
SANTOS, InaicyraFalcao dos. Corpo e ancestralidade: uma proposta pluricultural 

de dança-arte-educação. São Paulo: Terceira Margem, 2006. 
 
SALLES, Cecilia. Redes da criação:a construção da obra de arte.Horizonte, 2016. 
 
SILVA, Márcia Cristina Borges da; CIRNE, Paulo Roberto de Fraga. A evolução 
histórica da mulher Gaúcha. Porto Alegre: Martins Livreiro-Editor,2013. 

 
STRAZZACAPPA, Márcia. Educação somática e artes cênicas: Princípios e 

aplicações.Campinas: Papirus, 2012. 
 
VAROTTO, Daniela et al. Fisicidade e imaginação: a construção do corpo-mente 
orgânico do ator. São Paulo. 2005. 
 

VELHO, Gilberto. Observando o familiar. In: NUNES, Edson de Oliveira. A 

aventura sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa 
social. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p.36. 
 
VIANNA, Klauss. A dança: em colaboração com Marcos Antônio de Carvalho. – 3 
ed – São Paulo: SummusEditorial, 2005. 
 
WHISKICHOW, Letícia. A casa das sete mulheres. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

2018. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books/about/A_casa_das_sete_mulheres.html?id=blxi
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage
&q&f=false> Acesso em: 01 ago. 2020. 
 
ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte um paralelo entre arte e ciência. Autores 

Associados, 1998. 

https://books.google.com.br/books/about/A_casa_das_sete_mulheres.html?id=blxiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books/about/A_casa_das_sete_mulheres.html?id=blxiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books/about/A_casa_das_sete_mulheres.html?id=blxiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

	INTRODUÇÃO
	[...] espaço criado para acolher as manifestações da tradição gaúcha e é nele que faz sentido, toda a prática, toda a atividade que envolve os símbolos e rituais dessa tradição. Esse espaço é necessário para manter a sociabilidade e o vínculo daqueles...
	Em abril de 1949, o Governo do estado do Rio Grande do Sul solicitou ao “35” CTG que fizesse uma recepção a Senhorita Marina Cunha, Miss Distrito Federal que estaria visitando o Estado com a cantora Cléa Barros. Então Paixão Côrtes convidou duas moças...
	A busca, no fluxo da continuidade, é sempre incompleta e o próprio projeto que envolve a produção das obras, em sua variação contínua, muda ao longo do tempo. O que move essa busca talvez seja a ilusão do encontro da obra que não satisfaça plenamente....
	Nós vemos como esta postura epistemológica pode ser conveniente a um grande número de praticantes pesquisadores que garantem sua unidade investigando sua própria prática artística. A autoetnografia (próxima da autobiografia, dos relatórios sobre si, d...
	1 DANÇAS ÉTNICAS E FOLCLÓRICAS

	Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social.Constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica: aceitação cole...
	2 DENTRO DO MANUAL

	As danças folclóricas gaúchas chegaram ao Rio Grande do Sul, trazidas dos mais diversos países. Poucas são originárias do Estado ou do País. Antes de aqui chegarem, geralmente passaram por outras nações. Pelo Brasil foram dançadas de várias formas. Co...
	A Chula caracteriza-se pela agilidade do sapateio do peão ou diversos piões, em disputa. A masculinidade da dança, num desempenho solitário, sapateando sobre uma lança estendida no salão, retrata a imponência do peão, forjada pelas intempéries das cam...
	3 FORA DO MANUAL
	3.1 TRANSMUTAR


	O lugar de fala não proíbe que um pesquisador do sexo masculino, cisgênero, negro periférico fale de feminismo negro, mas exige que ao falar de feminismo negro apresente-se o trabalho das muitas mulheres que vieram antes de nós e que abra espaço para ...
	Em todos esses casos, trata-se, sobretudo, das mulheres às voltas com a violência, a guerra, e com formas de dominação masculina, das quais também os homens são vítimas. Entretanto, isso não esgota as relações entre os homens e as mulheres, do mesmo m...
	Esta distribuição do peso do corpo se faz de modo automático, na estática ou em movimento. Angel propõe que aluno reaprenda a andar, passo a passo, percebendo o deslocamento dos pés (calcâneo – vértice e os metatarsos – base do triângulo), observando ...
	4 PROCESSO DE CRIAÇÃO

	Chamo de técnica um ato tradicional eficaz (e vejam que, nisto, não difere do ato mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja tradicional e eficaz. Não há técnica e tampouco transmissão se não houver tradição. É nisso que o homem se distingue an...
	Num processo de criação, os bailarinos devem ser provocados, incitado, desafiados. Devem ser chamados a resolver problemas. Seus corpos devem ser convidados a se desacomodarem e a proporem soluções, porque o processo se dá nestes corpos e é nestes cor...
	Imaginar que todo o movimento que realizamos é um desenho no espaço: se pudéssemos marcar por onde conduzimos os braços, tronco, pernas, pés ou cabeça, daria ao final uma grande tela e cada parte do nosso corpo fosse uma cor pintando esse espaço, essa...
	4.2 ELEMENTOS CÊNICOS, FIGURINOS E SÍMBOLOGIA

	O figurino é um argumento, um raciocínio pelo qual se tira consequências ou dedução. Ele é ao mesmo tempo real e irreal. Real na medida em que empregamos material plástico – tecido, linhas, cores, superfícies e ainda compreende todos os fatos de uso i...
	4.2.1 Saias

	[...] figurino é aquilo que cobre a pele do ator enquanto este está em cena e suas funções variam de acordo com a ideia da encenação a que estão submetidas. Contudo, muito além do aspecto material, o figurino pode ser visto como um símbolo, um instrum...
	4.2.2 Músicas
	4.2.3 Gestual/Gesto

	Os dançarinos que partilham a experiência social comum ao grupo a que pertencem irão trabalhar com essa experiência como substrato, com suas danças constituindo, alternadamente, expressão ou instrumento de questionamento de experiências.
	4.2.4 Cenografia

	A cenografia é a manifestação visual do fenômeno teatral no espaço cênico e ficcional, construída não apenas pelo cenário, mas também pelo ator e pela sua relação com a ação dramática e com o espaço, ou ambiente, onde está imerso. Pensando assim, a ce...
	CONSIDERAÇÕES FINAIS


