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NOTAS SOBRE UM ESCÂNDALO GAÚCHO: O CASAMENTO DE
DUAS MULHERES EM UM CENTRO DE TRADIÇÕES1
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RESUMO
Este artigo é um recorte de uma dissertação de Mestrado que analisou representações de união civil
entre casais não heterossexuais em um jornal brasileiro online de grande circulação – a Folha de São
Paulo. Nesse recorte focalizamos um episódio de homofobia ocorrido na cidade sulriograndense de
Santana do Livramento, que culminou com o incêndio de um Centro de Tradições Gaúchas (CTG), local
em que se cultuam, resgatam e reinventam certas tradições, associandoas e construindoas como pró
prias à cultura dessa região, usualmente denominada de cultura gaúcha.  O que se apontou como sendo
o estopim para o sucedido foi o anúncio de que seria celebrada neste CTG uma união não heterossexual.
Tal anúncio causou grande tensão em alas tradicionalistas da sociedade santanense, ocasionando esta
violenta reação, que reverberou na mídia regional e nacional. Discutemse dois relatos feitos na Folha
de São Paulo para analisar a tensão entre uma cultura profundamente marcada pela heteronormativi
dade (a cultura gaúcha) e a possibilidade de efetuarse um casamento entre duas mulheres em um es
paço que consagra uma representação heterossexual de masculinidade. Essa representação se constitui
na expectativa de uma masculinidade heterossexual, ao mesmo tempo em que repele, expulsa, nega,
repudia e invisibiliza todas as sexualidades não heterossexuais. Para recontar o episódio que tomamos
como central ao desenvolvimento deste estudo, partimos dos conceitos de identidade, cultura e re
presentação propostos pelos Estudos Culturais, de acordo com Stuart Hall (1997) e de heteronormati
vidade, tal como utilizado por Guacira Louro (2004; cf. Butler, 1999). 
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Notas sobre “a cultura gaúcha” 
O Rio Grande do Sul (RS) é o estado brasileiro mais ao Sul do Brasil, que faz fronteira

com a Argentina e o Uruguai. Em 1835 o Estado deu início a um conflito separatista denomi
nado “Revolução Farroupilha”4, que visava à independência frente ao então império brasi
leiro, o que não sucedeu, pois o movimento foi sufocado. No entanto, resquícios desta
intenção dissidente, por vezes, ainda ecoam em discursos regionais na atualidade. Essa busca
pela independência, que acabou nunca ocorrendo, é, portanto, muitas vezes associada a
uma identidade gaúcha, instituída em representações que destacam valores tais como a “bra
vura”, a “hombridade”, a “virilidade” e a heterossexualidade, qualidades que emprestam à
figura do gaúcho do RS uma peculiar masculinidade – heterossexual, “rústica”, “campeira” e

1 Trabalho apresentado no GT “Violências: femicídio e LGBTQfobias” do V Congresso Internacional em Estudos Cul
turais: Género, Direitos Humanos e Ativismos. Participou da elaboração deste texto o Dr. Luiz Felipe Zago, professor
adjunto da Universidade Luterana do Brasil.

2 Mestre em Educação, Universidade Luterana do Brasil. Email: guimaraesead@gmail.com. 
3 Doutora em educação. Professora Adjunta da Universidade Luterana do Brasil e Professora Convidada da Univer

sidade Federal do Rio Grande do Sul. Email: wortmann@terra.com.br. 
4 Também conhecida como a “Guerra dos Farrapos”, a revolução foi um conflito regional de caráter republicano,

travado pelo estado contra o governo imperial brasileiro. Estendeuse por 10 anos, encerrandose em 1845.
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viril. Cabe registrar que a figura do gaúcho se institui como um personagem típico tanto das
paisagens campeiras/pampeiras do sul do Brasil, quanto do Uruguai e Argentina.

No entanto, ao longo do tempo, passouse a atribuir ao termo gaúcho significados pe
culiares: no Rio Grande do Sul, por exemplo, tornouse o gentílico dos seus nativos, além de
referência a uma identidade cultuada e praticada em todo Estado. O gaúcho é uma figura
de heterossexualidade incontestável, representada por indumentárias, vestimentas, danças
e costumes que dão destaque a características configuradas como regionais, postas em des
taque, especialmente, a partir de 1945, quando surgem, no RS, movimentos culturais regio
nalistas. Tais grupos passaram a dar destaque a um passado rurallatifundiário, recontandoo
de forma idealizada, tal como foi salientado pelo historiador sulriograndense Mário Maestri
(2003). 

A organização de um primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) dataria de 1946 e
teria sido coordenada por filhos de proprietários rurais. Tal iniciativa derivou da criação de
um Departamento de Tradições Gaúchas, em uma então tradicional escola secundária gaú
cha, o colégio Júlio de Castilhos5, localizado na capital do Estado do RS, Porto Alegre. Um dos
alunos desta escola, Paixão Côrtes, que posteriormente se consagrou como um importante
militante da reinvenção da cultura gaúcha, foi um dos fundadores deste Centro. que recebeu
o nome de “35 CTG”, para referir o ano da já mencionada Revolução (1835). A partir daí, cria
ramse inúmeros outros CTG’s, inicialmente no Estado, e posteriormente no país, e até em
outros países, acompanhando a emigração de habitantes do RS para países como Espanha,
Portugal, entre outros. 

É importante referir que, ao longo do tempo, os CTGs se tornaram os espaços de mate
rialização da cultura regional sulriograndense, nos quais se pratica e se reitera uma parti
cular identidade para o gaúcho. Tais espaços são vinculados a outra importante instituição
regionalista, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, criada com o intuito de centralizar
o conteúdo e a estética da representação da cultura regional gaúcha. O conteúdo e as nor
matizações desse movimento servem de referência obrigatória a todos os CTG’s e operam
na já referida reinvenção do gaúcho, a partir da consagração de um conjunto de identidades
e representações de heteronormatividade construídas em embates políticos, representações
literárias, práticas sociais e tradições culturais travados ao longo do tempo.6 Argumentamos,
que através da personagem do gaúcho e de seus costumes, tal como essa é retratada por
tais instituições, impõese uma determinada representação de ser homem, calcada em uma
expectativa de heterossexualidade: o gaúcho deve ser viril e deve, sobretudo, inserirse e
conformarse a um ideal de masculinidade que é rígido, inflexível e cristalizado de acordo
com a norma da heterossexualidade compulsória. 

Os valores e princípios pontuados pelo MTG, cultivados nos CTG’s, ganharam respeito
na sociedade sulriograndense, apesar das posições conservadoras que os caracterizam.
Assim, a história e a cultura do Rio Grande do Sul têmse constituído primordialmente em

5 Homenageado pelo colégio, Júlio Prates de Castilhos foi um jornalista e político gaúcho. Governou o RS no final
do século XIX, onde ficou conhecido como o líder do positivismo. Dirigiu o jornal “A Federação” entre os anos de
1884 a 1889. Faleceu em outubro de 1903.

6 Muitos escritores brasileiros, tais como José de Alencar (“O gaúcho”, 1870), e sulriograndenses, tais como
Simões Lopes Neto (“Contos gauchescos”, 1912) e Érico Veríssimo (“O continente”, 1949), focalizaram a história
gaúcha e, desse modo, também a recriaram. Tal material é contemplado pela biblioteca do MTG, que o considera
conteúdo oficial da história sulriograndense.

NOTAS SOBRE UM ESCÂNDALO GAÚCHO: O CASAMENTO DE DUAS MULHERES EM UM CENTRO DE TRADIÇÕES



160

objeto da atenção do MTG e dos CTGs, sendo por esses recontada e materializada em práticas
que fidelizam os sulriograndenses a uma determinada tradição inventada. Salientamos,
mais uma vez, que uma expectativa da heterossexualidade é fortemente mantida por esta
cultura, que pouco atentava para a figura da mulher até no final dos anos 40 (Dutra, 2002),
apesar de, nos dias de hoje, entre os tradicionalistas, as mulheres serem representadas como
peçaschave na manutenção dos valores e costumes por eles cultivados, por serem respon
sabilizadas pelo cuidado do lar e educação da família. Aliás, nessa tradição gestaramse as
figuras da “prenda”7 e do peão. A prenda é a figura feminina dotada de qualidades tais como
doçura e sensibilidade, enquanto o peão designa o gaúcho homem8, guerreiro, pastoril, viril,
do século XIX. Somente a partir de 1949, então, é que o tradicionalismo farroupilha incorpora
a figura da mulher. A prenda, portanto, nasce do peão. Sua figura emerge da necessidade
de articulação com a figura do peão, predominante masculina, sendo, portanto, complemen
tares. Tais identidades – a do “peão gaúcho” e a da “prenda gaúcha” se conectam e se com
plementam precisamente por meio da heterossexualidade compulsória. Um “peão” é
destinado a esposar uma “prenda” em uma união heterossexual que será o cerne da família.
Na cultura gaúcha aqui analisada, tanto o “peão” quanto a “prenda” são compulsoriamente
heterossexuais, e as tradições desta cultura (que encontram espaço para sua materialização
nos Centros de Tradição Gaúcha) atuam na direção de preservar e manter tal sexualidade
normalizante e normalizada. 

Sabendose que as visões tradicionalistas operam na transmissão de valores e princípios,
e que o culto a um tradicionalismo gaúcho ainda ecoa em representações postuladas nas
instituições organizadas em torno ao culto da tradição, como imaginar que um ritual de ca
samento entre duas pessoas do mesmo sexo pudesse ser realizado em um Centro de Tradi
ções Gaúchas? 

Notas sobre um incêndio 
No dia 13 de setembro de 2014 aconteceria uma cerimônia coletiva de casamento de

28 casais no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sentinelas do Planalto, situado na cidade
de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Dentre esses casais, um era formado por duas
mulheres. O anúncio deste evento causou muita tensão entre grupos conservadores da cul
tura gaúcha, principalmente naqueles frequentadores ou adeptos das tradições dos CTG’s.
Na madrugada de 11 de setembro de 2014, dois dias antes da cerimônia, o CTG foi crimino
samente incendiado.

Ressaltase que nenhum outro CTG da cidade fronteiriça havia aceitado realizar a ceri
mônia, pois esta envolveria o casamento de duas mulheres. A justificativa de tais recusas
fundamentouse na negação das sexualidades não heterossexuais no movimento tradicio
nalista. Foi instaurado, então, um estado de tensão gerado pela compreensão de que se es

7 O termo significa “objeto que se dá a alguém como um agrado; mimo, dádiva, presente; habilidade, aptidão e co
nhecimento em qualquer ramo de atividade; predicado, qualidade, dote”. Definição retirada do dicionário virtual
Michaelis. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportu
gues&palavra=prenda. Acesso em: 23/09/2015.

8 O termo significa “bom cavaleiro, bom campeiro; empregado de campo, nas fazendas”8 , representando o gaúcho
guerreiro pastoril provedor do século XIX. ” Definição retirada do dicionário virtual Michaelis. Disponível em:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/peao%20_1017958.html. Acesso em: 23/09/2015.
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taria desse modo desafiando tradições que englobam um conjunto de valores articulados a
uma configuração de relações de gênero pautada pela heterossexualidade compulsória. 

Conforme mostrado na figura 1, o jornal Folha de São Paulo assim noticiou o ocorrido:

Figura 1: reprodução de matéria veiculada pelo jornal Folha de São Paulo que anuncia o incêndio ao CTG 
Sentinelas do Planalto.

A matéria apresentada na figura 1 anuncia o incêndio ao CTG santanense. No texto, são
transcritas declarações do presidente da associação tradicionalista da cidade (e conselheiro
do MTG), Rui Rodrigues, e do responsável pelo CTG incendiado, Gilbert Gisler. Declarou o
primeiro que “Esse casamento [gay] é fora da nossa realidade. Nosso objetivo sempre foi a
manutenção da família tradicional. O que está havendo é uma alteração”, articulando a ideia
de “alteração” de uma tradição à união entre duas mulheres – o que indica que tal tradição
aponta para a manutenção da sexualidade heterossexual. A citação de Rodrigues foi seguida
pela de Gisler, que evocou artigo do principal documento normativo do MTG, afirmando
“estar honrando o artigo 9º da Carta de princípios do movimento Tradicionalista Gaúcho9:
lutar pelos direitos humanos de liberdade, igualdade e humanidade”. Notase, portanto, um
acirramento na disputa pela significação da própria tradição na qual se baseia a cultura gaú
cha: de um lado, temse a voz da tradição “legítima”, encarnada pelo presidente da associa
ção tradicionalista da cidade de Santana do Livramento, que reforça a “manutenção da família
tradicional” (isto é, heterossexual); de outro, temos a voz do responsável pelo CTG incen
diado, também legítimo enunciador dos valores da tradição gaúcha, que evoca o princípio
dos Direitos Humanos (absorvidos e incorporados à Carta de Princípios do Movimento Tra
dicionalista Gaúcho) para defender a realização da cerimônia de união entre duas mulheres
no espaço do CTG.

Rodrigues, em sua declaração, demonstra a tensão frente ao que poderia representar
a aceitação do CTG a um ritual de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Citando
como objetivo do centro a “manutenção da família tradicional”, o conselheiro do MTG justi

9 Aprovada no VIII Congresso Tradicionalista, em julho de 1961, na cidade de Taquara, RS, a “Carta de princípios” é
um documento oficial do MTG que fixa os princípios do movimento.
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fica sua negação, demonstrando a força heteronormativa que estrutura tal instituição, na
qual a tradição está estreitamente vinculada à heterossexualidade compulsória. Apesar de
o artigo IX da Carta do MTG afirmar que se deve lutar pelos direitos humanos, pela liberdade
e pela igualdade, conforme invocado por Gisler, notase, na fala de Rodrigues, a característica
inflexibilidade gaúcha que invisibiliza todas as sexualidades não heterossexuais. Ressaltase
que tanto Gisler quanto Rodrigues norteiamse pelas normas da mesma instituição, porém,
para a compreensão do segundo, o casamento entre duas mulheres é uma “alteração”, uma
perversão, um desvio. Logo, a liberdade e a igualdade a serem defendidas pelo artigo IX, no
entendimento de Rodrigues, não se fere a estes sujeitos. 

A matéria ainda é ilustrada pela imagem do que restou do CTG após o incêndio. Des
troços de madeira e muitas cinzas indicam a destruição da estrutura do Centro de Tradições.
As cinzas representam a destruição, não apenas do espaço físico do CTG, mas também da
possibilidade de um casamento entre mulheres ali ocorrer, o que arruinaria, ou no mínimo
desafiaria, a identidade gaúcha compulsoriamente heterossexual – tanto dos “peões” quanto
das “prendas”. Elas representam, sobretudo, a destruição da ameaça à estabilidade hetero
normativa cultuada pela cultura tradicionalista nestes centros, que reage fortemente frente
o risco à manutenção da masculinidade. 

Como dito anteriormente, a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo no
CTG teve apoio de parte dos portavozes do MTG e dos representantes tradicionalistas –
muito embora o representante oficial do CTG Sentinelas do Planalto tenha arregimentado
os próprios princípios do Movimento Tradicionalista para defender a união entre as duas
mulheres. Porém, como mostra a reportagem abaixo, do mesmo jornal, a cerimônia ocorreu
alguns dias após o episódio criminoso. O Fórum da cidade de Santana do Livramento foi o
espaço escolhido para o evento. Ao realizar a cerimônia em um espaço laicizado, republicano,
de exercício da justiça (o Fórum), legitimase a união entre as duas mulheres, em oposição
ao episódio do incêndio, que representou o repúdio às uniões matrimoniais de pessoas não
heterossexuais. No espaço do Fórum está materializada a legalidade laica da união entre as
duas mulheres, enquanto exercício de cidadania. É importante ressaltar que elementos da
cultura regional, como a indumentária das mulheres e dos homens, assim como a bandeira
do estado do Rio Grande do Sul, foram inseridos no espaço marcandoo como um espaço
“gaúcho”. A matéria apresentada abaixo demonstra a inserção da página al lado.

A matéria anuncia a realização da cerimônia no Fórum da cidade. Relata a polêmica que
se estabeleceu acerca do episódio, resultando no incêndio ao CTG. Apresenta, também, de
claração de um dos noivos que admite “um pouco de medo” ao realizar a cerimônia, dada a
tensão provocada pelo ato criminoso dias antes. Ainda, chama a atenção para a manutenção
dos elementos tradicionalistas, apesar de o casamento ter se dado em espaço estranho ao
CTG. A publicação também menciona a participação de Gilberto e Deise Gisler (responsáveis
pelo CTG queimado) na cerimônia, os quais aparecem vestidos com os trajes tradicionalistas.
Além disso, há o relato de que ao lado da bandeira do Rio Grande do Sul, foi estendida a
bandeira arcoíris, símbolo da comunidade LGTB (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros). 

A manutenção dos elementos da cultura regional, como a “mistura das bandeiras” na ce
rimônia da união, demonstram a incorporação do casamento entre não heterossexuais na cul
tura gaúcha, a qual se abriu a outras formas de sexualidade neste caso emblemático de
hibridação cultural (Canclini, 2008). No entanto, apesar de representar um importante deslo
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camento da heteronormatividade que constitui a cultura tradicional gaúcha, pela análise da
imagem desta matéria notase também sua reiteração. A noiva que se encontra ao lado es
querdo da imagem veste um terno, traje tipicamente masculino. Já, a noiva que se encontra à
direita, apresentase de vestido branco, traje tipicamente feminino para este tipo de cerimônia.
Tais formas de se representar ratificam e reproduzem a lógica binária das identidades de gênero
e dão continuidade a certa representação heteronormativa de qualquer casal: mesmo formado
por duas mulheres, uma incorpora a posição masculina e a outra, a feminina.

Figura 2: reprodução de matéria do jornal Folha de São Paulo que noticia a realização do casamento entre duas
mulheres em Santana do Livramento/RS.

O título da matéria, “Casamento gay com bombacha”, também reitera uma represen
tação heternormativa de união entre duas pessoas. A bombacha é a vestimenta masculina
característica da cultura gaúcha, tipicamente usada pelos “peões”. Quando o jornal Folha de
São Paulo escolhe mencionar a bombacha no lugar do “vestido de prenda” para caracterizar
a união entre as duas mulheres, está evocando a marca masculina desta cultura para adjetivar
a cerimônia. Na imagem utilizada para ilustrar a reportagem, não é possível verificar visual
mente se a noiva que veste o terno também está vestindo uma bombacha; no entanto, graças
à manchete da reportagem, podemos inferir que ela está, sim, usando de forma simbólica a
indumentária do “peão” Essa circunscrição simbólica de uma das mulheres noivas na posição
masculina – seja pelo uso do terno em contraposição ao vestido de noiva, seja no emprego
da expressão “casamento gay com bombacha” – reitera o binômio masculinofeminino he
terossexual produzido pela atuação da heteronormatividade.
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Notas finais
Portanto, este emblemático escândalo gaúcho desafia a heteronormatividade da cultura

gaúcha ao mesmo tempo em que a reforça. O episódio do incêndio ao CTG de Santana do
Livramento mostra que, apesar dos esforços para a desconstrução da racionalidade hetero
normativa, esta é retomada e novamente se reconstitui nos próprios atos que a desafiam.
Isso porque, segundo Judith Butler (2012), lançamonos contra uma norma que nos dá inte
ligibilidade (a norma binária heterossexual), investimos contra uma ordenação de gênero e
de sexualidade que nos constitui. Somos produto e produtores/as da heteronormatividade,
o que explica em parte o episódio do incêndio do Centro de Tradições Gaúchas Sentinelas
do Planalto. Dessa forma, uma cultura regional conservadora, orientada pela e preservadora
da heterossexualidade, pode ser solo fértil para sentimentos e atos discriminatórios como a
homofobia. 
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