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RESUMO
Este trabalho busca identificar e compreender como a identidade feminina gaúcha é representada no
documentário “Prendas 40 Anos – Ciranda Cultural de Prendas”, lançado em 2010 pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho (MTG), durante o quadragésimo Concurso de Prendas do Rio Grande do Sul.
Para tanto, operamos uma análise culturalmidiática calcada nos Estudos Culturais e inspiramonos nos
protocolos do circuito da cultura propostos por Johnson (2010) e Du Gay et al. (1999), para construirmos
uma metodologia específica para este estudo. Concluímos que a representação das prendas nessa pro
dução audiovisual aponta para o papel tradicional da mulher, esposa e mãe de família.
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Cultura gaúcha e identidade feminina: considerações preliminares 
Como elemento constitutivo do mundo real, é através da cultura e por meio dela que os

seres humanos, reunidos em sociedade, viabilizam suas interações e garantem a sua sobrevi
vência. Ao mesmo tempo, como produto e legado humano, ela é também capaz de viabilizar
operações humanas na realidade de acordo com suas necessidades e especificidades, trans
formando o mundo a sua volta. No entanto, os modos de inserção e de integração dos membros
de uma determinada cultura – em especial daquelas mais complexas – nunca se dão de modo
exatamente análogo entre si. Isso acontece porque cada indivíduo participa diferentemente
da sua cultura, exercendo papéis e funções especializadas e/ou específicas. (LARAIA, 2008)

No entanto, há um limiar mínimo de conhecimento necessário, que permite a sobrevi
vência do sistema cultural e a convivência entre seus membros. Entendemos que é através
da tradição que se dá a transmissão e a perpetuação dos elementos fundamentais consti
tuintes dessa cultura. Assim, a tradição também é fundamental, no âmbito da cultura, na lo
calização dos indivíduos, quer seja no interior do seu próprio grupo, em relação a outros
sujeitos, quer seja em relação a outras coletividades. Isso porque, ao assegurar a perpetuação
de determinados aspectos culturais – em detrimento de outros – ela também reforça e es
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tabelece relações de poder, determinantes para a construção e para a apreensão da realidade
pelos sujeitos, bem como para a construção da ideia que eles fazem de si e dos outros.

Classificada como uma cultura regional dentro da cultura nacional brasileira, a cultura
gaúcha referese a um conjunto de valores materiais e imateriais cuja ocorrência é inicial
mente verificada no território do Rio Grande do Sul, Estado localizado no extremo Sul do
Brasil. Dinamizada a partir do processo de colonização europeia no século XVII, ela reúne
elementos culturais originados de influência brasileira ou nacional, dos países da bacia do
rio da Prata, como Uruguai e Argentina, com quem o território sulriograndense faz fronteira,
além de aspectos genuinamente americanos ou indígenas, africanos, disseminados através
dos povos escravizados, e europeus, herdados pela colonização ibérica e pelas levas de imi
grantes italianos e alemães que chegaram ao Estado no século XIX.

A partir da premissa de que há um processo de constante renovação dos sistemas cul
turais, que se dá não sem tensionamentos entre que é herdado do passado e as práticas cul
turais contemporâneas, efetivandose via processo de aculturação ou através de atualização
interna das tradições, atualmente, de acordo com Lisboa Filho (2009, p.175):

No Rio Grande do Sul, temos um regionalismo constantemente evocado e atualizado de di
versas formas, inclusive em produtos midiáticos específicos de várias ordens, tanto na tele
visão quanto no rádio e na internet. [...] Nesse processo, a constituição da identidade gaúcha
é projetada do passado e cria práticas no presente, que se associam a outras práticas con
temporâneas e até globalizadas.

Um conceito importante que opera a localização ou classificação dos indivíduos dentro
do sistema cultural a que pertencem e, ainda, em relação aos outros indivíduos pertencentes
a outros sistemas culturais, é o conceito de iden"dade. Assim, 

[...] a identidade em um sentido pessoal é algo que o indivíduo apresenta aos outros e que
os outros apresentam a ele. A identidade supõe a existência do grupo humano. Responde
não tanto à pergunta ‘quem sou eu?’ ou ‘o que eu quero ser?’ como à pergunta ‘quem sou
eu aos olhos dos outros?’ ou ‘o que eu gostaria de ser considerando o juízo que os outros
significativos têm de mim? (LARRAIN, 2003, p.34)

E as identidades, no plural, como sugere Hall (1996, p. 69), embora sejam construídas
em relação com o passado, que é evocado por meio de memória, fantasia, narrativa e mito,
não se constituem por mera recuperação do passado, “são apenas os nomes que aplicamos
às diferentes maneiras que nos posicionam, e pelas quais nos posicionamos, nas narrativas
do passado”. Então, conclui o autor: “As identidades culturais são os pontos de identificação,
os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e
da história. Não uma essência, mas um posicionamento” (HALL, 1996, p. 70).

Já Woodward (2000) indica que os processos envolvidos na produção de significados
são engendrados por meio de “sistemas de representação” conectados com os diversos po
sicionamentos assumidos pelos sujeitos, no interior de “sistemas simbólicos” responsáveis
por “estruturas classificatórias que dão certo sentido e certa ordem à vida social e às distin
ções fundamentais — entre nós e eles, entre o fora e o dentro, entre o sagrado e o profano,
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entre o masculino e o feminino — que estão no centro dos sistemas de significação da cul
tura” (WOODWARD, 2000, p. 6768). 

Para Du Gay et al. (1997) é através da cultura que as coisas “fazem sentido”, e o “trabalho
de construção de significados” se dá pela forma como as representamos. Assim, é por meio
da linguagem e dos sistemas simbólicos de representação que as identidades adquirem sen
tido, e “por linguagem não se entenda apenas as palavras escritas ou faladas. Queremos
dizer qualquer sistema de representação — fotografia, pintura, fala, escrita, imagens feitas
através da tecnologia, desenho [...]” (DU GAY ET AL., 1997, p. 13 [tradução nossa]).

A representação, portanto, atua simbolicamente para classificar o mundo e localizar
nossas relações em seu interior. De tal modo, a construção da identidade é tanto simbólica
quanto social – e, em certa medida, material –, sendo determinantes para tanto, por exem
plo, os objetos de uso pessoal nessa relação de afirmação identitária perante o outro. Nessa
relação, da qual emergem as distinções constitutivas das identidades, o fator “nacional” ou
“regional”, por vezes é mais forte do outros fatores, tais como gênero, por exemplo.

No Rio Grande do Sul, existem muitas subculturas provenientes das correntes migrató
rias que chegaram, ao longo de séculos de colonização, ao território do que hoje delimita
geograficamente o estado – açorianos, portugueses, espanhóis, negros, alemães, italianos,
judeus, poloneses, japoneses e outras. No entanto, a subcultura eleita em detrimento de
todas as demais é a gaúcha, que contém a simbologia usada para firmar a identidade dessa
região, sobretudo em oposição e confronto com as outras regiões do Brasil. Segundo Oliven
(apud JACKS, 1999, p. 72),

[...] a representação da figura do gaúcho, com suas expressões campeiras, envolvendo o ca
valo, a bombacha, o chimarrão e a construção de um tipo social livre e bravo serviu também
de modelo para grupos étnicos diferentes, o que estaria a indicar que esta representação
une os habitantes do Estado em contraposição ao resto do País.

Uma instituição diretamente ligada à legitimação dessa imagem e sua identificação com
o tipo gaúcho idealizado é o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que começou a ser
estruturado na capital do Estado, Porto Alegre, em abril de 1948. O conceito hegemonica
mente difundido do que vem a ser “cultura gaúcha” está fortemente ligado ao conceito de
“identidade gaúcha”, e a influência institucional do MTG opera na sua legitimação ao dar um
significado bem restrito do que é “ser gaúcho”. Hoje, sociedade civil, Estado, MTG e mídia
entrelaçamse como instâncias em que a cultura gaúcha é dinamizada e retroalimentada.
Nesse contexto, ela extrapola o cotidiano familiar ou coletivo estendido à comunidade ime
diata. Deste modo, aquilo que podemos entender por cultura gaúcha não está restrito às
práticas e valores de cada instituição isoladamente. Pelo contrário, a cultura gaúcha é, de
fato, constante e simultaneamente influenciada por cada uma dessas instâncias, e a identi
dade gaúcha é resultado dos tensionamentos entre elas.

É pertinente lembrar que as identidades, sobretudo na contemporaneidade, jamais en
cerram um conceito estanque acerca dos sujeitos. Isto porque, por um lado, essa identidade
se constrói e se reconstrói continuamente, num processo dialógico e dinâmico de contra
ponto com os seus diferentes. Por outro lado, os sujeitos contemporâneos não podem ser
rotulados como portadores de apenas uma identidade cultural. O problema da identidade é
muito mais complexo, pois nas sociedades contemporâneas os sujeitos assumem identidades
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múltiplas, por vezes até mesmo conflitantes entre elas, mas ainda assim coexistentes e as
sumidas diacronicamente pelos indivíduos (HALL, 1999).

Admitese daí que os modos de ser gaúcho produzidos e reproduzidos por cada uma
das instâncias que dinamizam a cultura gaúcha – Estado, sociedade civil, mídia e MTG – não
necessariamente se afirmam entre si, podendo até mesmo conflitar uns com os outros. Po
demos inferir, assim, que como acontece com o discurso midiático, que se limita a referirse
a apenas uma parte da memória e da tradição gaúcha para representar a identidade gaúcha,
também essas outras instâncias construirão representações necessariamente parciais, de
terminadas por escolhas ideológicas, como ocorre no caso do MTG.

No que tange à identidade gaúcha, a representação inicial e imediata se dá com o gênero
masculino. Segundo Maciel (apud LISBOA FILHO, 2009), o vocábulo gaúcho originalmente
referiase a um homem de origem mestiça lusitana e indígena. Esse tipo humano, sem posses
materiais e sem família constituída, hábil no trabalho campeiro – sobretudo na doma do ca
valo – vagava solitário pelo território do Continente de São Pedro – atual Rio Grande do Sul
– em busca de trabalho temporário nas estâncias. Serviu de peão e miliciano, nas constantes
lutas por território e defesa de fronteiras contra os castelhanos, e por muitas vezes envol
veuse com trabalhos ilícitos, como o contrabando de gado e couro, tanto que a designação
gaúcho esteve, por séculos, identificada com um grupo socialmente marginalizado. Kahmann
(2006, on line), por outro lado, afirma que a “desmarginalização” do gaúcho começa a se dar
a partir do florescimento da literatura regional através do Partenon Literário (18691885),
com a divulgação da imagem do “Centauro dos Pampas” e do “Monarca das Coxilhas”. Cons
truiuse, assim, a representação mítica do homem gaúcho.

Ao abrir espaço para a participação feminina dentro dos CTG’s, o Movimento Tradicio
nalista delimitou às mulheres seus modos de inserção cultural – principalmente através do
concurso estadual de Prendas, nomeado Ciranda Cultural de Prendas. Para tanto, recorreu à
memória do patriarcado e da fundação do modelo positivista de sociedade. Assim, o tradi
cionalismo cria uma representante da identidade gaúcha para o gênero feminino, em con
formidade com suas propostas de exaltação da memória e do mito do gaúcho. 

A estrutura social do CTG inventou a prenda e a ela atribuiu um papel social, criando um
conjunto de expectativas em relação ao comportamento das mulheres que representariam
as “tradições gaúchas”. O Tradicionalismo abriu espaço para a entrada das mulheres no CTG,
entregandolhes a responsabilidade de representarem a figura da prenda. As condutas es
peradas das prendas são fruto de um processo de sujeição dessas mulheres à estrutura
social do Movimento Tradicionalista Gaúcho. O conjunto de normas instituídas pelo MTG
baseiase na diferença de papéis sexuais atribuídos aos gêneros masculino e feminino, e
estas normas são internalizadas pelas prendas que agem em resposta a uma estrutura que
delimita o seu espaço. (DUTRA, 2002, p.5152)

A representação da Prenda, criada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, portanto,
é fruto de uma negociação entre aspectos da identidade gaúcha calcada na figura masculina,
e aspectos da identidade feminina, segundo aquilo que se espera da mulher, isto é, essa
prenda há de ser herdeira dos valores e das características “naturalmente femininas” de que
suas supostamente valorosas ancestrais eram portadoras. Os significados presentes na re
presentação da prenda, então dão a ideia de uma “mulher gaúcha” que se mantém, nessa
lógica, constante ao longo do tempo e que são transpostos para o sistema cultural que es
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trutura o tradicionalismo. Desse modo, este estudo analisa os cruzamentos da identidade
gaúcha e da identidade feminina na representação midiática da prenda, identificando os sen
tidos nela evocados e por ela produzidos – considerando o contexto de produção, circulação
e recepção do documentário “Ciranda Cultural de Prendas – 40 anos”.

Percurso metodológico 
Sob o ponto de vista dos Estudos Culturais, as propostas teóricometodológicas calcadas

em circuitos da cultura para a comunicação fomentam um plano da pesquisa que integra di
ferentes elementos – produtores, textos e receptores – e momentos – produção, circulação
e recepção/consumo – que configuram a totalidade do processo comunicativo. Johnson
(2010) e Paul Du Gay (1997) propõem protocolos próprios, buscando analisar as especifici
dades de cada momento e de cada elemento, isto é, os eixos envolvidos no circuito como
um todo, sem predeterminar como essas relações são constituídas.

O circuito da cultura de Richard Johnson (2010), originariamente proposto em 19865,
cujo diagrama está na Figura 1 abaixo, sinaliza que na produção reside a preocupação com
a organização das formas culturais, enquanto que no texto situase uma forma de tratar as
formas simbólicas. Na leitura, a atenção é às práticas sociais de recepção, entendidas como
um espaço de produção de sentido. Johnson (2010) aponta, ainda, a existência das culturas
vividas, eixo em que estão em circulação elementos culturais ativos que pautam tanto o es
paço da produção como o das leituras (ESCOSTEGUY, 2007). A proposta do circuito da cultura
de Paul du Gay et al.  (1997) desenvolvese a partir do estudo do Walkman como artefato
cultural, articulando os eixos da representação, que se refere a sistemas simbólicos construí
dos no interior da linguagem, como os textos e imagens envolvidos na produção de um ar
tefato ou produto cultural, isto é, na sua transformação socialmente organizada, que se dá
sob determinados meios de produção. E esses sistemas, no interior das representações,
geram identidades que lhes são associadas e têm um efeito de regulação na vida social, pro
movendo consumo. A imagem gráfica deste circuito corresponde à Figura 2:

Figura 1 – Circuito da Cultura Figura 2 – Circuito da Cultura
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Johnson Fonte: Adaptado pelos autores a partir de 

(2010, p. 35) du Gay (1997, p. 3)

5 Richard Johnson. “What is cultural studies, anyway?” Social Text, 16, 198687, p. 3880.
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No presente exercício de pesquisa, contudo, entendemos ser possível – e até mesmo
enriquecedor –, para fins de análise, apropriarmonos de elementos presentes em um ou
em outro dos protocolos acima apresentados. Procedemos, assim, a composição de um cir
cuito “híbrido” cujos elementos abarcados possibilitem olhares sobre as diferentes facetas
do contexto de produção às representações da mulher gaúcha no documentário Ciranda de
Prendas – 40 Anos. Assim, apresentamos nosso circuito para fins de análise da representação
da prenda no referido documentário na Figura 3.

Figura 3: Circuito da cultura para análise da Representação da identidade feminina gaúcha no documentário
Ciranda Cultural de Prendas –40 Anos

Fonte: desenvolvido pelos pesquisadores

Ratificamos essa escolha metodológica uma vez que os elementos de identidade – re
gional e de gênero, no caso – e representação são centrais para a análise do objeto empírico
selecionado. Mais especificamente, pretendemos que o foco desta análise recaia sobre a re
presentação da Prenda, no entanto, marcamos como eixo do circuito da cultura o elemento
identidade, observando os tensionamentos provocados pela negociação entre a identidade
de gênero (mulher) e a identidade regional (gaúcho).

Por ambiência de produção, entendemos uma grande instância, composta por dois mo
mentos: regulação e produção. Um olhar mais apurado sobre o momento de regulação do
concurso promovido pelo MTG que elege as Prendas – a Ciranda Cultural de Prendas – tam
bém parece pertinente para o aprofundamento da investigação; portanto, esse é um ele
mento a ser considerado nesta análise, já que os sentidos e significados sobre ser Prenda
são construídos, também, a partir da regulamentação proposta pelo certame e, mais ampla
mente, pela regulamentação hegemônica e institucional da cultura gaúcha operada pelo Mo
vimento Tradicionalista Gaúcho.

Nesse turno, ao tratarse de um produto midiático encomendado pelo próprio MTG
para comemorar a quadragésima edição do Concurso Estadual de Prendas, e dirigido priori
tariamente para as jovens participantes da Ciranda, buscamos analisar o contexto da produ
ção do documentário em questão, regulado não apenas por normas técnicas da produção
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audiovisual, mas principalmente pelas escolhas ideológicas que dão o contorno ao produto.
Para contribuir com a análise, foram realizadas entrevistas com a equipe de produção do do
cumentário, via email. Também foram realizadas entrevistas com a diretoria do Movimento
Tradicionalista Gaúcho, pessoalmente, com perguntas abertas.

Já o texto do documentário em si – o produto audiovisual – foi tomado em consideração
e submetido a uma análise textual. O instrumento metodológico proposto para esta pesquisa,
para dar conta do texto em si, ou seja, do documentário selecionado, é a análise textual, por
entendermos sua aplicabilidade inclusive sobre produtos audiovisuais. Segundo Casetti e
Chio (1999), imagens e sons que compõem tais produtos também podem, para efeitos de
análise, ser considerados como textos – quer dizer, realizações linguísticas e comunicacionais
que trabalham a partir de um material simbólico com regras de composição específicas para
produzir determinados efeitos de sentido. Desse exercício resultou a criação do esquema de
leitura baseado nas categorias de análise textual propostas para o documentário “Ciranda
Cultural de Prendas – 40 anos”: narrador e narratário, sujeitos, cenário e figurino, através
das quais buscamos possíveis respostas ao questionamento: “Como é representada a iden
tidade feminina gaúcha no referido documentário?”.

Representações da identidade feminina gaúcha: resultados de pesquisa 
Primeiramente, podemos inferir que as representações da identidade feminina gaúcha

através da Prenda apresentadas no documentário são reguladas ideologicamente pelo Mo
vimento Tradicionalista Gaúcho desde a ambiência de produção. Mas, essa regulação pode
começar antes ainda, uma vez que a Ciranda Cultural de Prendas é o concurso que “cria” a
representação “ideal” da mulher gaúcha, a Prenda, e tal escolha é completamente regulada
pelo MTG, sobretudo através do regulamento do concurso de Prendas do Rio Grande do Sul.
Assim, a diretoria do MTG, enquanto idealizadora do documentário, exerceu seu poder re
gulador na ambiência de produção para selecionar as representações da Prenda apresenta
das no produto, garantindo que os depoimentos de cada participante convidado estivessem
alinhados com a sua política e com seus interesses culturais.

No entanto, ao adotarmos o protocolo analítico do circuito da cultura, admitimos que
uma instância exerce influência na outra e, portanto, os apontamentos sobre a representação
da Prenda ao longo da análise textual estão diretamente relacionados com a ambiência de
produção e regulação. Ao analisarmos o documentário, conseguimos mapear as represen
tações da identidade feminina gaúcha indicadas para a Prenda no produto e constatamos
que a maioria delas situa a mulher como um sujeito secundário, em meio a uma cultura gaú
cha calcada no masculino. Identificadas com o modelo patriarcal de família e com o modelo
positivista de sociedade, essas representações relegam a Prenda a uma posição coadjuvante
no sistema cultural – ainda que de maneira velada. Até mesmo a representação da Prenda
identificada com a participação na Ciranda Cultural, da qual ela é a protagonista, lhe confere
um protagonismo que julgamos ser, no mínimo, discutível, já que o concurso exerce uma
função importante na afirmação do próprio MTG, cujos fundamentos são exatamente o pa
triarcado e o positivismo, base da legitimação tradicionalista para delinear os limites da par
ticipação feminina.
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Poderíamos rasamente resumir ou unificar a representação da identidade feminina gaú
cha indicada para a Prenda no documentário “Ciranda Cultural de Prendas – 40 Anos” como
a mulher esposa e mãe de família no modelo tradicional, e cujo papel social, especificamente
no tradicionalismo, é determinado conforme as atividades então julgadas mais adequadas
ao gênero feminino. Essa representação também aponta uma herdeira “natural” e continua
dora dos valores de uma suposta ancestral heroica e mítica, da qual a Prenda do Rio Grande
do Sul, participante ou eleita pela Ciranda Cultural de Prendas, será representante legítima
e legitimada, no caso, pelo próprio MTG, instância que criou essa representação. E, por fim,
essa representação da Prenda será identificada, principalmente através dos depoimentos
das exparticipantes e vencedoras do concurso, com a posterior conquista do mercado de
trabalho e o empoderamento feminino contemporâneo daí decorrente.

O documentário silencia, no entanto, outras representações que, podemos concluir,
não interessam ao contexto tradicionalista nem contemplam os propósitos estabelecidos
para o produto em questão. Quando se optou por apresentar a representação da mulher
gaúcha no papel de esposa e mãe da família tradicional, composta por pai, mãe e filhos, tal
escolha reverberou a valorização do casamento heterossexual em detrimento de outros tipos
de relacionamento amoroso, inclusive o casamento homossexual – assunto que exalta âni
mos dentro dos CTG’s. Como o objetivo do produto era fazer um registro histórico por ocasião
dos quarenta anos do Concurso de Prendas do Rio Grande do Sul, é esperado que a repre
sentação predominante no documentário fosse a da Prenda identificada com a Ciranda. 

Considerações
Ao contar a “evolução” da participação da mulher no tradicionalismo, o documentário

exalta a ocupação feminina de diversos cargos importantes nas instâncias de decisão no tra
dicionalismo. Contudo, essa “crescente” participação feminina no tradicionalismo – verificada
tanto em números quanto na conquista de outros espaços como as áreas administrativa e
campeira, por exemplo – é muito pouco explorada no documentário. Podemos concluir daí
que, em certa medida, o contexto imediato da Ciranda, embora fundamental ao MTG, não
é um espaço de diálogo, construção, troca entre as Prendas e outras mulheres que participam
de outras instâncias ou áreas do tradicionalismo. De modo análogo, também chegamos à
conclusão que o documentário não promove a articulação entre as mulheres tradicionalistas
em geral, pois ele é redutivo à categoria das Prendas participantes ou vencedoras da Ciranda.
Para além do que o texto diz, há sempre que se atentar sobre aquilo que o texto deixou de
dizer. Quando nos detivemos na análise dos processos de produção, obtivemos uma infor
mação de grande relevância: o MTG censurou o convite a determinados tradicionalistas, exi
giu a edição da fala de uma Prenda e, por questões políticas, algumas pessoas se recusaram
a participar do projeto. Refletindo para além das representações da identidade feminina gaú
cha apresentadas no documentário, podemos conjecturar sobre as representações que ele
deixou de apresentar. Delineiase, por fim, uma série de novos questionamentos acerca das
inúmeras representações da mulher gaúcha que não foram contempladas no nosso objeto
empírico. Urge, pois, que surjam novos estudos de representação da identidade gaúcha pela
mídia, cujo foco recaia sobre a identidade da mulher gaúcha.

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS
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