
 
 

Universidade Federal do Pampa - Campus Jaguarão 

Bacharelado em Produção e Política Cultural 

 

DANIEL FARIA DE ANDRADE 

 

 

 

 

CTG RINCÃO DA FRONTEIRA: ESTRUTURAÇÃO, INFLUÊNCIA, AGENTES 

E TRADIÇÃO NA FUNDAÇÃO DO PRIMEIRO CENTRO DE TRADIÇÕES 

GAÚCHAS DE JAGUARÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguarão, 2015  



 
 

DANIEL FARIA DE ANDRADE 

 

 

 

CTG RINCÃO DA FRONTEIRA: ESTRUTURAÇÃO, INFLUÊNCIA, AGENTES 

E TRADIÇÃO NA FUNDAÇÃO DO PRIMEIRO CENTRO DE TRADIÇÕES 

GAÚCHAS DE JAGUARÃO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Produção e 

Política Cultural da Universidade Federal do 

Pampa, Campus Jaguarão, como requisito 

parcial para obtenção do Título de Bacharel 

em Produção e Política Cultural 

Orientador: Prof. Alexandre Caldeirão 

Carvalho, M.Sc. 

 

 

Jaguarão, 2015 



 
 

DANIEL FARIA DE ANDRADE 

 

 

 

CTG RINÇÃO DA FRONTEIRA: ESTRUTURAÇÃO, INFLUÊNCIA, AGENTES 
E TRADIÇÃO NA FUNDAÇÃO DO PRIMEIRO CENTRO DE TRADIÇÕES 
GAÚCHAS DE JAGUARÃO 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Produção e 
Política Cultural da Universidade Federal do 
Pampa, Campus Jaguarão, como requisito 
parcial para obtenção do Título de Bacharel 
em Produção e Política Cultural 
Orientador: Alexandre Caldeirão Carvalho 
 

 

Banca examinadora: 

 

______________________________________________________ 
Prof. Me. Alexandre Caldeirão Carvalho 

Orientador 
UNIPAMPA 

 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Caiuá Al Alam 

UNIPAMPA 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Jeferson Francisco Sellbach 

UNIPAMPA 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória. 

Dedico este trabalho a persistência, a 

minha e de todos os que me 

acompanham na minha trajetória. 

  



 
 

 

AGRADECIMENTO 

Nesta oportunidade, agradeço minha família, meu pai Dimas, minha mãe 

Marilene e minha irmã Diana, que são à base de tudo pra tudo. Em segundo 

lugar reverencio e agradeço imensamente ao orientador e amigo Prof. Me. 

Alexandre Caldeirão Carvalho que não mediu esforços para auxiliar este 

trabalho durante todo o seu processo, ao Prof. Caiuá Al Alam no grande auxílio 

na pesquisa dos referenciais teóricos e ao Prof. Dr. Jeferson Francisco 

Sellbach nas contribuições durante as aulas da disciplina de TCC. Por fim 

esperando não esquecer de ninguém, agradeço ao companheirismo de Louise 

Pereira Franco, os olhares auxiliadores de Roseli Calvetti e dos amigos Gabriel 

Webber ,Juliana Porto Machado e Katherine Elizabeth Machado Martinez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Empunhando a lança da tradição em defesa da Pátria e do Rincão” 

Lema do CTG Rincão da Fronteira  



 
 

RESUMO 

O presente trabalho visa Identificar as primeiras figuras que se 

caracterizaram como regionalistas gaúchos na cidade de Jaguarão-RS, 

percebendo a reafirmação cultural, visão e formação de grupo, 

reconhecendo as principais influências e a participação do país vizinho 

nesse processo cultural, que envolve a fundação do primeiro Centro de 

Tradições Gaúchas de Jaguarão. Efetuando um levantamento histórico 

em acervos e obtendo depoimentos que revelem ações culturais, busca-

se na oportunidade analisar os diversos eixos para composição deste 

trabalho, que de certo modo servirá como fonte de informação histórica 

do tradicionalismo jaguarense. Verificam-se então as interferências de 

fomentadores culturais no assentamento e promoção da entidade 

enquanto estas impactam a cultura local. Utilizando um caso de estudo 

exploratório efetuou-se uma pesquisa bibliográfica e também uma 

consulta nos acervos da entidade e Jornal da cidade de Jaguarão. Ainda 

destaca-se duas entrevistas semiestruturadas que responde o papel dos 

agentes e produtores culturais os quais somados aos demais dados, irão 

permitir uma análise no processo de fundação e estruturação do CTG 

Rincão da Fronteira e sua influência no regionalismo local. 

Palavras-Chave: CTG, tradicionalismo, influência, Produtor cultural. 

  



 
 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo identificar las primeras figuras que se 

caracterizaron como gauchos regionalistas en la ciudad de Yaguarón-RS, 

percibiendo la reafirmación cultural, la visión y la formación del grupo, 

reconociendo las principales influencias y la participación del país vecino en 

ese proceso cultural, que implica la fundación del primer Centro de Tradiciones 

Gauchas de Yaguarón. Efectuando un levantamiento histórico en acervos y 

obteniendo testimonios que revelan acciones culturales, se busca en la 

oportunidad analizar los distintos ejes para la composición de este trabajo, que 

de cierto modo servirá como fuente de información histórica del tradicionalismo 

jaguarense. Se puede verificar la interferencia de promotores culturales en el 

asentamiento y la promoción de la entidad y en el impacto de la cultura local. 

Utilizando un estudio exploratorio se realizó una búsqueda bibliográfica y 

también una consulta en los acervos de la entidad y periódicos de la ciudad de 

Yaguarón, todavía se destacan dos entrevistas semiestructuradas que 

responde a la función de los agentes y productores culturales, que adicionando 

a los demás datos, van a permitir un análisis en el proceso de fundación y 

estructuración del CTG “Rincão da frontera” y su influencia en el regionalismo 

local. 

Palabras-llave: CTG, tradicionalismo, influencia, Productor Cultural. 
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Introdução 

O culto às tradições gaúchas é algo enraizado na cultura jaguarense. Ao 

percorrer a cidade de Jaguarão-RS é fácil notar a forte presença das 

representações gauchescas em diversos níveis, representações estas que 

acompanharam o contexto histórico da cidade.  

Tais elementos podem ser notados nos setores da economia, através da 

agropecuária e do comércio, bem como na arte, além do próprio linguajar e nos 

ofícios dos trabalhadores que fazem parte desta paisagem. Além disso, é 

possível observar tais fatores também nas ruas, através da arquitetura, o que 

demonstra uma ligação com o campo e com as figuras que lá se manifestaram 

no processo constitutivo da cultura local. 

Assim, no cenário urbano, observa-se o desenvolvimento de um 

processo cultural de abastecimento material e imaterial inserido na composição 

estrutural da cidade, como ideologias, profissões, expressões artísticas, 

surgimento de eventos e datas comemorativas, que são questões a serem 

observadas na afirmação da cultura local. 

A palavra tradição, segundo o dicionário Michaelis (2011), pode ser 

definida como o ato de entregar, transmissão de ritos e costumes, um conjunto 

de ideias e valores morais transmitidos em geração e geração. Tal definição 

pode ser questionada quando se fala do tradicionalismo gaúcho, pois a 

construção ou constituição do tradicionalismo passa, segundo registros, por 

acontecimentos históricos e o surgimento de instituições que influenciaram na 

construção da imagem do gaúcho. 

Uma dessas instituições é o CTG Rincão da Fronteira, na cidade de 

Jaguarão. Fundado em 1954 é um marco do tradicionalismo gaúcho e uma 

expressão da cultura do povo jaguarense. 

O presente trabalho busca contribuir para a compreensão de algumas 

questões a respeito do regionalismo gaúcho, mais especificamente na cidade 

de Jaguarão-RS a meados do século XX.  

Nesse contexto, inserem-se cidadãos fronteiriços que, no início da 

década de 50, com anseios de cultuar uma tradição, formam uma entidade de 
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modelo estruturalmente espelhado em um novo movimento vindo da capital 

gaúcha, mas simultaneamente iam afirmando o apreço pelas representações 

que se identificavam com ofícios ligados ao campo.  

Somado a isso temos um contexto histórico de contato natural com o 

país vizinho, graus de parentesco e linguajar mesclado são apenas alguns 

exemplos que identificam o gaúcho ou “gaúcho” fronteiriço. 

Esse é o caldo de cultivo para o surgimento em 1954 da entidade de 

gênero gaúcho que inevitavelmente influiu na composição do regionalismo 

local. 

Inserida nesse contexto, a presente proposta questiona qual o papel dos 

agentes e produtores culturais no processo histórico-cultural que resultou na 

fundação e estruturação no primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) da 

cidade de Jaguarão-RS, chamado Rincão da Fronteira e sua influência no 

regionalismo jaguarense. 

Como objetivo geral o presente trabalho a propõe analisar o processo de 

fundação e estruturação do CTG Rincão da Fronteira, ressaltando o papel dos 

agentes e produtores culturais na trajetória histórico-cultural e seu impacto no 

regionalismo jaguarense. 

Para tanto, inicialmente será verificado em um exercício de recuo, 

alguns acontecimentos históricos que contribuíram na formação do perfil do 

gaúcho e que antecederam e acompanharam a história da construção do 

Movimento Tradicionalista Gaúcho, impulsionador da expansão dos Centros de 

Tradições Gaúchas pelo Rio Grande e pelo mundo. Como objetivos específicos 

desta primeira parte do trabalho elencam-se: 

 Identificar as primeiras figuras que se caracterizaram como regionalistas 

gaúchos em Jaguarão, percebendo a reafirmação cultural, visão e 

formação de grupo. 

 Reconhecer as principais influências dessas figuras e a participação do 

país vizinho nesse processo cultural. 

 Efetuar um levantamento histórico nos acervos do CTG Rincão da 

Fronteira e Jornal A folha, bem como obter depoimentos de antigos 

integrantes da entidade. 
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 Buscar nas fontes documentais disponíveis as ações da formação 

histórico-cultural da entidade, visando uma análise de diversos eixos 

para a composição deste trabalho. 

 Identificar a importância e influência de fomentadores culturais do CTG 

no assentamento e promoção da entidade, e o consequente impacto 

dessas ações na cultura local. 

 Propiciar que este trabalho sirva de fonte de informação da história do 

CTG Rincão da Fronteira e logo, do regionalismo jaguarense. 

Para tanto a presente proposta utilizará como método o estudo de caso 

exploratório, segundo Gil (2002, p. 41) um estudo exploratório “tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo 

mais explícito ou constituir hipóteses”. 

Portanto, iniciar-se-á por uma pesquisa bibliográfica, buscando realizar 

um apanhado histórico que antecedeu e acompanhou a história da construção 

do Movimento Tradicionalista Gaúcho, tal estudo é essencial para que seja 

possível atingir o objetivo proposto de compreender o papel dos agentes e 

produtores culturais no processo histórico-cultural que resultou na fundação do 

CTG Rincão da Fronteira. 

Assim também foi efetuado um levantamento histórico nos acervos do 

CTG Rincão da Fronteira buscando elemento de sua fundação. Precisamente 

foram analisados os lançamentos no primeiro Livro ATA do CTG, delimitando 

um período de 20 anos de análise documental, período este que se julga ser o 

suficiente para comprovação da estruturação da entidade. Esta pesquisa   tem 

por objeto verificar a existência de registros históricos a respeito da trajetória do 

tradicionalismo na cidade de Jaguarão. 

 

Partindo desses dados secundários foi possível identificar a primeira 

formação de grupo que se caracterizou como regionalista gaúcho em 

Jaguarão, percebendo a reafirmação cultural, visão e unificação dos interesses 

tradicionalistas, bem como reconhecer os principais influenciadores desse 
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processo e a participação e possível influência do país vizinho por conta de 

trocas culturais em região de fronteira. 

É oportuno analisar as ações do CTG Rincão da Fronteira associados às 

informações dos referenciais teóricos deste trabalho, a partir do conteúdo 

retirado das fontes de documentação, como os lançamentos das ATAS e notas 

no Jornal A folha de Jaguarão, que nos mostrará a postura e métodos de 

promoção da entidade e logo um panorama conceitual da entidade. 

Como processo final de pesquisa, já com um apanhado de informações 

documentais, visa-se por meio de duas entrevistas semiestruturadas, apontar 

figuras que possam ser consideradas produtores culturais dentro do CTG 

Rincão da Fronteira e na mesma oportunidade preencher lacunas deixadas 

pelas fontes documentais na descrição da história cultural.  

Com o intuito de complementação do trabalho cabe ainda realizar visitas 

nas dependências do prédio e outros locais envolvidos nesta pesquisa a fim de 

registrar e ilustrar através de fotos alguns aspectos abordados neste trabalho. 

Em anexo constará um material digital e um consentimento das ações 

desenvolvidas na execução desta pesquisa. 

Finalmente, com todos os dados coletados, se buscará inferir a 

influência de tais personalidades aqui identificadas e denominadas produtores 

culturais na afirmação do CTG e logo no regionalismo gaúcho local, contudo 

ainda pretende-se atender possíveis curiosidades e dúvidas que envolvem o 

Rincão da Fronteira. 
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1. Construção do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) 

1.1. Visão Histórica 

Na visão de Lopes (2012) somente podemos identificar os contornos de 

uma cultura, após seu desenvolvimento e perpetuação na relação 

tempo/espaço. A busca de enraizamento para uma identificação cultural 

aparece em evidência nos textos de diversos autores que abordam o tema das 

tradições gaúchas, porém o assunto aparece em constante debate e divide 

opiniões, pois vários desses autores possuem formações grupais distintas, o 

que enriquece o debate.  

Realizando um recuo histórico, voltando à segunda metade do Século 

XIX e avançando até a década 1950, onde surge o primeiro Centro de 

Tradições Gaúchas na cidade de Jaguarão, é oportuno analisar os principais 

acontecimentos e o surgimento de instituições que tem relação com a temática 

em questão, que obviamente atingem a sociedade gaúcha e podem então ser 

apontados como influenciadores de formações grupais de caráter gaúcho. 

Como contribuição a essa linha do tempo estudada, observa-se o 

apanhado de informações de Oliven (1991) que aponta, no século XIX, 

acontecimentos socioeconômicos transformadores, principalmente na região da 

campanha. Em 1868, simultâneo à Guerra do Paraguai, surge em Porto Alegre 

o “Partenon Literário”, que abordava a temática gaúcha com base em modelos 

europeus. Paralelamente a esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, em 

1894 chega no centro de Montevidéu, uma cavalgada de aproximadamente 

250 homens vestidos à gaúcha e se manifestando culturalmente, anunciando a 

criação da “Sociedad Criolla”. 

Retornando a ideia para o Rio Grande do Sul, em 1898 é fundado, por 

João Cezimbra Jacques, o “Grêmio Gaúcho de Porto Alegre” que promovia 

diversos eventos, os quais cultuavam a tradição e incentivavam novas 

entidades do gênero. Logo após, é criada a “União Gaúcha de Pelotas” 

fundada pelo escritor João Simões Lopes Neto, seguida do “Centro Gaúcho de 

Bagé”, ambos em 1899, assim como outras entidades e formações grupais que 

atravessaram para o século XX. 
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Percebe-se até o momento, a interferência literária em todo esse 

processo e que se reforça nas primeiras décadas do século XX, em que 

letrados se empenhavam nos seus interesses colocando em prática antigos 

anseios por ações culturais, como a criação do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Sul (IHGRGS). 

Silveira (2008), lembra que depois de várias tentativas o IHGRGS teria 

iniciado suas atividades em 1920 inspirado no modelo nacional do IHGB 

(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), que tinha a função de firmar a 

identidade nacional a partir da afirmação do Estado. O IHGRGS teria função 

semelhante em âmbito regional. 

Destaca-se ainda nessa primeira metade do século XX, os esforços das 

movimentações culturais coordenadas por figuras representativas, através dos 

perfis de historiadores, escritores, críticos, militares tradicionalistas, entre 

outros. Como comenta Nedel (2011), uma destas ações denomina-se 

“Movimento Folclórico Brasileiro”, fomentado pela Comissão Nacional do 

Folclore (CNFL), criada em 1947. Em abril de 1948, foi criada no Rio Grande 

do Sul a versão estadual (CEF), que era apontada como concorrente do 

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), criado também em 1947 na busca 

de afirmação dos traços da cultura gaúcha. 

Devido à grande proporção, significação e interferência na cultura local, 

cabe observar o início do Movimento Tradicionalista Gaúcho, que ganhou o 

Brasil e o mundo. A partir do texto de Oliven (1991) temos a informação de que 

em 1947 deu-se início então a partir de 8 estudantes do Colégio Júlio de 

Castilhos de Porto Alegre, no seu Grêmio Estudantil, registrando na sequencia 

ações como a primeira “Ronda Crioula” e outras atividades que levaram à 

criação em 1948, do primeiro Centro de Tradições Gaúchas, o 35 CTG, que 

teria o intuito de zelar pelas tradições do Rio Grande do Sul. Complementa 

ainda Luvizotto (2010) que o nome dado ao CTG foi em homenagem à 

Revolução Farroupilha de 1835 e visava cultuar as raízes históricas, costumes, 

vestimentas e comportamento do gaúcho.  
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Revela (Oliven,1991) que as figuras do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho tinham descendência de pequenos proprietários rurais ou de 

estancieiros em processo de descenso social e que suas presenças na capital 

estavam ligadas aos estudos. Em 24 de abril de 1948 um grupo de 24 jovens, 

estudantes do Colégio Estadual Júlio de Castilhos e ex-escoteiros, criaram o 35 

CTG. Ressalta ainda (Oliven,1991) que os membros eram todos homens e 

passaram a se reunir nas tardes de sábado num galpão improvisado na 

residência do pai de um deles, assim tomavam mate e imitavam os hábitos do 

interior, entre eles o da “charlas” que os peões costumam manter nos 

tradicionais galpões das estâncias.  

A estrutura interna do 35 CTG não reproduziu o tradicional 
vocabulário das associações (presidente, vice, secretário, tesoureiro, 
diretor etc.), mas adotou os nomes usados na administração dos 
estabelecimentos pastoris (patrão, capataz, sota-capataz, agregado, 
posteiro etc.). No lugar de conselhos deliberativo e consultivo, criou-
se o Conselho dos Vaqueanos; em vez de departamentos, 
invernadas. As atividades culturais, cívicas ou campeiras também 
receberam nomes ligados aos usos e costumes das estâncias 
gaúchas, como rondas, rodeios e tropeadas. (Oliven Apud. 
Mariante,1976, p. 11).  

 

1.2. Os Centros de Tradições Gaúchas 

Para dar uma definição geral ao tipo de entidade a ser estudada recorre-

se a Lamberty (1989) que define os CTGs como entidades associativas de 

finalidade sociocultural, que adotam nomenclatura simbólica, trazendo uma 

linguagem campeira distribuída em cargos estruturais, estruturas físicas de 

caráter rústico. Alguns possuem sede campeira e urbana onde realizam seus 

eventos, possuem setores de expressões artísticas e práticas campeiras 

voltadas para apresentações e competições. O conceito mais usual para um 

CTG é a que os denomina como “(...) sociedades sem fins lucrativos, que 

buscam divulgar as tradições e o folclore gaúcho” (CEEE, 1998). 

A fim de explanar as ideias, não se pode deixar de comentar o fenômeno 

de expansão dos Centros de Tradições Gaúchas pelo Brasil e também pelo 

mundo na atualidade, são números e lugares que realmente impressionam. 

Luvizotto (2010), comenta que este fato seguiu uma tendência natural e foi 
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resultado de uma emigração do povo gaúcho para outras fronteiras agrícolas, 

totalizando 19 estados e Distrito Federal que contam com CTGs. 

Tendo como referência a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha 

(CBTG), Luvizotto faz uma representação no mapa de CTGs espalhados pelo 

Brasil, na imagem ilustrada pode-se notar mais de 2.800 entidades. 

 

Figura 1 – Mapa de CTGs Pelo Brasil. Adaptação: LUVIZOTTO, Caroline 

Kraus, As tradições gaúchas e sua racionalização na modernidade tardia, 

UNESP, 2010. 

 Rio Grande do Sul 1.731 

 Santa Catarina 586 

 Paraná 336 

 Mato Grosso 43 

 Rondônia 33 

 São Paulo 28 

 Mato Grosso do Sul 19 

 Goiás 9 

 Rio de Janeiro 7 

 Bahia 5 

 Distrito Federal 4 

 Amazonas 3 
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 Pernambuco e Minas Gerais 2 

 Acre,Roraima,Tocantins,Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Espírito 
Santo. 

1 

Figura 2 - Tabela criada para melhor analisar números de CTGs em 

estados brasileiros. 

Gaúchos ou admiradores que moram fora do país tiveram a mesma 

tendência de criarem centros de tradições gaúchas, encontramos nas 

abordagens de Luvizotto (2010) uma lista  que registra a existência dos CCG 

Bento Gonçalves – Los Angeles( EUA), CTG Brasil Tche – Bernadesville 

(EUA), CTG Deserto da Saudade (Israel), CTG Índio José–Santa Rita – Alto 

Paraná, (Paraguai), CTG Nova Querência – Fort Lauderdale, (EUA), CTG 

Pedro Álvares Cabral – Lisboa,( Portugal), CTG Querência do Norte – Toronto, 

(Canadá), CTG Rancho Rio Grande – Perris, (EUA), CTG Saudade da Minha 

Terra – Newark, (EUA), CTG União de Ideais – Paris, (França), Núcleo 

Tradicionalista Gaúcho de Danbury – Brookfield, (EUA), Recuerdos del Pago – 

Madri, (Espanha). 

Considera-se que estes números provavelmente já estejam 

ultrapassados, mas através deles se tem uma grande noção da proporção que 

ganhou o tradicionalismo gaúcho. Vale observar que estes números são 

contabilizados através das ligações das entidades com o Movimento 

Tradicionalista Gaúcho (MTG) ou com a Confederação Brasileira de Tradição 

Gaúcha (CBTG), que podem ter acesso a comprovação da existência ou 

atividade Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha das mesmas. 

A partir dessas informações conclui-se que o número de entidades é 

bem superior a estes apresentados, levando em consideração o número de 

entidades que não são filiadas a nenhuma destas organizações citadas, como 

é o caso do CTG Rincão da Fronteira da cidade de Jaguarão. 
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2. Análise do Processo de Fundação e Estruturação do CTG Rincão 

da Fronteira 

Tendo como principal objeto de estudo o primeiro centro de tradições 

gaúchas da cidade de Jaguarão, cabe aqui analisar as primeiras 

movimentações culturais e ações providenciais que resultaram na fundação, 

estruturação e consolidação desta entidade que hoje conta com mais de 60 

anos. Atenta-se também para o modelo no qual a entidade foi espelhada e uma 

compreensão das pretensões culturais que pode ser percebidas através dos 

registros da organização, promoção, divulgação e contatos realizados pelo 

CTG. 

2.1. Processo de Fundação – Análise Histórica 

Registra-se neste trabalho tendo como base do primeiro Livro ATA do 

Centro de Tradições Gaúchas Rincão da Fronteira o “termo de abertura” deste 

livro, possuindo 100 folhas. Esta ATA passou a partir da data de 23 de abril de 

1954 a receber lançamentos dos chimarrões (encontros), Charlas (conversas) 

e Lidas (Atividades) do centro de tradições em questão, devidamente assinada 

pelo então primeiro Patrão (Presidente) Léo Santos Brum, a ATA passou assim 

a documentar as movimentações culturais que envolviam a entidade.  

Encontra-se na folha número 1 o registro que tem por título “ATA de 

Fundação”, nele relata-se que na data de 23 de abril de 1954, reuniram-se na 

“Sede da Sociedade Pastoril Agrícola e Industrial de Jaguarão” vários 

elementos interessados no Movimento Tradicionalista Gaúcho, que, conforme 

assim descrito, empolgava muitas partes do estado Rio Grande do Sul. Este 

primeiro encontro buscou informar aos presentes o que vinha a ser um Centro 

de Tradições Gaúchas, passando após a um debate de qual nome seria 

escolhido para entidade e logo a eleição de sua primeira diretoria.  

Destaca-se como resultado do encontro a escolha do nome da entidade 

de “CTG Rincão da Fronteira” sugerido pelo Dr. Hermes Pintos Affonso e a 

posse do Patrão (presidente) Léo Santos Brum, seguido por diversos nomes 

que ocuparam os demais cargos característicos do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho na estruturação de um Centro, sendo eles o de Capataz (Vice-

Presidente), Sóta Capataz (1º Secretário), Agregado da Capatasia (2° 
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Secretário) Peão das Pilchas (1° Tesoureiro), Agregado das Pilchas (2° 

Tesoureiro), Chirú das Charlas (Orador) e Vaqueanos (Conselho fiscal). 

Cabendo ainda nesta reunião algumas nomeações por parte do Patrão que 

designaria responsáveis para setores como divulgação, artísticos e campeiros, 

finalizando este encontro observam-se as palavras que teriam sido ditas em 

favor da luta e defesa pelas tradições gaúchas do recém-empossado Patrão. 

Assim se formou o grupo fundador do Centro de Tradições Gaúchas 

Rincão da Fronteira na cidade de Jaguarão, solicitando na oportunidade aos 

responsáveis da “Sede da Sociedade Pastoril Agrícola e industrial” uma de 

suas salas para que servisse de sede provisória ao CTG. Cabe então analisar, 

para objetivar este trabalho, algumas importantes ações a partir da data 

23/04/1954, compreendendo as movimentações da trajetória cultural que 

consolidaram o CTG Rincão da Fronteira.  

O segundo lançamento no livro ATA aponta um registro para mais de um 

ano após a fundação, mais precisamente na data de 24 de junho 1955, tendo o 

título de “Ata n°1” as informações mostram uma nova assembleia para 

diretoria. A partir dos relatos percebe-se que esse intervalo de tempo teria sido 

necessário para uma estruturação inicial da entidade. Adicionado mais alguns 

cargos e membros, o CTG passou a debater e logo escolher o distintivo, a 

bandeira e o lema que identificaria a entidade. O lema este que ficou “ 

Empunhando a lança da tradição em defesa da Pátria e do Rincão”, assim, 

como exemplo das demais entidades do gênero no estado, o lema carregaria 

as ideias e interesses culturais do grupo, simbolizando assim qualquer aparição 

do CTG em eventos ou meios de comunicação.  

Verifica-se que o ano de 1955 foi o período de idealização e 

planejamento das atividades expressivas que iriam promover o grupo 

tradicionalista, buscando na sequencia o reconhecimento da sociedade 

jaguarense. Essa consolidação passa evidentemente pela elaboração de um 

estatuto e seu regimento, o qual conta com seis capítulos que apresentam os 

seguintes títulos: I-Das finalidades do Centro, II-Dos Sócios, III-Organização e 

Administração do Centro, IV-Do Patrimônio, V Das Disposições Gerais e VI-

Das Disposições Transitórias.  
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Para fundamentar a compreensão deste processo estrutural e as 

pretensões culturais desta associação, cabe observar melhor alguns pontos do 

estatuto, auxiliando assim no estudo do perfil da formação deste grupo cultural. 

Revela-se então através das informações do estatuto que o Centro de 

Tradições Rincão da Fronteira possui prazo de duração indeterminado, mas 

prevê ações em caso de sua extinção, pois indica o destino de seu patrimônio. 

Representado ou administrado a fim de realizar seus objetivos, Centro divide-

se em órgãos como a assembleia de sócios, diretoria, conselho fiscal e 

departamentos. 

As finalidades do Centro visam relembrar, honrar e conservar as 

tradições sul-riograndenses, cultivando o espírito tradicional da hospitalidade, 

lealdade, cavalheirismo, patriotismo, honra e demais virtudes apontadas como 

de caráter gaúcho. Ainda tem por fim aviventar as tradições como histórias, 

lendas, poesia, música e danças crioulas, além de procurar elevar o nível 

moral, físico, cultural e social da coletividade, buscando um melhoramento das 

condições sociais do homem do campo. 

2.2. Análise do Processo de Fundação e estruturação do CTG 

Rincão da Fronteira 

Levando em consideração que o Movimento Tradicionalista Gaúcho é 

nascido em 1947, temos um CTG criado sete anos após na cidade de 

Jaguarão-RS, denominado CTG Rincão da Fronteira que por ser localizado 

numa cidade lindeira com o Uruguai carrega essa marca em seu nome. Ele 

surge justamente no ano de 1954 que é apontado como o ano de proliferação 

dos CTGs (Oliven,1986). O movimento empolgou algumas figuras da cidade de 

Jaguarão que passaram a se manifestar em favor da cultura gaúcha. Cabe 

então analisar através das fontes disponíveis, algumas ações estruturais e 

culturais que sustentaram e divulgaram a entidade ao mesmo tempo em que 

impactava a comunidade jaguarense. 

Pós a estruturação, mediante ao estatuto, o Centro passou a realizar 

encontros em locais cedidos ou residências de integrantes para o planejamento 

de atividades que passaram a envolver a comunidade, como as comemorações 

da Semana Farroupilha, locações de clubes sociais para realização de bailes 
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do gênero gaúcho, aparições em programas de rádio e apresentações de 

números artísticos, além de atividades em programações municipais 

promovidas pela prefeitura. 

Tornando-se visível e mantendo contato com outras entidades e a 

prefeitura municipal, naturalmente surgiram vários convites para que 

integrantes do CTG se fizessem presentes e usassem da palavra, divulgando a 

literatura, música, poesia, danças e outras expressões que envolvesse o 

chamado patrimônio gaúcho. Verifica-se então o resultado das movimentações 

iniciais que despertaram interesse de alguns setores da cidade. 

O CTG passou a ser representado em eventos fora do município por 

alguns integrantes, levando o nome da entidade, temos como exemplo a II 

Convenção Tradicionalista e a participação em destaque do CTG através de 

seu patrão em 15/04/56, na Reunião Nativista Argentina, Uruguaia, Brasileira 

em Montevidéu, organizado por “El Pericón”, onde houveram trocas de falas, 

músicas e poesias do “Patrimônio Crioulo”.  

Esses encontros resultariam posteriormente em visitas de figuras 

pertencentes ao grupo El Pericón ao município de Jaguarão, fortalecendo 

essas trocas culturais, que acabam de certo modo contribuindo para o 

fortalecimento da identificação cultural local, pois se compreende que os 

contornos culturais foram desenvolvidos e perpetuados na relação de 

tempo/espaço (Lopes,2012), através dessas práticas. 

Averígua-se que a entidade em questão fazia parte de uma rede de 

informações e contatos com várias entidades da região sul, também com a 

capital Porto Alegre e como já comentado, com Uruguai e Argentina. Tais fatos 

ficam comprovados através dos registros dos conteúdos de visitas e 

correspondências destinadas ao Centro. São várias comunicações e convites 

de clubes sociais, CTGs renomados ou recém fundados, dentre eles observa-

se uma correspondência da figura de Dante Laytano diretor do Museu Júlio de 

Castilhos em Porto Alegre, reconhecendo e destacando a importância do CTG 

na defesa da história do Rio Grande do Sul. 
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Em consequência de uma destas atividades o CTG solicitou à prefeitura 

e à câmara de vereadores que reconhecesse a entidade como de interesse 

público, salientando a representação desta entidade na III Convenção 

Internacional Tradicionalista na Argentina, como o único CTG do Brasil a 

participar do evento. 

Tais contatos com essas entidades possibilitaram naturalmente alguns 

aprendizados para o centro, como exemplo podem ser citadas as visitas de 

integrantes de outros CTGs que ensinavam danças e fortaleciam artisticamente 

o Centro em suas apresentações. Entende-se que o CTG também passou a 

ser uma fonte de contato e informação da cidade de Jaguarão, procurado no 

processo de difusão e participação em eventos que seriam voltados para 

gênero gaúcho. 

Destaca-se a presença em Jaguarão, por meio do contato com o Centro, 

o Grupo Folclórico de Barbosa Lessa, encenando a peça “Não te Assusta 

Zacaria”, peça essa que divulgava danças e costumes gauchescos. Cabe ainda 

comentar o contato do CTG com Paixão Cortes visando algum evento em 

participação com a entidade de Jaguarão. Nota-se então o contato direto na 

estruturação do CTG com o Movimento Tradicionalista Gaúcho, se espelhando 

na maneira de difundir as tradições gaúchas, bem como os esforços de 

agentes desta entidade na participação, interação e divulgação deste Centro. 

Examina-se que desde seu segundo ano de existência o CTG passou a 

buscar efetivamente maneiras de adquirir um terreno para que se pudesse 

futuramente construir suas sedes social e campeira. Foi requerido e concedido 

o aforamento de um terreno no ano de 1955, na Rua Venâncio Aires esquina 

Curuzú, em Jaguarão, endereço onde se localizam até os dias de hoje as 

sedes do Centro de Tradições.  

Percebeu-se neste processo exploratório a importância de um espaço 

físico para que o grupo pudesse manifestar-se e realizar eventos, além de 

benefícios na elevação moral e estrutural da entidade. Esta que utilizava neste 

período, como forma de comunicação com seus integrantes, a “Rádio Cultura 

de Jaguarão”, onde era possível divulgar o Centro e realizar convocações para 

reuniões e assembleias. 
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A partir de sua estruturação o CTG passou a visar técnicas para 

captação de recursos, como eventos e principalmente doações para a 

construção de seu prédio, que foi fundamental como meio de obtenção de 

recursos ao possibilitar mais contatos com outras entidades através de 

empréstimos e aluguéis, promovendo então relacionamentos, além de um 

natural aumento do quadro social dentre outros benefícios.  

Adiciona-se às demais informações, a participação e comunicação desta 

associação na utilização de mais um meio de comunicação de Jaguarão, o 

jornal da cidade chamado “A Folha”. Esta ferramenta era utilizada para 

comunicar os sócios e a comunidade em geral das atividades e assembleias. 

Em pesquisa ao acervo do Jornal “A Folha”, é possível encontrar registros de 

algumas aparições do CTG em eventos sociais e comunicativos, reforçando a 

ideia da intenção de divulgação de suas ações, informando e logo promovendo 

a entidade e o tradicionalismo jaguarense.  

Constata-se através das duas fontes documentais citadas até o 

momento, que além das festividades do gênero gaúcho do mês de setembro de 

cada ano, o CTG passou a ter uma identificação com o mês de janeiro, mais 

precisamente com a então chamada semana de “Comemorações de 27 de 

janeiro”, data esta carregada de significado por um contexto histórico e tida 

como épica na cidade. As programações levavam alguns dias de atividades 

variadas, comemorações que o Centro de Tradições Gaúchas mantem até os 

dias de hoje, sendo a principal festa de identificação da entidade. 
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3. Papel do Produtor Cultural no Processo de Construção, Fundação, 

e Estruturação do CTG Rincão da Fronteira e do Tradicionalismo 

Jaguarense 

Para efeitos da corrente análise considerou-se como produtor cultural 

qualquer pessoa que no seu conjunto de ações, teria um grau de importância e 

reconhecimento dentro e fora da entidade objeto de estudo. Pretende-se ainda 

com essas entrevistas, adotar um método de “preenchimento de lacunas”, a fim 

de desvendar e responder questões que não estão explícitas nos arquivos, 

com base na metodologia da história oral. 

Os entrevistados foram escolhidos por sua trajetória e reconhecida 

importância na história do CTG Rincão da Fronteira, limitando-se o número, 

mas ampliando o espectro histórico, conceitual e afetivo. 

Relata-se primeiramente a participação como voluntário do Sr. Claudino 

Neves Corrêa nascido em 1952, que em entrevista em sua residência revela ter 

uma vida dentro do Centro de Tradições Gaúchas de Jaguarão, com um 

período de continuação significativa do tradicionalismo na cidade de Pelotas, 

durante seus estudos, até seu retorno a cidade.  

Inicialmente ele fez um apanhado geral da história da entidade e trouxe 

como primeira informação, a existência de uma placa na frente do CTG no 

chamado “Altar da Querência”, que registra a doação deste terreno por parte 

da prefeitura de Jaguarão para que a entidade construísse sua sede, que foi 

inaugurada no ano de 1962.  

Quando questionado sobre as movimentações culturais que 

antecederam a fundação do CTG, o entrevistado afirma que as reuniões iniciais 

que gerariam futuramente a fundação deste centro, teriam sido feitas em uma 

residência na Rua 27 de Janeiro, zona central, onde se realizavam encontros 

de “efervescências culturais” que antecederam a ATA de fundação, esta que foi 

registrada na Sede da Sociedade Pastoril Agrícola e Industrial de Jaguarão, 

localizada na Rua Odilo Gonçalves. 

Este primeiro lugar citado ganhou um reconhecimento da entidade com 

uma placa colocada tempos depois por membros do CTG. Ainda referindo-se 
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às movimentações culturais que antecederam o Centro, o Sr. Claudino salienta 

a importância de se ter um conhecimento histórico geral para então começar a 

entender a história do Rio Grande do Sul e logo a do CTG. O tradicionalista 

delimita um marco inicial, mencionando o início do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho em 1947 e complementando com o fato de 1948 ter sido criado o 35 

CTG. 

A primeira figura de grande destaque cultural apontada pelo entrevistado 

é a do primeiro patrão da entidade o Sr. Léo Santos Brum. Um material do Sr. 

Claudino sobre essa pessoa comprova que além de poeta e tradicionalista, ele 

tinha um relacionamento extenso não só no estado, mas também com os 

países do Prata como Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, se tornando o 

principal contato de Jaguarão para assuntos desta área.  

Portanto, com base nesses relatos, considera-se o Sr. Léo Santos Brum 

como primeiro grande promotor do Rincão da Fronteira e seu primeiro produtor 

cultural, sendo auxiliado pelo Dr. Hermes Pintos Affonso. O Sr. Claudino relata 

que nas comemorações dos 50 anos da entidade, coube a ele homenagear 

alguns nomes que tiveram relevância na história do Centro, os mesmos que ele 

considera como produtores, cada um em sua área ou cargo ocupado. 

Além dos dois nomes já citados, ele se lembra da então considerada 

“Eterna Patroa de Honra” Isabel Garcia Tinoco, que teve um papel importante 

nas decisões do CTG, demonstrando que sempre estiveram presentes grandes 

figuras femininas na impulsão do Centro.  

Ligados a setores artísticos aparece o nome de Breno Timm, o 

entrevistado diz não ter como dimensionar o trabalho na música e dança 

realizado por ele. É apontando também como um dos principais nomes na 

divulgação do Centro, “um ginete” conhecido como “Chico Pi”, que era segundo 

ele, capa de revistas como Manchete e Cruzeiro por causa de seu oficio, 

aparição em belas fotos e com ele o nome do CTG, que ganhou 

reconhecimento amplo desta maneira.  

Ainda na linha de pessoas que promoveram diversas áreas, o Sr. 

Claudino aponta o nome de Manoel Tavares (Manoelzinho da Gaita) como 

grande “Domador de Tropilha”, Irail Quadros que era o “Peão Caseiro” 
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responsável pelo embelezamento da entidade e o radialista Jota Martins na 

divulgação e promoção do folclore e bailes. 

Quando perguntado sobre o contato com o país vizinho, o Sr. Claudino 

ressalta que como “homens de fronteira” sempre tiveram afinidade com o país 

vizinho e logo com seu folclore, afirma que existe uma admiração com o outro 

lado, pois figuras jaguarenses tradicionalistas sempre viajaram pela região do 

Prata na busca de juntar materiais, como pilchas e adereços, para usar do lado 

brasileiro, e logo então afirma a existência de uma amizade muito grande. 

Ao concluir, o entrevistado expõe a opinião sobre que a importância da 

entidade no regionalismo jaguarense dizendo que, este nome é algo muito forte 

por agrupar ideias e valores também muitos fortes, e que ajudou a trazer para 

Jaguarão coisas além-fronteira através de suas figuras, fixando algumas coisas 

que provavelmente passariam caso a entidade não existisse.  

Completa ainda, dizendo que a formação do grupo se deu por pessoas 

que já conviviam neste meio e somou-se com perfis empreendedores que 

fizeram acontecer, cada produtor teria deixado um pouco de si ali dentro, tendo 

uma sede que abrigaria atividades que influenciaram na trajetória das mesmas 

no passar dos anos. 

À Sra. Carmem Lúcia Corrêa Passos foi aplicado o mesmo sistema de 

entrevista e com o mesmo propósito. A entrevistada coincidentemente nasceu 

no mesmo ano de fundação do CTG Rincão da Fronteira, em 1954, e relata ter 

também uma vida dentro do Centro de Tradições devido ao seu pai ser um 

apaixonado pela entidade.  

As movimentações aqui já citadas que envolvem o nascimento e 

desenvolvimento do Rincão da Fronteira são confirmadas e enriquecidas pela 

entrevistada. Ao ser questionada sobre o processo de formação do Centro, ela 

destaca culturalmente também o Dr. Hermes Pintos Affonso e Léo Santos 

Brum como pessoas que nunca poderão ser esquecidas, pois seus 

entusiasmos com o CTG contagiaram muitas pessoas que passaram a se 

envolver com essa causa. 
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Com muita empolgação a Sra. Carmem Lúcia comenta a participação de 

Breno Timm, como uma pessoa que teria se doado para os grupos de dança e 

para a música, e que ele soube transmitir essa paixão pelo o tradicionalismo. 

Ela lembra que em cada setor do CTG contava com outras tantas iniciativas de 

quem se envolvia, pois se tratava de um processo de criação e assentamento, 

onde os recursos tecnológicos e comunicativos eram precários, por isso 

destaca-se esses líderes e seus empenhos para a entidade. 

Cabe ressaltar que a entrevistada concorda com o Sr. Claudino em 

relação à participação das mulheres na organização da parte social no Centro, 

como exemplo, a organização e decoração de eventos. Comenta que não 

poderia deixar de citar o nome de seu pai, Eudoxio Corrêa na parte campeira, 

como o homem que fez as coisas acontecerem neste setor, pois acompanhou 

a dedicação e a doação dele de perto, e o resultado disso até os dias atuais.  

Neste difícil exercício de selecionar figuras, a Sra. Carmem Lúcia não 

deixa de citar vários outros nomes, e alguns que acabam se repetindo com os 

relatos do Sr. Claudino Neves Corrêa. Ao comentar sobre o processo de 

divulgação do CTG, a entrevistada afirma que a entidade buscou sim se fazer 

presente em vários lugares, na tentativa de mostrar essa carga cultural 

desenvolvida na fronteira buscando marcar a história.  

A entrevistada salienta ainda a participação familiar e infantil nas 

atividades. As crianças acompanhavam estas atividades desde cedo, 

alimentando assim a memória de figuras marcantes e seus esforços. 

Ao abordar a importância da entidade no regionalismo jaguarense, ela 

resume dizendo que “O CTG Rincão da Fronteira é um grande trunfo da cidade 

de Jaguarão” tanto na história como no exemplo de família. A Sra. Carmen 

exemplifica dizendo que por resultado hoje nós temos na cidade outro CTG e 

um grande número de piquetes tradicionalistas, além de outras tantas coisas 

que surgiram a partir dele, e acha difícil ter algum segmento, tradicionalista ou 

não, em Jaguarão que não tenha sido atingido pelo CTG, sendo este apontado 

como umas das potencialidades da cidade, sendo denominado pela 

entrevistada como a “Mola Mestra” do tradicionalismo jaguarense. 
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A fim de complementar suas contribuições, os dois entrevistados, em 

palavras distintas, mas em concordância, destacam a beleza da estrutura do 

CTG, apontada por eles como uma das mais belas do estado. Além disso é 

essencial destacar que foi relatado por ambos os entrevistados que, por seu 

estatuto, o CTG Rincão da Fronteira tem por intenção não se filiar a nenhuma 

outra entidade, o que impossibilita, por exemplo, o registro do CTG junto ao 

Movimento Tradicionalista Gaúcho, mesmo sendo este o marco inicial e 

principal espelho da fundação desta entidade de Jaguarão. 

Ao serem questionados sobre essa postura de não filiação, os 

entrevistados relatam a vontade do grupo de fazer um tradicionalismo de 

maneira diversa, de terem a liberdade de realizar sua própria programação sem 

terem que seguir regras específicas, mas evidencia-se uma relação de 

amizade com todos os órgãos em contato com o Centro. 

Como afirmação e consolidação da entidade os dois voluntários da 

pesquisa destacam os eventos como grandes marcos, que ganharam 

proporções, como a marcante primeira viagem a cidade de Piratini, lembraram 

também que há muitos anos a entidade passou a comemorar anualmente a 

data de 27 de Janeiro, além das festas campeiras (Criollas), destacando os 

eventos da “Rinconada dos Ginetes do Conesul de 89, 90” e o “Chasque 

Farroupilha” no início dos anos 2000, ambos reconhecidos como marcos no 

tradicionalismo gaúcho. 
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Conclusão 

Ao concluir este trabalho comprova-se a ligação do processo de 

fundação do CTG Rincão da Fronteira com o inicio do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho, bem como as principais figuras jaguarenses envolvidas 

nessa movimentação cultural, que, embora não tivesse a grande proporção 

como nos tempos atuais, lançaram ideias que estimulavam pessoas ligadas 

com a tradição característica da campanha, identificando-se mesmo que em 

meio urbano como gaúchos.  

Tendo como principal vitrine o 35 CTG, o movimento foi eficaz na 

divulgação de seus ideais, atingindo figuras que viram uma grande 

oportunidade de identificação e reafirmação cultural. Atribui-se, não como a 

única mais sim como a principal influência da fundação do CTG Rincão da 

Fronteira de Jaguarão, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. 

Entende-se que o CTG Rincão da Fronteira, que se assentou com base 

no modelo do movimento cultural vindo de Porto Alegre, encontrou em sua 

região de fronteira terreno fértil para surgimento de uma estrutura que contou 

com agentes culturais que souberam seguir um regimento interno e que 

arrebanhou pessoas de vários talentos que foram de extrema importância para 

a consolidação da entidade. 

Encontrou-se durante a pesquisa registros de promotores culturais nas 

áreas, social, artística, campeira, e comunicativa, atendendo a intenção do 

CTG de crescer e se tornar protagonista da sociedade jaguarense através da 

produção de eventos significativos que ajudavam a fomentar e divulgar as 

tradições para a comunidade. 

Como se viu, o tradicionalismo promovido pelo Rincão da Fronteira na 

cidade de Jaguarão referenciou outros seguimentos que passaram a cultuar a 

tradição gaúcha no decorrer do tempo. Fixa-se assim, todo um caráter gaúcho 

em uso de roupas, adereços típicos, culto a festividades do gênero, música e 

dança. A arte gaúcha parece ter então uma casa em meio urbano para se 

manifestar e multiplicar alguns costumes, como a exemplo do Movimento 

Tradicionalista a nível estadual.  
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Interpreta-se que a questão do prédio do CTG ter sido construído e logo 

ser naturalmente um dos “cartões postais” da cidade, influi muito na divulgação 

e sustentação de todo esse apanhado cultural gaúcho. Assim, é difícil não 

imaginar a grande porcentagem de influência implantada através de um 

tradicionalismo praticado por uma entidade desde 1954. 

Aqui descreve-se um parecer pessoal a respeito do estudo dos dados 

coletados, pois atribui-se essa maneira diferenciada do CTG Rincão da 

Fronteira em enxergar um tradicionalismo de caráter mais aberto, às 

experiências de trocas culturais ao longo dos anos na região fronteiriça, pois os 

conceitos de cidadãos fronteiriços têm um caráter misto. 
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