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"Nao acredito, lido tern misterio, se o velho e novo, o novo e velho."
(Alceu Valenca)

Resurno
Neste artigo e discutido o tradicionalismo gaucho e sua presenca em Santa Catarina
entre 1959 e 1997.
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Abstract
In this article is discussed the gaucho's traditionalism and its presence in Santa
Catarina between 1959 and 1997.
Key words: Gaucho, Traditionalism, CTG.

Utilizado de modo bastante generic° e quase sempre para designar aquelas pessoas
nascidas no Rio Grande do Sul, o termo, ou a categoria, gaucho sofreu ao longo dos
dois Ultimos sdculos, uma sdrie de inovacOes, no ambito cultural e sOcio-econOrnico.
Sendo assim, o termo chega hoje, ate nos, corn uma razodvel carga de conceitos e
valores simbOlicos, corn uma iconografia proeminente, mostrando-se nao como uma
categoria vazia de significado, mas, sim, cheia de possibilidades de significacOes,
transformando-se em consistente subsidio para diferentes atores sociais no exercicio de
suas praticas.
Pensar o gaucho, hoje, traz consigo algumas implicacOes. "MI() ,&il estabelecer o
estatuto das descontinuidades para a histOria em geral (...) bem como o fato de gue em alguns
anos, por vezes, uma cultura deixa de pensar como fizera ate entelo e se poe a pensar outra
coisa e de outro modo"' . 0 carater estigmatizado que hoje ele possui, onde se destacam a
indumentaria, o apego a pi-Micas campeiras e ao cavalo, o sotaque, o chimarrdo, a
valentia, a coragem, entre outras atribuicOes, sofreu, ao longo dos Ultimos dois seculos,
inovacOes, interdicOes e rupturas.
Graduado em HistOria na Universidade do Estado de Santa Catarina. Mestre em HistOria do Brasil pela

Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorando em HistOria na Universidade Federal de Santa Catarina, sob
orientacao da Professora Doutora Maria Bernardete Ramos Flores.
' FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Sdo Paulo: Martins Fontes, 1987. p. 65.
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0 gaucho, hoje entendido como aquele que, independentemente do local de
nascimento e moradia, se interessa pela preservacdo, divulgacao e vivencia da cultura do
homem ligado a prdticas campeiras, desenvolvidas primordialmente na regiao onde se
foi definindo a fronteira2 sul dos dominios portugueses e espanhOis na America, em sua
versnio mais elaborada e expansiva, se tornou urn "estado de espirito"3 . Este gaucho, portanto,
possui, atualmente, urn sentido desvinculado de quaisquer territorialidades 4 . Sendo
assim, nesta perspectiva, podemos encontrar gaUchos no Nordeste Brasileiro, no Sudeste
Brasileiro ou ate em outras regiOes, paises e continentes.
Responsavel pela divulgacao e preservacao do gauchismo, o Movimento Tradicionalista
Gaucho se inicia no Rio Grande do Sul, quando em 1948 e fundado em Porto Alegre o
"35 CTG". Constantemente confundido como o tradicionalismo em si, o CTG, em
realidade, a partir de sua fundacdo, tern se mostrado como principal ferramenta ou
dispositivo atraves do qual o gauchismo se expande. Os CTG's, pensados como algo
estreitamente ligado aquilo que Hobsbawm chama de tradicdo inventada, " estabelecem
uma continuidade corn urn passado histdrico apropriado"5 . Entdo, uma vez estabelecido a
partir do Rio Grande do Sul, o movimento tradicionalista gaucho, atraves dos CTG's,
rompe as fronteiras, em sentido mais amplo da palavra, do Rio Grande do Sul, chegando
em outras regiOes, como Santa Catarina.
0 tradicionalismo gaucho, de modo mais apurado e representado pelos CTG's, chega
em Santa Catarina na decada de 1950, onde e fundado, em 1959, o primeiro Centro de
Tradicao Gaircha no Estado, corn o nome de Porteira Aberta, localizado na cidade de
Sao Miguel do Oeste, e em atividade ate hoje. Logo apOs, em 1960, e fundado em Lages
o CTG Planalto Lageano, seguido em 1962 pelo CTG Minuano Catarinense, da cidade
de Sao Joaquim. Desde entdo, o Movimento Tradicionalista Gaucho vem-se configurando
em urn dos fenOmenos sOcio-culturais mais proeminentes em Santa Catarina,
principalmente nos raltimos 10 anos6.
Os CTG's possuem urn estrutura bem determinada. Com o perfil de sociedade civil
sem fins lucrativos, eles tem sua organizagdo interna semelhante a de uma estancia.
Sobre o calker fronteirico do Rio Grande do Sul e a atribuicOes a ele ligadas ver: NEVES, Gervasio Rodrigo.
Fronteira Gaticha (fronteira do Brasil corn o Uruguai). Belo Horizonte: UFMG, 1976. Dissertacdo de Mestrado.
Uma analise elaborada do ponto de vista da antropologia social pode ser encontrada em : FONSECA, Claudia (org.).
Fronteiras da cultura: horizontes e territOrios da antropologia na America Latina, . Porto Alegre: UFRGS,
1983 e OLIVEN, Ruben. A parte e o todo. PetrOpolis: Vozes, 1992.
Sao imimeras as referacias onde este propagado estado de espirito aparece. Como, por exemplo, a citacao feita
por Moacir Claudio Conrad, 42 anos, comerciante e tradicionalista em entrevista concedida ao autor e a Luiz Felipe
Falcdo, na cidade de Sao Jose, em 06/12/95: "Tu identificas urn gaucho de longe. Gaucho é um estado de espirito. Sou
gaucho de FlorianOpolis" . Ou ainda em jomais pr6prios do movimento como o Buenas Che, da cidade de Blumenau,
onde se 14: "Ser gaucho é urn estado de espirito, nä° se nasce gaticho, torna-se gaucho". JORNAL BUENAS CHE.
Blumenau: Buenas Che, Abril de 1996, p. 12.
Para urn estudo interessante acerca de novas territorialidades, ver: HAESBAERT, Rogerio. "Gauchos" e baianos
no "Novo" Nordeste: Ernie a globalizacäo econOtnica e a reinvencdo das identidades territoriais. IN:
CASTRO, Ina Elias e GOMES, Paulo Cesar da Costa (orgs.). Brasil: questi5es atuais da reorganizacäo do territOrio.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (orgs.). A invencäo das tradiefies . Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1984. p. 9
Em periodizacdo por nos desenvolvida, atraves de dados obtidos em entrevistas e na sede do movimento
tradicionalista gaucho em Lages, pode-se constatar: 1959-1975: implantacdo do movimento no estado; 1975-1985:
organizacdo em nivel estadual; 1985-1996: crescimento de grander proporcbes (massivo).
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A diregdo geral é do patrao (presidente), normalmente o dono da fazenda 7 , seguido
pelo capataz (secretario), o sota-capataz (tesoureiro) e agregados (cargos de confianca da
patronagem, comprometidos normalmente corn as festas e as relacOes pliblicas do CTG).
A patronagem e eleita pelos membros filiados ao CTG, corn mandato de dois anos.
Existe, na maioria dos CTG's, o chamado Conselho de Vaqueanos, especie de Conselho
Deliberativo, composto pelos tradicionalistas mais antigos, conferindo apoio e endosso
maior as decisOes da patronagem. Suas atividades se inserem em duas grandes areas
(invernadas): Campeira e Artistica. Existe patrao para cada uma das invernadas e as
prendas e peOes (participantes que não integram a patronagem, considerados a base do
movimento) se distribuem conforme suas afinidades, pelas duas invernadas.
Geralmente urn CTG, ao ser fundado, possui uma estrutura mais simples, se
compondo apenas da invernada campeira e uma muito discreta invernada artistica. Em
realidade, existe, segundo nosso levantamento, tres tipos de CTG's. Urn primeiro
conhecido como de comunidade, corn organizacao parecida corn urn clube recreativo,
corn vistas a urn envolvimento maior das pessoas corn o CTG, sejam estas tradicionalistas
ou ndo. Urn segundo tipo e o familiar, que de propriedade do patrao, busca promover
encontros entre amigos e parentes nos fins de semana e feriados. 0 terceiro e
tipo e aquele considerado pelos tradicionalistas como especulativos 8 , ou seja , destinado
Unica e exclusivamente a obtencao de lucro corn a organizacao de bailes e fandangos, e
que não sdo reconhecidos pela entidade fiscalizadora no Estado, o MTG-SC. Parte de
uma organizacao maior, os CTG's encontram-se vinculados ao Movimento Tradicionalista
Gaiicho de Santa Catarina (MTG-SC), com sede no Parque Conta Dinheiro, na Cidade
de Lages, que fiscaliza, disciplina e estabelece regras aos CTG's, auxiliado por seus
coordenadores, dispersos nas 13 regiOes tradicionalistas 9 em que o Estado se encontra
divididow
Estabelecendo vinculos e unidades (CTGs) em todas as regiOes do estado, o
tradicionalismo gaucho vem agregando, em tomb de seus eventos , rodeios, jinetiadas,
bailes, concursos, churrascadas e outros, urn nUmero de pessoas superior aquele
encontrado em outras atividades como jogos de futebol, festas religiosas ou carnaval.
Em marco de 1996 existiam em Santa Catarina 375 entidades tradicionalistas oficializadas,
sendo 368 CTG's e 7 associacOes de cardter cultural, corn urn nOrnero de socios
regularmente inscritos que ultrapassa a 15.000 pessoas" . Estes nUmeros se tornam mais
expressivos quando comparados ao de 291 municipios existentes no estado no mesmo
periodo` 2 . Algumas cidades catarinenses possuem urn mimero maior de CTG's do que
de agencias bancarias, correios e livrarias, ou ainda de teatros e cinemas.
As evidencias apontam para um fenOmeno sOcio cultural complexo, que em muito

7 0 termo fazenda aqui, anteriormente e posteriormente, a utilizado como equivalente a estancia.
8 Segundo os tradicionalistas, estes tipos de CTG's "Mao se criam" devido a rigida fiscalizacao do MTG-SC.
RegiOes estas divididas conforme criterios prOprios do movimento e de acordo corn sua conveniencia. Para uma
discussao mais elaborada da ideia de regido ver: BORDIEU, Pierre. A identidade e a representapo. Elementos para
uma reflexdo critica sobre a lc:16a de regido. In: 0 Poder Simbidico. Lisboa: Difel, 1989. p. 107 e seguintes.
Fonte obtida nos arquivos do MTG-SC, em Lages S.C.
Dados obtidos em pesquisa realizada na sede do movimento, na cidade de Lages.
' 2 Conforme dados obtidos na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
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extrapola relacOes diretas corn os vfnculos corn prdticas campeiras ou referencias culturais
do Rio Grande do Sul. A oferta, por parte do tradicionalismo, de uma vivencia social onde
determinadas referencias culturais (lealdade, respeito, disciplina) supostamente nao sejam
ameacadas por urn mundo hostil, aquele vivido fora do tradicionalismo gaticho, tern se
mostrado tao importantes no crescimento do ntimero de adeptos do tradicionalismo,
quanto aquelas referencias mais diretas, geralmente apontadas como fatores exclusivos
da expansao tradicionalista em Santa Catarina. Desta forma, o tradicionalismo, enquanto
tradicao inventada, se mostra como " o contraste entre as constantes mudancas e inovacoes

do mundo moderno e a tentativa de estruturar, de maneira imutemel e invariervel, ao menos
alguns aspectos da vida social " 13.
A diversidade cultural' presente em Santa Catarina tern sido permedvel a expansao
tradicionalista. E inegavel a forte penetracdo social que o gauchismo alcanca no estado.
Mesmo frente a diversidade estadual, o tradicionalismo se expande praticamente da
mesma maneira e sob os mesmos principios" , ignorando a pluralidade cultural existente,
e mais ainda os conflitos" , os campos de disputa e luta que dali surgem.
Em analise mais elaborada, se pode desconfiar, de modo incisivo, quanto ao
comportamento homogeneo que o tradicionalismo diz ter em sua expansao por Santa
Catarina. Segundo Hobsbawm, "as tradicOes inventadas tern Juncoes politicas e sociais
importantes e nao poderiam ter nascido nem se Jirmado se nao as pudessem adquirir" .
Assim, em um dos artigos que constituem o Estatuto do MTG em Santa Catarina, entre
outros objetivos tracados por aquela entidade, pode-se encontrar o seguinte: "Fazer, de

cada CTG, urn nixie() transmissor da beranca social e, atrales da picitica e divulgaceio dos
bcibitos locals, nocao de valores, principios morals, reace es emocionais, etc.; criar em nossos
grupos sociais uma unidade psicolOgica, corn modos de agir e pensar coletivamente, valorizando
e ajustando o bomem ao meio, para reactio em conjunto frente aos problemas comuns' 8 . Estas
funcOes politicas e sociais apontadas por Hobsbawm sào, em realidade, fatores relevantes
na expansao tradicionalista nas diversas regiOes onde ela se encontra. 0 tradicionalismo
gaucho, em sua tentativa de instalacao e auto-afirmacdo social, vem conseguindo explorar
"ptticas claramente oriundas de uma necessidade sentida, nao necessariamente compreendidade
todo, por determinados grupos""

HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (orgs.). A invencao das tradiefies . Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1984. p. 10.
A discussdo, de modo especifico, da pluralidade cultural catarinense, extrapola este texto. Entretanto, boas
comprovacOes podem ser encontradas em : FLORES, Maria Bernadete Ramos. Teatros da vida, cenarios da histOria:
a farra do boi e outras festas na ilha de Santa Catarina. Sao Paulo: PUC, 1991, Tese de Doutoramento. Ainda:
ARAUJO, Hermetes Reis. A Inveneao do Litoral. Sao Paulo: PUC, 1989. Dissertacao de Mestrado.
Principios estes determinados pelos Estatutos de cada CTG, que em quase nada diferem daquele estabelecido
pelo MTG-SC.
' 6 E acentuadamente conflitante a experiancia vivida, ou ao menos desejada dentro de um CTG, corn aquela em
que se vive fora dele. As tensOes sociais presentes ja quando da chegada do tradicionalismo, sao por ele ig-noradas,
absorvidas, ou combatidas conforme o que melhor convenha ao movimento. Sendo assim, nao é dificil encontrar
resisténcias quanto a discussao de temas relevantes e presentee na sociedade brasileira em geral e na catarinense de
modo particular, tais como reforma agraria e relacOes de Onero.
7 HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (orgs.). Op. Cit. p. 315.
's Extraido do livro de estatutos e regulamentos publicado pelo MTG-SC, em 1995. Artigo VII, p. 16
' 9 HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (orgs.). Op. Cit. p. 315.
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Em perspectiva mais capilar 20 , se pode dizer que o gauchismo se infiltra no solo
sOcio cultural onde se instala, dificultando desta forma uma delimitacao de seus limites
e influencias, quer sejam estas culturais, politicas ou econOrnicas.
Porem, esta complexidade do tecido social pode ser mais inteligivel na medida em
que se busque identificar os dispositivos e as praticas sociais do tradicionalismo,
encontrados, por exemplo em declaracOes como a empreendida por Oscar Giaretta,
empresdrio, 48 anos, ex-patrao do CTG Os Praianos, quando diz que "(...) o movimento e
pois urn NM-to geralmente possui um
forte, as pessoas que o dirigem estao numa vitrine

certo status e posicao social de finida(...) e pautando-se em valores para nos muito presentes,
como a familia, lealdade, honra e respeito entre as pessoas, uma vez que aqui tido existent
drogas, a luz e acesa, etc... o tradicionalismo segue crescendo" " .
De outro modo, seria interessante pensar em que esfera social o tradicionalismo atua
quando de sua instalacao nas diferentes cidades e regiOes catarinenses. Segundo Hannah
Arendt, o que hoje concebemos por social, modernamente rid° ascende nem do publico,
o espaco onde os homens se expOem, nem do privado, o espaco da intimidade, mas sim
de uma condicao humana de se estar junto a outros, sendo que "corn o surgimento das

sociedades de massas, a esfera social atinge finalmente o ponto em que abrange e controla,
igualmente e corn igual forca, todos os membros de determinada comunidade' . Neste sentido,
podemos pensar o social, operacionalizado pela necessidade de se estar juntos, por uma

condicdo humana como mostra Arendt, como o espaco no qual se arma uma rede,
costurada por fios de interesses e vontades, tornando-se cada vez mais dificil identificar
onde se localizam, nele, as esferas publica e privada, tamanha a sua difusao e a
permeabilidade.
E neste espaco social dif uso, nesta rede social tramada por interesses que o
tradicionalismo gaucho se insere, e onde pUblico e privado encontram uma "fluidez"23 .
Desta forma, nesta trama social, de modo algum perfeitamente delimitada, a participacao
tradicionalista encontra-se diluida nao somente nos setores em que, de modo mais
direto e frequente, sae associados e atribuidos como prOprios do movimento, tais como
a participacdo em eventos artisticos, atralks das invernadas 24 , ou mesmo em programacOes
de caster mais especifico como o dia do gaucho ou as comemoracOes alusivas a Revolucdo
Farroupilha, comemorada anualmente em quase a totalidade dos CTG's existentes. Ao
contrdrio, o movimento tradicionalista vem sabendo aproveitar eventos e programacOes
sociais alheias, a principio, aos valores da tradicao gaticha, demonstrando tränsito social
e exit° na divulgacao do gauchismo. E bastante ilustrativo

Como a ideia desenvolvida por Michel Foucault em relacdo ao sujeito e ao poder e suas mdltiplas faces e
penetracOes. Quanto a isto ver especialmente : FOUCAULT, Michel. EL sujeto y el poder. Mexico: Institute de
Investigaciones Sociales — ISS, 1988. Tambem: FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder. Rio de Janeiro: Graal,
1979.
Entrevista concedida ao autor em 18/12/96, na cidade de Sao Jose.
" ARENDT, Hannah. A condicäo humana. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1997. p. 50
Expressdo utilizada por: PEDRO, Joana Maria. Nas tramas entre o ptiblico e o privado: a imprensa de
Desterro, 1831-1889. FlorianOpolis: UFSC, 1995. p. 45
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o depoimento de Darci Pandini, patrao do CTG Porteira Getuliense, da cidade de
Presidente GetUlio, Alto Vale do Itajai, comerciante, 37 anos, quando afirma: "Somos

respeitados, e nossa entidade e olbada corn bastante seriedade
mesmo em festas estranhas
ao movimento, nä° deixamos de participar e con tar corn o incentivo de toda a comunidade,
inclusive a o-tradicionalista. Ha seis anos participamos da Festa na Praca promovida pelo
Lions (...)" 25 Esta associacao corn outras entidades e eventos é bastante presente
atualmente no meio tradicionalista, sem distincao de cidade ou regiao catarinense26.
Neste sentido, os CTG's, atraNts de suas liderancas, penes, prendas e simpatizantes
de modo geral, vem participando ativamente do meio social onde se instalam. Para
Marcio Oliveira, 20 anos, patrao do CTG Laco Aberto, empresdrio, residente em
Laurentino, os CTG's extrapolam em muito as atividades inicialmente propostas a eles.
Coloca-se como demonstracdo, pois, al6m de patrao, se encontra envolvido corn a
presidencia da Camara Junior Municipa1 27 . Assim sdo vdrias as situacOes, eventos e
instituicOes onde o tradicionalismo gaucho se encontra representado. Os exemplos sac)
inUmeros: Afonso Ribeiro Neto, um dos fundadores do CTG Barbicacho Colorado da
cidade de Lages e membro Honordrio do MTG-SC é presidente da Associacao LatinoAmericana de Pecuaristas; Araide Odorizze, secretario do CTG Laco Getuliense e tambem
presidente do CDL - Clube de Diretores Lojistas da cidade de Presidente Getialio (Alto
Vale do Itajai); Francisco Schlager, patrao do CTG Velha Espora de Campos Novos, é
delegado do sindicato rural do municipio junto a Federacao da Agricultura de Santa
Catarina na gestao 1994-1997; Fidelis Barata, empresario de Crichlma e patrao do CTG
Pedro Raimundo, e tambern presidente do CDL local; e assim sucessivamente.
Entao, uma vez diluidas na esfera social, as prdticas tradicionalistas, corn a penetracao
que possuem, contribuem de modo decisivo para torna-las mais difusas, reduzindo
drasticamente a distancia entre as esferas ptlblica e privada". Conforme Habermas,

"em uma sociedade cada vez mais diferenciada, um namero cada vez maior de pessoas adquire
direitos cada vez mais inclusivos de acesso a, de participaccio em, num nUmero crescente de
subsistemas' . Assim, se os tradicionalistas, os gauchos em seu estado de espirito,
desejam preservar algumas referencias, como honra, lealdade, respeito, de outra forma
n'ao hesitam em reivindicar, para si, o direito de inclusao social num mundo ndo
tradicionalista, como mostrado por Habermas.

O tradicionalista Luiz Fernando Arruda Piam, engenheiro, 35 anos, editor-chefe do
jornal Buenas Che da cidade de Blumenau, afirma: "Eu venho lutando para que os CTG's

Entrevista concedida ao autor em 13/10/97.
" 0 jornal Oi Stitt Jose: 0 Jornal verdadeiramente josefense, da cidade de Sao Jose, Maio de 1997,
ano III num. 25, traz em manchete e em materia principal da edicao: "Mais de 100 mil pessoas visitam as
dependências do CTG Os Praianos durante a realizacdo da FEINCO — Feira da IndUstria e Comdrcio.
27 Segundo o prOprio Marcio: "A Camara Junior nao é Lions ou ROTARY. E uma Associacao, uma
escola de novas liderancas". Depoimento concedido ao autor na cidade de Laurentino em 14/10/97.
28 Caracteristica esta, alias, apontada por Hannah Arendt como reflexo da instalacdo da sociedade
moderna, que tem o social politicamente representado pelo Estado Nacional Modemo. Ver: ARENDT, Hannah.
Op. Cit.
"HABERMAS, Jiirgen. Between facts and norms. Apud: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. 0 ptiblico e o
privado. Artigo eletrOnico: http://www.mare.gov.br/Reforma/Papers/Bobbiolh.htm.
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convivam perfeitamente na sociedade. No meu jornal isto vem acontecendo. Afinal, guando
acaba urn rodeio, o mundo paralelo em que vivemos deixa de existir, e temos que voltar a falar
a lingua da sociedade onde estamos inseridos" 3° . Isto denuncia que, mesmo nao
conseguindo viver perfeitamente na sociedade, pois os conflitos sao inUmeros, como,
por exemplo os de genero, etnico, social, politico, fato ignorado ou ao menos assim
representado por ele, é evidente a consciencia que os tradicionalistas possuem da
necessidade de interacdo social corn o mundo, que em sua forma bruta, nao e o seu.
Assim, para que possa "falar a mesma lingua"" da sociedade na qual se insere, o
tradicionalismo vem buscando, ao que tudo indica, na of erta de beneficios sociais
oferecidos a comunidade em geral, uma forma que, se nao 6 inovadora, posto que e uma
pratica bastante difundida por outras entidades, ao menos de ter exito, aceitacao e
penetracdo social.
Desta forma, a fluidez das präticas tradicionalistas segue sua cavalgada a passos largos.
0 jornal Buenas Che da cidade de Blumenau noticia: "Lions clube da cidade de Joinville e

cavaleiros da noite (CTG Querencia da Tradirdo) promovem a 'Cavalgada da Arrecadacao' de
alimentos para o natal das familias carentes de Joinville'" . Em relacao a este tipo de atividade,

6 elucidativa a declaracao de algumas liderancas tradicionalistas, como Darci Pandini:

"uma forma de honrar nossa bombacha e prestar a comunidade, em geral, auxilio aos seus
problemas. Por isso promovemos eventos no CTG corn a intenceio de arrecadar fundos para
ajudar entidades como APAES, Hospitais, Colegios e Igrejas, de quem tambem recebemos
apoio'" Opiniao esta que converge corn o pensamento de Luiz Fernando Arruda Paim:
"(...)Acredito que o CTG tern urn papel social importante. As primeiras prendas, por exemplo,
tem que fazer e ja estei o fazendo urn papel social. (Devem) it para os semaforos organizar
pedagios em prol nao do cavalo ou da vaca, mas sim ern prol de urn asilo, de criancas pobres,
do natal de criancas carentes (...)"" . E assim sucessivamente, o tradicionalismo tinge-se
na complexa rede social que o absorve.
Vetada a participacao politica dos CTG's em seus estatutos, em realidade suas praticas
apontam para uma participacao bastante ativa, inclusive corn representantes na Camara
Federal, Assembleia Legislativa, ininneras Prefeituras e Carnaras Municipais. Para Aurino
Manoel dos Santos, 56 anos, comerciante do Mercado PUblico de FlorianOpolis, "se os
emprescirios e o poder pziblico nth) der uma forca, a gente ndo se cria"" . Ou ainda segundo
Paim: "hoje nos comemos na mao dos politicos. As cartilhas do tradicionalismo proibem o

envolvimento dos CTG's corn politica. Mas se ndo se envolver corn politica, ndo faz rodeio. Ncis
tambem devemos explorar os politicos"36 . Entao, e bastante revelador encontrar nos arquivos
do MTG-SC, em Lages, a concessao de verba de subvencao social fornecida pela
Assembleia Legislativa de Santa Catarina". Verificar tambem que funcionarios da

Entrevista concedida ao autor na cidade de Blumenau, em 14/10/97.
Expressdo utilizada por Luiz Fernando Arruda Palm. na entrevista citada.
" JORNAL BUENAS CHE. Blumenau: Buenas che, Novembro de 1995, p. 8
Entrevista concedida ao autor em 13/10/97.
Entrevista concedida ao autor na cidade de Blumenau em 14/07/97.
" Entrevista concedida ao autor em 12/01/96.
" Entrevista concedida ao autor na cidade de Blumenau, em 14/10/97.
Declaracdo de recebimento e aplicacao de subvencdo social, sendo o ordenador da despesa Deputado Pedro
Bittencourt Neto ao CTG Porteira Cerritense corn data de 13/06/94 no valor de NCz$ 200.000,00 (moeda da epoca).
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prefeitura de Otacilio Costa sejam pagos pelo municipio e colocados a disposicao do
MTG-SC; ou que ainda, em Aedo Penal julgada pelo Tribunal de Justica de Santa
Catarina" , o prefeito do Municipio de Piearras seja condenado por dispor de verbas
publicas e use de automOvel da prefeitura, na participaedo de rodeios promovidos pelo
MTG-SC em todo o estado. Deste modo, os tradicionalistas lutam para que "sejam

socialmente reconhecidos e politicamente providos de influencia"'
E bastante presente na sociedade brasileira, na qual a catarinense nao e exceed°, a
idáia de que ao longo dos anos, diria desde o periodo colonial brasileiro", o poder
pUblico, e at mesmo uma esfera pOblica a ele relacionada, seja visto como uma
instrumentalizacao do poder privado. E inegavel a privatizacao do poder pUblico, nas
suas mais variadas formas, por outrolado, o poder privado ou a ampliacao de uma esfera
privada é tambern, sem dnvida alguma, urn campo de conflito, de lutas vigorosas, como
aquelas empreendidas pelo tradicionalismo gaucho. Este e um movimento muito bem
articulado, que engendra uma serie de prdticas sociais, mesmo que por vezes tenha que
se associar a outras instituieOes, ou ainda, de outra forma desconsiderar ou repudiar
outras manifestaeOes sOcio-culturais que nao lhes sejam favordveis.
0 tradicionalismo gaucho precisa ainda de muitas reflexOes. Sua presenca no estado
pode contribuir para "indicar problemas que de outra forma poderiam nao ser detectados
nem localizados"" , pois, afinal, nos parece instigante "sacudir a quietude corn a qual
aceitamos as coisas, mostrando que elas nao se justificam por si mesmas"42 . Uma arqueologia
criteriosa do Movimento Tradicionalista Gaucho em Santa Catarina tem ainda muitos
fOsseis a revelar, de modo a permitir uma melhor compreensao da sociedade catarinense
e de seus conflitos. Finalizando e deslocando, em parte, a reflexdo de Michel Maffesoli,
ao tratar das possiveis e diversas solidariedades e afinidades cotidianas e anOdinas,
gostaria de lembrar que o Movimento Tradicionalista Gaucho "estci al, e de nada serve

negd lo, ou recusar sua existericia ou amplitude, sob pena de sobressaltos, quando, pontualmente,
suas manifestacoes fazem-nos lembrar dele"" .

Conforme inquerito N.: 172, relator: Desembargador Nilton Macedo Machado, em 22/11/1993. Este e outros
interessantes inqueritos relacionados ao MTG-SC podem ser encontrados no Departamento de Assessoria Juridica do
Tribunal de Justica de Santa Catarina.
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