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O ENCONTRÃO CHEGOU! 
 

O mês mais aguardado pelo DTG Raízes da Cultura começou, pois em outubro             
acontece o XXVI Encontro Tradicionalista dos Institutos Federais do Sul do Brasil, mais             
conhecido como “Encontrão”. Neste ano, o evento que é um grande momento de integração              
entre alunos de diversos IFs da região sul será no no IFRS - Campus Sertão nos dias 13 e 14.  

O Encontrão tem como objetivo manter viva a tradição gaúcha por meio dos             
estudantes e servidores dos IFs. Nele são realizadas atividades como torneio de truco, tiro de               
laço em vaca parada, triatlo campeiro, cabo de guerra entre outras, as provas tem como               
objetivo a integração entre os participantes, e claro apresentação das invernadas artísticas. As             
danças são um momento muito aguardado já que é uma expectativa para ver as entradas,               
saídas as danças , um momento em que todos estão ali participando juntos.  

 
(Chegada das delegações no IFRS - Campus Sertão para o Encontrão de 2017) 
 

O DTG Raízes da Cultura participou pela primeira vez no ano de 2015 na cidade de                
Concórdia-SC, quando assumiu a responsabilidade de sediar o evento em 2016. Nesse ano             
participaram os campi de Concórdia, Rio do Sul, São Vicente do Sul, Alegrete, Ibirubá,              
Panambi, Santa Rosa, Santa Rosa do Sul, Santo Augusto, Sertão, Videira e Bento Gonçalves,  
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e ao todos cerca de 350 pessoas participaram do Encontrão. Ano passado ocorreram provas              
como laço em vaca parada, bodoque, triatlo campeiro, prova da prendinha, truco, argolas,             
Fecult entre outras, e todas com intensa participação dos alunos e servidores. Para este ano a                
expectativa é bem grande pois para alguns talvez seja o último Encontrão, então todos              
querem se divertir e participar, para guardar mais essa lembrança. 
 

 
Encontrão 2015 

 
Encontrão 2016 

 
Final da apresentação do DTG Raízes da Cultura em 2016 
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E mais uma Semana Farroupilha acabou! 
 

No mês de setembro ocorreram os Festejos Farroupilha do IFRS Campus Farroupilha.            
Foram realizadas diversas atividades a fim de promover a cultura e tradição gaúcha no              
ambiente escolar.  

 
Decoração do saguão do primeiro bloco 

 
Dentre as atividades realizadas ocorreu o Torneio de Truco Cego. O torneio teve sete              

equipes participando e ocorreu nos intervalos dos turnos manhã e tarde. A final ocorreu no               
sábado letivo do dia 16 de setembro entre as equipes “Os Guris” (vencedor do turno da                
manhã) e “Os Pelados” (vencedor do turno da tarde). 

A equipe campeã foi “Os Pelados”, formada pelos alunos: Erick Santos da Silveira,             
Gustavo de Bortoli Teixeira, Rafael Luiz Casa e Thiago Pereira Martins.  

  
Na foto os campeões Erick Santos Da Silveira, Gustavo De Bortoli Teixeira e Rafael Luiz Casa. 

 

Como parte das atividades alusivas à Semana Farroupilha também foi realizado um            
almoço no sábado dia 16 de setembro com o cardápio arroz de carreteiro, galeto assado e  
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saladas. Na segunda-feira, dia 18 de setembro, aconteceu uma apresentação do DTG            
em que foram dançadas as músicas Xote Carreirinho e Tatu de Castanholas. 

 
Também tivemos o Artchê e Solidariedade, que tinha como objetivo arrecadar           

doações de fraldas e dos leites Nan e Nestogeno 1, para a Casa Lar Oscar Bertholdo. Foram                 
arrecadados cerca de 15 pacotes de fraldas e uma quantia de 20 reais na caixinha de doação.                 
Os itens arrecadados deverão ser entregues no mês de novembro. 

 
 

DANÇAS TRADICIONAIS GAÚCHAS 
 

Neste mês na parte cultural do Informatchê       
falaremos das danças tradicionais gaúchas. 

As danças folclóricas gaúchas chegaram ao Rio       
Grande do Sul, trazidas dos mais diversos países,        
poucas são originárias do estado ou do País e antes de           
aqui chegarem, geralmente passam por outras nações.       
Com o passar do tempo, por influências étnicas, foram         
sofrendo alterações em suas coreografias, todas      
recebendo doses de nossa cultura. 

Existem diversas danças gaúchas como o Pezinho,       
Xote Carreirinho, Tatu de Castanholas, Xote Duas       
Damas, Cana Verde, Balaio, Anú, Pau de Fitas, entre outras. Elas na sua maioria são danças                
alegres e animadas. Algumas delas possuem sapateios como por exemplo o Tatu de             
Castanholas e outras não como o Xote Duas Damas.Algumas danças também eram usadas             
para a conquista como por exemplo a Tirana do Lenço em que toda a dança é um jogo de                   
recusa e aceitação entre peão e prenda. 
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Outra dança bastante conhecida é a chula. Ela é dançada          
apenas pelos homens através do sapateio e é um desafio que é feito por dois               

dançarinos. É colocado uma lança no chão e eles tem, que sapatear sem encostar na lança e                 
nem perder o ritmo que é ditado pela gaita. Aquele que conseguir fazer isso é o vencedor.  

 
http://vitorhugotrovadorcuriosidades.blogspot.com.br/ 

2013/04/a-chula-gaucha.html 
 

As danças mostram a alegria do nosso povo, e nos fazem ser reconhecidos mundo a               
fora. É uma das maiores expressões da nossa cultura e apaixona muitos gaúchos e gaúchas. 
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