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CULTURA

CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS: LEGADO PARA VIDA

Prendas! Jornalistas, advogadas, psicólogas, fisioterapeu-
tas, publicitárias, delegadas, engenheiras, vereadoras, professoras, 
fonoaudiólogas. Extrovertidas, comedidas, risonhas, sérias, tímidas, 
expansivas, práticas, emotivas, meninas, mulheres...

Tantas são as formas das prendas que se forjaram no mundo 
das cirandas que às vezes se torna difícil mensurar o impacto da 
Ciranda na vida de cada uma. Inúmeros são os desafios que inspi-
ram e ajudam a florescer as mais diversas características pessoais 
e profissionais.

O concurso “A mais linda prenda do Rio Grande do Sul”, reali-
zado na época pela Rádio Gaúcha, Jornal Última Hora e VARIG, passou 
por inúmeras transformações e amadurecimento - assim como cada 
uma de suas concorrentes, nas quarenta e nove edições que suce-
deram. Importa recordar o primeiro concurso de “1ª Prenda do Rio 
Grande do Sul”, ocorrido extraoficialmente, em 1968. Ainda, salien-
tamos a ocorrência oficial, em 1971, na cidade de Quaraí, um marco 
histórico para nós que assistimos e aplaudimos de pé cada enredo 
apresentado nas Cirandas do mundo. 

O Tradicionalismo é uma escola para a vida, as Cirandas 
de Prendas são ensino e emoção. Aprendemos a superar desafios, 
buscar conhecimento e traçar prioridades. Somos ensinadas pelos 
caminhos tortuosos que trilhamos que, a cada curva, há uma lição 
a ser aprendida.

Valores como a humildade são reforçados quando reconhe-
cemos nossas fraquezas e aprendemos a pedir ajuda. Valores como 
a união e a amizade se tornam ainda mais valiosos quando percebe-
mos que a dor dividida é aliviada, mas que a vitória compartilhada é 
ainda mais doce.

Ser prenda é ser instrumento de ação, emoção e transfor-
mação. É viver a árdua missão de contribuir com o tradicionalismo 
nas dificuldades e exaltá-lo nas alegrias. É saber que cada prenda é 
importante ao seu tempo e todas são responsáveis pela história que 
nos trouxe até aqui. É ter força para seguir em frente nas dificulda-
des e amor para agradecer cada oportunidade.

Participar das Cirandas Culturais de Prendas é arriscar-se a 
pisar no palco da vida através da cultura, da tradição e do folclore. 
É desafio repleto de garra e ternura, mas, acima de tudo, é legado 
para a vida.

Texto: Roberta Jacinto e Jéssica Thaís Herrera
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ARTE

SONETO À PRENDA
I

COMO ESTRELA A BRILHAR NO CÉU DO SUL
A FORÇA DA LUZ QUE AO VENTRE SE ASCENDA.

SÃO TAIS MARIAS DE UM MANTO AZUL,
A PAZ QUE COMUNGA EM DIZER-TE, PRENDA.

CANTAMOS A VOZ, SOBRE NÓS, UNIÃO.
ESSÊNCIA NA LUTA, SERENO OLHAR

NA IDENTIDADE E NO CORAÇÃO,
SEGUIMOS SONHANDO, INFINDO PULSAR.

LEGADO E HISTÓRIA DA CHITA AO BORDADO,
NAS MÃOS QUE A VIDA NOS DEU POR HERDADO.

CINQUENTA SEARAS DE AMOR QUE SE EXPLENDA.
E VENHAM MAIS TANTAS PRA ILUMINAR
OS SONHOS DA FLOR A DESABROCHAR,

NO TOM QUE BENDIZ AO TORNAR-SE PRENDA.

II
QUANDO O VESTIDO O TEU CORPO HABITA

É COMO UMA PRECE PRA O CRIADOR.
MISTA TERNURA DA ABELHA E DA FLOR,
RUTILA POESIA EM TUA PELE ESCRITA.

OS TEUS TERNOS PASSOS GUIADOS COM ZELO,
SUMO CAMINHO QUE ESPALHA BELEZA
A ENCIUMAR AFRODITE, COM CERTEZA,

TAL A ROSA QUE PRENDE O TEU CABELO.
TENS LIBERDADE COM TUA VOZ ALTIVA

GANHANDO O MUNDO COM FORÇA NATIVA.
MULHER GAÚCHA ÉS PRIMEIRA LEGENDA.

DE SUL A NORTE, BENDITA FIGURA.
RETRATO VIVO, ETERNA MOLDURA.

ÉS ARTE DIVINA, CHAMADA, PRENDA.

KAYKE MELLO, MARÇO DE 2020
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Tu Sabias?

Curiosidades sobre
a Ciranda Cultural de Prendas

- O concurso de Prenda do RS ocorreu extraoficialmente pela 1ª vez 
em 1968, onde a prenda escolhida foi Nara Iná Bandeira Ramos.
-Somente em 1981 começou a ser escolhida a 2ª Prenda e em 1986 a 
3ª Prenda para todas as categorias.
-O concurso “A Mais Linda Prenda do RS” que originou a Ciranda de 
Prendas, foi realizado pela primeira vez em 1959 e contou com 31 par-
ticipantes.
-A comissão avaliadora do 1º Concurso oficial de Prendas em 1971, era 
composta por: Hélio Moro Mariante, Moacir Cunha, Nilo Vasconcelos 
e Mariza Silva.
-As regiões que mais sediaram Cirandas de Prendas foram a 13ªRT, 
1ªRT e 7ªRT.
-Alessandra Mota, Patrona dos Festejos Farroupilhas em 2020 foi 1ª 
Prenda do RS em 1986 representando a 5ªRT.
-Em 1985 o Concurso de Prendas passou a se realizar no mês de maio.
-Desde 1995 as Prendas são agraciadas com a plaquinha dourada em 
sua faixa, um regalo de Iolanda Banunas.

Por Tayline Alves Manganelli
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EXERCÍCIOS

SÍMBOLOS

RESPOSTAS 
1. Rio Pardo; Joaquim José de Mendanha; 2. 06 de maio de 1838; Rio Pardo.  

3. Francisco Pinto da Fontoura; 4. Liberdade, Igualdade e Humanidade; 
5. Mário Mattos e Bernardo Pires; 6. Verde, vermelho e amarelo.

1.    Em 30 de abril de 1838 os farroupilhas tomaram a cidade de _____________, 
na batalha do Barro vermelho. Entre os prisioneiros estava a banda do 2º Batalhão de 
Caçadores, cujo mestre era _________________.

2.    O Hino Farroupilha foi executado publicamente pela primeira vez em 
______________, na cidade de ___________________.

3.     A letra de autoria de ______________________________ foi a que permaneceu, 
transformando-se no Hino do Estado.

4.    O que está escrito no Brasão de Armas? _______________________________

5.    O brasão deriva de desenhos históricos de ________________________ e 
_________________________.

6.    A bandeira atual é composta pelas cores: _____________, ___________ e 
_______________. A origem dela remonta a República Rio-Grandense. 

SÍMBOLOS DO RIO GRANDE DO SUL
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A VOZ E ARTE DE MARLENE PASTRO, TRADUZIDA NA 
GARRA DE UMA PIONEIRA NA MÚSICA NATIVISTA

Natural de Porto Alegre – RS, a cantora, compositora, instrumentista e pes-
quisadora Marlene Pastro possui mais de 100 obras registradas e premiadas nos 
principais eventos do Estado. Em entrevista, Marlene conta sua trajetória para o 
Piá 21.

Sua história foi traçada a partir da descendência farroupilha mesclada à 
italiana. A vó paterna era neta da Senhorinha Maria Ignácia da Fontoura, prima de 
Antônio Vicente da Fontoura, um dos líderes da Revolução Farroupilha. O sangue 
italiano é por parte de Giacommo Francesco Pastro, seu bis-nono, vindo da Itália 
em 1889.

Sua mãe, Miguelina, foi uma grande cantora, especializada em música 
clássica. Isso foi decisivo na vida da menina Marlene, que residiu parte de sua in-
fância em ambiente rural, no Bairro Ipanema da Capital. “O lugar era o sonho de toda 
e qualquer criança. Morros, açude, sanga, tambo de leite, quinta, pedreira, parreiral 
e muita criação de animais”, nos conta. Com forte influência religiosa, estudou dois 
anos na Escola Nossa Senhora do Horto, tendo Irmã Gaudência e Therezinha Lessa 
como suas primeiras professoras de música. Foi na Igreja Nossa Senhora de Belém, 
que pela primeira vez, cantou a Ave Maria. Posteriormente, passou a integrar os 
corais das escolas que passava. “Eu gostava de ficar no Colégio nas férias, só por 
causa da música”, ressalta. Sua meta na época era ser freira, então estudou quatro 
anos no Colégio das Irmãs, em Uruguaiana. Esta cidade viria a ser muito importante 
para sua carreira. Ao ver as primeiras edições da Califórnia da Canção Nativa, onde 
estavam cantoras como Oristela Alves, motivou-se para seguir carreira na música e 
passou a sonhar em um dia estar nos palcos defendendo temas nativistas.

Quando decidiu que a vida no claustro não era seu futuro, voltou para 
Porto Alegre e logo foi morar com a avó em Taquari. “Vivi em Taquari as melhores 
oportunidades artísticas”, comenta Marlene ao lembrar das experiências musicais 
e teatrais que viveu na cidade. Estudou Letras na Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos e fez Licenciatura em Música e Canto na Faculdade Palestrina, sendo aluna do 
saudoso Antônio Augusto Fagundes.

Ingressou no meio nativista através de “Joãozinho Índio”, guitarrista do 
Grupo Haraganos, sendo apadrinhada posteriormente por Airton Pimentel que na 
época já era um artista reconhecido. Com ele escreveu a música “Prece do Mate”, 
responsável pelo início de sua trajetória nos festivais nativistas do Estado através 
da 4° Ciranda de Taquara, em 1980.

Marlene sempre se vestiu de acordo com o personagem que representava 
através da música. Esta foi a forma encontrada para levar seus telespectadores à 
um universo de reflexão, conta ela.

FUSÃO DO NATIVISMO COM A MÚSICA SINFÔNICA
Foi na Ciranda de Taquara que conheceu o maestro alemão Alfred Hüls-

berg, com quem viria a se casar anos mais tarde. A cantora nos conta que Hülsberg 
(in memorian) veio para o Brasil em 1954. O matrimônio de Marlene e Alfred, como 
ela mesmo nos conta, marca o enlace da Música Nativista com a Música Sinfônica 
através da composição “Missa Nativa”, apresentada em vários festivais.

ANITTA GARIBALDI E A REPRESENTAÇÃO FEMININA
A canção que possui gravação em português, italiano e espanhol completa 

36 anos de existência. Já foi pauta obrigatória no FEGART, assunto em Escolas e 
Universidades e também temática para coreografias de grupos de dança.

          “Até então a Anitta estava em monumentos, no nome de 
uma praça, de uma Escola, quieta, estática”, ressalta Marlene ao nos contar que a 
composição surgiu após retornar de suas férias em Laguna - SC. “A Anitta Garibaldi 
da estátua tinha ganhado vida e voz”, completa.

A música Anitta Garibaldi é também chamada de Hino de Anitta. Ela foi a 
inspiração para que a cantora trouxesse pautas femininas em suas canções, pois 
lembra que em tempos não muito distantes, qualquer espaço na música nativista, 
incluindo os festivais, era dominado por homens. Não haviam compositoras. Lutar 
por espaço e igualdade sempre esteve entre seus maiores objetivos, por isso, Mar-
lene hoje é considerada pioneira na música nativista. Ao lembrar da época, ela nos 
fala “abri cancha para as gurias! E agora então, nem se fala! O que tem aparecido de 
novas compositoras é uma coisa por demais! Acho que são as mulheres libertando 
suas almas! ”

 A música “Anitta Garibaldi” traz muito significado em suas entrelinhas. Se-
gundo ela, “Um filho num braço, no outro um fuzil” é a frase chave. “O filho significa 
a missão materna da mulher. Não que obrigatoriamente vá ser mãe, mas a vocação 
em si que a mulher tem. A mulher traz isso dentro dela”(...) “ ‘No outro um Fuzil’, é a 
luta, a superação, a resiliência, a sabedoria e a força que habita no coração de cada 
mulher. Não significa o armamento. A simbologia é endereçada à batalha que nós 
mulheres tivemos e temos que enfrentar no cotidiano. ”

Pedimos à Marlene que traduzisse o significado de ser mulher na condição 
de cantora e compositora na sociedade atual. Ditando com firmeza, ela nos fala que 
“ser cantora e compositora nos dias atuais é ser representativa. É traduzir vozes e 
anseios de uma geração que se liberta cada vez mais de repressões e preconceitos”.

 
Por Tayline Alves Manganeli
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