Perspectivas da cultura em 2015
O que caracteriza e diferencia um povo de outro é a sua cultura. Cultura é o
conjunto das manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais
de um povo ou de uma civilização.
O nosso Estado apresenta elementos culturais dos índios, primeiros ocupantes
do território, dos negros e da cultura trazida pelos imigrantes europeus,
baseada na pequena propriedade rural de policultura.
O Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG, ciente da importância da
diversidade cultural em nosso Estado, que confere ao nosso povo uma
identidade peculiar em relação aos demais estados brasileiros, procura, através
das atividades que desenvolve, valorizar e organizar o tradicionalismo gaúcho.
Neste sentido, são competências do Departamento da Cultura do MTG, dentre
outras, desenvolver e propagar a cultura gaúcha, estabelecendo estratégias
adequadas ao interesse e às políticas públicas para a cultura; promover
pesquisas, estudos, debates, conferências, seminários, cursos, simpósios,
concursos e outras atividades, que visem difundir e aprimorar conhecimentos
sobre história, folclore, tradição, artes, artesanato e outras manifestações
culturais do Rio Grande do Sul; suscitar junto á população a necessidade de
preservação e defesa do patrimônio natural, histórico e cultural do nosso
Estado.
Com o objetivo de vir ao encontro das competências definidas pelo
Departamento da Cultura, pretende-se, neste ano, desenvolver todos os
eventos culturais tendo como base o tema anual 2015 “Para cada
competição, momento de confraternização”. Esta proposta visa
conscientizar os tradicionalistas da necessidade de cultivarmos a paz, a
harmonia e integração antes, durante e após os eventos. Os ambientes onde
forem desenvolvidas atividades devem ser saudáveis e motivadores para todos
que lá estiverem, principalmente, para os concorrentes, permitindo que todos
cresçam no conhecimento da cultura e na tradição gaúcha.
Diante disso, o MTG, na gestão do ano de 2015, desafia todos os
tradicionalistas a se engajarem para que as atividades culturais que serão
desenvolvidas, tenham elas o objetivo de competição ou não, sejam realizadas
num clima de camaradagem e fraternidade, valorizando a roda de mate e a boa
prosa, o que, certamente, favorecerá a amizade entre todos.
Considerando também a necessidade de divulgar e fortalecer a cultura e as
tradições em nosso Estado, além de integrar o povo gaúcho aos CTGs, serão
realizadas atividades que envolvam as comunidades escolares e as bases das
entidades tradicionalistas, seus departamentos culturais, através dos projetos
que serão desenvolvidos pelas prendas e peões.

Outra meta desta Gestão é, também, trabalhar em sintonia com a Secretaria da
Cultura do Estado, do IGTF e demais setores da cultura, pois entende-se que,
através das atividades a serem realizadas, é possível valorizar e divulgar a
cultura que identifica e fortalece as raízes do tradicionalismo gaúcho.
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