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Proponente: Márcia Rosane Monteiro 

Proposição: Aprovação e regulamentação do traje alternativo feminino 

Justificativa:  

Entendendo que que existe a necessidade de normatização quanto a 

pilcha feminina em diversas ocasiões, destacando aqui as ocasiões não 

formais dentro dos ditames das pesquisas realizadas e das diretrizes 

aprovadas pelo MTG; 

Trazendo também como argumentos a opção de um traje de baixo 

custo financeiro em relação ao traje oficial, 

Sabendo que que não é de hoje que as prendas já utilizam trajes 

alternativos em nossa região porém sem nenhuma regulamentação regional 

Trazendo com contextualização que dentro da sociedade cristã 

ocidental o traje feminino era composto por saia longa ou vestido, o que explica 

as saias longas com blusas pelas imigrantes alemãs que fixaram residência na 

12ª Região Tradicionalista. Numa breve revisão bibliográfica, acompanha-se a 

distinção das vestes utilizadas pelas mulheres, ao longo dos séculos, onde o 

uso da saia longa é tomado como regra para o convívio social. Zattera (1995) 

comenta na sua obra “Pilcha do Gaúcho”, que no final do Século passado e 

início deste (século XX), a moda citadina feminina gaúcha segue a moda 

internacional… 

Trazendo também como justificativa não a padronização, mas sim 

orientações de como deve ser um traje alternativo, e que podemos facilitar as 

atividades esportivas, cavalgadas e até o uso em serviço é que propomos a 

aprovação e regulamentação das diretrizes para o traje alternativo feminino. 
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 SAIA CALÇA: 

Deve ser meio-godê ou evasê, cortado em panos ou não, sem 

armação, sem babados, com cintura ou cadeirão e dividida como uma calça. O 

comprimento deve ser 10cm acima da canela. As cores devem seguir as 

diretrizes do MTG.  

CAMISA, BLUSA:  

Pode ter gola, com mangas compridas (vedado o uso de manga 

morcego), podendo finalizar a manga, a gola com babadinhos ou fitas, 

condizentes com a idade. 

As cores também seguem as diretrizes do MTG. 

 CASAQUINHO-CORPETE: 

Com ou sem gola, sempre fechado com botões, mangas longas 

(vedado o uso de manga morcego), o comprimento deve ser abaixo do cós da 

saia, o tecido deve seguir o clima e as cores conforme as diretrizes do MTG. 

 BOTAS (conforme o manual): 

Botas nas cores preto, marrom ou bege. 

Segue em anexo exemplos apenas como ilustração e não com a 

finalidade de tornar-se padrão, pois as possibilidades de modelos são infinitas, 

desde que sejam obedecidas as diretrizes. 
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