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MATO GROSSO  

GEOGRAFIA  

Mato Grosso ocupa uma área de 906.806 Km2 dentro do Brasil, localiza-se a oeste do 
Meridiano de Greenwich e a sul da Linha do Equador e com fuso horário -4 horas em relação a hora 
mundial GMT. No Brasil, o estado faz parte da região Centro Oeste.  

Suas Divisas são:  

NORTE: Amazonas e Pará.                         
LESTE: Goiás e Tocantins.                 

   SUL: Mato Grosso do Sul.                

   OESTE: Rondônia e Bolívia.                           .  

  

HIDROGRAFIA  

A rede fluvial de Mato Grosso pertence a dois sistemas hidrográficos: a  Bacia do Rio 
Amazonas e a do rio Paraguai. Os principais rios da bacia do rio Amazonas são o Araguaia e seu 
afluente o rio das Mortes, o Xingu, o Juruena, o Manuel Teles Pires e o Roosevelt.  

O rio Paraguai nasce ao norte de Cuiabá, na chamada Amazônia mato-grossense. Seu principal 
rio afluente em território mato-grossense é o Cuiabá, no sul do Estado.   

  

CLIMA  

O tipo de clima predominante em Mato Grosso é o tropical superúmido de monção, típico da 
Amazônia; segundo a classificação de Köppen, o clima tropical do norte de Mato Grosso é do tipo Am. 
As temperaturas são elevadas, com a média anual ultrapassando os 26ºC. O índice de chuvas também 
é alto, atingindo dois mil milímetros anuais. Também prevalece o clima tropical, propriamente dito, 
com chuvas de verão e inverno seco, caracterizado por médias de 23°C no Planalto Central. A 
quantidade de chuvas também é alta nesse clima: ultrapassa a média anual de 1.500mm, já que a 
estação seca, bastante marcada no sul do estado, vai gradativamente se reduzindo em direção ao 
norte.  

  

RELEVO  

O relevo mato-grossense, de altitudes modestas, apresenta grandes superfícies aplainadas, talhadas 
em rochas sedimentares. Esse relevo é composto de três unidades distintas:  
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• O Planalto Mato-Grossense, que serve de divisor de águas entre os rios que correm para o 
Paraguai e os rios da bacia do rio Amazonas. É formado por uma série de planaltos 
cristalinos e chapadões sedimentares, com altitudes que variam, em média, de 400 a 800m;   

• O planalto arenítico-basáltico, localizado no sul do estado, simples parcela do Planalto 
Meridional.   

• Uma pequena parte do Pantanal Mato-Grossense, baixada da porção centro-ocidental. Ao 
sul do Planalto Brasileiro, situa-se o divisor de águas entre as bacias dos rios Paraguai e 
Amazonas. A maior parte é drenada pelo rios da bacia do rio Amazonas.   

As serras mais importantes são as seguintes:  

• Serra dos Parecis   

• Serra Formosa   

• Serra do Norte   

• Serra dos Caiabis;   

• Serra dos Apiacás, no norte   

• Serra do Roncador, no leste   

A nordeste do Planalto Mato-Grossense, localizam-se duas grandes depressões, separadas pela Serra 
do Roncador:  

• Depressão do Alto Xingu   

• Depressão do Médio Araguaia   

Essas duas áreas constituem amplas planícies inundáveis alagadas periodicamente pelas 
enchentes dos rios. Mato Grosso conta ainda com uma porção do Pantanal MatoGrossense, extensa 
planície alagadiça, com altitudes que vão de 100 a 300m  

  

VEGETAÇÃO  

A maior parte da superfície estadual é coberta pela floresta equatorial, com árvores muito 
altas e copadas, como a andiroba, o angelim, o pau-roxo e a seringueira. É um verdadeiro 
prolongamento da Floresta Amazônica em Mato Grosso. Ao sul de Cuiabá, domina o cerrado, 
vegetação formada por árvores de até 10m de altura, espalhadas entre numerosos e variados 
arbustos. No Pantanal, há diversos tipos de vegetação, que variam de acordo com o terreno. 
Predomina, porém, a cobertura de gramíneas, excelente pastagem para o gado. Entre as vertentes 
dos rios Xingu e Tapajós, no norte do Estado, a vegetação também não é uniforme, passando da mata 
seca e da floresta, mais densa às margens dos rios, ao campo, verdadeiro tapete herbáceo, 
praticamente desprovido de arbustos. A zona de florestas compreende 47% da área do estado, os 
cerrados 39% e os campos 14%.  



  

  
3  

  

MTG-MT  

  

  

HISTORIA DO MATO GROSSO  

 

Foi na Capitania de São Vicente que mais tarde tornou-se Capitania de São Paulo que as 
Bandeiras no início do  século XVII e se estenderam por todo o século seguinte. O solo dessa região, 
impróprio para o plantio da cana-de-açúcar, ocasionou o rápido declínio da produção açucareira 
levando a estagnação econômica dos povoados. Os habitantes da região tiveram que encontrar outra 
atividade econômica para sobreviver. A alternativa foi a agricultura de subsistência e  a organização 
das expedições desbravadoras, as bandeiras. 

 
  As Bandeiras  dedicaram-se, inicialmente, à caça e apresamento de índios para vendê-los como 
mão-de-obra escrava aos engenhos produtores de açúcar, situados nos ricos solos do Nordeste 
brasileiro. Elas iam além do território português, ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas a 
oeste. 

A história registra que os primeiros indícios de Bandeirantes paulistas na região, onde hoje 
fica a cidade de Cuiabá , foi no século XVII, quando da passagem do bandeirante Manoel de Campos 
Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva  pela região. Eles fundaram o primeiro povoado da região, no 
ponto onde o rio Coxipó deságua no rio Cuiabá, localidade batizada de São Gonçalo.  

Em 1718,  a bandeira de Antônio Pires de Campo (filho de Manoel de Campos Bicudo) andou 
pelo  Rio Coxipó  para aprisionar os índios Coxiponés. 

Em 1719 o paulista de Sorocaba, Pascoal Moreira Cabral, que depois de uma batalha perdida 
para os índios coxiponés, viuse compensado pela descoberta de ouro no Rio Coxipó, passando a se 
dedicar ao garimpo .  

  Foi criado o Arraial da Forquilha localizado na confluência de dois ribeirões,Peixes e Mutuca, que  
ao juntar-se, davam continuidade ao rio Coxipó. Daí a origem do nome forquilha. Nesse lugar em 08 
de Abril de 1719, Pascoal Moreira Cabral assina a ata da fundação de Cuiabá.  

Em outubro de 1722, índios escravos de Miguel Sutil, também bandeirante sorocabano, 
descobrem grande quantidade de ouro, maior que a encontrada anteriormente na Forquilha, na 
localidade chamada de"Lavras do Sutil, a rica jazida ficava nas proximidades do córrego da Prainha 
e da "Colina do Rosário, onde foi construída a histórica igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 
Sebastião.  

Os alimentos, remédios , roupas e utensílios vinham de São Paulo através das monções, 
levavam de 4 a 6 meses para chegar no Mato Grosso. No caminho as embarcações sofriam danos 
conforme os perigos naturais que encontravam nos rios e também sofriam ataques dos índios. 

Os índios mais valentes em defesa de seu território no Mato Grosso eram os Paiaguás, 
Guaicurus e Caiapós. Os Paiaguás foram imortalizados na letra do Hino e no Palácio do Governo  de 
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Mato Groso.  Foram criadas expedições militares portuguesas para garantir o avanço dos 
colonizadores e exterminar essas nações de índios bravios,  foi chamado de Guerra Justa. 

No final de 1726, chega à região o governador da Capitania de São Paulo, Rodrigo César de 
Menezes, como representante do Reino de Portugal, ele chegou numa grandiosa monção com 300 
embarcações e 3.000 pessoas.  Nesse mesmo ano foi criado o Caminho de Goiás, pelo qual foi 
introduzido o gado no Mato Grosso,  

No dia 1º de janeiro de 1727, Cuiabá é elevada à categoria de vila, com o nome de Vila Real 
do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. O governador estabeleceu  a administração portuguesa sobre as 
minas de Cuiabá , para isso teve alguns combates com os poderosos comerciantes da região. 
Aumentou a fiscalização e  tributação sobre o ouro, estabeleceu o controle sobre a entrada de 
mercadorias...   

  O termo “Mato Grosso” foi utilizado pelo primeira vez pelos irmãos Fernando e Artur Paes de 
Barros, em 1734, quando buscavam índios Parecis (que eram dóceis e fáceis de serem capturados) e 
se depararam com uma mata grossa, fechada , com altas árvores, quase impenetrável, que se estendia 
por quase sete léguas. Descobriram uma mina de ouro no rio Galera, no no vale do Guaporé. 
Chamaram o local de Minas do Mato Grosso. 

Em 09/05/1748 através da Carta Régia de D.João V foi criada a Capitania de Mato Grosso, foi 
nomeado o primeiro Capitão General. D. Antônio Rolim de Moura, para consolidar a posse portuguesa 
no Vale do Guaporé, esse governante fundou Villa Bela da Santíssima Trindade em 1752. Foi a sede 
da Capitania de Mato Grosso mais tarde perdeu a condição de capital para Cuiabá. 

A região do Mato Grosso  primeiramente pertencia a Espanha, mas como foi colonizada pelos 
bandeirantes portugueses, em 1750 passou para Portugal através do Tratado de Madrid que garantia 
a posse para quem habitava a terra. 

Em 1977 o governo federal decretou a divisão do Estado de Mato Grosso, formando então 
Mato Grosso e Mato grosso do Sul, devido a dificuldade de desenvolver a região diante da grande 
extensão e diversidade. Sendo que em 1 de Janeiro de 1979 foi transformado definitivamente em 
Estado o Mato Grosso do Sul. 

 

TIPOS DE EXPEDIÇÕES  

O estado de Mato Grosso foi ocupado durante o período colonização do Brasil através das 
expedições dos Bandeirantes e do Tratado de Madri de 1751.  

Foram feitas diversas expedições entre elas as entradas e bandeiras, as entradas foram 
financiadas por Portugal partiam de qualquer lugar do Brasil e não ultrapassavam o Tratado de 
Tordesilhas. As bandeiras foram financiadas pelos paulistas somente eles foram ao oeste, 
ultrapassando Tordesilhas, inclusive. Os motivos pelos quais ocorreram as expedições para oeste do 
Brasil são diversos, a coroa portuguesa precisava ocupar as terras a oeste para se defender da 
ocupação espanhola de oeste para leste e preservar o Tratado de Tordesilhas. As expedições feitas 
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pelos paulistas foram de carater principal econômico como a procura por indígenas que era uma mão-
de-obra mais barata que a escrava ocorridas em 1718 e 1719, a mineração em 1719 com o propósito 
de exploração de ouro e pedras preciosas. As monções em 1722 foram realizadas a fim de estabelecer 
a troca de mercadoria de consumo com o ouro nas áreas de mineração.  

GOVERNADORES COLONIAIS  

A partir de 1748, Mato Grosso e Goiás são desmembradas da capitania de São Paulo, criada 
então a capitania de Mato Grosso e os seguintes governantes:  

• Antônio Rolim de Moura de 1751 a 1765, fundou a primeira capital Vila Bela da Santíssima 
Trindade.   

• João Pedro Câmara de 1765 a 1769,   

• Luís Pinto de Sousa Coutinho de 1769 a 1772, expulsou os jesuítas e fundou vários fortes e 
povoados.   

• Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres de 1772 a 1789.   

• João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres de 1789 a 1796.   

• Caetano Pinto de Miranda Montenegro de 1796 a 1802.   

• Manuel Carlos de Abreu e Meneses de 1802 a 1807.   

• João Carlos Augusto d'Oeynhausen e Gravembourg (Marquês de Aracati) de 1807 a  

1819, iniciou a transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá.   

• Francisco de Paula Magessi de Carvalho (Barão de Vila Bela) de 1819 e 1821.   

A mudança da capital foram por motivos de distância e dificuldade de comunicação com os 
grandes centros do Brasil, o processo de transferência foi iniciada no governo de João Carlos Augusto 
d'Oeynhausen e Gravembourg e grande parte da administração foi transferida no governo de 
Francisco de Paula Magessi de Carvalho que por dificuldades na administração, a capital retornou a 
Vila Bela, somente em 1825 por um decreto de Dom Pedro I a capital ficou definitivamente em Cuiabá.  

PROVINCIA DE MATO GROSSO  

Um ano antes da proclamação de Independência do Brasil todas as capitanias se tornaram 
províncias. O primeiro acontecimento político da época foi a Rusga, em que os grupos políticos liberais 
e conservadores que queriam reformas políticas, sociais e administrativas. Em 1864 inicia a Guerra do 
Paraguai, Paraguai fazia fronteira com Mato Grosso (atual Mato Grosso do Sul), Mato Grosso 
participou com soldados e protegendo as fronteiras do Estado.  

 

FUNDAÇÃO DE CUIABÁ  
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ORIGEM DO NOME  

Há várias versões para a origem do nome "Cuiabá". Uma delas diz que o nome tem origem na 
palavra Bororo ikuiapá, que significa "lugar da ikuia" (ikuia: flecha-arpão, flecha para pescar, feita de 
uma espécie de cana brava; pá: lugar). O nome designa uma localidade onde os bororo costumavam 
caçar e pescar com essa flecha, no córrego da Prainha, afluente da esquerda do rio Cuiabá [1] [2]. Outra 
explicação possível é a de que Cuiabá seria uma aglutinação de kyyaverá (que em guarani significa "rio 
da lontra brilhante") em cuyaverá, depois cuiavá e finalmente cuiabá. [2] Uma terceira hipótese diz 
que a origem da palavra está no fato de existirem árvores produtoras de cuia à beira do rio, e que 
"Cuiabá" seria "rio criador de vasilha" (cuia: vasilha e abá: criador)[2]. Há ainda outras versões menos 
embasadas historicamente, que mais se aproximam de lenda do que de fatos. O certo é que até hoje 
não se sabe com certeza a origem do nome  

 

A “RUSGA”  

Contextualização: A Rusga foi um movimento social ocorrido em Mato Grosso, no ano de 
1834. Essa revolta aconteceu durante o período regencial.  

Causas: Esse movimento foi travado entre dois grupos. Um liberal e outro conservador, na 
disputa pelo poder político da província. Os liberais defendiam ainda a continuidade da monarquia, 
sob a figura de D. Pedro II. Já os conservadores defendiam o governo monárquico e lutavam para que 
o poder executivo exercido pelo imperador fosse o mais forte do império. Outra causa importante era 
a insatisfação dos grupos mais baixos.  

Atores: Liberais e Conservadores, sociedade dos Zelosos, João Poupino, camadas mais pobres, 
da sociedade Cuiabana, Antônio Corrêa Da Costa (presidente da província).  

Objetivos: Queria a expulsão dos portugueses em solo pátrio. No plano político, havia uma 
idéia de se coligar as províncias de SP, ES, GO, MG, PI, e MT, com o objetivo de construir uma grande 
força oposicionistas às tentativas mais radicais. Deviam lutar para que o regime político monarquia 
constitucional, fosse mantido e que a regência fosse preservada, com a finalidade de garantir a posse 
do futuro imperador, D. Pedro II. Esse pensamento era o liberal, comungado também pelos membros 
da sociedade dos zelosos da independência de MT. A participação dos grupos mais baixos represen-
tou muito mais a oportunidade de demonstrar sua insatisfação e a possibilidade de obter algum ganho 
material do que uma luta por um ideal Político Partidário.  

Resultado: A multidão saiu às ruas de Cuiabá a fim de demonstrar seu sentimento reprimido 
contra o grupo conservador. O presidente da província Poupino Caldas reúne o conselho de governo 
e resolve sair às ruas e conter a rebelião, alegando que não conseguira governar sob um estado de 
conclusão e desordem. Nessa ocasião Poupino Caldas foi classificado de Traidor, uma vez que ele não 
concordava com as ações praticadas pela massa.  
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GUERRA DO PARAGUAI  

A Guerra do Paraguai teve seu início no ano de 1864 a partir da ambição do ditador Francisco 
Solano Lopes, que tinha como objetivo aumentar o território paraguaio e obter uma saída para o 
Oceano Atlântico, através dos rios da Bacia do Prata. Ele iniciou o confronto com a criação de inúmeros 
obstáculos impostos às embarcações brasileiras que se dirigiam a Mato Grosso através da capital 
paraguaia. Visando a província de Mato Grosso, o ditador paraguaio aproveitou-se da fraca defesa 
brasileira naquela região para invadi-la e conquistá-la. Fez isso sem grandes dificuldades e, após esta 
batalha, sentiu-se motivado a dar continuidade à expansão do Paraguai através do território que 
pertencia ao Brasil. Seu próximo alvo foi o Rio Grande do Sul, mas, para atingi-lo, necessitava passar 
pela Argentina. Então, invadiu e tomou Corrientes, província Argentina que, naquela época, era 
governada por Mitre.    
 Decididos a não mais serem ameaçados e dominados pelo ditador Solano Lopes, Argentina, Brasil e 
Uruguai uniram suas forças em 1° de maio de 1865 através de acordo conhecido como a Tríplice 
Aliança. A partir daí, os três paises lutaram juntos para deterem o Paraguai, que foi vencido na batalha 
naval de Riachuelo e também na luta de Uruguaiana.  Esta guerra durou seis anos; contudo, já no 
terceiro ano, o Brasil via-se em grandes dificuldades com a organização de sua tropa, pois além do 
inimigo, os soldados brasileiros tinham que lutar contra o falta de alimentos, de comunicação e ainda 
contra as epidemias que os derrotavam na maioria das vezes. Diante deste quadro, Caxias foi 
chamado para liderar o exército brasileiro. Sob seu comando, a tropa foi reorganizada e conquistou 
várias vitórias até chegar em Assunção no ano de 1869. Apesar de seu grande êxito, a última batalha 
foi liderada pelo Conde D`Eu (genro de D. Pedro II). Por fim, no ano de 1870, a guerra chega ao seu 
final com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Cora.        

  Conclusão: Antes da guerra, o Paraguai era uma potência econômica na América do Sul. Além 
disso, era um país independente das nações européias. Para a Inglaterra, um exemplo que não deveria 
ser seguido pelos demais países latino-americanos, que eram totalmente dependentes do império 
inglês. Foi por isso, que os ingleses ficaram ao lado dos países da tríplice aliança, emprestando 
dinheiro e oferecendo apoio militar. Era interessante para a Inglaterra enfraquecer e eliminar um 
exemplo de sucesso e independência na América Latina. Após este conflito, o Paraguai nunca mais 
voltou a ser um país com um bom índice de desenvolvimento econômico, pelo contrário, passa 
atualmente por dificuldades políticas e econômicas.    

FOLCLORE BRASILEIRO – MATO GROSSO  

A ocupação humana, responsável pelo povoamento da região centro-oeste, deve-se aos 
Bandeirantes que à procura do ouro e do diamante transferiram-se para lá! É também uma região 
onde vivem diversas tribos indígenas ameaçadas de extinção devido ao contrato com a civilização, 
muitas se a culturaram A cerâmica teve elevada importância entre os índios que chegam a lutarem 
entre si para obtê-la , é um trabalho realizado pelas mulheres que são exímias artesãs. Suas cerâmicas 
possuem belas formas e são bem decoradas com motivos geométricos As peças são pintadas e cozidas 
ao ar livre. Os índios com sua arte plumária fazem magníficos enfeites com penas. O cocar, que é um 
espécie de anel coberto com penas amarelas, pretas e vermelhas ( como este da ilustração) , de onde 
partem penas azuis, amarelas e vermelhas bem maiores. É uma belíssima peça. Perfuram as orelhas 
e as enfeitam também com penas. Fazem trançados de palha de palmeira, com os quais confeccionam 
outros enfeites e os mais variados tipos de cestos.  Suas cores favoritas são branco e o preto. No 
pantanal mato-grossense há a presença do vaqueiro que para cavalgar o boi-de-sela usa em geral 
perneiras compridas de pele de veado cujo couro é bem macio. O boi-de-sela foi utilizado pois os 
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cavalos levados para lá morriam devido as doenças, e o homem para vencer as grandes distâncias 
passou a utilizar o boi como transporte.  

  

PRINCIPAIS DANÇAS, RITMOS E FOLGUEDOS NO MATO GROSSO  

Em período fértil no terreno cultural, Mato Grosso cria novos passos e ritmos, com novos grupos de 
folclore assimilando culturas e confirmando a fama de ser o mais brasileiro de todos os Estados da 
Nação.  

SIRIRI -  O siriri é uma dança das mais populares do folclore mato-grossense, praticada especialmente 
nas cidades e na  zona rural da baixada cuiabana, fazendo parte das festas de batizados, casamentos 
e festejos religiosos. É uma dança que lembra os divertimentos indígenas. Segundo a pesquisadora 
Julieta de Andrade - "siriri é uma suite de danças de expressão hispano-lusitana, fortemente cultuada 
no ritmo e no andamento, com expressão africana". e compara o siriri com o  fandango do litoral 
brasileiro.   
É o siriri dançado por homens, mulheres e até crianças, numa coreografia bastante variada e sem uma 
interpretação definida, sendo praticada em sala de casa ou mesmo em terreiros. A música é simples 
e bastante alegre, falando de coisas da vida. Os tocadores são também os cantadores, em solo ou em 
côro com os participantes da dança. Os instrumentos musicais usados no acompanhamento da dança 
são basicamente a viola de côcho, o ganzá e o mocho ou tamboril.  

CURURU -  O Cururu é importante componente do folclore mato-grossense. A dança do cururu se 
classifica em sacra e profana. A sacra, também chamada de função, geralmente acontece as orações 
aos santos de devoção popular e tem o objetivo de louvar ou homenagear aquele determinado Santo. 
A profana é aquela dança acompanhada pelos desafios e versos dos repentistas, por trovas de amor 
e uma variada coreografia.   
"...o cururu, na cuiabania, é dança de roda, só para homens, ao som de desafios cantado, com 
acompanhamento instrumental; é função de cururu.  

CONGADAS -  Outra dança característica do folclore mato-grossense, é a Dança de Congos, também 
chamada Congadas. É de origem autenticamente africana. Esta dança geralmente fazia parte das 
comemorações festivas de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. A Dança de Congos é de 
característica dramática e a indumentária colorida associada ao uso de espadas, simboliza a luta entre 
dois potentes africanos, um representando a nação do Rei de Portugal, o dominador e o outro 
representando a nação do Rei Congo (ou seja, a África negra dominada)  .   
A dança constitui-se de duas partes bem distintas, a cantiga e a embaixada. Além da baixada cuiabana, 
as Congadas são tradicionalmente cultuada na primeira capital mato-grossense, a cidade de Vila Bela 
da Santíssima Trindade.  

CATIRA - Considerada a mais contundente expressão rural originada do Lundu, ao lado  do Cateretê, 
Cururu Paulista, Arrasta-Pé, Balanço, Calango Mineiro, Pagode...etc. Com sapateado ou improvisações 
de versos mostrando uma das facetas de fandango luso-espanhol, a catira marca no seu desenrolar 
toda uma saga de chamada música caipira e seu canto, em primeira e segunda voz, que hoje é uma 
das bases vocais da música sertaneja. A catira desenvolveu-se em diversas regiões mato-grossense; 
Chapada dos Guimarães, Vale do Araguaia, do Rio Garças e do rio Vermelho.   
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           (Texto do músico e pesquisador Milton Pereira de Pinho – Guapo)  

OUTROS: cana verde, troika pantaneira, chalana, dança do zinho preto, dança do facão, dança dos 
lenços, cateretê, música nordestina.  

  

LENDAS DO MATO GROSSO  

AS LENDAS ABAIXO FORMAM RETIRADAS DO LIVRO: LENDAS DE MATO GROSSO, DE DUNGA 
RODRIGUES   

  

**********************************************************************************
****  

NÃO É NECESSÁRIO ESTUDAR OU DECORAR O CONTEUDO DE CADA LENDA, SOMENTE TEM DE SABER 

IDENTIFICA-LAS. 

*********************************************************************************  

A IMAGEM DO SENHOR BOM JESUS DE CUIABÁ   

Os dados históricos informam que a igreja do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, hoje Catedral e Basílica 
Menor, foi construída em 1722, pôr Jacinto Barbosa Lopes, três anos depois da fundação do Arraial, 
com a eleição de Pascoal Moreira Cabral para Guarda-Mor Regente. E a primeira missa foi celebrada 
pôr Frei Pacífico dos Anjos.  Acerca da imagem, nela venerada, conta-se o seguinte: foi encontrada na 
ilha de Manoel Homem, abaixo da confluência dos rios Verde e Aguapé, a duzentos e vinte e cinco 
léguas aproximadamente, distante de Cuiabá. Manoel Homem o nome de um criminoso foragido pelo 
sertão, tendo ele próprio encontrado a imagem.  Para abrigá-la construiu um rancho tosco de palha. 
Porém, o lugar onde a recambiara tornou-se muito movimentado, com a passagem de viajantes, e 
pôr temor à justiça embarafustou-se mata a dentro, deixando lá a imagem.  Um comerciante, que de 
Cuiabá se dirigia a São Paulo, tentou levar a imagem consigo, mas não houve força capaz de removê-
la. Mais tarde, em viagem inversa outro caminheiro conseguiu trazê-la para Cuiabá.  Ostros dados 
históricos informam que o Senado da Câmara, tendo conhecimento do achado, nomeou uma 
comissão para trazê-la de Camapuã, onde se encontrava.  Fabricada em Sorocaba, pelas mãos de uma 
mulher, fora de lá trazida pôr Pedro Morais, nos primeiros anos do descobrimento destas minas. Pôr 
dificuldades, não podendo carregá-la até aqui, deixou-a num rancho , no lugar chamado 
Guarapiranga.  Para buscá-la, organizou uma expedição de vinte e cinco homens, ocupando três 
canoas e sob a chefia do capitão Domingos Barbosa. Trouxeram-na em caixão fechado até o porto 
geral, aonde fora encontrá-la uma procissão, levando-a até à Matriz.  Acrescentam que, na ocasião, 
pregou o frei José Angola.  Durante quatro dias comemoraram o fato, com representação de duas 
comédias, banquetes e fogos. As festas foram custeadas pôr pessoas importantes, principalmente 
belas burras de Sampaio Couto e Antônio Corrêa de Oliveira.  Dizem que após colocada na Matriz, 
ainda coberta de palha, a imagem desapareceu duas vezes, voltando para Camapuã.  Foi quando a 
população fez votos de construir uma igreja decente, coberta de telha, no mesmo local onde até hoje 
é venerada. Esta igreja foi destruída à dinamite, há poucos anos atrás, e os seus altares, com entalhes 



  

  
10  

  

MTG-MT  

  

a ouro e fogo, retirados da nova Catedral, construída nas linhas modernas. O povo assistiu, de braços 
cruzados, dilapidação do seu patrimônio artístico.           NOTA: Dados colhidos em "Irmandade do 
Senhor Jesus de Cuiabá", da autoria de Firmo José Rodrigues, do Instituto Histórico de Mato Grosso e 
publicado em seu livro "Figuras e Coisas de Nossa Terra" 2º Volume.   

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  

Esta Santa tão venerada pelos livramentenses que, ao visitarmos a igreja local, achamos a imagem de 
pequenas dimensões em proporção ao santuário que é vasto. Ao manifestarmos isto, logo as pessoas 
presentes protestam: Não, disseram, ela é muito grande. O seu tamanho se mede pelos milagres que 
ela faz. No tempo em que esta cidade era apenas mais uma lavra, passou pôr lá um tropeiro com o 
seu burro, equipado de duas bruacas enormes, indo em uma delas linda imagem de Nossa Senhora. 
Após a parada de pouso e a matolotagem demorada, resolveu o tropeiro prosseguir o seu rumo. Qual 
não foi, porém, seu espanto, ao ver que o burro ofereceu resistência para andar empacando 
definitivamente.     
      Experimentou aliviar a carga do burro, retirando a Santa. Imediatamente pôs-se o eqüino a 
caminhar. Repôs a Santa na bruaca e o animal emperrou outra vez. Foi prova convincente de que era 
o desejo da Nossa Senhora permanecer naquele sítio.      Todo povoado acorreu, satisfeito com a 
preciosa dádiva, e se apressou a erigir-lhe uma capelinha rústica que se transformou hoje na Igreja de 
Nossa Senhora do Livramento.   

 A LENDA DE NOSSA SENHORA                           

No tempo em que se deu o fato, a vila de Livramento era circundada por densos bosques.  Extensões 
de matas virgens, pontilhadas de raras propriedades, exibiam o poder latifundiário dos antigos 
posseiros.         
 Uma criança de seus quatro anos, encantada com a variedade de borboletas e o canto dos pássaros, 
saiu-lhes ao encalço, penetrando os bosques. Distanciou-se tanto da casa que principiou a Ter medo, 
fome e sede. Errou muito tempo pela mata, a chorar e a chamar pela mãe.   Exausto o menino 
encontrou-se à beira de um riacho, onde uma linda moça de olhos azuis, da cor de sua roupa, lhe 
tomou a mão carinhosamente.      

       Ao se aproximarem da vila, ela disse:          

- Se lhe perguntarem quem o trouxe aqui diz que a melhor amiga de todas as mães, a princesa 
branca de vestido Azul.        
   Trouxe um grande regozijo a sua volta ao lar. Todos, escravos e forros, procuravam pelas matas, na 
correnteza dos ribeirões, aquele corpinho inocente que julgavam desaparecido nas águas ou entre as 
serpentes venenosas dos ciposais. Para comemorar o acontecido, mandou-se celebrar missa na 
capela da vila.       
     Ao entrar acompanhado dos pais e de toda a família, reconhecidas as graças da Virgem Santíssima, 
o garotinho exclamou :     
- Olha mamãe, veja bem aí a moça que me trouxe para casa. O mesmo vestido Azul, é ela sim!             
Milagre de Nossa Senhora do Livramento, que os fitava do seu nicho enfeitado de flores.  

NEGRINHO D'ÁGUA   
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O pescador lançou o anzol no rio. Era noite de luar. Esperou uma hora.... e nada! Nem um beliscão no 
anzol. Esperou outro tempão..., puxou a linha, não havia nem isca, nem anzol. Fora o Negrinho d'água 
quem cortou a linha de pescar. Nisto deram um forte empurrão na canoa.    O pescador olhou 
assustado... e era o Negrinho d'água que estava dentro da canoa, jogando toda isca fora.   

 A PORCA DOS SETE LEITÕES   

Essa mulherada que mata filho antes de nascer, ou injeita anjinho depois que nasce, mulheres 
desavergonhadas, que desmoralizam a classe, Deus castiga sem piedade. Parece mentira, mas há 
muita lambisgóia que num qué tê trabalho. Sirigaita, regateira, repudiam o papel de mãe, então, 
depois de mortas, Deus Nosso Sinhô vira elas bicho mais horroroso do mundo.   
   Era assim que Ozébia explicava a origem da porca dos sete leitões, que, alta noite, escarreirava os 
que se aproximassem do Tanque dos Bugres, ali bem no começo do Lavra-Pau.   Assim se chamava 
aquele trecho da rua 13 de junho, por que toda a área se erguem os vários departamentos de 
Comissão de Estrada de Rodagem, constituía uma depressão de uns dois ou três metros de 
profundidade, formando no centro uma grande lagoa, que raramente secava de todo, durante o estio. 
Ao redor, frondosas goiabeiras, pés de marmelo e de cascudo, tornavam o local convidativo para se 
acamparem hordas de índios bororós, que visitavam periodicamente a cidade, em caráter pacífico, 
bem entendido.   
       Á noite, diziam os que por ali passavam, era comum, à proximidade do local, serem seguidos por 
uma porca feroz acompanhada de sete reluzentes leitõezinhos, perseguidores também dos 
retardatários. Afirmavam os que diziam Ter visto a aparição, que frio na alma os invadia, sintoma de 
grande medo.    

              Mas  os  incréus,  no  dizer 
 popular, atribuíam a mudança de temperatura à umidade constante no local.   

 19 - A ALAVANCA DO OURO                       (Versão  

popular. Contada em verso pelo Arcebispo D. Aquino Corrêa)   

No começo tudo era ouro. Dizem os nossos avós que as panelas onde se cozinhavam o feijão e o arroz 
eram feitas de ouro, preparadas de tal forma que resistiam ao fogo lento ou forte. Os espetos, onde 
se colocava a carne no braseiro, também eram de ouro reluzente, lançando chispas, quando as brasas 
levantavam chamas, chegando a doer na vista, de tão brilhantes. Era uma fortuna tamanha desse 
precioso metal que até ninguém ligava muita importância a ele. Não ligava é conversa fiada. O 
homem, quanto mais tem, mais quer. Deu-se a escavar e a remexer a terra por todos os cantos. Por 
isso que até hoje as ruas de nossa cidade são irregulares e tortas. Onde houvesse uma boa porção de 
ouro, ele finca estacas para construir seu rancho; vinham outros com a mesma ambição e se punham 
a catas os granetes nesse mesmo lugar e logo formavam uma ruela, um aglomerado de pessoas.     
         Foi quando alguém topou, no sopé do outeiro do Rosário, com um objeto danado de reluzente, 
como se fora cravado no fundo da lapa, justamente onde se abria uma fundo covão. Era um escravo 
dono daquele achado e por lei de servidão tinha de comunicar primeiro ao patrão a sua descoberta.   
           A boca da noite já havia engolido quase toda a vila com as trevas muito densas. Uma ou outra 
luz dos candeeiros que vinham das casas pareciam pequeninos pirilampos, nem chegavam para dar 
visão. Seria melhor aguardar a aurora para levar a nova ao amo. Mas, ... quem disse que é só mulher 
que não guarda segredos? O homem é a mesmíssima coisa.      O negro da mina não podia dormir, 
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rolando-se ao lado da companheira, cativa como ele.      - Que é que o nego tem? Se é espírito, vô fazê 
chá de urtiga brava prá nego bebê.     

        - Num é nada, não!                  

 E o negro foi desabafando, diante da figura aparvalhada da mulher, o que vira com os próprio olhos, 
coisa tão linda assim! Dito isto, como se transmitisse a preocupação que lhe causava a descoberta, 
dormiu profundamente, enquanto sua mulher, mal o vira ressonar, correu a contar soubera, indo às 
tantas acordar outras companheiras de servidão.    
 Pela manhã todos já sabiam da novidade e corriam as mis disparadas versões. Seria a mãe de ouro, 
ou mãe da terra, uma bola reluzente que de vez em quando saía urrando do meio do chão e, voando 
como um foguete, ia-se encrustar noutro lugar do chão, abrindo aí um buraco imenso e sumindo-se 
nas profundezas da terra? Diziam que essa mudança de mãe da terra sempre anunciava um 
acontecimento qualquer.        
 E na maioria das vezes tratava-se de desgraça... Mãe da terra ou não, a coisa estava lá, luzidia e da 
cor do sol, maravilhando os que dela se aproximavam.      Só que em vez de formato de bola, tinha o 
feitio esguio de uma alavanca. Seria uma alavanca de ouro, grudada à rocha com tal firmeza que 
multidão de escravos empenados a cavar em derredor para retirá-la na conseguiam. Pois, novamente 
deixando apenas perceber alguns centímetros fora da cavidade.          
 Um grotão imenso já se formara sem que a alavanca se dispusesse a aparecer sequer uma polegada 
a mais. Os feitores, de chibata em punho não davam trégua aos escravos que não podiam parar nem 
para limpar o suor que gotejava de suas gafurinhas. Foi quando um velho andrajoso se aproximou de 
um dos cavadores e lhe pediu água. Temeroso dos golpes da chibata, o escravo mandou-lhe adiante. 
Mas outro escravo de coração bondoso, menosprezando as chibatas, correu à Praínha, límpido 
córrego que passava nas proximidades e com o seu copo de couro, encheu-o, dando de beber ao 
velho sequioso.     
  - Eu o abençôo em nome de Deus Pai. Escute bem, meu filho, quando a terra gemer três vezes, você 
trate de subir fora deste buracão e corra para bem longe. Depois você verá. Dito e feito. Passados 
alguns dias, já haviam solapado a gruta a mais não poder, no delírio de desenterrar a alavanca; e esta, 
sempre fugia, se aprofundava cada vez mais na terra, acenando o ouro reluzente e nunca visto de que 
era feita a centenas de ambiciosos que lá meteram os seus servos, família e todos aqueles que 
tivessem mãos para cavar.      Foi quando a terra tremeu e urrou pela primeira vez, apavorando os que 
a ouviram.  Um segundo tremor e um ruído estranho, como a voz da terra quando se abre em chagas 
de fendas profundas, se fez ouvir, seguido rapidamente de outro abalo e outro gemido mais profundo 
que anunciava o desmoronamento completo das paredes da cavidade, aprofundada muitos metros 
terra adentro.  Uma densa nuvem de poeira cobriu pessoas, ferramentas dos trabalhadores, feitores 
com o seu chicote de couro cru e ainda curiosos que se aproximaram da cavidade. Esta virou um 
monte com a terra que se esboroou, tragando os que nela mourejavam. Não escapou ninguém para 
contar. Minto. Só escapou o pobre mas bondoso escravo que dera de beber ao pobre andrajoso, 
mitigando-lhe a sede.    
 Este, outro não era, senão o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que viera à terra para experimentar 
o coração humano, descobrindo assim onde havia maldade e ambição e onde se alojava a doçura e 
bondade.  
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RIO GRANDE DO SUL  

GEOGRAFIA  

O Rio Grande do Sul é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Localizado na Região Sul, é 
o estado mais meridional do país e possui como limites o estado de Santa Catarina ao norte, o Oceano 
Atlântico ao leste, o Uruguai ao sul e a Argentina a oeste. Ocupa uma área de 282.062 km² (cerca de 
pouco mais que 3% de todo território nacional, equivalente ao do Equador). Sua capital é a cidade de 
Porto Alegre.É o quarto estado mais rico do país, superado apenas por São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, o quinto mais populoso e o terceiro com mais alto índice de desenvolvimento humano 
(IDH). Sua população constitui cerca de 6% do número de habitantes do país. O estado possui papel 
marcante na história do Brasil, tendo sido palco da Guerra dos Farrapos, a maior guerra civil do país. 
Sua população é em grande parte formada por descendentes de índios, portugueses, alemães, 
italianos, africanos e asiáticos. Em certas regiões do estado — principalmente na Serra — é possível 
ouvir dialetos da língua italiana e do alemão. Além de Porto Alegre, há várias cidades importantes, 
tais como Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Canoas, Gravataí, Santo Ângelo, Santa Maria, Santa Cruz 
do Sul, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves e Passo Fundo.  

VEGETAÇÃO  

  

  

Araucárias, típica dos gelados Planaltos-Rio Grandenses.  

  

  

Folhas de erva-mate.  

O Rio Grande do Sul apresenta quatro tipos de vegetação espalhadas pelo seu território:  
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•  Mata de Araucárias (ou Pinhais)   

A floresta subtropical é uma floresta mista, composta por formações de latifoliadas e de coníferas. 
Estas últimas são representadas pelo pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), que não aparece 
em agrupamentos puros. A floresta mista ou Mata de Araucárias recobria as porções mais elevadas 
do estado, isto é, a maior parte do planalto nordeste e partes do centro. Essa formação ocupa grande 
parte do planalto gaúcho e ainda parte dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. 
Atualmente, é a única das florestas que sofre maior exploração econômica em todo o Brasil, por ser 
a única que apresenta grande número de indivíduos da mesma espécie (pinheiros) em agrupamentos 
suficientemente densos (embora não puros) para permitir ainda mais o extrativismo vegetal.  

• Campanha (ou Pampas)   

Predomina no sul e leste gaúcho. Existência das pradarias propícias à criação de gado. Em uma área 
na altura da cidade de Alegrete existem areais, comumente confundidos com desertos. A área 
"desertificada" não tem características diretamente ligadas a um deserto, como as geadas por 
exemplo, que cobrem de branco essa mancha na Campanha Gaúcha todos invernos. A ocorrência dos 
areais é natural, porém tem se agravado devido à ação antrópica.  

• Vegetação litorânea   

Vegetação úmida ao longo do litoral gaúcho, com grandes extensões de areia.  

•  Mata Atlântica   

Abrange as demais regiões gaúchas e é uma formação vegetal brasileira. Acompanhava o litoral do 
país, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte (regiões meridional e nordeste). Nas regiões Sul e 
Sudeste chegava até Argentina e Paraguai.  

  

CLIMA  

O clima do Rio Grande do Sul é temperado subtropical úmido, constituído por invernos e 
verões definidos, separados por estações intermédias com aproximadamente dois meses de duração, 
e chuvas bem distribuídas ao longo do ano.       
  
 Devido à sua situação latitudinal (inserida no contexto das latitudes médias), o Rio Grande do Sul 
apresenta características peculiares diferentes do clima do resto do Brasil. As temperaturas do estado, 
em diversas regiões, estão entre as mais baixas do inverno brasileiro, chegando a -6 graus centígrados 
em cidades como Bom Jesus, São José dos Ausentes e Vacaria, com geadas freqüentes e ocasional 
precipitação de neve.      
 A temperatura mínima gaúcha foi de -13°C no ano de 1996, no município de São José dos Ausentes. 
Municípios como Uruguaiana, Lajeado e Campo Bom destacam-se em recordes de temperaturas altas 
no verão, onde em cada uma já foram registradas temperaturas beirando os 40°C. O estado está ainda 
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sujeito, no outono e no inverno, ao fenômeno do "veranico", que consiste de uma sucessão de dias 
com temperaturas anormalmente elevadas para a estação.  

  

HIDROGRAFIA  

A hidrografia do Rio Grande do Sul pode ser classificada em três regiões:  

• Região hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, cujas águas drenam para o rio Uruguai;   

• Região hidrográfica da Bacia do Guaíba, cujas águas drenam para o rio Guaíba;   

• Região hidrográfica das Bacia do Litoral, cujas águas drenam ou para a lagoa dos Patos e 
Mirim, ou direto para o oceano Atlântico).   

O uso do solo na primeira região está diretamente vinculado às atividades agropecuárias e também 
agroindustriais.Os principais rios do estado são:  

• Uruguai   

• Ijuí   

• Jacuí   

• Guaíba   

• Caí   

• Taquari   

• Ibicuí   

• Pelotas   

• Camaquâ   

• Sinos   
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HISTORIA  

RIO GRANDE DO SUL  

Localizado no extremo Sul do País, o estado do Rio Grande do Sul permaneceu longe dos olhos 
dos conquistadores europeus por mais de um século após o Descobrimento do Brasil, em 1500. Seus 
campos, até então habitados fundamentalmente por três grupos indígenas - Gê ou Tapuia, Pampeano 
e Guarani - começaram a ser ocupados principalmente a partir de 1610, época que também marca o 
início de uma série de conflitos e revoluções que durariam pelo menos 300 anos, até o início do século 
XX.      Na briga pela terra, índios e bandeirantes se armaram e travaram disputas. Interessados em 
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converter e civilizar os índios, os jesuítas espanhóis agregaram diversas tribos e criaram sete 
povoados, chamados Sete Povos das Missões, a oeste do Estado, hoje um pólo de atração turística, 
com ruínas tombadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Enquanto no oeste se formavam 
os sete povoados, os portugueses ocupavam o litoral e, em 1680, criavam a colônia de Sacramento, 
às margens do rio da Prata, hoje cidade de Colonia, no Uruguai. Organizada pelos jesuítas, a colônia 
tornou-se um dos centros da guerra de fronteiras travada entre portugueses e espanhóis durante o 
século XVIII.      
 Além dos conflitos entre índios e bandeirantes pela posse da terra, e entre espanhóis e portugueses 
pela soberania da bacia do Prata, outras lutas foram travadas na área hoje ocupada pelo Rio Grande 
do Sul. Entre os anos de 1835 e 1845 o Estado foi palco da Revolução Farroupilha, de ideais 
separatistas, que uniu os liberais republicanos contra o governo imperial. Após alguns anos de trégua, 
surge, em 1893, outra guerra: a Revolução Federalista, entre duas facções políticas - de um lado, o 
Partido Republicano, liderado por Júlio Castilhos, que tinha como adeptos os chamados "chimangos", 
presidencialistas que se identificavam pelo uso de lenços brancos; e, de outro, os liberais e 
parlamentaristas, comandados por Gaspar Silveira Martins, que atendiam como "maragatos" e 
sempre usavam lenços vermelhos. Embora tenha durado menos de dois anos, esse conflito deixou 
seqüelas que deram origem a outra revolução, a de 1923. A pacificação do Estado só ocorreria a partir 
de 1928, durante o governo de Getúlio Vargas, mais tarde presidente do Brasil. Em meio aos conflitos, 
levas de imigrantes começaram a chegar ao Rio Grande do Sul. Primeiro foram os alemães, que se 
instalaram no Vale do Rio dos Sinos, próximo a Porto Alegre, capital do estado; depois os italianos, 
que seguiram em direção à serra onde ficam os municípios de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento 
Gonçalves e Garibaldi, onde plantaram uvas e iniciaram a produção de vinho. Hoje, essa região, 
cenário do filme "O Quatrilho", de Fábio Barreto, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro 
de 1995, é a maior produtora de vinhos do País. Segundo dados das Cooperativas Vinícolas do Rio 
Grande do Sul, o estado produz e comercializa 91% da produção nacional de vinho.       
 Sua economia, durante muito tempo baseada na produção de grandes estâncias de gado de corte, 
diversificou-se com a chegada dos imigrantes alemães e italianos, que se instalaram em pequenas 
propriedades rurais e passaram a abastecer o Rio Grande do Sul e outros estados com sua produção 
agrícola.         
 Até hoje a agricultura gaúcha está baseada em pequenas propriedades rurais, principalmente soja, 
trigo, arroz e milho, é um estado de grande destaque na produção agrícola do país . 
 Com um rebanho que chega a 13,9 milhões de cabeças de gado e 10 milhões de cabeças de ovinos, o 
Estado também tem uma grande produção pecuária. Sua carne bovina - com a qual os gaúchos 
preparam um dos melhores churrascos do mundo - é reconhecida no País e no exterior. Do gado 
também se derivam as indústrias de couro e de calçados, que, ao lado das indústrias metal-mecânica, 
química e petroquímica, estão entre as mais significativas do Estado. Aliás, no que diz respeito à 
indústria petroquímica, o Rio Grande do Sul vem planejando grandes investimentos na duplicação do 
pólo de Triunfo e na refinaria de Alberto Pasqualini, em Canoas.  

O hábito do chimarrão, que é a erva mate tomada em cuias, o uso das bombachas, que são 
os trajes típicos, a preparação do churrasco de fogo de chão e as expressões castelhanas incorporadas 
ao linguajar, são alguns dos traços que caracterizam o gaúcho, em especial o que nasceu e cresceu 
nos pampas, campos que formam uma das paisagens mais marcantes da região. Como esses campos, 
outras paisagens gaúchas também se desvendam aos olhos de quem cruza este Estado, porta de saída 
do País em direção ao Uruguai e à Argentina, os vizinhos do Sul. Entre elas, as praias, o Parque Nacional 
de Aparados da Serra, a região serrana e cidades como Pelotas, com seus exemplares de arquitetura 
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art nouveau do século XIX e heranças como as estruturas de ferro trabalhado que se espalham pela 
cidade, deixadas no início do século pelos ingleses.  

  

O SURGIMENTO DOS SETE POVOS DAS MISSÕES  

Antes de se mostrar o retorno de parte dos povos ao território do atual Rio Grande do Sul, 
dando origem aos chamados Sete Povos das Missões, é importante mostrar algumas das causas e 
justificativas possíveis para esse novo grande movimento populacional comandado pelos jesuítas.  

Em todas as reduções implantadas no Tape e na margem esquerda do Uruguai, havia já, 
quando da transmigração, boa infra-estrutura montada, especialmente a formação de enormes 
estâncias, que se estendiam até próximo de Montevidéu, capital do Uruguai, com a criação de 
milhares de cabeças de bovinos e eqüinos, especialmente bovinos.  
O gado foi introduzido no Paraguai por volta de 1555, procedente de São Vicente, no Brasil, no início 
de sua formação. Chegou a ser levado para as reduções ao Norte do rio Uruguai nos primeiros anos 
de seu desenvolvimento, mas as primeiras cabeças somente foram introduzidas na margem esquerda, 
ou seja, em atual território brasileiro, por volta de 1629, de acordo com a versão dos jesuítas. Alguns 
historiadores acreditam que a introdução tenha sido feita por João de Garay, um dos primeiros 
governadores do Prata, e ampliada por seu genro Hernando Artas de Saavedra, ou Hernandárias, 
depois governador do Paraguai, mas os jesuítas desmentem essa versão.  

Seja como for, os rebanhos cresceram muito. E, procriando nas grandes estâncias das 
reduções que, efetivamente, se aproximavam de Montevidéu, proliferaram tranqüilamente após a 
transmigração para a margem direita do rio Uruguai. Mesmo depois da transmigração, os jesuítas 
continuaram enviando reprodutores para as estâncias das antigas reduções, proibindo que os índios 
vaqueassem nessas áreas, para que pudesse aumentar a reprodução. Somente a partir de 1677 os 
jesuítas permitiram que os índios das reduções da margem direita do Uruguai começassem a se 
abastecer com o gado da outra margem, nas pradarias do atual Rio Grande do Sul. Apenas os índios e 
jesuítas conheciam o potencial das chamadas vacarias, mas logo o segredo foi descoberto.  

Em 1680 Portugal fundou a Colônia de Sacramento, no atual Uruguai, defronte a Buenos Aires, 
criando um território totalmente isolado de sua Colônia do Brasil, visto que o atual Rio Grande do Sul 
era área da Coroa espanhola.  
Concretizada a fundação, a fortificação dos portugueses foi cercada por tropas espanholas enviadas 
de Buenos Aires, que ficaram ali por longo tempo, até receberem a ordem de ataque, afinal 
determinado e bem-sucedido. Durante o cerco, no entanto, as tropas de Buenos Aires tiveram contato 
com o enorme potencial bovino da região, ao descobrirem como os portugueses atendiam em parte 
suas necessidades alimentares: eles compravam gado dos índios charruas (inimigos do grupo guarani), 
que conseguiam burlar o cerco da parte oponente.  

Nos anos seguintes houve grande pressão para exploração do potencial bovino da região e, 
em 1716, os jesuítas tiveram que começar a dar concessões a espanhóis, para captura de seus 
rebanhos.  
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Graças a isso, Montevidéu, Buenos Aires, Santa Fé e outras povoações já eram abastecidas 
com o gado das vacarias das reduções nos anos que se seguiram, e até os portugueses da Colônia de 
Sacramento, auxiliados por tribos de índios minuanos, se dedicaram à exploração e passaram a 
exportar, inclusive para a Europa, graxas obtidas a partir do gado capturado.  

A Colônia de Sacramento mudou de mãos diversas vezes. Depois de ser tomada pelos 
espanhóis, voltou a ser devolvida aos portugueses em 1683, devido ao interesse das duas coroas em 
evitar uma guerra de maiores proporções.  

Quase ao mesmo tempo, como conta Alfeu Nilson Mallmann, em seu livro "Retrato sem 
Retoque das Missões Guaranis", houve "a decisão dos jesuítas de novamente ocuparem as terras da 
margem esquerda do Uruguai, numa aparente atitude de se contrapor à permanência daquele 
enclave português no Prata (a Colônia de Sacramento) e que tornava clara a política de Portugal em 
querer ocupar todo o litoral atlântico até o estuário". Ele mesmo levanta a possibilidade de que as 
autoridades espanholas podem ter forçado os jesuítas a adotar essa atitude, de forma a que os índios 
missioneiros fossem um obstáculo ao avanço português.  

Atendendo ou não ao pedido da Coroa Espanhola, ou simplesmente retornando às terras que 
julgavam de suas reduções e foram abandonadas depois dos ataques dos bandeirantes, os jesuítas 
comandaram o retorno à margem esquerda do rio Uruguai (Rio Grande do Sul) de parte dos povos 
transmigrados, em 1687.  

Nesse ano fundaram a redução de São Francisco de Borja, atual cidade de São Borja, com 
índios oriundos da redução de São Tomé, do outro lado do rio, fundando, ainda no mesmo ano, as 
reduções de São Nicolau, São Luiz Gonzaga e São Miguel, com índios oriundos de Apóstoles, Conceição 
e São Miguel, na margem direita. São Miguel foi a única que transmigrou totalmente, ocupando, no 
entanto, área diferente daquela onde se situam as ruínas de São Miguel, as quais ainda podem ser 
visitadas. Estabeleceu-se inicialmente nas margens do rio Jaguari, mas ainda antes de 1690 foi para 
sua última localização, em razão de uma "praga de tigres". Em 1690 parte da redução de Santa Maria 
la Mayor, na margem direita, forma na margem esquerda São Lourenço Mártir; em 1697, parte de 
São Miguel, que já estava superpovoada na margem esquerda, forma São João Baptista; e, em 1706, 
parte dos índios de Concepción forma Santo Ângelo Custódio (atual cidade de Santo Angelo).  

São esses os chamados Sete Povos das Missões, no lado brasileiro: São Francisco de Borja, São 

Luiz Gonzaga, São Nicolau, São Miguel, São João Baptista, São Lourenço Mártir e Santo Ângelo 

Custódio.  

  

O COMEÇO DA COLONIZAÇÃO MACIÇA DO RIO GRANDE  

A primeira colonização maciça, após a tentativa feita com os açorianos, ainda no século XVIII, 
aconteceria, no Rio Grande do Sul, a partir de 1824, quando começaram a chegar os colonos alemães. 
Nos primeiros cinquenta anos de imigração foram introduzidos entre 20 e 28 mil alemães no Rio 
Grande, a quase totalidade deles destinados à colonização agrícola. Essa primeira grande colonização 
alteraria a ocupação de espaços, levando gente para áreas até então desprezadas. Introduziria 
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também outras grandes modificações. Até então, a classe média brasileira era insignificante, e se 
concentrava nas cidades. Os colonos alemães iriam formar uma classe de pequenos proprietários e 
artesãos livres, em uma sociedade dividida entre senhores e escravos.  

A história da imigração alemã para o Brasil começou em 1822, quando o major Jorge Antonio 
Schaffer foi enviado por Dom Pedro para a corte de Viena e demais cortes alemãs, com o objetivo 
declarado de angariar colonos, e o não declarado de conseguir soldados para o Corpo de Estrangeiros 
situado no Rio de Janeiro. O segundo objetivo era, inicialmente, mais importante que o primeiro, pois 
tinha a finalidade de garantir a independência brasileira, ameaçada pelas tropas portuguesas que 
continuavam na Bahia após a declaração, e pela recusa de Portugal em reconhecer o Brasil como 
estado independente.  
Mas a intenção de obter soldados estrangeiros não podia ser revelada nas cortes européias, porque 
nenhum país do antigo continente concordaria com isto. Após a experiência com Napoleão, a Europa 
desconfiava de qualquer um que pudesse ser tomado como aventureiro ou golpista. E Portugal 
procurava justamente fazer com que Dom Pedro fosse visto como o líder de uma rebelião.  

Por isto, o trabalho de Schaffer foi dificultado. Usando a alegação de convocar colonos, em 
seus primeiros anos de trabalho von Schaffer convocou principalmente soldados - e uns poucos 
colonos. Porém, à medida em que o Império brasileiro foi se estabilizando, Schaffer passou, 
efetivamente, a se preocupar em enviar colonos. Para isto, anunciava aos interessados que, aqui no 
Brasil, receberiam 50 hectares de terra com vacas, bois e cavalos; auxílio de um franco por pessoa no 
primeiro ano e de cinquenta cêntimos no segundo; isenção de impostos e serviços nos primeiros dez 
anos; liberação do serviço militar; nacionalização imediata e liberdade de culto.  

Daquilo que foi oferecido, ao menos a primeira promessa superou as expectativas: ao invés 
de 50, os colonos receberam (no início) 77 hectares. Os dois últimos itens não poderiam ser 
cumpridos, porque contrariavam a constituição brasileira. Dos outros itens, alguns também não foram 
cumpridos integralmente. Mas o que interessava realmente aos colonos era a posse da terra, e isto, 
ao menos, obtiveram, se bem que à custa de grandes sacrifícios.    Em 20 de maio de 1875, três famílias 
milanesas de Monza instalaram-se em Nova Milano - Farroupilha, constituindo o primeiro núcleo de 
uma colonização italiana no Rio Grande do Sul, que chegou a mais de cem mil pessoas nos 30 anos 
seguintes.     
 Os três milhões de descendentes de origem italiana que vivem neste estado, representam a última 
etapa desse processo que atingiu todos os setores da vida econômica cultural e social do Estado.  

A imigração italiana no Rio Grande do Sul foi um fenômeno multitudinário. O imigrante 
italiano contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico sulino. O mundo criado por 
ele deu origem a uma muito rica tradição cultural.  
A história e a cultura da imigração se expressaram e ficaram registradas em forma de falar, de sentir, 
de se comportar, de trabalhar, de viver, em um artesanato singular que ultrapassaram as fronteiras 
da Região Colonial e fecundaram o Estado.  
Hoje, de certo modo, todo sulino é também um ítalo-gaúcho. A contribuição italiana ao modo de ser 
gaúcho completou, em 2004, 129 anos de história. De uma história que uniu, com laços complexos e 
indissolúveis, a península itálica aos territórios meridionais brasileiros.  
  Sim, eram emigrantes: contadini, trabalhadores pobres que partiam da Itália rumo a América, 
fugindo da fome, da pelagra, dos baixos salários , do alto aluguel da terra. No século XIX, a unificação 
italiana e a incorporação da península ao sistema capitalista não incluíram as camadas populares. Os 
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camponeses foram expulsos da terra. O pequeno artesanato foi parcialmente destruído. A indústria 
mostrou-se incapaz de absorver a mão-de-obra disponível. Assim, os italianos pobres foram obrigados 
a buscar, em outros países, as condições de vida que sua pátria lhes negava. No total, 24 milhões de 
peninsulares partiram da Itália, entre 1869 e 1962, para diferentes regiões do mundo. A maioria dos 
imigrantes chegados ao sul do Brasil partiu do porto de Gênova. A travessia, que durava pouco mais 
de um mês, era feita em navios sobrecarregados. As doenças eram freqüentes e a mortalidade 
elevada. Do Rio de Janeiro, após a quarentena na Casa dos Imigrantes, os viajantes eram 
transportados em vapores para Porto Alegre, numa viagem de dez ou mais dias. Ao chegarem na 
capital, eram alojados em um prédio precário ou dormiam nas ruas e praças próximas. De Porto 
Alegre, seguiam em pequenas embarcações para Montenegro, São Sebastião do Caí ou Rio Pardo. A 
viagem do porto à serra era feita, em dois ou três dias, a pé, no lombo de animais ou em carretas, 
através de picadas abertas na mata virgem. Ao chegarem às colônias, os imigrantes eram alojados em 
barracões e, depois, enviados aos lotes. A imigração italiana para o Rio Grande do Sul foi iniciativa do 
governo imperial brasileiro. O movimento tinha como objetivo “importar mão-de-obra” européia e 
vender as terras devolutas do império, visando aumentar tanto a população como a produção 
agrícola. A passagem da Europa ao Rio Grande do Sul era financiada pelas autoridades brasileiras. Os 
lotes e os eventuais subsídios governamentais : ferramentas, sementes, alimentos, etc deveriam ser 
pagos no prazo de cinco a dez anos. O Rio Grande do Sul, de 1875 a 1914, recebeu 80 mil imigrantes, 
provenientes sobretudo da Lombardia, do Vêneto e do Tirol, atraídos ao Novo Mundo pelo Sonho da 
terra. Conde D`Eu (Garibaldi). Dona Isabel (Bento Gonçalves) e Caxias foram as três primeiras colônias 
italianas no RS. Em 1877, foi organizada uma quarta colônia, Silveira Martins, em terras próximas a 
Santa Maria, na região central do Estado. Essas paragens haviam sido habitadas por comunidades 
nativas de caçadores e coletores de pinhão, de língua gê, cuja história ainda não foi escrita. Pouco 
sabemos sobre os bugreiros – brasileiros e imigrantes assalariados para combater e eliminar os 
últimos habitantes nativos da serra. As colônias eram divididas em léguas, travessões e lotes. A légua 
era um quadrilátero, cortado no sentido longitudinal, por caminhos estreitos e irregulares, de uns 6 a 
13 km, abertos no meio da mata – os travessões ou linhas. A medida da demarcação das colônias e 
dos lotes coloniais eram feitos por engenheiros agrimensores. Em geral, as léguas possuíam 132 lotes, 
irregulares quanto ao tamanho – 5 a 60 ha -, à fertilidade, ao acesso aos mercados e à água. Os 
imigrantes, ao chegarem ao seu lote, dedicavam-se à abertura de clareiras nas matas e construíram 
abrigos provisórios de pau-a-pique, cobertos de galhos. Era um momento difícil. O pinhão, a caça e a 
coleta ajudaram os colonos nos primeiros tempos. Algumas vezes, a venda da madeira e , 
eventualmente, o trabalho assalariado, durante quinze dias por mês, na abertura de estranhas e 
caminhos , financiaram os colonos até a primeira colheita. Em poucos anos, a paisagem foi 
transformada. As grápias, os louros, os cedros, as cabriúvas , as canjeranas e as araucárias foram 
cedendo lugar ao trigo, centeio, linho e muitas, muitas parreiras. Pão, vinho, polenta e linho. A mesa 
tornou-se menos pobre, a casa um pouco mais confortável. Os que haviam se arrependido de emigrar 
e os que tinham o coração cheio de esperança, começaram a achar que a vida, ali, era possível... O 
imigrante construía uma casa provisória para abrigar sua família nos primeiros tempos. 
Posteriormente, uma maior de pedra, madeira ou alvenaria. As coberturas eram de tabuinhas de 
pinheiro – scàndole -, inicialmente e, a seguir, de telhas ou de zinco. Às vezes, decoravam-nas com 
lambrequins . Para diminuir o isolamento , a residência era erguida junto à linha, à beira do caminho. 
A Cozinha era o centro de reuniões familiares. Inicialmente construída separada da casa de dormir, 
foi incorporada ao corpo da residência quando surgiram os fogões e o fogo deixou de ser uma 
preocupação. Fiar e tecer o linho, fazer a dressa com palha de trigo, fabricar sportas , chapéus e, ainda, 
o crochê, o filé e o bordado eram formas de um trabalho artesanal que visava o embelezamento das 
rústicas residências e, eventualmente, um ganho extra para comprar o enxoval da filha, prestes a 
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casar...O lote era a unidade de base da economia familiar colonial. Praticava-se uma divisão etária, 
sexual e familiar das tarefas. Os Homens responsabilizavam-se pelos trabalhos ligados à agricultura e 
ao trato dos animais de maior porte. As mulheres, das tarefas caseiras e do cuidado da pequena 
criação. Entretanto, elas intervinham, ativamente, ao lado dos homens, nos trabalhos agrícolas. 
Segundo suas forças, as crianças trabalhavam desde os oito anos de idade. Havia igualmente tarefas 
artesanais masculinas e femininas. A área dos lotes coloniais era ocupada pelo potreiro; pelo parreiral 
– localizado nas encostas, próximo à residência; e pelas terras agricultáveis. Alternava-se o plantio do 
milho com culturas de inverno – centeio, cevada, trigo. Plantava-se arroz, batata, feijão, aveia. Criava-
se galinhas e porcos. Uma pequena produção de vinho, cachaça, graspa, banha, toucinho, salame, 
presunto, manteiga e queijo abastecia a família e os centros urbanos próximos. Árvores frutíferas 
eram plantadas em todo o lote – pareiras, laranjeiras, bergamoteiras, caquizeiros, marmeleiros, 
figueiras. Os frutos eram consumidos “in natura” ou transformados em geléias e compotas. Parte 
dessa produção podia ser escoada para o mercado local. Os instrumentos básicos de trabalho eram o 
arado e a enxada. Uma carroça, uma junta de bois, uma mula ou cavalo, uma slita, uma vaca leiteira 
eram igualmente imprescindíveis à economia colonial.             
 Mudas trazidas da Itália ou obtidas com os colonos alemães, possibilitaram o plantio de parreiras. 
Videiras, vindimas. O colono e sua família esmagavam as uvas com os pés, transportavam o suco com 
baldes para os barris e, pacientemente, esperavam a fermentação do vinho...   Em poucos anos, os 
imigrantes puderam contar com o “vinho mais áspero do planeta” para regar suas refeições. Nos 
porões de pedra das suas casas, as pipas armazenavam um produto que, aos poucos, foi conquistando 
o mercado e melhorando sua qualidade.  

O isolamento era rompido quando se reuniam para rezar. Rezavam o rosário sob uma árvore 
ou na casa de algum morador, por ocasião de uma festa ou de um enterro ou, ainda, na cozinha 
quando se encontravam para o filó. Em todas as linhas, os moradores reuniam-se em mutirões e 
construíram capelas de madeira , pedra ou alvenaria, que decoravam primorosamente: altares e 
imagens em madeira, , janelas com vidros coloridos, alfaias de metal e até um sino de bronze no 
campanário. O fantasma da solidão no meio da mata foi se distanciando.  

A capela congregava. Cada uma delas era consagrada a um santo padroeiro. Uma vez por ano, 
os moradores da região reuniam-se para homenageá-lo. Eram as sagras: São Roque, São Valentin, São 
Pedro, São Marcos, Santa Justina, Santa Corona e tantos outros ... Os colonos organizavam-se em 
comunidades em torno das capelas e elegiam diretorias, os “fabriqueiros”, que coordenavam as 
atividades religiosas e sociais das linhas.     
 Os homens jogavam bocha , quatrilho, escova, mora. Participavam de apostas, cavalhadas, sorteios. 
Jogavam argolas em direção à arvores da fortuna. E cantavam ... Ah! La  

 Bela Violeta, Quel Massolin de Fiori, La verginela...             

 O trabalho gerou frutos: não para enriquecer , mas para manter, com austeridade, a numerosa 
família. Na fase inicial, o isolamento das colônias fez com que produzisse quase tudo o que era 
necessário para o consumo local. O comerciante vendia o que o colono não produzia - sal, 
ferramentas, tecidos , etc – e comprava o excedente colonial, distribuindo-o em mercados próximos 
e distantes.          
  Mascates percorriam as linhas, levando mercadorias e novidades; tropeiros e carreteiros, com suas 
mulas bruaqueiras e carretas, levavam e traziam produtos entre os centros consumidores e os portos 
fluviais. Personagens conhecidos neste mundo medido em estações, em safras. O contato com os 
gaúchos possibilitou trocas de mercadorias, de conhecimentos e de costumes. Em cada travessão, em 
cada núcleo colonial surgiram ferreiros, saleiros, funileiros, pedreiros, oleiros, sapateiros, alfaiates, 
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marceneiros. Serrarias e moinhos foram levantados para beneficiarem grãos e madeiras. Matadouros, 
curtumes, barbaquás, ferrarias, cervejarias, alambiques, tecelagens... Uma nova era se anunciava. A 
casa de comércio da linha, o baratilho ou venda, articulava-se com o comércio de maior porte dos 
centros urbanos regionais e estes “exportavam” para centros urbanos maiores. Os agricultores 
entregavam suas reservas monetárias aos comerciantes das linhas, em troca de baixos juros. As 
grandes casas comerciais realizaram o que os colonos não conseguiram, isto é , acumular capitais... A 
vitivinicultura transformou-se: o vinho produzido artesanalmente, na cantina caseira, passou a ser 
fabricado por estabelecimentos vinícolas, que foram montando verdadeiro complexo de atividades, 
desde parreirais até tanoarias, vidrarias, empalhamento de garrafões...     Os pais dotavam os filhos 
com terras e os filhos com enxoval, que consistia em uma máquina de costura, uma arca com roupas, 
uma vaca ou uma mula. O costume do minorato, aliado ao constante fluxo de entrada de imigrantes, 
esgotou rapidamente os lotes disponíveis. Logo, a economia colonial atravessou o rio das Antas em 
direção ao norte do Estado surgindo novos núcleos, entre eles, Antônio Prado, Alfredo Chaves, 
Guaporé, Encantado. A migração foi intensa nas primeiras décadas do século. Inicialmente, dentro do 
próprio Rio Grande e posteriormente, para o oeste de Santa Catarina e o norte do Paraná... Os netos 
e bisnetos dos que fizeram a longa viagem não pararam por ai, alguns chegaram até a Amazônia...  

As vilas transformaram-se em cidades, em municípios; o telégrafo, o telefone e as estradas de 
ferro, ligaram-nas ao século XX. Os caminhos percorridos por carretas e mulas foram melhorados e 
neles puderam transitar caminhões e automóveis, levando e trazendo mercadorias. Balsas, pontes e 
Túneis superam as barreiras impostas pela natureza. Os lampiões foram substituídos pelas lâmpadas 
elétricas e as vozes do rádio ecoaram livremente. O ruído dos motores e a fumaça lançada ao ar pelas 
chaminés das fábricas anunciavam novos tempos.  

Em julho de 1910, a ligação de trem entre Caxias e Porto Alegre, ensejou as melhores 
condições para o desenvolvimento econômico da região, pondo fim ao problema dos transportes, que 
estrangulava o comércio e a produção colonial. A acumulação comercial de riquezas produzidas pela 
economia agrícola e artesanal financiou a industrialização da região. A I Guerra Mundial (1914 –18) 
propiciou o nascimento de empresas de maior porte, devido a interrupção da importação de peças e 
ferramentas para a produção local. Na década de 20, a Região Colonial encontrava-se integrada a 
economia nacional e internacional.  

Os primeiros imigrantes italianos chegaram há pouco mais de cem anos. Cultivaram campos, 
criaram gado, construíram fábricas, multiplicaram-se. Seus descendentes estão presentes em todos 
os municípios do Rio Grande do Sul junto com os alemães, os poloneses, os portugueses, os índios, os 
negros, os espanhóis, os judeus e outras etnias que constituíram o povo gaúcho.  

REVOLUÇÃO FEDERALISTA  

A Revolução Federalista ocorreu no sul do Brasil logo após a Proclamação da República. Isto 
ocorreu devido à instabilidade política gerada pelos federalistas que pretendiam "libertar o Rio 
Grande do Sul da tirania de Júlio Prates de Castilhos", então presidente do Estado. Empenharam-se 
em disputas sangrentas que acabaram por desencadear a revolução federalista, uma guerra civil que 
durou de fevereiro de 1893 a agosto de 1895 e foi vencida pelos pica-paus, seguidores de Júlio de 
Castilhos. A divergência se iniciou por atritos ocorridos entre aqueles que procuravam a autonomia 
estadual frente ao poder federal e seus opositores. A luta armada durou aproximadamente três anos 
e atingiu as regiões compreendidas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  
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PARTIDO FEDERALISTA VERSUS PARTIDO REPUBLICANO RIO-GRANDENSE  

O Partido Federalista do Rio Grande do Sul foi fundado em 1892 por Gaspar Silveira Martins. 
Em tese, defendia o sistema parlamentar de governo e a revisão da Constituição, pretendendo o 
fortalecimento do Brasil como União Federativa. Desta forma, esta filosofia chocava-se frontalmente 
contra a constituição do Rio Grande do Sul de 1891. Esta era inspirada no positivismo e no 
presidencialismo, resguardando a autonomia estadual, filosofia adotada por Júlio de Castilhos, chefe 
do Partido Republicano Rio-grandense, e que seguia o princípio comtiano das "pequenas pátrias". Os 
seguidores de Gaspar da Silveira Martins, Gasparistas ou maragatos, eram frontalmente opostos aos 
seguidores de Júlio de Castilhos, castilhistas ou Pica-paus.  

O INÍCIO DO CONFLITO  

Gumercindo ao lado de Aparicio, ambos ao centro, na Revolução Federalista 1894. As 
desavenças iniciaram-se com a concentração de tropas sob o comando do maragato João Nunes da 
Silva Tavares, o Joca Tavares, barão de Itaqui em campos da Carpintaria, no Uruguai, localidade 
próxima a Bagé . Logo após o potreiro de Ana Correia, vindo do Uruguai em direção ao Rio Grande do 
Sul, encontrava-se o coronel caudilho federalista Gumercindo Saraiva.   Eficientemente, os maragatos 
dominaram a fronteira, exigindo a deposição de Júlio de Castilhos, que havia sido eleito presidente do 
estado pelo voto direto. Havia também o desejo de um plebiscito onde o povo deveria escolher a 
forma de governo.  

Devido à gravidade do movimento, a rebelião adquiriu âmbito nacional rapidamente, 
ameaçando a estabilidade do governo rio-grandense e o regime republicano em todo o país. Floriano 
Peixoto, então na presidência da República, enviou tropas federais sob o comando do general Hipólito 
Ribeiro para socorrer Júlio de Castilhos.  

Foram estrategicamente organizadas três divisões, chamadas de legalistas: a do norte, a da 
capital e a do centro. Além destas, foi convocada a polícia estadual e todo o seu  

 contingente para enfrentar o inimigo.               A  

primeira derrota dos maragatos foi em maio de 1893, junto ao arroio Inhanduí, em Alegrete, 
município sul-rio-grandense. Neste combate ao lado dos Pica-paus legalistas participou o senador 
Pinheiro Machado.  

OS MARAGATOS VÃO AO NORTE  

A obstinada resistência oposta às tropas federalistas na cidade de Lapa (Paraná), pelo Coronel 
Gomes Carneiro, frustrou as pretensões rebeldes de chegarem à capital da República.  Gumercindo 
Saraiva e sua tropa dirigiram-se para Dom Pedrito. De lá iniciaram uma série de ataques relâmpagos 
contra vários pontos do estado, desestabilizando as posições conquistadas pelos legalistas.          
 Em seguida rumaram ao norte, avançando em novembro sobre Santa Catarina e chegando ao Paraná, 
sendo detidos na cidade da Lapa, a sessenta quilômetros a sudoeste de Curitiba. Nesta ocasião, o 
coronel Gomes Carneiro morreu em fevereiro de 1894 sem entregar suas posições ao inimigo, no 
episódio que ficou conhecido como o Cerco da Lapa.   
 O almirante Custódio de Melo, que chefiara a revolta da Armada contra Floriano Peixoto, uniu-se aos 
federalistas e ocupou Desterro, atual Florianópolis. De lá chegou a Curitiba, ao encontro do caudilho-
maragato Gumercindo Saraiva.     



  

  
25  

  

MTG-MT  

  

 A resistência da Lapa impediu o avanço da revolução. Gumercindo, então, bateu em retirada para o 
Rio Grande do Sul. Morreu em 10 de agosto de 1894 ,após ser atingido por um tiro desferido a traição 
enquanto reconhecia o terreno na véspera da Batalha do Carovi.  

  

A PAZ  

  

Panteão dos Heroes, onde jazem os corpos dos legalistas que combateram no Cerco da Lapa  

                  

A revolução federalista foi vencida em junho de 1895 no combate de Campo Osório. Saldanha 
da Gama, possuidor de um contingente de 400 homens, lutou até a morte contra os Pica-paus 
comandados pelo general Hipólito Ribeiro. A paz finalmente foi assinada em Pelotas no dia 23 de 
agosto de 1895. O presidente da República era então Prudente de Morais, e o emissário do governo 
federal era o general Galvão de Queirós.  

OS PICA-PAUS  

Eram chamados de Pica-paus - durante a Revolução Federalista de 1893 no Rio Grande do Sul 
- os opositores dos maragatos. Os pica-paus estavam no poder com Júlio de  
Castilhos e tinham forte vínculo com o Governo Federal. Por razões políticas eclodiu a Revolução 
Federalista em 1893, em que a reação veio dos chamados Maragatos ou Federalistas, com visão 
descentralizadora . O motivo da alcunha veio pelo chapéu usado pelos militares que apoiavam essa 
facção. Eles usavam listras brancas que, segundo os revolucionários, seriam semelhantes a um tipo 
de pica-pau do Sul do Brasil. Esta denominação se estendeu a toda facção.  

  

OS MARAGATOS  
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Gaspar da Silveira Martins, grande tribuno maragato  

O termo maragato no Brasil foi usado pela primeira vez para se referir uma das duas grandes correntes 
políticas gaúchas, formadas no final do século XIX e identificada, respectivamente, com o uso do lenço 
vermelho. Surgiu no Rio Grande do Sul em 1891, no esteio da Revolução Federalista. Os maragatos 
foram os que iniciaram a revolução, que tinha como justificativa a resistência ao excessivo controle 
exercido pelo governo central sobre os estados. O objetivo da revolução seria, portanto, garantir um 
sistema federativo, e a adoção da forma parlamentarista de governo. Defendiam o credo político 
pregado por Gaspar da Silveira Martins, adversário de Júlio de Castilhos, do Partido Republicano 
Riograndense - PRR.  
 A origem do termo tem uma explicação complexa. No Uruguai eram chamados de maragatos os 
habitantes da cidade de San José de Mayo, Departamento de San José, talvez porque os seus 
primeiros habitantes fossem descendentes de maragatos espanhóis. "Na província de León, Espanha, 
existe uma comarca denominada Maragateria, cujos habitantes têm o nome de maragatos, e que, 
segundo alguns, é um povo de costumes condenáveis; pois, vivendo a vagabundear de um ponto a 
outro, com cargueiros, vendendo e comprando roubos e por sua vez roubando principalmente 
animais; são uma espécie de ciganos. " (Romaguera). Os maragatos espanhóis eram eminentemente 
nômades, e adotavam profissões que lhes permitissem estar em constante deslocamento. Na época 
da revolução, os republicanos legalistas usavam esta apelação como pejorativa, atribuindo-lhes 
propósitos mercenários. A realidade oferecia alguma base para essa assertiva — o caudilho 
estrategista brasileiro Gumercindo Saraiva, um dos líderes da revolução, havia entrado no Rio Grande 
do Sul vindo do Uruguai pela fronteira de Aceguá (Uruguai), no Departamento de Cerro Largo, 
comandando uma tropa de 400 homens entre os quais estavam uruguaios. A família de Gumercindo, 
embora de origem portuguesa, possuia campos em Cerro Largo. No entanto, dar esse apelido aos 
revolucionários foi um tiro que saiu pela culatra. A denominação granjeou simpatia. Os próprios 
rebeldes passaram a se denominar "maragatos", e chegaram a criar um jornal que levava esse nome, 
em 1896.  
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A REVOLUÇÃO FARROUPILHA  

A Revolução Farroupilha foi a mais longa guerra civil da história brasileira, durando de 1835 
até 1845, foram dez anos de batalhas entre Imperialistas e Republicanos, os primeiros defendiam a 
manutenção do império e os segundos lutavam pela proclamação da república brasileira.  

CAUSAS  

A) Econômicas : O Rio Grande do Sul, estava esgotado pela sequência de guerras, a última das quais 
tinha sido a campanha da Cisplatina, com as estâncias e charqueadas produzindo pouco, com os 
rebanhos esgotados e sem que o império brasileiro pagasse as indenizações de guerra, apesar de 
locupletar-se com as exportações de café e açúcar do centro do País. Os impostos sobre o gado em 
pé e sobre a arroba de charque - principais produtos da Província - eram escorchantes. Todos os 
produtos da pecuária pagavam dízimo. Cada arroba exportada pagava 600 réis de taxa e cada légua 
de campo pagava 100 mil réis de imposto anual. O pior, porém é que o centro do Brasil preferia 
comprar o charque platino ao invés do rio-grandense que era produzido pelo braço escravo das 
charqueadas. E, portanto, caro. O charque uruguaio ou argentino, fruto do braço assalariado nos 
intervalos das infindáveis guerras e revoluções do Prata, era vendido no Rio de Janeiro e São Paulo 
bem mais barato que o charque riograndense. Não se deve nessa época falar em contrabando, porque 
a fronteira sul do Rio Grande era indefinida. Até bem pouco a Cisplatina era província do império e 
muitos estancieiros brasileiros ou orientais tinham campos no Uruguai e também no Rio Grande e 
mesmo tarde delimitadas, sendo impossível dizer onde terminava o Brasil e onde começava a 
República Oriental do Uruguai - em organização.  

B) Sociais : O Rio Grande do Sul tinha 14 municípios e cidades com suas vilas respectivas, uma 
população de aproximadamente 150 mil pessoas entre brancos, escravos e índios. Não havia uma 
escola pública, uma ponte construída ou uma estrada em boas condições. Apesar do seu continuado 
sacrifício nas guerras de fronteiras e apesar da riqueza que o café acumulava na Corte, apesar da 
sangria na sua população masculina dizimada pelas guerras, apesar do luto constante das mulheres 
gaúchas, o Rio Grande do Sul não merecia qualquer atenção ou reconhecimento por parte do império. 
O descontentamento era geral.  

C) Políticas : O movimento farroupilha foi um dos muitos movimentos liberais que sacudiram a 
Regência na 1ª metade do século XIX, na década de 30, e alcançou de fato ser a primeira experiência 
republicana em território do Brasil.  
Exaltados pela independência, os brasileiros se dividiam entre Liberais e Conservadores, havendo nas 
duas grandes facções subfacções de orientação diversa. Os liberais não apenas no Rio Grande do Sul 
eram chamados "farroupilhas", palavra do português castiço para designar esfarrapados. No Rio 
Grande do Sul os gaúchos abrasileiraram o termo, usando mais frequemtemente a expressão 
"farrapos". De uma maneira geral os maçons dominaram o Partido Liberal no Rio Grande do Sul, 
adeptos da maçonaria francesa, de inspiração republicana, que prejugava a independência dos três 
poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Dizia-se que todas as decisões tomadas de público 
pelos liberais já tinham sido em segredo tomadas no recesso das "Lojas" maçônicas, a mais prestigiosa 
das quais tinha por nome "Fidelidade e Firmeza".  
Próceres liberais mantinham um estreito contato com maçons de idêntica orientação no Uruguai e na 
Argentina, sendo famosa a amizade entre Bento Gonçalves da Silva e Juan  

 Antonio  Lavalleja,  prestigioso  caudilho  uruguaio.  
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Na efervescência política da Independência os rio-grandenses efetivamente - pelo menos os líderes 
liberais - não viam com maus olhos a organização do Uruguai como um Estado independente e 
soberano entre Argentina e Brasil.  
As causas políticas que levaram à revolução forma muitas, sobretudo graças a inabilidade do 
presidente da Província, Dr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga, primeiro rio-grandense a ocupar tão 
alto posto. Fernandes Braga denunciou Bento Gonçalves da Silva como conspirador e a recém 
empossada Assembléia Provincial (20 de Abril de 1835), substituta do antigo Conselho Geral da 
Província e onde o Partido Liberal tinha maioria, exigiu que o presidente Fernandes Braga 
apresentasse provas e este, em sessão secreta não pode fazê-lo. Bento Gonçalves consolidava assim 
sua posição de líder liberal. Anteriormente já fora denunciado como conspirador contra o Império 
pelo Mal. Sebastião Barreto Pinto, quando se revoltara diante da famigerada e reacionária "Sociedade 
Militar". Chamado a Corte nessa ocasião para se defender, voltara inocentado das acusações e 
altamente prestigiado, conseguindo mesmo a nomeação de Fernandes Braga para presidente, o qual 
agora lhe pagava o gesto com nova acusação...  
Funcionando durante pouco mais de mês, a Assembléia Provincial, foi sempre um caldeirão fervente. 
E a imprensa exaltada da época contribuia para maior agitação: quando os conservadores criaram um 
jornal chamado "A Idade de Ouro", os liberais responderam fundando "A Idade de Pau"... Entre as 
causas políticas deve ser mencionada também a ligação dos liberais com experimentados agitadores 
italianos, como o conde Lívio Zambecari.  

D) Militares : a autoridade militar maior da província era o Comandante das Armas, Mal.Sebastião 
Barreto Pinto, conservador ferrenho e feroz inimigo de Bento Gonçalves, que fora comandante de 
fronteira em Jaguarão.  
Bento Gonçalves da Silva não era oficial do Exército, mas guerrilheiro das milícias e depois da Guarda 
Nacional, forjado e experimentado no campo de batalha, comandante de gaúchos que apenas se 
fardavam - quando recebiam farda - nos períodos de guerra. Sua brilhante carreira de armas desde 
soldado raso até coronel da Guarda Nacional era causa do ciúme do velho marechal do exército 
brasileiro. Que não era bem visto pelos grandes do Império prova o fato de que recebeu quatro 
condecorações por seu feitos militares mas nunca recebeu terras nem título de nobreza, ao contrário, 
por exemplo, de Manuel Marques de Souza, João da Silva Tavares, Francisco Pedro de Abreu e do 
próprio Osório.  

PORQUE ACONTECEU...  

• No final do século XVIII, era apresentado ao mundo os ideais iluministas e liberais.  

• Na Europa a burguesia francesa acendia ao poder após a Revolução, e na América, os norte-
americanos conhecem a independência, após longa batalha.  

Os iluministas e os liberais pregavam a liberdade e a igualdade, a livre iniciativa e a propriedade 
privada. Estas idéias não tardaram em chegar ao Brasil e no início do século XIX, a monarquia brasileira 
passava a ser vista como atraso ao desenvolvimento, principalmente para a burguesia que se formava. 
Aconteceram diversas revoltas em todo o país e no sul estoura a Revolução Farroupilha.  

COMO COMEÇOU A REVOLUÇÃO...  
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• As idéias de autonomia e federalismo, encantam a elite brasileira e ganham força ao natural 
na província de Rio Grande de São Pedro do Sul.  

• A distância do poder central, a condição de produtor de alimentos, os elevados impostos 
pagos ao império e a recente vivência de guerras impulsionaram o estado gaúcho a não 
aceitar a submissão que lhe era imposta.   

A elite rural gaúcha cansada dos desmandos do centro do país e do descaso político se rebela.  

A REVOLUÇÃO  

Em 09 de setembro de 1836, ocorre a primeira grande batalha, Antônio de Souza Netto, a 
figura mais respeitada das forças farroupilhas depois de Bento Gonçalves, vence as tropas imperiais 
na Batalha do Seival. A vitória sobre os imperiais foi tão entusiasmante, que Netto, instigado pelos 
liberais exaltados, toma uma decisão: proclama a República RioGrandense, separando o estado 
gaúcho do Brasil. Estava finalmente declarado o caráter revolucionário do movimento farroupilha. 
Deve ser considerada Revolução apenas o movimento político-militar que vai de 19 de setembro de 
1835 a 11 de setembro de 1836, porque era a revolta de uma província contra o Império do qual fazia 
parte. A 11 de setembro de 1836 é proclamada a República Rio-Grandense e então já não se pode 
mais falar em revolução, mas sim em guerra, a luta aberta entre duas potências políticas 
independentes e soberanas, uma República , de um lado, e um Império, de outro. A revolução 
farroupilha explodiu a 19 de setembro de 1835 quando os liberais, depois de inúmeras conspirações, 
sobretudo dentro das lojas maçônicas, partiram para a deposição do presidente Antônio Fernandes 
Braga, sustentando que este violava a lei e deveria ser substituído. Os farroupilhas Gomes Jardim e 
Onofre Pires desbarataram a Guarda Municipal (núcleo inicial da futura  

Brigada Militar do Estado) vindos do morro da Glória e Fernandes Braga 
foge para o porto de Rio Grande, abandonando Porto Alegre. A 20 de 
setembro Bento Gonçalves da Silva, vindo de Pedras Brancas (Guaíba) 
entra triunfante na Capital e, na ausência dos três primeiros vice-
presidentes, empossa no governo o 4º vice-presidente, Dr. Marciano 
Pereira Ribeiro, nomeado Comandante das Armas o Cel. Bento Manoel 
Ribeiro, homem de personalidade difícil e caprichosa e sem convicção 
liberal, seguidor de seus próprios interesses, através dos quais se unira aos 
farroupilhas no início do movimento. Parece bastante evidente, nessa fase, 
o espírito legalista dos farrapos, empossado na presidência da província na 
linha da sucessão uma autoridade constituída, quando seria fácil a Bento 
Gonçalves, por exemplo, assumir todos os poderes.  

É o próprio líder farroupilha que consegue com o Rio de Janeiro e a  

nomeação do novo presidente, o Deputado José Araújo Ribeiro, o qual, assustado com a 
efervescência de Porto Alegre, resolveu, ao chegar do Rio de Janeiro, empossar-se em Rio Grande... 
Foi o que bastou para que os farroupilhas mais exaltados lhe retirassem o precário apoio. Bento 
Manoel Ribeiro troca de lado, voltando a servir o Império e para seu posto é nomeado o Major João 
Manoel de Lima e Silva e o Dr. Marciano Pereira Ribeiro foi mantido pela  Assembléia 
 Provincial  como  Presidente. Parece bem claro: não fora a intransigência dos 
conservadores e do Império a revolução poderia ter findado sem maiores vítimas.  
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Em 02 de outubro, na batalha de Fanfa, os farroupilha são derrotados. 
Bento Gonçalves e outros oficiais farroupilhas são presos. Bento é enviado 
como prisioneiro para o Rio de Janeiro. Lá conhece o italiano Garibaldi que 
adere ao movimento farroupilha mudando-se para o sul.   

As forças imperiais, acreditando que a revolta havia sido sufocada, 
oferece anistia aos derrotados. Mas Antônio de Souza Netto, agora líder 
absoluto do movimento, mantém-se rebelado.  

Em 05 de novembro de 1836, a câmara municipal de Piratini oficializa 
a proclamação da República Rio-Grandense. Mesmo preso Bento  
Gonçalves é declarado presidente do novo país, o vice-nomeado é José Gomes 
Jardim, que assume interinamente.  

Em outubro de 1837, Bento Gonçalves foge da prisão e em 16 de dezembro assume a presidência da 
República.  

• O ano de 1838, é ruim para os rebelados, os farroupilhas não tem sucesso na reconquista de Porto Alegre 
e Rio Grande e sofrem importantes baixas.   

Em 1839, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro conquistam as 
cidades catarinenses de Laguna e Lages, e proclamam a "República 
Catarinense", ou "República Juliana". Em 15 de novembro os farrapos são 
surpreendidos e Laguna é reconquistada pelos imperiais. As embarcações 
rebeldes são destruídas, somente Garibaldi escapa. A cavalaria de Canabarro 
foge pelo litoral escondendo-se em Torres.  

De 1840 em diante dois terços do exército brasileiro está no estado. 
Em 1843, em sua ofensiva final, o exército brasileiro tem 11.400 
combatentes.  

Em primeiro de março de 1845, os imperialistas, 
liderados por Duque de Caxias e os republicanos farroupilhas assinam a paz de "Ponche Verde", 
declarando fim aos conflitos.  

PRINCIPAIS PONTOS ASSINADOS NO TRATADO DE PAZ:  

• O império pagaria as dívidas do governo republicano;  

• Os oficiais republicanos são incorporados ao exército brasileiro;  

• Eram declarados livres todos os escravos que tinham lutado nas tropas republicanas;  

• Seriam devolvidos todos os prisioneiros de guerra;  

Foram elevadas as taxas alfandegárias para importação do charque estrangeiro, o que favoreceu ao 
charque gaúcho.  

PÓS GUERRA  

• Antônio de Souza Netto muda-se para o Uruguai;  

• Davi Canabarro luta ao lado das forças brasileiras na Guerra do Paraguai;  

• Giuseppe Garibaldi retorna à Itália e Bento Gonçalves morre dois anos após a guerra.  

•   

•   

•   

•   

•   
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DISCURSO DE PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA RIO-GRANDENSE:  

"Camaradas! Nós, que compomos a Primeira Brigada do exército liberal, devemos ser os 
primeiros a proclamar, como proclamamos, a independência dessa província, a qual fica desligada das 
demais do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense, 
e cujo manifesto às nações civilizadas se fará oportunamente. Camaradas! Gritemos pela primeira 
vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a independência! Viva o exército republicano rio-
grandense!" (Antônio de Souza Netto)  

PRINCIPAIS COMBATES DA REVOLUÇÃO FARROUPILHA  

1) Combate de Arroio Grande, 14 de outubro de 1835 - entre as forças do legalista João Nunes da 
Silva Tavares e o farroupilha Antunes da Porciúncula. Vitória legalista.    

2) A 16 de outubro de 1835 - Combate entre as forças farroupilhas comandadas por Antonio de 
Souza Neto e as legalistas de Silva Tavares. Vitória farroupilha, tendo o comandante legalista fugido 
para o Uruguai.        
3) A 2 de março de 1836 o farroupilha Lima e Silva, jovem brilhante e impetuoso, apesar de não ser 
rio-grandense, derrota o seu antigo companheiro Bento Manuel Ribeiro.  4) A 7 de abril do mesmo 
ano Lima e Silva obtém outra vitória, em Pelotas, obrigando à rendição o legalista Major Marques de 
Souza.           
 5) No Passo dos Negros, ainda em abril, foi derrotado e aprisionado o Cel. Legalista Albano de Oliveira 
Bueno, mais tarde assassinado por seus carcereiros.    6) O legalista Pinto Bandeira, a 9 de abril, 
surpreende os farroupilhas em Torres, derrotando-os.  

7) A 12 de abril o legalista Juca Ourives é derrotado por Lima e Silva, no Faxinal, em Viamão.  
8) A 22 de abril o Cel. Onofre Pires derrota em Mostardas os legalistas comandados pelo Capitão 
Francisco Pinto Bandeira, mas empana o brilho da vitória fuzilando prisioneiros.  9) A 12 de junho 
Bento Gonçalves derrota no Arroio dos Ratos os imperialistas comandados pessoalmente por Bento 
Manoel Ribeiro, o qual conseguiu fugir.   10) A 13 de junho o comandante farroupilha Domingos 
Crescêncio derrota o legalista Silva Tavares na Lagoa Cajubá. Aos poucos, este valoroso chefe legalista 
vai merecendo o apelido de "quartel ambulante dos farrapos", porque sempre que estavam 
precisando de armas e cavalos estes o atacavam e tomavam tudo...  
11) 15 de junho de 1836 é uma data negra para a Revolução Farroupilha: o Major Marques de Souza, 
que se rendera em Pelotas aos farroupilhas e que estava preso no navio Presiganga, subornou seu 
carcereiro pernambucano e fugiu para Porto Alegre. Na Capital, com a cumplicidade do velho 
Marechal João de Deus Mena Barreto, surpreendeu os farroupilhas, apossando-se do Palácio do 
Governo e expulsando-os de Porto Alegre. Nunca mais os farroupilhas conquistariam a Capital gaúcha, 
a qual, por este feito, ganhou do Império o título de "Leal e Valorosa" que hoje ostenta em seu brasão 
e Marques de Souza terminou sendo designado por seu feito Conde de Porto Alegre.  

12) Bento Gonçalves, no fim de junho, pessoalmente comanda ataque e cerco a Capital, sem 
resultado. O heroísmo de seus defensores é incrível, repelindo todas as investidas farroupilhas.  
13) A 12 de julho Antonio de Souza Neto, guerrilheiro notável, estancieiro que gostava de bailes e 
carreiras, elegante a ponto de só entrar em combate com uniforme de gala e ostentando todas as 
suas condecorações, derrota João da Silva Tavares, o qual se vê novamente obrigado a fugir para o 
Uruguai.  
14) A 10 de setembro, na grande batalha do Seival, Antonio de Souza Neto se encontra novamente 
com Silva Tavares, inflingindo-lhe uma derrota aplastante. Foi tão grande o entusiasmo dos 
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farroupilhas com esta vitória que Antonio de Souza Neto ao que se diz estimulado por Joaquim Pedro 
Soares e Manoel Lucas de Oliveira, comandantes de seus batalhões, na manhã do dia 11 de setembro 
proclamou a República Rio-Grandense, declarando separado o Rio Grande do Sul do Império do Brasil.  
Aqui termina a Revolução Farroupilha.  

RESULTADO DO MOVIMENTO  

Por dez anos, a guerra civil prejudicou o setor pecuarista. As perdas foram muito maiores do 
que os lucros políticos e econômicos do movimento. Os pecuaristas saíram mais endividados junto 
aos comerciantes e banqueiros. Propriedades rurais, gado e escravos foram perdidos e tornou-se 
muito difícil repô-los posteriormente.  

A paz honrosa de Poncho Verde, em 1845, acomodou as crescentes dificuldades dos farrapos, 
pois não interessava ao governo monárquico reprimir uma elite econômica. Aos oficiais do Exército 
farroupilha foram oferecidas possibilidades de se incorporarem aos quadros do Exército nacional. 
Líderes presos foram libertados e a anistia foi geral e imediata.  Antes e depois da Guerra dos Farrapos, 
os rio-grandenses lutaram contra os platinos, defendendo militarmente os interesses da coroa 
portuguesa e, a partir de 7 de setembro de 1822, os da corte brasileira. Ou seja, interessava ao 
governo do Rio de Janeiro assinar o acordo de Poncho Verde porque a política externa brasileira ainda 
necessitaria dos serviços militares (sempre disponíveis) da Guarda Nacional formada por estancieiros 
e peões riograndenses.   

Quanto à política tarifária, medidas sem expressividade e pouco duradouras tentaram 
transparecer um melhor tratamento dado ao produto nacional. A estrutura produtiva ultrapassada 
(baseada na escravidão) não foi alvo de preocupações.   
A sensação que existe hoje, passado um século e meio, é a de que as motivações daquele movimento 
não foram superadas. Por um lado, o Rio Grande do Sul continua em situação de mando político 
dependente, com uma economia pouco beneficiada no processo de acumulação capitalista que se 
reproduz no Brasil. Por outro, o Rio Grande do Sul não consegue "enxergar o próprio umbigo" e 
compreender que suas dificuldades resultam da forma como tem sido realizada sua inserção como 
sócio menor no sistema capitalista brasileiro. Expressando-se de forma figurativa, o Rio Grande do Sul 
continua produzindo e vendendo charque, subsidiando (perifericamente) o funcionamento do 
mercado exportador brasileiro e sem cacife no processo político-decisório nacional.  

 

 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

Localização Geográfica do Brasil  
 
 O Brasil está situado na América do Sul. Banhado a leste pelo Oceano Atlântico, possui várias 
ilhas oceânicas, destacando-se as de Fernando de Noronha, Abrolhos e Trindade. Ao norte, a 
oeste e ao sul limita-se com todos os países do continente sul-americano, excetuandose o 
Chile e o Equador. (...)  
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O Brasil é uma república federativa, composta por 26 estados e o Distrito Federal. Quinto 
maior país do mundo é dono de grandes diferenças geográficas, econômicas e sociais. Ainda 
assim possui uma notável unidade nacional sedimentada pela língua portuguesa, falada com 
sotaques variados, em todo o país. Seu povoamento, feito no sentido da costa para o interior, 
produziu sérias distorções na distribuição da população, agravadas mais tarde pela 
industrialização. A redução drástica dos índices inflacionários contribuiu para uma pequena 
melhora na distribuição de renda. Há também uma redefinição do papel do Estado na 
economia. A agricultura, apesar da baixa produtividade média, é ainda responsável por 
grande parte das exportações. No campo, a permanência de latifúndios improdutivos soma-
se às reivindicações crescentes dos trabalhadores rurais sem-terra e fazem da reforma agrária 
uma das questões mais discutidas do país. (...) 

Estados brasileiros, suas capitais e suas superfícies. 
 

 Estado   Capital 
 
 Acre    Rio Branco 
  
Alagoas   Maceió  
 
Amapá    Macapá  
 
Amazonas   Manaus 
 
 Bahia    Salvador 
 
 Ceará    Fortaleza 
 
 Distrito Federal   Brasília  
 
Espírito Santo   Vitória  
 
Goiás    Goiânia 
 
Maranhão   São Luís 
 
Mato Grosso   Cuiabá 

 Mato Grosso do Sul  Campo Grande  

Minas Gerais   Belo Horizonte 

 Pará    Belém  

Paraíba    João Pessoa 

 Paraná    Curitiba  

Pernambuco   Recife  
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Piauí    Teresina  

Rio de Janeiro   Rio de Janeiro  

Rio Grande do Norte  Natal  

Rio Grande do Sul  Porto Alegre 

 Rondônia   Porto Velho 

 Roraima   Boa Vista 

 Santa Catarina   Florianópolis 

São Paulo   São Paulo 

 Sergipe   Aracaju  

Tocantins   Palmas  

  

O clima predominante do Brasil é o Tropical 

A Bacia Amazônica É a maior bacia hidrográfica do planeta, com cerca de 7.000.000 km2, dos quais 

aproximadamente 4.000.000 km2 estão situados em território brasileiro, e o restante distribuído por oito 

países sul-americanos: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia,  Peru, Equador, Bolívia. 

Tem a sua vertente delimitada pelos divisores de água da cordilheira dos Andes, pelo Planalto das Guianas 

e pelo Planalto Central. Seu principal rio nasce no Peru, com o nome de Vilcanota, (...). Ao entrar no Brasil, 

passa a se chamar Solimões, até o encontro com o Rio Negro, passando a ser chamado a partir daí de Rio 

Amazonas. (...) Localizada numa região de planície, a Bacia Amazônica possui cerca de 23 mil km de rios 

navegáveis, possibilitando o desenvolvimento do transporte hidroviário. O Rio Amazonas é totalmente 

navegável. A Bacia Amazônica abrange os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia 

e Mato Grosso.  

 

 

HISTÓRIA DO BRASIL 

TRATADO DE TORDESILHAS  

O Tratado de Tordesilhas, nome designado por ter sido assinado na povoação castelhana de 
Tordesilhas, foi assinado em 7 de Junho de 1494 pela Castela (parte da atual Espanha) e por Portugal, 
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ele estabelecia limites dos territórios descobertos chamados "Novo Mundo" entre os dois países (as 
duas potências marítimas da época) durante a expansão marítima.   

O Tratado de Tordesilhas dividia o "novo mundo" em duas partes, a partir de um meridiano 
370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, as terras as leste pertenciam a Portugal e as terras 
ao oeste da linha pertenciam à Espanha.  

POR QUE O TRATADO DE TORDESILHAS FOI ASSINADO?  

Antes mesmo da descoberta de novas terras, ou do chamado "Novo Mundo", Portugal e a 
Espanha acirraram uma disputa em 1492, com os conhecimentos do navegante genovês Cristóvão 
Colombo, do descobrimento da América, a serviço da coroa espanhola, a Espanha imaginava ter 
alcançado as Índias e queria garantir seu monopólio de sua exploração.  Já os portugueses desejavam 
manter e assegurar seu monopólio sobre as rotas marítimas no sul do Atlântico e também a posse das 
terras que já suspeitavam existir a oeste do oceano atlântico.   

Assim, que Cristóvão Colombo descobriu a América, os espanhóis pediram a intervenção do 
papa, que deu seu parecer em favor à Espanha.   
Portugal, não aceitou a decisão e ameaçou entrar em guerra contra os espanhóis, após duras 
negociações, o Tratado de Tordesilhas foi assinado.   

O Tratado de Tordesilhas permaneceu válido até 1750, quando os portugueses começaram a 
avançar (descumprir o Tratado de Tordesilhas) para terras a oeste, daí então passou a vigorar o 
princípio que a terra pertencia a quem a ocupasse.  

TRATADO DE MADRID E TRATADO DE TORDESILHAS?  

O Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de Junho de 1494, partilhava o chamado Novo 
Mundo entre Portugal e Castela.  

O Tratado de Tordesilhas, assim denominado por ter sido celebrado na povoação castelhana 
de Tordesillas, foi assinado em a 7 de Junho de 1494, entre Portugal e Castela (parte da atual Espanha), 
definindo a partilha do chamado Novo Mundo entre ambas as Coroas, um ano e meio após Colombo 
ter reclamado oficialmente a América para Isabel a Católica. Para seguimento das suas instruções para 
negociação deste tratado e sua assinatura o Príncipe Perfeito designou como embaixador à sua prima 
de Castela (filha de uma infanta portuguesa) a D. Rui de Sousa.  

  

TRATADO DE MADRID (1750)  

O Tratado de Madrid foi firmado na capital espanhola entre D. João V de Portugal e D. 
Fernando VI de Espanha, a 13 de Janeiro de 1750, para definir os limites entre as respectivas colônias 
sul-americanas, pondo fim assim às disputas. O objetivo do tratado era substituir o de Tordesilhas, o 
qual já não era mais respeitado na prática. As negociações basearam-se no chamado Mapa das Cortes, 
privilegiando a utilização de rios e montanhas para demarcação dos limites. O diploma consagrou o 
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princípio do direito privado romano do uti possidetis, ita possideatis (quem possui de fato, deve 
possuir de direito), delineando os contornos aproximados do Brasil atual.  

  

TRATADO DE SANTO ILDEFONSO (1777)  

Pelo Tratado de Santo Ildefonso ou Tratado dos Limites, assinado em 1777 entre Portugal e a 
Espanha, esta última ficaria com a Colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões, mas 
devolveria à Coroa Portuguesa as terras que havia ocupado nos atuais estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Resolviam-se assim as contendas abertas pelo Tratado de Madrid de 1750.  

TRATADO DE BADAJOZ (1801)  

O Tratado de Badajoz foi celebrado na cidade espanhola de Badajoz, em 6 de Junho de 1801, 
entre Portugal, por uma parte, e a Espanha e a França coligadas, pela outra.  
 Foi assinado por Portugal sob coacção, já que o país foi ameaçado com a invasão de tropas francesas 
estacionadas na fronteira, em Ciudad Rodrigo. Por meio desse tratado, cujos termos eram bastante 
severos para o país, estabelecia-se o seguinte:  

• Portugal deveria restituir a Espanha todas as conquistas feitas na Galiza (Tui, Vigo, A  

Guarda...);   

• deveria igualmente ceder alguns territórios coloniais na América do Sul:   

o em relação à Espanha, reconhecia definitivamente o direito à posse da Colónia do Sacramento, e ainda 
da colónia dos Sete Povos das Missões, situadas na margem esquerda do Rio da Prata (a posse desta 
região foi motivo de disputas entre Portugueses e Espanhóis ao longo de todo o século XVIII, que se 
procuraram sanar através dos Tratados de Madrid de  
1750, e de Santo Ildefonso de 1777);  o em relação à França, comprometia-se a aceitar como fronteira 

entre o Brasil e a Guiana Francesa, o rio Arawani [ Araguari ] até à foz;   

• deveria fechar todos os seus portos ao comércio com o Reino Unido.   

• deveria aceitar a entrada dos têxteis franceses no país, e proibir os laníficios ingleses.   

• deveria pagar uma pesada indemnização de guerra (15 milhões de libras tornesas).   

• como única recompensa, seriam restituídas a Portugal todas as praças alentejanas conquistas 
por Espanha (Arronches, Castelo de Vide, Campo Maior, Juromenha e Portalegre), com 
excepção de Olivença. O Tratado de Badajoz estipulava claramente que a violação de 
qualquer um dos seus artigos por qualquer uma das partes contratantes conduziria à sua 
anulação, o que veio a suceder com a assinatura do Tratado de Fontainebleau em 27 de 
Outubro de 1807 e subsequente invasão franco-espanhola de Portugal. O princípe regente D. 
João, chegado ao Brasil, declarou nulo o tratado em 1 de Maio de 1808, deixando por 
conseguinte de reconhecer a ocupação espanhola de Olivença (a qual, no entanto, se mantém 
até aos dias de hoje).  

 

 As Capitanias Hereditárias 13 Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal D. João III resolveu dividir 

a terra brasileira em faixas, que partiam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Estas 
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enormes faixas de terras, conhecidas como Capitanias Hereditárias ou lotes, eram ao todo 15 e foram 

doadas para 12 donatários (nobres e pessoas de confiança do rei). Estes territórios seriam transmitidos 

de forma hereditária, ou seja, passariam de pai para filho. Fato que explica o nome deste sistema 

administrativo.  

As dificuldades de administração das capitanias eram inúmeras. A distância de Portugal, os ataques 

indígenas, a falta de recursos e a extensão territorial dificultaram muito a implantação do sistema. Com 

exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente, todas acabaram fracassando. Desta forma, em 

1549, o rei de Portugal criou um novo sistema administrativo para o Brasil: o Governo-Geral. Este seria 

mais centralizador, cabendo ao governador geral as funções antes atribuídas aos donatários. Embora 

tenha vigorado por pouco tempo, o sistema das Capitanias Hereditárias deixou marcas profundas na 

divisão de terra do Brasil. A distribuição desigual das terras gerou posteriormente os latifúndios, causando 

uma desigualdade no campo. Atualmente, muitos não possuem terras, enquanto poucos possuem 

grandes propriedades rurais. Principais Capitanias Hereditárias e seus donatários: São Vicente (Martim 

Afonso de Sousa), Santana, Santo Amaro e Itamaracá (Pêro Lopes de Sousa); Paraíba do Sul (Pêro Góis da 

Silveira), Espírito Santo (Vasco Fernandes Coutinho), Porto Seguro (Pêro de Campos Tourinho), Ilhéus 

(Jorge Figueiredo Correia), Bahia (Francisco Pereira Coutinho). Pernambuco (Duarte Coelho), Ceará 

(António Cardoso de Barros), Baía da Traição até o Amazonas (João de Barros, Aires da Cunha e Fernando 

Álvares de Andrade). 

 O vínculo entre o rei de Portugal e o donatário era estabelecido em dois documentos básicos: · CARTA 

DE DOAÇÃO - Conferia ao donatário a posse hereditária da capitania. Posse, aqui não significa o domínio 

exercido pelo proprietário. Ou seja, os donatários não eram proprietários das capitanias, mas apenas seus 

administradores.  

· CARTA FORAL - Estabelecia os direitos e deveres dos donatários, relativos à exploração das terras. (...)  

A Vinda da Família Real para o Brasil 

 No princípio do século XIX, a Europa foi sacudida por uma guerra longa e violenta. Napoleão, 

imperador da França, organizou um exército poderoso e invadiu vários países somando vitórias. Para 

derrotar os ingleses, imaginou um estratagema: obrigar as outras nações a fecharem os portos à 

Inglaterra, que sendo uma ilha, ficaria isolada e muito enfraquecida sem poder comerciar. Acontece 

que Portugal e Inglaterra eram velhos aliados e faziam muitos negócios entre si, por isso os 

portugueses decidiram não obedecer. Napoleão preparou um exército de 30.000 homens 

comandados pelo General Junot e ordenou-lhe que conquistasse Portugal. Quando em Lisboa soube 

que viria uma invasão francesa, tomou-se a decisão: a família real devia partir imediatamente para o 

Brasil, que nessa época era uma colônia portuguesa. Dom João só tomou a decisão de embarcar para 

o Brasil quando as tropas Napoleônicas fossem apoiadas pela Espanha, que já se aproximavam de 

Lisboa. Em 15.000 mil pessoas e com navios emprestados da Inglaterra (que se comprometera a 

protegê-los), a Corte Portuguesa chega a Salvador onde foi recebida com grande festa em Janeiro de 

1808 de onde após três anos de permanência, mudaram-se para o Rio de Janeiro. (...) A Corte Batiza 

a “colônia” de Reino Unido. Cumpriu-se o acordo com a Inglaterra e os portos brasileiros foram 

abertos às nações amigas, incluindo Espanha e França.  
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Sobre a Independência no Brasil  

 A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o 

fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores 

ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. Podemos citar o caso mais conhecido: 

Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país, durante o 

processo da Inconfidência Mineira. 

 

 Dia do Fico Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I recebeu uma carta das cortes de Lisboa, exigindo seu 

retorno para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nesta ideia, pois pretendiam recolonizar 

o Brasil e a presença de D. Pedro impedia este ideal. Porém, D. Pedro respondeu negativamente aos 

chamados de Portugal e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao 

povo que fico”. 

 
 

 O processo de independência Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou uma série de medidas que 

desagradaram a metrópole (Portugal), pois preparavam caminho para a independência do Brasil. D. 

Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de 

Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada 

em vigor sem o “cumpra-se”, ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil 

conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e a 

São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os últimos 

acontecimentos, pois acreditavam que tudo isto poderia ocasionar uma desestabilização social. 

Durante a viagem, D. Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia 

Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. Estas notícias chegaram às mãos de D. 

Pedro quando este estava em viagem de Santos para São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, 

levantou a espada e gritou: “Independência ou Morte!". Este fato ocorreu no dia 7 de setembro de 

1822 e marcou a Independência do Brasil. No mês de dezembro de 1822, D. Pedro foi declarado 

imperador do Brasil. 6.4. 

 

 Campanha Abolicionista e a Abolição da Escravatura 

 (...) Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiróz que acabou com o 

tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871 era aprovada a Lei do Ventre Livre que dava liberdade aos 

filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885 era promulgada a Lei dos Sexagenários 

que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Somente no final do século XIX é que 

a escravidão foi mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888 com 

a promulgação da Lei Áurea, feita pela Princesa Isabel. 

 Proclamação da República no Brasil 
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 No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma 

forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a 

implantação de uma nova forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas 

questões políticas, econômicas e sociais.  

 Crise da Monarquia A crise do sistema monárquico brasileiro pode ser explicada através de algumas 

questões: 

 • Interferência de D. Pedro II nos assuntos religiosos, provocando um descontentamento na Igreja 

Católica;  

 • Críticas feitas por integrantes do Exército Brasileiro, que não aprovavam a corrupção existente na corte. 

Além disso, os militares estavam descontentes com a proibição, imposta pela Monarquia, pela qual os 

oficiais do Exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do Ministro da 

Guerra; 

 • A classe média (funcionário públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas, 

comerciantes) estava crescendo nos grandes centros urbanos e desejava mais liberdade e maior 

participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social 

passou a apoiar o fim do império;  

• Falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que 

desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico;  

• Diante das pressões citadas, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários 

setores sociais, o imperador e seu governo encontravam -se enfraquecidos e frágeis. Doente, D.Pedro II 

estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano 

ganhava força no Brasil.  

 

 A Proclamação da República 

 No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu 

o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o marechal assinou o manifesto 

proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Após 67 anos, a monarquia 

chegava ao fim. No dia 18 de novembro, D.Pedro II e a família imperial partiam rumo à Europa. Tinha 

início a República Brasileira com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de 

presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo 

através das eleições.  

Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil.  
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 Presidentes do Brasil 24 Com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou 

de ser governado por um monarca para ser governado por um presidente da República, pois nosso país 

passou a ser uma República Federativa. 

 

CULTURA, TRADIÇÃO, FOLCLORE E CONHECIMENTOS GERAIS  

SOCIEDADE SUL RIOGRANDENSE  

A Sociedade Sul-Riograndense foi fundada em 08 de novembro de 1857 pelo professor e 
filólogo Antônio Alvares Pereira Coruja no Rio de Janeiro.       
 É, portanto, a mais antiga entidade representativa do povo gaúcho que existe, seguida de longe pelo 
"Grêmio Gaúcho", fundado em 22 de maio de 1898, a "União Gaúcha de Pelotas", em 10 de setembro 
de 1899, "O Centro Gaúcho de Bagé", em 20 de setembro de 1899 e o "Grêmio Gaúcho de Santa 
Maria" e, 08 de setembro de 1901. Este núcleo de tradições resultou da união de um grupo de 
gaúchos, alguns deles revolucionários que foram presos e deportados de Porto Alegre e que aqui no 
Rio de Janeiro resolveram fundar esta Sociedade, com caráter beneficente e intenção de reunir cada 
vez maior número de gaúchos aqui residentes e ajudar os menos favorecidos pela sorte, até 
proporcionando meios para o retorno à terra natal. No dia 08 de novembro de 1857, Antônio Coruja, 
primeiro gramático do Brasil, fundou a SOCIEDADE RIOGRANDENSE BENEFICIENTE E HUMANITÁRIA, 
que visava reunir os gaúchos "de posses" residentes na Capital do Império para ajudar os gaúchos 
"necessitados" no Rio de Janeiro, inclusive proporcionar meios para o seu retorno à terra natal. 
Tamanho foi o desenvolvimento da Sociedade na área de beneficência, do humanismo e da cultura, 
que teve os seus atos reconhecidos através do Decreto 2933 de 11/06/1862, assinado pelo 
Conselheiro do Estado, o Marquês de Olinda e chancelado por Sua Majestade o Imperador Dom Pedro 
II, lhe concedendo a "Autorização de Atuação Beneficente e Humanitária". Na sua evolução política, 
econômica, social e beneficente, a Sociedade passou por importantes modificações na sua estrutura, 
mudou o nome para SOCIEDADE SUL RIO-GRANDENSE e, em 14/08/1975, foram criados os 
departamentos de sede campestre, cívico cultural e esportivo. Coube à SOCIEDADE SUL RIO-
GRANDENSE a articulação de um movimento que visava angariar fundos para erguer uma estátua do 
Marechal Osório, Marquês do Herval, na Capital do império para perpetuar a imagem do digno militar 
representante do povo gaúcho. O monumento, erguido no antigo Largo do Paço, hoje Praça XV de 
Novembro, foi inaugurado em 12/11/1892. No dia 20/09/1977 a diretoria da Sociedade empossa a 
primeira patronagem do recém criado Centro de Tradições Gaúchas Desgarrados do Pago.  

  

CURIOSIDADES  

• A expressão "tchê", uma das mais típicas do linguajar gaúcho, é de origem guarani. Tendo o sentido 
de "meu".  

• A Erva Mate, também uma herança indígena, chegou a ser condenada pelos padres Jesuítas, pois "o 
demônio, por meio de algum feiticeiro, inventou-a", diziam eles. A cuia era muito parecida com a 
usada hoje, mas o mesmo não se pode dizer da bomba que era feita de bambus.  
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• A palavra "gaúcho" inicialmente designava os ladrões de gado e os malfeitores - "os homens sem lei 
e sem rei". Eram os "guacho", que significa "órfão" e refere-se aos filhos de índia com o branco 
espanhol ou português. Somente em meados do século XIX o termo deixou de ser depreciativo.   

  

  

  

  

  

  

  

GAÚCHO  

Nome pelo qual é conhecido o homem do campo na região dos 
pampas da Argentina, Uruguai e do Rio Grande do Sul e, por extensão, os 
nascidos neste estado brasileiro.  Originariamente, o termo foi aplicado, em 
sentido pejorativo (como sinônimo de ladrão de gado e vadio), aos mestiços 
e índios, espanhóis e portugueses que naquela região, ainda selvagem, 
viviam de prear o gado que, fugindo dos primeiros povoamentos espanhóis, 
se espalhava e reproduzia livremente pelas pastagens naturais. Igualmente 
livre, sem patrão e sem lei, o gaúcho tornou-se hábil cavaleiro, manejador 
do laço e da boleadeira. No séc. XVIII, foi o gaúcho brasileiro um instrumento 
de fixação portuguesa no Brasil meridional, contribuindo para a  
manutenção das fronteiras com as regiões platinas. Com o  estabelecimento 
das fazendas de gado e com a modificação da foto de Renato estrutura de 
trabalho, o gaúcho perdeu seus hábitos nômades, Grimm  

 enquadrando-se  na  nova  sociedade  rural  como  trabalhador  

especializado: era o peão das estâncias. O reconhecimento de sua habilidade campeira e de sua 
bravura na guerra fez com que o termo "gaúcho" perdesse a conotação pejorativa. Paralelamente, 
surgiu uma literatura gauchesca, incorporando as lendas de sua tradição oral e as particularidades 
dialetais, e exaltando sua coragem, apego à terra, seu amor e liberdade.  

  

ORIGEM DA PALAVRA GAÚCHO  

 (origem: História Ilustrada do Rio Grande do Sul - CEEE)  

No início, quando toda a atividade se resumia à extração do couro do gado selvagem, os 
habitantes do Pampa eram designados como guascas, palavra que significa tira de couro cru. Só mais 
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tarde, por volta de 1770, de acordo com o historiador argentino Emilio Coni, vai aparecer o termo 
gaudério, aplicado aos "aventureiros paulistas que deserdavam das tropas regulares para se tornarem 
coureadores e ladrões de gado" . Considerado pioneiro nas pesquisas sobre o tema, Coni afirma que 
a expressão "gaúcho" torna-se corrente nos documentos a partir de 1790, como sinônimo de gaudério 
e também para designar os ladrões de gado que atuavam nos dois lados da fronteira.  

O pesquisador uruguaio Fernando Assunção informa ter encontrado em 1771 uma 
correspondência ao governador Vertiz, de Buenos Aires, pedindo providências contra "alguns 
gahuchos" que andavam assaltando estâncias e roubando na região. Uma coisa é certa: até a metade 
do século passado, o termo gaúcho era ainda depreciativo, "aplicado aos mestiços de espanhol e 
português com as índias guaranis e tapes missioneiras". Saint Hilaire, nos seus minuciosos 
apontamentos de 1820, ainda menciona "esses homens sem religião nem moral, na maioria índios ou 
mestiços que os portugueses designavam pelo nome de Garruchos ou Gahuchos". Quanto á origem 
da palavra, há muitas divergências. Alguns autores afiram que o termo gaúcho vem do guarani. 
Significaria "homem que canta triste", aludindo provavelmente à "cantinela arrastada dos minuanos". 
A maioria dos autores rio-grandenses, no entanto, aceita outra explicação: seria uma corruptela da 
palavra Huagchu, de origem quêchua, traduzida por guacho, que significa órfão e designaria os filhos 
de índia com branco português ou espanhol, "registrados nos livros de batismo dos curas missioneiros 
simplesmente como filho de fulano com uma china das Missões", de acordo com Augusto Meyer.  

TRADIÇÃO  

Tradição é o todo que reúne em seu bojo a história política, cultural, social e demais ciências 
e artes nativas, que nos caracterizam e definem como região e povo. Não é o passado, fixação e 
psicose dos saudosistas. É o presente, como fruto sazonado de sementes escolhidos. É o futuro, como 
árvore frondosa que seguirá dando frutos e sombra amiga às gerações do porvir.  

Como diz Hélio Rocha em sua belíssima página:  

“Tradição não é simplesmente, o passado.  

O Passado é um marco. A Tradição é a continuidade. O Passado é o acontecimento que fica. 
A Tradição é o fermento que prossegue. O Passado é a paisagem que passa. A Tradição é a correnteza 
que continua. O passado é a mera estratificação dos fatos históricos já realizados. A Tradição é a 
dinamização das condições propulsoras de novos fatos O Passado é estéril, intransmissível. A Tradição 
é essencialmente, fecundadora e energética. O passado é a flor e o fruto que findaram. A Tradição é 
a semente que perpetua, O Passado é o começo, as raízes. A Tradição é a seiva circulante, o 
prosseguimento., O Passado explica o ponto de partida de uma comunidade histórica. A Tradição 
condiciona o seu ponto de chegada. O Passado é a fotografia dos acontecimentos. A Tradição é a 
cinematografia dos mesmos. Enfim TRADIÇÃO É TUDO AQUILO QUE DO PASSADO NÃO MORREU.”  

O QUE É O NATIVISMO?  

Amor que a pessoa tem pelo chão onde nasceu, onde é nato. Associado ao nativismo, existem 
duas palavras muito utilizadas: pago, que é onde se nasceu e querência, onde se vive. Exemplo: "Eu 
sou dos pagos do Alegrete, mas estou aquerenciado em Porto Alegre".  
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O SENTIDO DO TRADICIONALISMO  

O Tradicionalismo consiste numa EXPERIÊNCIA do povo rio-grandense, no sentido de auxiliar 
as forças que pugnam pelo melhor funcionamento da engrenagem da sociedade. Como toda 
experiência social, não proporciona efeitos imediatamente perceptíveis. O transcurso do tempo é que 
virá dizer do acerto ou não desta campanha cultural. De qualquer forma, as gerações do futuro é que 
poderão indicar, com intensidade, os efeitos desta nossa - por enquanto - pálida experiência. E ao 
dizermos isso, estamos acentuando o erro daqueles que acreditam ser o Tradicionalismo uma 
tentativa estéril de "retorno ao passado".   

A realidade é justamente o oposto: o Tradicionalismo constrói para o futuro. Feitas estas 
considerações preliminares, podemos tentar um conceito do movimento tradicionalista. E então 
diremos: "Tradicionalismo é o movimento popular que visa auxiliar o Estado na consecução do bem 
coletivo, através de ações que o povo pratica (mesmo que não se aperceba de tal finalidade) com o 
fim de reforçar o núcleo de sua cultura: graças ao que a sociedade adquire maior tranqüilidade na 
vida comum".  

CARACTERÍSTICAS DO TRADICIONALISMO  

Mais do que uma teoria, o Tradicionalismo é um movimento. Age dentro da psicologia 
coletiva. Sua dinâmica realiza-se por intermédio dos Centros de Tradições Gaúchas, agremiações de 
cunho popular que têm por fim estudar, divulgar e fazer com que o povo "viva" as tradições rio-
grandenses. O Tradicionalismo deve ser um movimento nitidamente POPULAR, não simplesmente 
intelectual. É verdade que o tradicionalismo continuará sendo compreendido, em sua finalidade 
última, apenas por uma minoria intelectual. Mas, para vencer, é fundamental que seja sentido e 
desenvolvido no seio das camadas populares, isto é, nas canchas de carreiras, nos auditórios de 
radioemissoras, nos festivais e bailes populares, na "Festas do Divino" e de "Navegantes", etc. Para 
alcançar seus fins, o Tradicionalismo serve-se do Folclore, da Sociologia, da Arte, da Literatura, do 
Esporte, da Recreação, etc. Tradicionalismo não se confunde, pois, com Folclore, Literatura, Teatro, 
etc. Tudo isso constitui MEIOS para que o Tradicionalismo alcance seus fins. Não se deve confundir o 
Tradicionalismo, que é um movimento,, com o Folclore, a História, a Sociologia, etc., que são ciências. 
Não se deve confundir o folclorista, por exemplo, com o tradicionalista: aquele é o estudioso de uma 
ciência, este é o soldado de um movimento. Os Tradicionalistas não precisam tratar cientificamente 
o folclore; estarão agindo eficientemente se servirem dos estudos dos folcloristas, como base de ação, 
e assim reafirmarem as vivências folclóricas no próprio seio do povo.  

AS DUAS GRANDES QUESTÕES DO TRADICIONALISMO  

Existem duas questões importantíssimas, que de maneira nenhuma podem ser descuidadas 
pelos tradicionalistas, sob pena deste esforço cultural se desenhar, de antemão, como uma 
experiência fracassada.  

  

A) ATENÇÃO ESPECIAL ÀS NOVAS GERAÇÕES  
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Deve, o Tradicionalismo, operar com intensidade no setor infantil ou educacional, para que o 
movimento tradicionalista não desapareça com a nossa geração. Porque nós - os tradicionalistas de 
primeira arrancada - entramos para os Centros de Tradições Gaúchas movidos pela necessidade 
psicológica de encontrar o "grupo local" que havíamos perdido ou que temíamos perder. Mas as 
gerações novas não chegaram a conhecer o grupo local como unidade social autêntica, e somente 
seguirão nossos passos por força de impulsos que a educação lhes ministrar. Por isso não temo afirmar 
que o dia mais glorioso para o movimento tradicionalista será aquele em que a classe de Professores 
Primários do Rio Grande do Sul - consciente do sentido profundo desse gesto, e não por simples 
atitude de simpatia - oferecer seu decisivo apoio a esta campanha cultural. Aliás, não se concebe que 
as Escolas Primárias continuem por mais tempo apartadas do movimento tradicionalista. Pois a 
maneira mais segura de garantir à criança o seu ajustamento à sociedade é precisamente fazer com 
que ela receba, de modo intensivo, aquela massa de hábitos, valores, associações e reações 
emocionais - o patrimônio tradicional, em suma - imprescindíveis para que o indivíduo se integre 
eficientemente na cultura comum.  

B) ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO  

A idéia nuclear das Tradições Gaúchas é a figura do campeiro das nossas estâncias. Por isso, 
é sumamente necessário que o Tradicionalismo ampare social e moralmente o homem do campo, 
para que um dia não se chegue à situação paradoxal de manter-se uma Tradição de fantasia, em que 
se tecessem hinos de louvor ao "Monarca das Coxilhas", ao "Centauro dos Pampas", e esse gaúcho 
fosse um desajustado social, um pária lutando febrilmente pela própria subsistência. A nossa cultura 
somente poderá se impor sobre as outras culturas, no entrechoque inevitável, se for suficientemente 
prestigiosa. Daí a razão por que precisamos mostrar às novas gerações - bem como àqueles que, 
vindos de terras distantes, acorrerem à nossa querência - que as tradições gaúchas são REALMENTE 
belas, e que o gaúcho merece realmente a nossa admiração.  

O TRADICIONALISMO COMO FORÇA ECONÔMICA  

Prestigiando as tradições gaúchas e prestando assistência moral e social ao homem do campo, 
o Tradicionalismo estará contribuindo de maneira inestimável para a solução do problema que ora 
sufoca a nossa vida econômica: o êxodo rural, a crise agrícola. É que, dentre as principais causas do 
êxodo rural, encontramos uma que foge ao âmbito dos fenômenos econômicos. Para proteger o 
homem do campo, e fazer com que ele permaneça no meio rural, não basta que o Estado lhe forneça 
meios econômicos mais seguros. Se o campesino acaso julgar que o lugar que lhe está reservado na 
sociedade encontra-se nas cidades, ele será um desajustado enquanto não realizar seu sonho de 
transferir-se para a cidade. Este fenômeno prende-se ao conceito sociológico de "status", que é a 
posição social de uma pessoa em relação a todas as outras com quem está em contato. Se "os outros" 
demonstram que certo indivíduo ocupa um "status" digno, ele fica satisfeito; mas se "os outros" 
demonstram o contrário, ele é, inconscientemente, levado a demonstrar habilidade, e, nesse afã, 
sempre deseja competir com os indivíduos que considera superiores, jamais com aqueles que 
considera inferiores. Assim sendo, se o campesino se considera inferior ao citadino, mais cedo ou mais 
tarde tentará procurar a cidade, para ali competir com quem lhe rouba a posição social. Prestigiando 
as tradições gaúchas, e prestando assistência moral e social ao homem do campo, o Tradicionalismo 
estará convencendo o campesino da dignidade e importância do seu "status". Estará, em suma, pondo 
em prática aquilo que o sanitarista Belizário Penna um dia salientou, mais ou menos nestes termos: 
"O Brasil é o país onde mais se fala em valorização. Valorização do café brasileiro, do dinheiro 
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brasileiro, do algodão brasileiro, do boi brasileiro. Somente não se pensa na mais urgente e 
importante valorização: a do Homem brasileiro, a qual, por si só, estaria conduzindo a todas as 
outras".  

FOLCLORE  

"Folclore não é apenas folguedos e festas. É a história construída pelos anseios, aspirações e 
esperanças de um povo, é uma linguagem na qual se manifesta a unidade que mobiliza multidões, 
que busca a sua verdade na identificação da cidadania, preservando seu valores e mantendo vivas 
suas raízes através das gerações"              

 Claudia Mª Assis Rocha                               

O termo folk-lore foi criado pelo antiquário inglês, William John Thoms, que nasceu em 1803 e morreu 
em 1885. em 22 de agosto de 1846, William, usando o pseudônimo de Ambrose Merton, publica um 
artigo com o título Folk-lore, na revista The Athenaeum, de Londres. Propunha o termo, como 
expressão técnica apropriada ao estudo das lendas, tradições e da literatura popular, tendo essa 
definição o significado de "a sabedoria do povo" William John Thoms, como era antiquário, associou 
o folclore às antiguidades populares, e essa associação permaneceu, sob muitas formas, em diversos 
conceitos do folclore. Folk quer dizer povo, nação família; Lore significa instrução, conhecimento, 
saber, portanto, Folk-lore ou Folclore quer dizer a ciência ou sabedoria popular.  

  

CARACTERÍSTICAS DO FATO FOLCLÓRICO  

Para se determinar se um acontecimento é folclórico, ele deve apresentar as seguintes 
características:  

• Tradicionalidade: vem se transmitindo geracionalmente.   

• Oralidade: é transmitido pela palavra falada.   

• Anonimato: não tem autoria.   

• Funcionalidade: existe uma razão para o fato acontecer.   

• Aceitação coletiva: há uma identificação de todos com o fato.   

• Vulgaridade: acontece nas classes populares e não há apropriação pelas elites.   

• Espontaneidade: não pode ser oficial nem institucionalizado.   

As características de tradicionalidade, oralidade e anonimato podem não ser encontrados em 
todos os fatos folclóricos como no caso da literatura de cordel, no Brasil, onde o autor é identificado 
e a transmissão não é feita oralmente.  

  

CHURRASCO  

O churrasco é a comida mais tradicional do gaúcho. Diferenciado do assado pelos povos dos 
pampas, o churrasco tem como característica principal a utilização dos espetos. Os primeiros gaúchos 
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atiravam as carnes diretamente no fogo, e as cinzas serviam de sal. O índio "moqueava" a carne, ou 
seja, chamuscava por fora, ficando crua por dentro. Hoje este processo ainda é usado para tirar a 
catinga das carnes de caça ou para conservar as carnes em viagem.  Quando se tem pressa para assar 
o churrasco, é comum o "assado-de-labareda". Espeta-se a carne em um espeto comprido, faz-se um 
fogo grande e, segurando o espeto por uma ponta, leva-se ao fogo por um lado e traz de volta pelo 
outro, virando a carne dentro da labareda. Em 15 minutos, o churrasco está pronto. Na campanha, o 
espeto é colocado em pé, Na serra, sempre é deitado, apoiado em vários varais. A colônia italiana 
implantou o espeto corrido, oferecendo churrascos de todos os tipos.  Um churrasco bem gaúcho 
deve ser de carne de gado ou de ovelha. No gado, a preferência está na costela, principalmente a 
"minga", sendo ainda muito apreciado o "granito" (carne do peito). Um matambre bem feito também 
é prestigiado. A costela deverá ser desmembrada antes de assar, pois o matambre endurece.  A carne 
do traseiro ganhou adeptos, sendo a picanha transformada num corte nobre para o churrasco. As 
churrascarias valorizam o lombo de porco e fizeram surgir o salsichão, o que o gaúcho nunca comeu.  
Na campanha, a carne de consumo diário é ovina. O gaúcho não come carneiro, que serve somente 
para reprodução. Para o consumo ovino das cidades, a preferência está no cordeiro mamão, que é 
macio, mas não tem gosto, assim como os frangos de aviário e o terneiro precoce.  Quando a 
quantidade de carne a ser assada for grande, normalmente costuma-se salgar antes, empilhando a 
carne para que ela destile um pouco de seu sumo. Em churrascos menores, o gaúcho gosta de passar 
uma salmoura forte, com chumaço de carqueja, sempre depois da carne pegar uma corzinha. Em 
algumas regiões, costuma-se salgar a carne com sal grosso. Quando está chegando no ponto, o 
excesso é retirado com um simples pranchado no espeto. Em alguns lugares da região italiana, usam 
pimenta, cebola, alho, vinho, limão e outros temperos.  O acompanhamento do autêntico churrasco 
gaúcho é somente o pão e a farinha de mandioca. Na campanha, muitos gostam de batata-doce e 
aipim cozido. Na cidade, a preferência está na salada de maionese, cebola, tomate e verduras.  

  

.: BUGIO  

Este ritmo puramente gaúcho, rude como animal das indomáveis querências, brotou da gaita 
48 baixos de Neneca Gomes – Wencelau da Silva Gomes – nas serras de Mato Grande, 5.º distrito de 
São Francisco de Assis, o umbigo Rio Grande do Sul, como denominava Getúlio Vargas esta região. 
Muito popular nestes pagos por suas habilidades musicais, Neneca Gomes procurou imitar o ronco do 
Bugio por volta de 1928, tendo em seguida chegado numa espécie de canto cadenciado que levou o 
nome de “os Três Bugios”, em homenagens a estes bichos domesticados que tinha em casa. A música 
muito popular entre os gaiteiros da região missioneira de São Francisco de Assis, Santiago. Bossoroca, 
Jaguarí e São Borja, ganhou impulso e notoriedade maior a partir dos estudos musicais realizados por 
Paixão Cortes e Barbosa Lessa e, posteriormente, com a gravação dos irmãos Bertussi e um pouco 
mais tarde a divulgação feita pelo músico Leonardo. O Bugio é uma composição de notas retratando 
a vida simples da campanha onde a dança permanece muito cultuada embora a música tenha ganho 
as cidades. “O Bugio é cantado em diversas facetas. Em momentos representa o piá arteiro, peão 
destemido, moço faceiro etc. Noutra o próprio animal, numa defesa e valorização ecológica da fauna 
gaúcha.  

* Fonte: Tradição Gaúcha em Santa Catarina. 136p.      * Fonte: Clóvis Rocha - ABC das 

Danças Gaúchas de Salão. 62p.  
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GAITA  

A Rainha do Fandango é natural da cidade de Bento Gonçalves. E começou a nascer 
formalmente no dia 28 de abril de 1939, da linha de produção de uma fábrica que recebeu o nome de 
Todeschini e Cia. Ltda. É claro que isso só aconteceu depois de elas terem passado por uma fase de 
artesanato caseiro, pelas mãos do mesmo Luis Matheus Todeschini que fundou a empresa.  (Seu Luis 
teve quatro filhos, mas nenhum deles interessou-se pela fabricação de gaitas).    Em 1947 surgiu a 
Acordeões Todeschini S/A. Em 1965 - 17 anos depois da fundação do MTG - a empresa já exportava 
seus produtos para a Argentina, Chile, Venezuela, Méxio e Estados Unidos. Mas começou a enfrentar 
uma série crise nas vendas internas.O Brasil havia entrado na era dos instrumentos elétricos e as 
pesquisas mundiais na indústria eletrônica avançavam em velocidade de linguagem binária sobre a 
área da música. A estridência do som de guitarras elétricas e tecladeiras eletrônicas conquistava uma 
geração que, disposta a mudar a própria ordem do universo, precisava de volume suficiente para que 
sua mensagem fosse ouvida acima de qualquer outro som. Os instrumentos acústicos entraram em 
baixa no gosto da grande massa de consumidores da música: a juventude. Foi por esta época que a 
Todeschini, na tentativa de ganhar fôlego, voltou-se para um mercado menos sujeito à ondas, 
modismos e sazonalidades: o mercado de móveis. O ano era 1968. Em 1971, a empresa estava em 
franco desenvolvimento, assim como toda a indústria moveleira que florescia em Bento Gonçalves.  

  

A EVOLUÇÃO DA INDUMENTÁRIA GAÚCHA  

OS QUATRO TRAJES FUNDAMENTAIS  

Se formos dividir a história da indumentária gaúcha, veremos que ela se dá em 4 partes, e a 
cada uma delas corresponde uma indumentária feminina:   

1 - Chiripá primitivo;  

2 - Braga;                            

3 - Chiripá farroupilha;                                     

4 - Bombacha.   

  

TRAJE INDÍGENA - 1620 À 1730                     

             Quando o homem que veio fazer a América - e se vestia à européia - aqui chegou encontrou, 
nos campos, índios missioneiros e índios cavaleiros. Índios Missioneiros: (Tapes, Gês-guaranizados) - 
constituíam a matéria-prima trabalhada pelos padres jesuítas dos Sete Povos. Os Missioneiros se 
vestiam, conforme severa moral jesuítica. Passaram a usar os calções europeus e em seguida a camisa, 
introduzida nas missões pelo Padre Antônio Sepp. Usavam, ainda, uma peça de indumentária não 
européia, proximamente indígena - "el poncho" - isto é, o pala bichará. Essa peça de indumentária 
não existia no Rio Grande do Sul antes da chegada do branco, pois os nossos índios pré-missioneiros 
não teciam e nem fiavam.  
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  Os Padres descobriram a atração que as vestes religiosas e as fardas militares exerciam sobre os 
índios e distribuíram essas roupas entre eles. Assim, figurar o Alferes Real Sepé Tiarayu, desnudo ou 
vestindo chiripá, é erro grosseiro. Ele usaria a farda correspondente ao seu alto grau militar, ou 
vestiria-se civilmente, com bragas, camisa e poncho.   A mulher missioneira, usava o "tipoy", que era 
um longo vestido formado por dois panos costurados entre si, deixando sem costurar, apenas duas 
aberturas para os braços e uma para o pescoço. Na cintura, usavam uma espécie de cordão, 
chamado "chumbé". O "tipoy" era feito de algodão esbranquiçado, mas em seguida se tornava 
avermelhado com o pó das Missões. Em ocasiões festivas, a índia missioneira gostava de usar um 
alvo "tipoy" de linho sobre o de uso diário.Apenas nas vestes religiosas, sobretudo nas procissões, as 
índias usavam mantos de cores dramáticas, como o roxo e o negro.       
 Índios cavaleiros: (Mbaias: Charruas, Minuanos, Yarós, etc): eram assim chamados porque 
prontamente se adonaram do cavalo trazido pelo branco, desenvolvendo uma surpreendente técnica 
de amestramento e equitação.    Usavam duas peças de indumentária absolutamente originais: o 
"chiripá" e o "cayapi".          
 O chiripá era uma espécie de saia, constituída por um retângulo de pano enrolado na cintura, até os 
joelhos. O cayapi dos minuanos era um couro de boi, inteiro e bem sovado (que se usava às costas) 
com o pêlo para dentro e carnal para fora, pintado de listras verticais e horizontais, em cinza e ocre. 
À noite, servia de cama, estirado no chão. Os charruas o chamavam de "quillapi" e "toropi".           
 A mulher, entre os índios cavaleiros, usava apenas o chiripá. No rosto, pintura ritual de passagem, 
assinalando a entrada na puberdade. No pescoço, colares de contas ou dentes de feras.De peças da 
indumentária ibérica, de peças da indumentária indígena e tantas outras, o gaúcho foi constituindo 
sua própria indumentária.  

TRAJE GAÚCHO - 1730 À 1820  

Patrão das Vacarias e Estancieira Gaúcha       

O primeiro caudilho riograndense, tinha mais dinheiro e se vestia melhor. Foi o primeiro 
estancieiro. Trajava-se basicamente à européia, com a braga e as ceroulas de crivo. Passou a usar 
também a bota de garrão de potro, invenção gauchesca típica. Igualmente o cinturão-guaiaca, o lenço 
de pescoço, o pala indígena, a tira de pano prendendo os cabelos, o chapéu de pança de burro, etc.         
 A mulher desse rico estancieiro, usava botinhas fechadas, meias brancas ou de cor, longos vestidos 
de seda ou veludo, botinhas fechadas, mantilha, chale ou sobrepeliz, grande travessa prendendo os 
cabelos enrolados e o infaltável leque.  

Peão das Vacarias e China das Vacarias  

O traje do peão das vacarias destinava-se a proteger o usuário e a não atrapalhar a sua 
atividade - caçar o gado e cavalgar. Normalmente, este gaúcho só usava o chiripá primitivo (pano 
enrolado como saia, até os joelhos, meio aberto na frente, para facilitar a equitação e mesmo o 
caminhar do homem) e um pala enfiado na cabeça.      
 O chiripá, em pouco tempo, assumia uma cor indistinta de múgria - cor de esfregão. À cintura, faixa 
larga, negra, ou cinturão de bolsas, tipo guaiaca, adaptado para levar moedas, palhas e fumo e, mais 
tarde, cédulas, relógio e até pistola. Ainda à cintura, as infaltáveis armas desse homem: as 
boleadeiras, a faca flamenga ou a adaga e, mais raramente, o facão. E sempre à mão, a lança - de 
peleia ou de trabalho.              
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 Camisa, quando contava com uma, era de algodão branco ou riscado, sem botões, apenas com 
cadarços nos punhos, com gola imensa e mangas largas. Pala, não faltava, comumente, o de lã - 
chamado "bichará"- em cores naturais, e mais raramente o de algodão e o de seda que aos poucos 
vão aparecendo. Logo, também surge o poncho redondo, de cor azul e forrado de baeta vermelha. 
Pala: tem origem indígena. Pode ser de lã ou algodão, quando proteje contra o frio, ou de seda, 
quando proteje contra o calor. É sempre retangular com franjas nos quatro lados. A gola do pala é um 
simples talho, por onde o homem enfia o pescoço.  

Poncho: Tem origem inteiramente gauchesca. É feito, invariavelmente, de lã grossa. Quase 
sempre é azul escuro, forrado de baeta vermelha, mas também existem de outras combinações de 
cores. O poncho tem a forma circular ou ovalada. Só proteje contra o frio e a chuva. A gola é alta, 
abotoada e há um peitilho na frente do poncho.     
 As botas mais comuns eram as de garrão-de-potro, que eram retiradas de vacas, burros e éguas 
(raramente era usado o couro de potro, que lhe deu o nome). Essas botas eram lonqueadas ou 
perdiam o pêlo com o uso. Em uso, as botas não duravam mais de 2 meses. Normalmente, eram feitas 
com o couro das pernas traseiras do animal que dão botas maiores. As que eram tiradas das patas 
dianteiras, muitas vezes eram cortadas na ponta e no calcanhar, ficando o usuário com os dedos do 
pé e o calcanhar de fora. Acima da barriga da perna, era ajustada por meio de tranças ou tentos.  

As esporas mais comuns nessa época eram as nazarenas (européias) e as chilenas 
(americanas). As nazarenas tem esse nome devido aos seus espinhos pontudos, que lembram os 
cravos que martirizaram Nosso Senhor. As chilenas, devem seu nome à semelhança com as esporas 
do "huaso", do Chile. Aos poucos, os ferreiros da época começaram a criar novos tipos de esporas. O 
peão das vacarias não era de muito luxo. Só usava ceroulas de crivo nas aglomerações urbanas. 
Ademais, andava de pernas nuas como os índios. À cabeça, usava a fita dos índios, prendendo os 
cabelos - que os platinos chamam "vincha" - e também o lenço, como touca, atado à nuca.           
 O chapéu, quando usava, era de palha (mais comum), e de feltro, (mais raro), e talvez o de couro cru, 
chamado de "pança-de-burro", feito com um retalho circular da barriga do muar, moldado na cabeça 
de um palanque. O chapéu, qualquer que fosse o feitio, era preso com barbicacho sob o queixo ou 
nariz. Esse barbicacho era normalmente trançado em delicados tentos de couro cru, tirados de lonca, 
ou então, eram simples cordões de seda, torcidas, terminando em borlas que caía para o lado direito. 
Mais raramente, era feito de sola e fivela. Ainda nesta época, aparece o "cingidor", que é o nosso 
tirador.     
 A mulher vestia-se pobremente: nada mais que uma saia comprida, rodada, de cor escura e blusa 
clara ou desbotada com o tempo. Pés e pernas descobertas, na maioria das vezes. Por baixo, apenas 
usava bombachinhas, que eram as calças femininas da época.  

TRAJE GAÚCHO - 1820 – 1865 (Chiripá Farroupilha e Saia e Casaquinho)      

 Este período é dominado por um chiripá que substituiu o anterior, que não é adequado à 
equitação, mas para o homem que anda a pé. O chiripá dessa nova fase é em forma de grande fralda, 
passada por entre as pernas. Este adapta-se bem ao ato de cavalgar e essa é certamente a explicação 
para o seu aparecimento. Com isto, fica claro que o Chiripá Primitivo era de origem indígena. Já o 
Chiripá Farroupilha é inteiramente gaúcho. Esse é um traje muito funcional, nem muito curto, nem 
muito comprido, tendo o joelho por limite, ao cobrí-lo. As esporas deste período são as chilenas, as 
nazarenas e os novos tipos inventados pelos ferreiros da campanha.  
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As botas são, ainda, a bota forte, comum, a bota russilhona e a bota de garrão, inteira ou de 
meio pé. As ceroulas são enfiadas no cano da bota ou, quando por fora, mostram nas extremidades, 
crivos, rendas e franjas. À cintura, faixa preta e guaiaca, de uma ou duas fivelas. Camisa sem botões, 
de gola, e mangas largas. Usavam jaleco, de lã ou mesmo veludo, e às vezes, a jaqueta, com gola e 
manga de casaco, terminando na cintura, fechado à frente por grandes botões ou moedas.  

No pescoço, lenço de seda, nas cores mais populares, vermelho ou branco. Porém, muitas 
vezes, o lenço adotado tinha outras cores e padronagens. Em caso de luto, usava-se o lenço preto. 
Com luto aliviado, preto com "petit-pois", carijó ou xadrez de preto e branco. Aos ombros, pala, 
bichará ou poncho. Na cabeça usavam a fita dos índios ou o lenço amarrado à pirata e, se for o caso, 
chapéu de feltro, com aba estreita e copa alta ou chapéu de palha, sempre preso com barbicacho.  

A mulher, nesta época, usava saia e casaquinho com discretas rendas e enfeites. Tinham as 
pernas cobertas com meias, salvo na intimidade do lar. Usavam cabelo solto ou trançado, para as 
solteiras e em coque para as senhoras. Os sapatos eram fechados e discretos. Como jóias apenas um 
camafeu ou broche. Ao pescoço vinha muitas vezes o fichú (triângulo de seda ou crochê, com as 
pontas fechados por um broche). Este foi o traje usado pelas ricas e pobres desta época.  

TRAJE GAÚCHO - 1865 até nossos dias ( Bombacha e Vestido de Prenda)  

      A bombacha surgiu com os turcos e veio para o Brasil usada pelos pobres na Guerra do Paraguai. 
Até o começo do século, usar bombachas em um baile, seria um desrespeito. O gaúcho viajava à 
cavalo, trajando bombachas e trazia as calças "cola fina", dobradas em baixo dos pelegos, para frisar.  

As bombachas são largas na Fronteira, estreitas na Serra e médias no Planalto, abotoadas no 
tornozelo, e quase sempre com favos de mel. A correta bombacha é a de cós largo, sem alças para a 
cinta e com dois bolsos grandes nas laterais, de cores claras para ocasiões festivas, sóbrias e escuras 
para viagens ou trabalho.     
 À cintura o fronteirista usa faixa; o serrano e planaltense dispensam a mesma e a guaiaca da Fronteira 
é diferente da serrana, por esta ser geralmente peluda e com coldre inteiriço.A camisa é de um pano 
só, no máximo de pano riscado. Em ambiente de maior respeito usa-se o colete, a blusa campeira ou 
o casaco.O lenço do pescoço é atado por um nó de oito maneiras diferentes e as cores branco e 
vermelho são as mais tradicionais.   
 Usa-se mais freqüentemente o chapéu de copa baixa e abas largas, podendo variar com o gosto 
individual do usuário, evitando sempre enfeites indiscretos no barbicacho. Por convenção social o 
peão não usa chapéu em locais cobertos, como por exemplo no interior de um galpão.As esporas mais 
utilizadas são as "chilenas", destacando-se ainda as "nazarenas".Botas, de sapataria 
preferencialmente pretas ou marrons.    

 Para proteger-se da chuva e do frio usa-se o poncho ou a capa campeira e do calor o poncho-pala. 
Cita-se ainda o bichará como proteção contra o frio do inverno. Obs.: O preto é somente usado em 
sinal de luto. O tirador deve ser simples, sem enfeites, curtos e com flecos compridos na Serra, de 
pontas arredondadas no Planalto, comprido com ou sem flecos na Campanha e de bordas retas com 
flecos de meio palmo na Fronteira.É vedado o uso de bombacha com túnica tipo militar, bem como 
chiripás por prendas por ser um traje masculino.  
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A indumentária da prenda é regulamentada por uma tese de autoria de Luiz Celso Gomes 
Yarup, que foi aprovada no 34º. Congresso Tradicionalista Gaúcho, em Caçapava do  
Sul.   

  

O GRUPO DOS OITO  

Em agosto de 1947, em Porto Alegre, eclodiu forte uma proposta de esperança de liberdade 
e o amor à terra tinha vez e lugar. Jovens estudantes, oriundos do meio rural, de todas as classes 
sociais, liderados por Paixão Côrtes, criam um Departamento de Tradições Gaúchas no Colégio Júlio 
de Castilhos, com a finalidade de preservar as tradições gaúchas, mas também de desenvolver e 
proporcionar uma revitalização da cultura rio-grandense, interligando-se e valorizando no contexto 
da cultura brasileira. Dentro deste espírito é que surge a criação da Ronda Crioula, estendendo-se do 
dia 7 ao dia 20 de setembro, as datas mais significativas para os gaúchos.  

Entusiasmados com a idéia procuraram a Liga de Defesa Nacional e contataram o Major Darcy 
Vignolli, responsável pela organização das festividades da “Semana da Pátria”, expressaram o desejo 
do grupo de se associarem aos festejos, propondo a possibilidade da retirada de uma centelha do 
“Fogo Simbólico da Pátria” para transformá-la em “Chama Crioula”, como um símbolo da união 
indissolúvel do Rio Grande à Pátria Mãe, e do desejo de que a mesma aquece o coração de todos os 
gaúchos e brasileiros durante até o dia 20 de setembro, data magna especial. Nessa oportunidade, 
Paixão recebeu o convite para montar uma guarda de gaúchos pilchados em honra ao herói farrapo. 
David Canabarro, que seria transladado de Sant’Ana do Livramento para Porto Alegre.   

Paixão Côrtes, para atender o honroso convite, reuniu um piquete de oito gaúchos pilchados 
e, no dia 5 de setembro de 1947, prestaram a homenagem a Canabarro. Esse piquete hoje conhecido 
como o Grupo dos Oito, ou Piquete da Tradição. Primeira semente que seria seguida no ano seguinte, 
na criação do “35” CTG.       
 Antonio João de Sá Siqueira, Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira, Cilço Campos, Ciro Dias 
da Costa, Orlando Jorge Degrazzia, Cyro Dutra Ferreira e João Carlos Paixão Côrtes, seu líder. Durante 
o cortejo, o “Grupo dos Oito”, os jovens estudantes, conduziam as bandeiras do Brasil, do Rio Grande 
e do Colégio Júlio de Castilhos.   

  

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO  

Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) é um movimento cívico sem fins lucrativos, 
associativo, dedicado à preservação, resgate e desenvolvimento da cultura gaúcha. Compreende que 
o tradicionalismo é um organismo social de natureza nativista, cívica, cultural, literária, artística e 
folclórica.        
  O MTG é responsável pela união e organização dos CTGs de cada estado. Cada estado possui o seu 
MTG, que esta ligado a CBTG(Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha).  
 O MTG, teve o seu início com a fundação do Grêmio Gaúcho, pelo Major João Cezimbra jacques, EM 
22 DE MAIO DE 1898, em Porto Alegre. Cezimbra Jacques é santa-mariense e é o Patrono do 
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movimento tradicionalista gaúcho. Durante os seguintes 40 anos, foram fundados diferentes grêmios 
e sociedades gaúchas pelo estado.      
 Mas, o marco do tradicionalismo atual aconteceu em 24 de abril de 1948, com a fundação do "35" 
Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Porto Alegre, por um grupo de estudantes que seriam os 
precursores do renascimento das tradições do Rio Grande do Sul.  

 

O CTG é formado por uma diretoria que apresenta nomes específicos para os cargos: 

Presidente é o Patrão 

O Vice Presidente é o Capataz 

O tesoureiro é o Agregado das Pilchas 

O secretário é o Sota- Capataz. 

Os departamentos são chamados de Invernadas. Os membros masculinos de Peões e as mulheres são 

chamadas de Prendas. O traje é a pilcha. 

 

  

CARTA DE PRINCÍPIOS   

(Aprovada no VIII Congresso Tradicionalista - 1961 na cidade de Taquara)  

I. Auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo.  
II. Cultuar e difundir nossa História, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa  

Tradição,  como  substância  basilar  da  nacionalidade. III.        Promover, no meio do 
nosso povo, uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho.  
IV. Facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a 
consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação 
que daí resulta.  
V. Criar barreiras aos fatores e idéias que nos vem pelos veículos normais de propaganda e que 
sejam diametralmente opostos ou antagônicos aos costumes e pendores naturais do nosso 
 povo. VI.        Preservar o nosso patrimônio representado, principalmente, pelo linguajar, 
vestimenta, arte culinária, forma de lides e artes populares.  
VII. Fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e através da prática e divulgação dos 
hábitos, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, etc.; criar em nossos grupos sociais 
uma unidade psicológica, com modos de agir e pensar coletivamente, valorizando e ajustando o 
homem ao meio, para reação em conjunto frente aos problemas comuns.  
VIII. Estimular e incentivar o processo aculturativo do elemento imigrante e seus descendentes.  

IX. Respeitar e fazer respeitar seus postulados iniciais, que têm como característica a absoluta 
independência de sectarismo político, religioso e racial. XI.        Acatar e respeitar as leis e os poderes 
públicos legalmente constituídos, enquanto se mantiverem dentro dos princípios do regime 
democrático vigente. XII.        Evitar todas as formas de vaidade e personalismo que buscam no 
Movimento  

 Tradicionalista  veículo  para  projeção  em  proveito  próprio.  
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XIII. Evitar toda e qualquer manifestação individual ou coletiva, movida por interesses subterrâneos 
de natureza política, religiosa ou financeira.  
XIV. Evitar atitudes pessoais ou coletivas que deslustrem e venham em detrimento dos princípios da 
formação moral do gaúcho.  
XV. Evitar que núcleos tradicionalistas adotem nomes de pessoas vivas. XVI.        Repudiar todas as 
manifestações e formas negativas de exploração direta ou indireta do Movimento Tradicionalista. 
XVII.        Prestigiar e estimular quaisquer iniciativas que, sincera e honestamente, queiram perseguir 
objetivos correlatos com os do tradicionalismo.  
  

XVIII. Incentivar, em todas as formas de divulgação e propaganda, o uso sadio dos autênticos 
motivos regionais.  
XIX. Influir na literatura, artes clássicas e populares e outras formas de expressão espiritual de nossa 
gente, no sentido de que se voltem para os temas nativistas. XX.        Zelar pela pureza e fidelidade 
dos nossos costumes autênticos, combatendo todas as manifestações individuais ou coletivas, que 
artificializem ou descaracterizem as nossas coisas tradicionais.  
XXI.        Estimular e amparar as células que fazem de seu organismo social. XXII.        Procurar penetrar 
e atuar nas instituições públicas e privadas, principalmente nos colégios e no seio do povo, buscando 
conquistar para o Movimento Tradicionalista Gaúcho a boa vontade e a participação dos 
representantes de todas as classes e profissões dignas. XXIII.        Comemorar e respeitar as datas, 
efemérides e vultos nacionais e, particularmente o dia 20 de setembro, como data máxima do Rio 
Grande do Sul. XXIV.        Lutar para que seja instituído, oficialmente o Dia do Gaúcho, em paridade de 
condições com o dia do Colono e outros “Dias” respeitados publicamente. XXV.        Pugnar pela 
independência psicológica e ideológica do nosso povo. XXVI.        Revalidar e reafirmar os valores 
fundamentais da nossa formação, apontando às novas gerações rumos definidos de cultura, civismo 
e nacionalidade. XXVII.        Procurar o despertamento da consciência para o espírito cívico de unidade 
e amor à Pátria.  
XXVIII.        Pugnar pela fraternidade e maior aproximação dos povos americanos. XXIX.        Buscar, 
finalmente, a conquista de um estágio de força social que lhe dê ressonância nos Poderes Públicos e 
nas Classes Rio-grandenses para atuar real, poderosa e eficientemente, no levantamento dos padrões 
de moral e de vida do nosso Restado, rumando, fortalecido para o campo e homem rural, suas raízes 
primordiais, cumprindo, assim, sua alta destinação histórica em nossa Pátria. .  

  

O QUE É O CHIMARRÃO -A ERVA MATE  

A verdadeira erva-mate é a “Ilex paraguaiensis”, St. Hil, família das Aquifoliáceas. Os 
contornos da árvore lembram os ciprestes, embora suas folhas muito se assemelhem às da laranjeira. 
Em pleno desenvolvimento, a erveira mede de seis a oito metros de altura. Tronco erecto, com ramos 
alternos e divergentes em grande profusão; folhas persistentes, tamanho médio 9x4cms., alternas, 
coriáceas, verde-escuras na face ventral e verde-claras na dorsal, obovais, estreitadas na base e 
apiculadas no vértice, com nervuras salientes e o limbo despido de pelos; o pecíolo mede pouco mais 
de 1cm. de comprimento por 2cm. de largura; flores pequenas, alvadias, que se desenvolvem em 
feixes nas axilas das folhas, com quatro pétalas e igual número de sépalas e estames; frutos 
avermelhados, contendo quatro sementes.  A erva-mate é planta nativa das matas sul-americanas, 
estendendo-se desde Boaira, na República Oriental do Uruguai, até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, 
compreendendo porções de terra do Brasil, Argentina, Paraguai, e, em pequena escala, do Perú, 
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Equador e Colômbia. No Brasil, a “sua área de distribuição geográfica poderá ser delimitada, no Rio 
Grande do Sul, por urna linha que siga, rumo NO-SE, do Nhucorá. no rio Uruguai, até a Serra-do-Erval; 
pela mencionada serra e por uma linha que, infletindo, tome o rumo N, até Marcelino Ramos; em 
Santa Catarina, por uma linha que siga de Marcelino Ramos, rumo N, até Campo Alegre; no Paraná, 
por uma linha que siga de Campo Alegre, rumo N, até Campo-Grande; daí rumo NO, até Piraí; desse 
ponto, no mesmo rumo, pela vertente ocidental da Serra-do-Apuçaranã e pela parte sul do Mato-
Grosso, até o rio Paraná, abrangendo os municípios matogrossenses de Maracaju, Iguatemi, Ponta-
Porã e Dourados; e, finalmente, a O, pelos rios Paraná e Uruguai abaixo, até Nhucorá”.  

 Cinco são os Estados produtores de mate em nosso país: Paraná, Rio Grande do Sul,  

 Santa  Catarina,  Mato  Grosso  e,  em  mínima  escala  São  Paulo.  

 O processo natural de multiplicação da árvore do mate consiste na transportação das sementes por 
pássaros, até as terras propícias à sua germinação, geralmente humosas e abundantes de vegetação, 
com sub-solo de terra vermelha permeável, e expostas a um clima quente. Estas condições apontadas, 
propícias ao perfeito desenvolvimento da llex paraguaiensis, são maravilhosamente satisfeitas na 
chamada “região das araucárias”; ou seja, nas matas de pinheiros. Dizem, mesmo, os estudiosos, que 
há uma “espécie de simbiose vegetativa” entre o mate e o pinheiro. Explica-se assim a grande 
concentração de ervais no Paraná, onde ocupa, aliás, uma extensão de 4/5 de toda a sua superfície 
territorial.  Mas hoje os ervais silvestres já não constituem a única fonte de produção de erva-mate. 
Tal qual acontecera nas Missões Jesuíticas e na Argentina, procederam os nossos ervateiros à cultura 
do mate, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o produto dos ervais nativos não podia 
corresponder às exigências do consumo local.  

  Depois de muitas tentativas infrutíferas, e após muita incompreensão por parte dos 
ervateiros, que julgavam inúteis estas tentativas, em vista da “maldição” dos jesuítas, a cultura do 
mate triunfou em nosso país. O processo empregado na plantação das erveiras - embora nem sempre 
se obtenha um resultado satisfatório - fica longe das complicações supostas pelos antigos.  

 Um dos métodos mais empregados é o seguinte: As sementes maduras, colhidas nos meses 
de março abril, são trituradas num almofariz comum ou por meio de compressão de garrafa. Da 
trituração resulta uma mistura de sementes, cascas e polpas mucilaginosas. Lavando-se esta mistura 
em água corrente, as cascas vêm à tona e a polpa é carregada pela águas, conseguindo-se, assim, 
separar as sementes, as quais, distribuídas em canteiros de terra vegetal, são comprimidas e cobertas 
por serragem e uma pequena camada de terra, também vegetal. Deste modo a planta é resguardada 
até apresentar 4 a 5 folhas; até então, deve-se dispensar o mais cuidadoso tratamento à erveira, 
irrigando-a diariamente e livrandoa das ervas estranhas que porventura medrem no canteiro. Depois 
a planta será levada a um viveiro e, quando chegar a época propícia - de setembro a junho, preferindo-
se o mês de maio - será transplantada definitivamente para um terreno elevado e úmido. Devem as 
mudas guardar uma distância de cinco metros entre si, ocupando uma média de quatrocentos pés por 
hectare.  
 E competirá à natureza concluir a obra iniciada.  
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O CHIMARRÃO E OS GAÚCHOS  

Cerremos as pálpebras e tentemos trazer ao mundo da imaginação a figura de um gaúcho. 
Logo hão de surgir os contornos de um cavaleiro imponente, vestes coloridas, montado num corcel 
fogoso, olhos postos no sem-fim da planura. Mas tentemos, agora, subtrair da cena aquele cavalo em 
atitude sobranceira. E nos criaremos então um embaraço: como vislumbramos, no vulto imaginado, 
um gaúcho autêntico, se lhe tiramos o complemento indispensável? Como afastar do campeiro do sul 
o seu “pingo” escarceador, sem o risco de ferir-lhe a autenticidade? Mas eis que tudo se resolve: 
aqueçamos a água da chicolateira ao calor do fogo-de-chão, retiremos um pouco de erva-mate do 
saquinho resguardado no fundo da mala-de-garupa, e alcancemos ao gaúcho a cuia do chimarrão. No 
mesmo instante, há de fulgir novamente o seu aspecto típico.   

E devemos notar que, mais do que o próprio “pingo”, o mate-amargo constitui a principal 
característica do crioulo rio-grandense. O gaúcho poderá deixar o pago, em busca do traiçoeiro brilho 
das cidades; poderá substituir o mugido melancólico da tropa pela ensurdecedora azáfama das 
fábricas; poderá se despedir da chinoca de longas tranças, vender o cavalo e os arreios, abandonar o 
rancho... mas jamais se apartará dos seus avios do chimarrão... E que os tempos corram, trazendo o 
progresso! Que os bretes e armados se estendam tanto e tanto que as lidas da pecuária venham a se 
transfigurar por completo! Que os cavalos crioulos não mais relinchem na coxilha, que a santa-fé dos 
ranchos ceda lugar ao colorido das telhas francesas, e que o umbú frondoso - teto de mil gerações - 
tombe por terra! Tudo poderá evoluir, transmudando a vida pitoresca dos pampas. Mas sempre 
haverá o chimarrão, alimentando as tradições gaúchas, recordando as arrancadas do passado, 
levando de boca em boca a seiva pátria.   

Na zona rio-grandense em que vive o gaúcho propriamente dito, toda a vida da querência - 
as lidas do campo, as tropeadas e pousos os amores singelos e os ódios - tudo isso é regado pelos 
sorvos da erva-mate. E, numa estância, o dia sempre se inicia com o “amargo”...  

  

AS SUPERSTIÇÕES  

Existem certos detalhes no modo pelo qual a gaúcho toma mate, que nos chamam a atenção 
pela sua originalidade, tentando-nos logo a buscar-lhes uma explicação. E eis que vamos encontrar, 
como origem de muitos destes fatos, velhas superstições, desaparecidas com o transcorrer dos 
tempos, mas que vieram, por força do hábito, a constituir um entranhado costume entre os 
mateadores.  

  É o caso, por exemplo, do cevador tomar sempre o primero mate. Isto nos parece uma 
indelicadeza, mormente quando na roda do chimarrão se encontram visitantes ou pessoas que 
merecem uma especial deferência.  Em parte, esse hábito serve para que o cevador, tendo preparado 
a bebida, verifique se ela está em condições de ser apresentada aos companheiros. Mas façamos uma 
pergunta, com base num exemplo prático: se o cevador prepara o mate na cozinha, e ali o 
experimenta devidamente, por que motivo, ao chegar diante da visita, na sala, ainda assim obedece 
ao ritual de servir-se por primeiro? - A resposta nos é dada pela História, nos primeiros tempos do uso 
da “caá”.  
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 Tomamos conhecimento, na primeira parte desta monografia, das contínuas perseguições de 
que foi vítima a erva-mate durante o século XVI. Tudo foi feito no sentido de depreciar a bebida nativa 
que tomava conta dos lares coloniais, e era voz corrente que o mate era obra do diabo. As superstições 
eram muitas, e o medo se espalhava entre os espanhóis, principalmente depois que tomou vulto a 
notícia de que os índios agregavam substâncias venenosas à erva-mate. Mas a situação foi sabiamente 
contornada: quem oferecia o mate era sempre o primeiro a tomá-lo, mostrando, assim, que não havia 
colocado veneno algum na infusão. Este uso persistiu pelo tempo afora, e ainda hoje vamos encontrar 
o cevador tomando a primeira cuia, para depois oferecê-la aos visitantes.   

 Outro fato curioso verificamos durante a preparação do chimarrão. O cevador, após deixar a 
erva “inchar”, enche um mate e chupa-o, sem entretanto tomá-lo, mas cuspindo-o fora.Por que isto 
acontece?  Dirão uns que o gaúcho procura atirar fora o abundante pó que sobe à bomba aos 
primeiros sorvos. Mas isto só acontece quando o mate é preparado em cuia pequena, e com bastante 
facilidade podemos bater a erva, fazendo o pó baixar ao fundo do porongo; por que, então, este 
costume persiste na preparação de mate em cuias grandes, para uma roda de muitos mateadores, 
quando o pó parece desaparecer em vista da maior quantidade de água utilizada?   Dirão outros que 
a causa reside no fato da água estar fria. Mas quando o mate é preparado com água morna, e depois 
despeja-se mais uma quantidade de água quente, a infusão adquire uma agradável temperatura; 
entretanto, ainda assim se verifica o curioso costume de não aproveitar os primeiros sorvos.   

 Em busca de uma explicação, chegamos novamente aos primeiros anos da História do Mate... 
Os jesuítas, mesmo depois de terem permitido o livre uso do mate, e mesmo depois de se terem 
entregue ao franco comércio da erva, nunca tiveram grande simpatia por esta bebida, principalmente 
porque - devido à maneira rústica como era preparada nos primeiros tempos - ela conservava 
propriedades muito fortes, inclusive - diziam - com respeito a sexo. Assim, depois de muitas prédicas 
em favor da castidade e da continência, os missionários viam toda a sua eloqüência catequética 
vencida por alguns sorvos de “caá-í”. E se indagavam então: Se a erva estava bendita por São Tomé - 
como explicar as “ânsias” motivadas pelo uso constante da bebida? como explicar as freqüentes 
inchações, cólicas e até mesmo acessos de loucura que acometiam os índios?  Foram, os guaranis 
quem trouxeram a resposta aos missionários, agregando mais uma conta ao seu infindável rosário de 
lendas:  Anhangá, o Deus do Mal, nunca pudera se conformar com a vitória que Zumé tivera sobre 
ele, bendizendo a erva-mate e ensinando o seu uso aos selvícolas. Aquela erva, a quem Anhangá havia 
dado propriedades venenosas, perdera todo o efeito maligno ao contato com o fogo de S. Tomé. E o 
veneno se tomara remédio... Anhangá sofria com isso, e sempre que possível distilava algumas gotas 
maléficas na infusão nativa - algumas vezes aquecendo-se ao fogo do carijo e inoculando seu mal no 
suor dos ervateiros, outras vezes penetrando, alta noite, nos toldos guaranis e indo soprar o veneno 
de seu hálito de cuia em cuia. Aí estava, pois, a razão de muitas vezes a erva-sagrada produzir efeitos 
diabólicos: eram as artes de Anhangá!  Só mais tarde é que os feiticeiros descobriram uma maneira 
eficaz de furtar à terrível influência do deus-mau: bastava não se tomar a primeira cuia de mate. Os 
primeiros goles eram atirados às costas, cuspindo-se por cima do ombro esquerdo, e depois por cima 
do ombro direito.  Este ritual se foi simplificando com o correr dos tempos, mas ainda hoje, como 
vimos, persistem os vestígios da antiga superstição.   

 É bom dizermos, a esta altura do relato, que as diabruras de Anhangá, mal vistas pelos 
jesuítas, surtiram efeito contrário entre os conquistadores brancos. Velhos guerreiros, perdidos 
nestas selvas desertas da América, encontraram um lenitivo para suas tristezas buscando uma cuia de 
erva mate especialmente preparada por índias feiticeiras. Durante a conquista, o mate também 



  

  
57  

  

MTG-MT  

  

proporcionou este rendoso comércio: era um filtro de amor.   Mas não só de Anhangá sofreu o mate 
influências maléficas. Mesmo após ter aquele deus desaparecido do culto americano, com o 
desaparecimento dos povos que o temiam, encontramos o mate como fácil veículo de bruxarias. E 
ainda hoje vemos caboclos jurando por tudo que sua urucubaca foi proveniente de um mate 
enfeitiçado.  

  

OS 10 MANDAMENTOS DO CHIMARRÃO  

I-Não peças açúcar no mate.  

II-Não digas que o chimarrão é anti-higiênico.  

III-Não digas que o mate está quente demais.  

IV-Não deixes um mate pela metade.  

V-Não te envergonhes do ronco no fim do mate.  

VI-Não mexas na bomba.  

VII-Não alteres a ordem, em que o mate é servido.  

VIII-Não “durmas” com a cuia na mão  

IX-Não condenes o dono da casa por tomar o primeiro mate.  

X-Não digas que o chimarrão dá câncer na garganta.  

  

  

HINO TRADICIONALISTA 

(Letra e Musica de Barbosa Lessa)  

  

Eu agradeço ã Salamanca do jarau  

Por me ensinar o que aprendeu o “velho” Blau:  

Com alma forte e sereno coração  

Achei meu rumo pra sair da escuridão.  

Vi uma luz que e tornou fogo-de-chão,  



  

  
58  

  

MTG-MT  

  

Sorvi a luz no ritual do Chimarrão  

E descobri que é a Cordialidade  

Que nos conduz à real felicidade.  

  

Avante, cavaleiro mirim!  

Em frente, veterano peão!  

Lado a Lado prenda e prendinha.  

Todos juntos dando a mão.  

Avante , seguindo os avós! Coisa linda 

é se ver gerações Convivendo em 

santa paz. E dá uma gana de sair 

dançando, Ou gritando com força 

juvenil:  

“Viva a Tradição Gaúcha  

- dos campeiros do Brasil!”  

 

 

 

 

HINO DO MTG DO MATO GROSSO 

  

   LETRA : KACO ANDRADE E VIVYANE RHODEN 
                                            MUSICA: DE KACO ANDRADE E CARLOS CHAVES. 
 
Resplandescente surge em meio ao cerrado 
E da floresta vem um eco de clamor 
Pedindo a todos os gaúchos deste estado 
Que ergam brados em defesa deste amor 
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E na cultura do povo Mato-Grossense 
Hoje se agregam o churrasco e o chimarrão 
E da união do mato grosso com o rio grande 
Um movimento se expande elevando a tradição. 
 
Desbravadores pioneirosRio-grandenses 
Enraizaram neste chão seu ideal 
Eternizar nossos costumes nossa gente 
Num ser gaúcho da Amazônia ao Pantanal 
 
Avante ,avante "Matuchos" 
Cantemos fazendo alvoroço 
Movimento Tradicionalista Gaúcho 

 

SÍMBOLOS MATO GROSSO  

Durante o período colonial, o estado do Mato Grosso acatava, e por assim dizer utilizava dos 
símbolos oficiais de Portugal. Quando da Proclamação da Independência, em 1822, o estado passou 
a respeitar os símbolos oficiais do Império Brasileiro. Com a Proclamação da República (1889), cada 
um dos estados já existentes ou em fase de criação obtiveram o direito de criar e usar seus próprios 
símbolos, dentre eles Mato Grosso.  

  

BANDEIRA  

  

  

  É o mais antigo símbolo oficial do Estado do Mato Grosso. Foi criada pelo General Antonio Maria 
Coelho através do Decreto n.2, de 31 de janeiro de 1890; 73 dias após a data de criação da Bandeira 
Brasileira. A bandeira mato-grossense em muito se parece com a brasileira, principalmente em suas 
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cores, não em sua disposição. É formada por um retângulo azul, com losango branco; ao centro uma 
esfera ou globo verde e uma estrela amarela (cinco pontas) tocando as extremidades da esfera.  

• Retângulo Azul: corresponde ao céu, como na bandeira nacional; representa também a evolução de 
um princípio espiritual, a busca da perfeição.  

• Losango Branco: lembra o culto à mulher, à pureza; significa o zodíaco além da paz, da concórdia na 
política e, o otimismo e a virtude no lado psicosocial.  

• Esfera ou globo Verde: representa a soberania, a grandeza territorial. O verde caracteriza a esperança, 
a juventude; busca desenvolver a consciência para a convivência equilibrada e sustentável do homem 
com o meio ambiente.  

• Estrela Amarela: retrata a humanidade voltada para o firmamento em busca de respostas às 
perguntas. Este foi um dos mais importantes símbolos dos ideais republicanos. Sua coloração – 
amarelo – lembra o ouro, uma das riquezas mato-grossenses.  

  

BRASÃO DE ARMAS  

   

  

  A frase “Virtute Plusquam Auro” chama a atenção para o brasão estadual, sua tradução diz “Pela 
virtude mais que pelo ouro”.Dom Francisco de Aquino Corrêa governou o estado no período de 1918 
a 1922. No início de seu governo eram muitas as dificuldades, consequência da Primeira Guerra 
Mundial e da gripe espanhola; para tanto o governante buscou na virtude de seus ideais a solução 
para os problemas.Foi durante seu primeiro mandato que Dom Francisco enviou à Assembléia 
Legislativa a proposta de criação de um Brasão de Armas. Enquanto o estado não tinha seu próprio 
brasão, a bandeira era o símbolo do estado.De forma simples e compreensiva, assim é composto o 
Brasão de Armas do estado do Mato Grosso.Escudo em estilo português (ponta arredondada) no qual 
está simbolizado um campo de sinople (verde), uma “montanha” de ouro (amarelo) e, o restante do 
escudo tomado pelo céu. Sob o céu um braço armado empunhando uma bandeira com a cruz da 
Ordem de Cristo. No alto do escudo uma fenix de ouro como timbre. Ladeando o escudo dois ramos, 
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um de seringueira e outro de erva-mate entrelaçados pela fita com os dizeres: “Virtute Plusquam 
Auro”.  

HINO  

Devido a grande extensão territorial do estado no início de sua formação, abrangendo os 
municípios de Ponta Porã e Guaporé, hoje respectivamente anexados ao Mato Grosso do Sul e 
Rondônia; mesmo havendo o desmembramento dos estados (criação do Mato Grosso do Sul) o Mato 
Grosso continuou sendo o terceiro maior estado brasileiro.  

Assim sendo, justifica-se a referência das cidades de Corumbá e Dourados na letra do hino 
mato-grossense. Foi Dom Francisco de Aquino Corrêa o autor da letra da “Canção Matogrossense” 
reconhecida no ano de 1983 como hino oficial do estado. Porém, antes disso, a canção havia sido 
executada e, 1919, pela primeira vez, na cerimônia do bicentenário de Cuibá. Durante longa data, o 
hino, mesmo não sendo oficial foi cantado nas escolas; a nãooficialização do hino possivelmente tenha 
ocorrido por fatores políticos diversos advindos dos sucessores de Dom Francisco de Aquino Corrêa. 
Com a implantação do “Estado Novo” todos os símbolos oficiais do estado foram abolidos, 
restabelecendo-se seu uso em todos os estados, sendo que Mato Grosso só apresentava como 
símbolo a bandeira e o brasão de armas. O hino era oficial para a população mato-grossense tendo 
sido oficializado pelo governador Júlio José de Campos pormeio do Decreto n. 38, de 03 de maio de 
1983.  

  

HINO DE MATO GROSSO  

Letra: Dom Aquino Corrêa  

Maestro: Emilio Heine  

  

Limitando, qual novo colosso,  

O ocidente do imenso Brasil,  

Eis aqui, sempre em flor. Mato Grosso, Nosso 

berço glorioso e gentil!  

Eis a terra das minas faiscantes,  

Eldorado como outros não há  

Que o valor de imortais bandeirantes Conquistou ao 

feroz Paiaguás!  

(BIS)  

Salve, terra de amor, terra do ouro, Que 

sonhara Moreira Cabral!  

Chova o céu dos seus dons o tesouro Sobre 

ti, bela terra natal!  

  

Terra noiva do Sol! Linda terra!  

A quem lá, do teu céu todo azul,  
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Beija, ardente, o astro louro, na serra E 

abençoa o Cruzeiro do Sul!  

No teu verde planalto escampado,  

E nos teus pantanais como o mar,  

Vive solto aos milhões, o teu gado, Em 

mimosas pastagens sem par!  

  

Hévea fina, erva-mate preciosa,  

Palmas mil, são teus ricos florões,  

E da fauna e da flora o índio goza,  

A opulência em teus virgens sertões.  

O diamante sorri nas grupiaras  

Dos teus rios que jorram, a flux,  

A hulha branca das águas tão claras, Em 
cascatas de força e de luz.  

  

Dos teus bravos a glória se expande  

De Dourados até Corumbá, O ouro 

deu-te renome tão grande Porém 

mais, nosso amor te dará!  

Ouve, pois, nossas juras solenes  

De fazermos em paz e união, Teu 

progresso imortal como a fênix  

Que ainda timbra o teu nobre brasão.  

  

  

  

  

SIMBOLOS DOS RIO GRANDE DO SUL  

  

HINO RIO-GRANDENSE  

  

Oficializado pelo Decreto 5.213, de 5.1.1966  

  

Letra: Francisco Pinto da Fontoura (mais conhecido pela alcunha de Chiquinho da Vovó)  

Música: Comendador Maestro Joaquim José de Mendanha Harmonização: 

Antônio Corte Real  

Como aurora precursora  

Do farol da divindade  
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Foi o 20 de Setembro  

O precursor da liberdade  

Mostremos valor constância  

Nesta ímpia e injusta guerra  

Sirvam nossas façanhas  

De modelo a toda Terra  

De modelo a toda Terra  

Sirvam nossas façanhas De 

modelo a toda Terra Mas 

não basta pra ser livre  

Ser forte, aguerrido e bravo  

Povo que não tem virtude Acaba 

por ser escravo  

Mostremos valor constância  

Nesta ímpia e injusta guerra  

Sirvam nossas façanhas  

De modelo a toda Terra  

De modelo a toda Terra  

Sirvam nossas façanhas  

De modelo a toda Terra  

  

BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

  

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.   

Cores: verde, vermelho e amarelo  
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 A bandeira do Rio Grande do Sul tem sua origem nos desenhos de rebeldes durante  a Guerra dos 
Farrapos, em 1835, mas sem o brasão de armas até então. Sua autoria é controversa; alguns apontam 
Bernardo Pires, enquanto outros apontam José Mariano de Mattos. A bandeira foi oficializada como 
bandeira do estado em 5 de janeiro de 1966, já com o brasão de armas na parte central. O verde 
simboliza a mata, o amarelo justiça e as riquezas (ouro), e o vermelho o sangue derramado durante a 
guerra.  

  

SIGNIFICADOS  

Não há um consenso sobre o significado das cores da bandeira sul-rio-grandense. Algumas 
fontes alegam que as cores simbolizam o auriverde do Brasil separado pelo vermelho da guerra. Há 
outras que afirmam ser a bandeira uma combinação do rubroverde da bandeira Portuguesa com o 
aurivermelho da bandeira espanhola, o que faria todo o sentido em uma região de fronteira entre 
essas duas potências coloniais; há que se salientar, todavia, que à época da Revolução Farroupilha, as 
cores nacionais de Portugal eram o alviceleste, símbolo da monarquia, e que só mudaria para o 
rubroverde mais de meio século depois.  

  

LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE  

Sabe-se que o lema escrito na bandeira do estado, tanto quanto os símbolos, estão 
diretamente ligados à Maçonaria, haja vista que a elite gaúcha militar e política à época da Guerra dos 
Farrapos era, em sua maioria, maçônica.  

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do  

Sul   

Sistema LEGIS - Texto da Norma  

 LEI  Nº  7.418,  DE  1º  DE  DEZEMBRO  DE  1980.  

Institui como Ave-Símbolo do Rio Grande do Sul o Quero-Quero, Belonopterus Cayennensis. JOSÉ 
AUGUSTO AMARAL DE SOUZA, Governador do Estado do Rio Grande do Sul.  Faço saber, em 
cumprimento ao disposto no art. 66, item IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa 
decretou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:  
Art. 1º - É consagrada como ave-símbolo do Estado do Rio Grande do Sul a ave "Belonopterus  

Cayennesis", predominante nos campos gaúchos e popularmente conhecida como "Quero- 

Quero".  Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.  
 PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 1º de dezembro de 1980.  
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MTG-MT  

  

     

  
Sistema LEGIS - Texto da Norma  

  

DEC:   38.400   

  

            
           DECRETO N° 38.400, DE 16 DE ABRIL DE 1998.  

  

             

           Institui a Flor Símbolo do Estado do Rio Grande do  Sul.  

  

           

           O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da 
Constituição do Estado,  
  

             

             DECRETA:  

  

           Art. 1° - É instituída como Flor Símbolo do Estado do 
Rio Grande do Sul a espécie Brinco-de-Princesa, "Fuchsia 
Regia (Vell.) Munz", da Família ONAGRACEAE.  
  

           Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
 publicação.  

  

           Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.  

             

  

           PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 16 de abril de 1998.  

  

  

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO NO MATO GROSSO (MTG-MT)  

  

Até o dia 14 de agosto de 1993, o Mato Grosso era dividido em 2 regiões tradicionalistas.  

   1ª região tradicionalista era sediada em Barra do Garças;  
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MTG-MT  

  

 2ª região tradicionalista era sediada em Tangara da Serra, e compreendia toda a região oeste do estado 
acima de Cuiabá, da qual a 3ª região fazia parte, e seu coordenador era o Sr. José Antônio de Oliveira. 
E integrava o total de 24 CTGs na data de sua extinção.  

No dia 14 de Agosto de 1993 no CMTG Bento Gonçalves, na cidade de Cuiabá MT,foi fundado 
o MTG do Mato Grosso e  o  1º Presidente o Sr. José Antônio de Oliveira e como Vice o Sr. José Carlos 
Munis, também resultou na nova divisão das regiões tradicionais, em 5 regiões.  

  Realizou-se nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 1994 no CTG “Querência Distante” de 
Primavera do Leste, o 1º Congresso do MTG do MT, e a 1ª Reunião anual da CBTG, com a finalidade 
de enriquecer o culto a tradição gaúcha no MT. Aproveitando a oportunidade, escolheu-se a nova 
diretoria do MTG-MT 1994/1995, onde o Sr. José A de Oliveira de Tangará da Serra como presidente 
e o Sr. Neivo Spigosso de Rondonópolis como vice-presidente, e foram escolhidos e empossados os 
coordenadores regionais desta gestão.  

               O MTG realizou nos dias 25-26-27 de novembro de 1994, no CTG Recordando os pagos de 
Sorriso-MT a 1ª Festa Campeira do MT-FECAMP, e o 1º Festival Mato-grossense de Arte e Tradição 
Gaúcha - FEMART, de onde resultou os 1º colocados tanto na campeira como na artística, os quais 
foram representar o estado no Festival Nacional de arte e Tradição - FENART promovido ela CBTG na 
cidade de Cascavel-PR.  A 1ª Prenda Adulta do Mato Grosso foi a Srta. Gilmara Zatti –Sorriso da 3ª 
região tradicionalista, e a 1ª Prenda Juvenil foi a Srta. Miriam de Melo - Primavera do Leste da 2ª RT. 
Luciane Calegaro foi escolhida 3ª Prenda Mirim da CBTG na ocasião do FENART, passando Franciele 
Nissola - Sorriso da 3ª RT a ser a 1ª Prenda Mirim da MTG-MT.  

CONSULTAR O SITE DO MTG-MT PARA SE MANTER ATUALIZADOS SOBRE OS ATUAIS PRESIDENTES E 
DIRETORES DO MOVIMENTO NO MATO GROSSO ASSIM COM AS ATUALIDADES DO MTG-MT  

PESQUISAR SOBRE PRINCIPAIS AUTORES E SUAS OBRAS DA LITERATURA DO RIO GRANDE DO SUL E 
MATO GROSSO. 

CONSULTAR O SITE DA CBTG PARA SE MANTER ATUALIZADOS SOBRE OS ATUAIS PRESIDENTES E 
DIRETORES DO MOVIMENTO NO BRASIL ASSIM COM AS ATUALIDADES DA CBTG E DO MOVIMENTO 
NO BRASIL EM GERAL  

  

ESTUDAR LITERATURA BRASILEIRA NA APOSTILA DA CBTG 

 

 


