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Introdução:

Com o crescimento dos criatórios 

de cavalo crioulo e o renascimento de 

um novo tradicionalismo, que busca 

não somente autenticidade mas com-

preender sua essência, o guasqueiro 

volta a ativa e com força total, adapta-se 

a nova realidade e passa a produzir não 

somente os preparos tradicionais de tra-

balho, mas os que serão usados em pis-

tas de exposições morfológicas, provas 

funcionais, bem como objetos decorati-

vos, e de uso urbano aproveitando-se da 

antiga técnica.

Rodrigo Lobato Schlee
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A
Açoite - Instrumento 
de tiras de couro, para 
fustigar; látego, azorra-
gue, vergasta. 

Açoiteira  - Parte do 
relho  ou  rebenque, 
constituída de tira ou 
tiras de couro, trança-
das  ou  justapostas, 
com a qual se castiga o 
animal de montaria ou 
de tração. Relhador, 
arreador, “soiteira”.

Afiar - Amolar; gastar 
ferramenta para obter 
fio cortante, tornar cor-
tante. 

Ajoujo - Tira de couro 
usada para unir dois 

bois pelas guampas. 
Albarda - Sela grosse-
ira, enchumaçada de 
palha, para bestas de 
carga.

Alforje - Tipo de mala 
de garupa. Duplo saco, 
fechado nas extremida-
des e aberto no meio, 
formando como que 
dois bornais, que se 
enchem equilibrada-
mente, sendo a carga 
transportada no lombo 
de cavalgaduras ou ao 
ombro de pessoas. 

Antolhos - Peças de 
couro ou de outra matéria 
opaca que se colocam ao 
lado dos olhos das caval-
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gaduras, limitando-lhes o 
âmbito de visão, para que 
não se espantem. O 
mesmo que tapa ou tapa-
olho. 
  
Aperos - O conjunto das 
peças necessárias para 
encilhar o cavalo; arrei-
os, jaez.

Arreata – espécie de 
cabresto para amarrar ou 
conduzir animais cavala-
res.

Arreios - Conjunto de 
peças com que se encilha 
ou sela um cavalo para 
montar. 

Arremate - Ato ou efeito 
de arrematar, de dar rema-
te a. Acabamento, con-
clusão, remate.
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B
Badana - Pele macia e 
lavrada que se coloca na 
encilha do cavalo de 
montaria, por cima dos 
pelegos ou do coxonilho, 
se houver. 

Bainha – peça de couro 
para guardar a faca.

Baixeiro - Espécie de 
manta de lã trançada, 
grossa e macia, que se 
põe no lombo do cavalo 
para proteção, por baixo 
da carona. Xergão ou 
enxergão.

Barbela   - Corrente 
estreita ou tala de couro 
que, passando por trás do 
queixo do cavalo, é presa 
às câimbras do freio. 

Mais abaixo, presa às 
extremidades inferiores 
das câimbras, fica a sub-
barbela. 

Barbicacho - Tira de 
couro, lisa ou trançada, 
que passa por baixo do 
queixo ou por de trás da 
nuca, para prender o 
chapéu.

Barrigueira - Peça que 
fixa o arreio ao lombo do 
cavalo, com uma parte 
larga de couro (traves-
são), que é colocada 
sobre o arreio, e outra de 
corda trançada, que passa 
pela barriga do animal. 
As duas partes são unidas 
por látegos, um fixo no 
lado direito e outro 
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móvel do lado de montar, 
que permite o ajuste.
 

B a s t e i r a s  –  P a r t e 
acolchoada do serigote 
ou lombilho, que assenta 
sobre o lombo do animal.

Bastos – Sela que pode 
ser de duas ou de quatro 
cabeças,  estas  mais 
baixas do que as do 
lombilho.  

Bocal - Tira de couro cru 
que passa duas ou três 
vezes por baixo da língua 
do potro e por dentro das 
boquilhas.

Bocó - Alforje ou mala 
pequena de couro não 
curtido, para transporte 
de  mant imentos  ou 
medicamentos, usado 
pendurado à sela ou à 
tiracolo. 

Boldrié  -  Correia a 
tiracolo, à qual se prende 
a espada ou outra arma; 

talim, talabarte, tiracolo,  
cinturão.

Boleadeiras – Utensílio 
outrora empregado pelos 
campeiros, para pealar 
animais ou como arma de 
guerra constituído por 
três bolas (de ferro, pedra 
ou marfim) envolvidas 
num couro  espesso 
(retovo) e ligadas entre si 
por cordas de couro, duas 
das quais são de igual 
t a m a n h o ,  s e n d o  a 
t e r c e i r a ,  m e n o r,  a 
manicla ou manica, a 
qual o boleador empu-
nha, para manejar o 
conjunto; bolas, pedras, 
três-marias.

“Bomba” - O mesmo 
que corredor.

“Boquilha” - espécie de 
tirante com uma alça de 
couro, por onde passa o 
tento do bocal e, no outro 
lado, uma argola ou 
rolete, onde é presa a 
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rédea. São duas por 
bocal.

Bornal ou embornal - 
Saco de lona ou couro, 
p a r a  t r a n s p o r t a r 
provisões, ou saco que se 
pendura ao focinho do 
animal, para ração.  

“Botão de tentos” - 
Espécie de botão ou bola, 
feita de tentos trançados, 
em forma redonda ou 
quadrada. Usado para 
prender o utensílio numa 
alça ou furo do couro.

Bota - Calçado de cano 
alto ou médio. As botas 
mais comuns eram as de 
garrão-de-potro. Essas 
botas eram lonqueadas 
ou perdiam o pêlo com o 
uso. Normalmente, eram 
feitas com o couro das 
pernas  t raseiras  do 
animal que dão botas 
maiores. 

Brida - Rédea.  

Bridão - Espécie de freio 
brando sem câimbras.

Brocha - Couro torcido, 
tipo sovéu (de dois 
tentos) que une a parte 
inferior  dos  canzis, 
cingindo o pescoço do 
boi à canga. 

Bruaca - Saco ou mala 
de  couro  c ru ,  para 
transporte de objetos e 
m e r c a d o r i a s  s o b r e 
bestas; bolsa de couro. 

Buçal - Arreamento da 
cabeça e pescoço do 
cavalo, composto de 
focinheira, cabeçada, 
fiador,  pescoceira e 
testeira. 

“Buçal de sapo” - buçal 
com enfeite cruzado na 
testa.
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C
Cabeçada - Conjunto de 
couro, liso ou trançado, e 
metal que passa por sobre 
a nuca do cavalo, por trás 
das orelhas, para ajustar o 
freio ou bridão firme na 
boca. Abaixo das orelhas 
e pela frente da testa, 
presa à cabeçada, está a 
testeira, que tem a função 
de não deixar a cabeçada 
cair para trás. 

Cabresto - Peça de couro 
que é apresilhada ao 
buçal, para segurar o 
cavalo.
 
Cachimbo - Pedaço de 
pau, com um fiel em uma 
das pontas, no qual se 
enfia o beiço do animal 
que se pretende sujeitar, e 

se vai torcendo, até que o 
animal se entregue. O 
cachimbo também pode 
ser usado na orelha do 
animal.

Cachos  - enfeite na 
extremidade da rédea, 
oposta à da presilha. 

“Carnal” - parte interna 
da pele (pelego) ou do 
couro de animais. Parte 
do contato com a carne.

Carona  -  Peça  dos 
arreios, constituída de 
uma sola ou couro, de 
f o r m a  r e t a n g u l a r , 
geralmente composta de 
duas  par tes  iguais , 
costuradas entre si, em 
um dos lados, a qual é 
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colocada por cima do 
baixeiro ou xergão, e por 
baixo do lombilho, e 
cujas abas são mais 
compridas que as deste.

Carretilha - Ferramenta 
do guasqueiro, dotada de 
um cabo de madeira ou 
metal  e  uma roseta 
dentada,  usada para 
marcar o couro.

Cedeira - Parte do bucal, 
situada por baixo da 
queixada, que une o 
fiador à parte inferior da 
focinheira.

Cepo - Toco de madeira, 
usado para bater as tiras 
de couro na sova.

Chaira - Peça de aço, 
redonda, com cabo, para 
afiar facas. 

Chapeado - Arreamanto 
guarnecido de chapas ou 
lâminas de metal.

Chicote - Correia de 
couro, lisa ou trançada, 
ligada ou não a um cabo 
de madeira.

Cilha - Tira de couro, 
para apertar a sela.

Cincha – Faixa de couro 
ou de qualquer tecido 
forte que passa por baixo 
da barriga da cavalgadu-
ra, para segurar a sela.

Cinchão ou sobrecincha 
Cinta larga, de couro, 
para firmar os pelegos e 
arreios no lombo do 
an ima l ,  bem  como 
apresilhar o laço.

“Coalheira” - Parte dos 
arreios de atrelagem, 
almofadada, na qual se 
prendem os tirantes. 
Coelheira.

Corda de couro cru - 
Tira de couro natural, 
sovada e depilada. 
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Cordovão - Couro de 
cabra, curtido e prepara-
do especialmente para 
calçado ou tentos.  

Correaria - Estabele-
cimento ou casa onde se 
vendem correias e outros 
artefatos de couro. 
 
C o r r e d o r  -  A n e l 
metálico ou de couro, 
usado para apertar a 
costura de peças do 
arreamento.

Correeiro - Fabricante 
ou vendedor de correias 
ou de outras peças de 
couro.

Correia de espora - Tira 
de couro que fixa a espora 
na bota.

Courear - Tirar o couro 
do animal, morto no 
campo, magro ou por 
desastre.

Couro cru - Pele animal 
que não passou por 
processo de curtimento. 
 
Couro curtido - Pele 
animal que passou por 
a lgum  processo  de 
curtimento ou sova.

Cravador – Ferramenta 
do guasqueiro para furar 
o couro ou para facilitar a 
passagem dos tentos nos 
arremates.
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D
“Descarne” - Ato de 
retirar as carnes do osso, 
ou do couro.

“Desquinar” - Tirar os 
cantos, ao longo dos 
tentos.
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E
Embornal – Ver bornal.

Encilhar –  Colocar os 
arreios no animal. 

Enxergão - Suadouro 
que se põe sobre o lombo 
do cavalo, por baixo dos 
arreios.

Esfolar - Tirar a pele de.

Estaqueador - Lugar ou 
aparelho usado para 
estaquear peles e couros.

Estaquear - Estender um 
couro e entesá-lo, por 
meio de estacas, fincadas 
no chão, ou através de 
taquaras que esticam de 
um lado a outro para 
aguardar que seque.

Estribeira - Tira de 
couro que pende o estribo 
à sela ou lombilho, 
mesmo que loro.

Estribo - Peça presa ao 
loro, de cada lado da sela, 
e na qual o cavaleiro 
firma o pé.
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F
Fiel - Pulseira de couro, 
no cabo do relho ou do 
rebenque, na qual se 
enfia a mão. 

“Flor do couro” - Lado 
de fora do couro, a parte 
com o pelo do animal.

Furador – O mesmo que 
sovela ou suvela. Serve 
para fazer furos no couro, 
normalmente para passar 
tentos.
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G
Garrotear - Sovar (o cou-
ro), até amaciá-lo bem.

Guaiaca - Cinto largo de 
couro macio, às vezes de 
couro de lontra ou de 
camurça, normalmente 
enfeitado com bordados 
ou com moedas de prata 
ou de ouro, que serve 
para o porte de armas e 
para guardar dinheiro e 
pequenos objetos.

Guasca – Tira ou corda 
de couro cru, não curtido.

Guasqueiro - Indivíduo 
que trabalha em guascas.
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I
“Injerir” – do espanhol; 
inserir, intrometer. Passar 
tentos na trança onde ela 
arrebentou, para conser-
tá-la.

Ilhapa - A parte mais 
grossa do laço, que tem 
cerca de meia braça a 
uma braça e meia, estan-
do a ela presa a argola.
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J
Jaez - Aparelho e adorno 
para animais. Aperos, 
arreios. 
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L
Laço - Corda trançada de 
tiras de couro cru, de 
comprimento que varia 
entre oito e doze braças, 
ou seja, de dezessete a 
quaren ta  met ros ;  é 
constituído de argola, 
ilhapa, corpo do laço e 
presilha.

Látego - Tira de couro 
c ru  com  a  qua l  s e 
apertam os arreios, e que 
faz parte da cincha.

L o m b i l h o  -  P e ç a 
principal dos arreios, 
onde o cavaleiro se 
a c o m o d a ,  s e n t a d o . 
Espécie de sela com duas 
cabeças altas, uma na 
frente e outra atrás. O 

apero que substitui, nos 
arreios, a sela comum, o 
selim e o serigote.

Lonca - Parte do couro 
do cavalar ou do muar, da 
região do flanco, desde a 
base do pescoço até a 
parte final do posterior, e 
limitada pelo fio do 
lombo e por uma linha 
média que vem do peito 
até o ânus, passando pela 
p a r t e  i n f e r i o r  d a 
barrigada. Tira muito fina 
que se retira do couro, 
pelado e raspado, para 
fazer trançados.     

Lonquear  -  Ato  de 
depilar o couro, tirar o 
pelo, raspar.
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Loro - Correia de couro 
dupla, afivelada ou que 
passa pela argola do 
arreio para sustentar o 
estribo.
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M
Macete  -  Pau curto 
usado para sovar couro. 
Espécie  de  martelo 
grosso,  de madeira, 
usado para bater o couro. 

Maneador - Correia de 
couro, usada no corpo do 
cavalo redomão, para 
amansa-lo e tirar-lhe as 
cócegas.  Espécie de 
soga  de  couro  cru, 
utilizada para várias 
finalidades. 

Maneia - Peça de couro 
largo, com duas alças 
presas uma na outra por 
argola.  Cada alça é 
compos ta  de  bo tão 
redondo que prende na 
outra extremidade onde 

há uma fenda. Usada nas 
“mãos  do  cava lo” , 
geralmente durante a 
doma, para educá-lo a 
não se mover do local 
onde foi deixado.

Mango - Relho de cabo 
tosco, feito de madeira, 
por vezes recoberto de 
couro cru, com açoiteira 
larga  de  couro  não 
trançado.

Manojo - Espécie de 
novelo que o trançador 
do laço faz com cada um 
dos tentos da trança, e 
que vai se desenrolando à 
p r o p o r ç ã o  q u e  f o r 
necessário, por efeito 
duma laçada especial.

21



“Marreca” - Sela com 
parte posterior mais larga.

Mordaça - Pau fendido, 
longitudinalmente, até 
além do meio, e usado 
para amaciar a cordoalha; 
sovador.
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P
“Panos de lonca” - Peles 
inteiras e preparadas para 
o uso.

Passador - Peça dos 
arreios, feita de tiras de 
couro, com a qual se 
apertam várias partes dos 
mesmos arreios. Argola 
ou alça por onde passa um 
cinto, uma fita, etc. Peça 
de tentos trançados, em 
forma de anel ou de 
pequeno canudo, que 
serve para juntar partes 
dos aperos de cabeça, do 
peitoral, de maneia, do 
rabicho, dos loros, etc.

Peiteira - Peça dos arreios 
que cinge o peito do 
cavalo. Peitoral. Usada 
para segurar a encilha 
firme no lombo, sem que 

deslize para trás, em 
subidas severas. 

Pingalim - Chicote fino e 
comprido, revestido de 
couro.

Prega - Trama feita junto 
à argola, para arrematar os 
tentos da trança e prender 
a argola.

Presilha - Tira de couro 
que tem, na extremidade, 
uma espécie de casa, na 
qual se enfia o botão, para 
apertar ou prender. 

Preparos - Aviamento. 
Peças que constituem o 
arreamento de animal de 
montaria, de tração ou 
cargueiro.
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R
Rabicho - Correia dos 
arreios da cavalgadura 
que passa sob a cauda e 
s e  p r e n d e  à  s e l a . 
Retranca.

Rabo-de-tatu - Rebenque 
feito de couro trançado. 
Espécie de relho grosso, 
feito  de couro trançado, 
com uma argola de metal 
na extremidade em que 
se segura.

Rebenque - Chicote 
cu r to ,  com  o  cabo 
retovado,  com uma 
palma  de  couro  na 
extremidade. Pequeno 
relho.

Rédea - Correia chata ou 
trançada, presa ao freio, 
para governar o animal 
cavalar.

Regera - Soga de couro 
lisa, colocada na cabeça 
do boi, com laçada na 
orelha, para lavrar ou 
carretear. “Rigera”.
 
Relhador - Relho muito 
longo, açoitera, “soitei-
ra”.

Relho - Chicote com 
cabo  de  made i ra  e 
açoiteira de tranças, 
semelhantes à de laço, 
com um pedaço  de 
guasca na ponta.
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Rendilha – Tira de, mais 
ou menos,  3  cm de 
largura, feita de couro 
sovado que é apresilhada 
às argolas do travessão, 
passa pelas argolas das 
boquilhas do bocal e vai 
às mãos do cavaleiro. 
Ta m b é m  a p a r e l h o 
serrilhado que se põe 
preso à cabeceira do 
freio, sobre o chanfro do 
animal, para subjugá-lo. 
Rédea alemã. 

Retovo - Forro de couro, 
muito usado em cabos de 
relho, facas e bengalas.

Retranca - Correia larga 
que passa por trás das 
coxas do animal de varal 
e que serve para que este 
impeça, nas descidas, que 
a carroça rode depressa.
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S
Seio - Tipo de volta que 
fica nos tentos frouxos

Sela - Arreio acolchoado 
que se coloca no dorso da 
cavalgadura e sobre o 
qual monta o cavaleiro. 
Neste tipo de arreio a 
barrigueira já está fixa e 
não se usa pelego.

Selaria - Arte ou ofício de 
seleiro. Estabelecimento 
de seleiro. Porção de 
selas e doutros arreios. 
Local onde guardam 
selas e arreios.

Seleiro - Fabricante ou 
vendedor de selas. 

Selim - Sela própria para 
uso da mulher que monta 
de vestido, a qual se 

posta de lado nesta sela. 
Possui só um estribo no 
qual se firma um pé e um 
“pito ou cabeceiro” em 
que  firma a outra perna. 

“Selote” – Pequena sela 
rasa. 

Sentar o fio - Acertar o 
fio grosseiro da faca, 
tornando-o delicado e 
fino e de bom corte.

Serigote - Espécie de 
sela com cabeça de 
lombilho na frente. 

Sobrecincha - Tira de 
couro,  própria  para 
apertar os pelegos da 
encilha, por cima do 
coxinilho ou da badana.
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Soga - Corda, feita de 
couro, em fibra vegetal, 
ou, ainda, de crina de 
animal, utilizada para 
prender o cavalo à estaca 
ou ao pau-de-arrasto, 
quando é posto a pastar. 
Corda de couro torcido 
ou trançado, que liga 
entre si as pedras das 
boleadeiras. 

“Soiteira” – O mesmo 
que açoiteira

Sova de couros - Ato de 
tornar o couro macio, 
através do sovador ou 
mordaça. Ato de amaciar 
couros, a fim de torná-los 
mais flexíveis e duráveis.

Sovar - Tornar flexível; 
a m a c i a r.  A p l i c a - s e 
especialmente em relação 
ao couro cru, no preparo 
de arreios ou cordas 
empregadas em serviços 
rurais.

Sovela - Instrumento de 
ferro ou de aço, em forma 
de  haste  cortante  e 
pontuda, que os sapatei-
ros e correeiros usam 
para furar o couro, a fim 
de consertá-lo. Furador. 
Também suvela.

Sovéu - Corda grosseira e 
forte de couro, com tiras 
torcidas e não trançadas, 
como o laço.
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T
Tala - Também chamada 
a  c h i b a t a  q u e  o s 
corredores usam para 
fustigar os “parilheiros” 
(cavalos que correm em 
cancha reta), na fronteira 
também chamam de 
fusta; contém um fiel, 
uma haste fina, leve e 
flexível, e uma pequena 
chapa larga e não muito 
comprida, que é usada 
para bater no cavalo.

Tamoeiro - Corrreia de 
couro cru que une o 
cambão à canga, quando 
se usa mais de uma junta 
de bois. 

Tapa - Peça de couro que 
se põe na cabeça dos 
animais, a fim de fazer 
com que veja só para 

frente; antolhos ou tapa-
olhos.

Tento - Pequenas tiras de 
guasca, presas a duas 
argolas existentes na 
p a r t e  p o s t e r i o r  d o 
lombilho, de um e outro 
lado, às quais se amarram 
o poncho, o laço, ou algo 
que se queira conduzir na 
garupa. Tiras finas de 
couro cru, destinadas 
para  a  t rança,  para 
costurar couro à mão ou 
pa ra  amar ração  de 
apetrechos campeiros. 

Tirador - Espécie de 
avental de couro macio, 
o u  p e l e g o ,  q u e  o s 
laçadores e pealadores 
u s a m  p e n d e n t e  d a 
cintura, para proteger o 
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corpo do atrito do laço. 
Mesmo quando não está 
fazendo serviços em que 
utilize o laço, o homem 
gaúcho usa, freqüente-
mente, como parte da 
vestimenta, o seu tirador, 
que por vezes é de luxo, 
enfeitado com franjas, 
bolsos e coldre para 
revólver. Confeccionado, 
geralmente, de couro de 
búfalo ou de veado pardo,  
que o tornam forte e 
macio.
 
Tiradeira - Corda que 
une o cambão à canga das 
juntas do carro de bois.

Tirante - Cada uma das 
correias que prendem um 
veículo à(s) cavalgadu-
ra(s) que o puxa(m). 

Trança - Entrelaçamento 
de três ou mais tentos de 
couro,  passando-se, 
alternadamente, o tento 
da direita ou da esquerda 
sobre o(s)  do meio; 

trançado.
“  - Parte da Travessão”
cincha, constituída de 
peça retangular de couro, 
com uma argola em cada 
extremidade.

Três-marias - Boleadeiras.
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X
Xerenga - Faca velha, 
ordinária, faca gaúcha.
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SENAR-RS
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

Administração Regional do Estado do Rio Grande do Sul
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