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PALESTRA PROFERIDA PELA LHA. LGURDES NORONHA FINTG, FRSLI
DENTE DG MIJCCU DE TRADIÇÕES S ARTE PC PULAR jX RIO GRANDE’
X SUL, A CONVITE X; MARGS, EM 25*05.85.
Gentilrnsnte convidada pola Diretoria do MARGL, venho, não
em meu nome, mas no do MUSEU DE TRADIÇÕES E ARTE POPULAR*
DO RIO GRANDE Dj SUL, mostrar-lhe um pouco do trabalho ’
que vimos desenvolvendo, dando-lhes uma idéia da proposta
inédita de nossa Instituição.
Inicialmentc, gostaria de contar-lhes como nasceu o MUSEU
DE TEADIÇGES 3 ARTE FC PULAR X RIO GRANDE DC SUL. A orga
nização e fundação do Museu não foi uma resolução mcmonta
nsa, surgida de repente.
Seu ponto de partida foi urna pequena colo-pio particular :
dois ou três objetos de família'guardados com carinho
e
conservados com amor deram início ao seu, hoje, imenso o
i ne s t i máv e 1 a c ê r v o.
Aos poucos, sem maiores pretensões, o interesse pelos ob
jetos de família foi crescendo: a tradição oral de nossa*
casa, recebida ddsde a infância quase como histórias da ’
carochinha, nos joelhos de urna vó e bisavó muito queridas,
fez-nos reunir o que existia - alguns santos, móveis
de
nossos antepassados, aperos gaúchos de nosso pai, dentre’
outras coisas,
Com o passar dos anos, cresceu em nós o interesse pelos ’
objetos gaúchos, interesse este sempre renovado nas via gens que fazíamos a outros países - Argentina, Uruguai -e
rnesmc no interior do Estaco, em diversas Estâncias. Come
çamos, então, a buscar no campo o pouco que ainda podia ’
ser encontrado.
Nossa buscr restTingia-se a peças de valor. C contato nas
fazendas fei bastante fácil, pois nascemos' em uma pequena
cidade do interior, tendo reunido bastante conhecimento '
da vida em estância cm nossas próprias raízes.
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A proporção que percorríamos o interior, no contato direto
com o. gente do campo, forno?' conhecendo e aprendendo a apre
ciar objetos mais primitivos, rústicos e populares. listava
nascendo a coleção cie arte popular: objetos de valor mate
rial pequeno, porém inegável valor cultural, espelhos que
sao da cultura de nosso povo.
0 interesse, aos poucos, foi crescendo, c a busca, se ara pliando por tudo aquilo que representasse a vida e a tradi
ção co Rio Grande.
Até este momento, colecionavamos objetos por mero prazer '
pessoal. Foi quando conhecemos, em Portugal, o MIJO EU DF. AR
TE PCPULAR DE LISBOA, o primeiro do gênero que vimos.
A partir daí, aprofundamos o interesse pela pesquisa e pe
la busca de objetos, nascendo a firme decisão de fundarmos
ura Museu.
Nosso desejo concretizou-se em OS de Março de 1979, com a
inauguração de uma sala aqui mesmo no MARGE, cedida atra ves de convênio pelo então diretor Luiz Inácio Medeiros, e
que deu início oficial às atividades do MUSEU DE TRADIÇCSS
E ARTE POPULAR DO RIO GRANDE X SUL,
Desde então, tivemos oportunidade de levar à comunidade 3
Mostras de nosso acervo, A primeira, intitulada TRABALHOS*
MANUAIS FEMININOS, era constituída em 90/o por trabalhos 1
feitos pelas fazendeiras gaúchas, e 10% por artesãos do in
terior,
A segunda Mostra foi dedicada ao fazendeiro, e chamava-se’
A IDADE X COURO NO RIO GRANDE DO SUL. A terceira Mostra DA CRIANÇA
mostrou brinquedos, berços, roupas, revistas
infantis e farmácia caseira, dentre outras coisas.
No último cia 23, abrimos oficialmente a quarta Mostra do
Museu - CEM ANOS DE TRAJES NO RIO GRANDE DO SUL -, e que a
hrange o período de I8R0 à 19^0,
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A princípio previsto para ser exporto durante ? dias, o
trabalho mostrou-se de tamanha qualidade e despertou ’
tanta curiosidade pública, que o próprio MABGS sugeriu'
a extensão deste prazo para mais uma semana, no sentido
de permitir que o mesmo pudesse ser apreciado por maior
número de pessoas.
Afora todas as atividades desenvolvidas desde a fundação
do Museu, inúmeras outras merecem destaque, uma vez que
também contribuiram para o desenvolvimento da qualidade’
dos trabalhos apresentados,
Há bastante tempo, a Presidente que vos fala vem s*e codi
cando, sempre que surgem as oportunidades, a participar'
em cursos, palestras e seminários, onde quer que estes ’
sejam apresentados, e que versem sobre museologia, tradi
ção, folclore e arte popular, no sentido de aperfeiçoar’
os conhecimentos reunidos sobre estes assuntos.
For outro lado, a procura nos meios culturais sobre fon
tes vivas de pesquisa tem trazido muitos pesquisadores e
escritores de renome até o Museu de Tradições e Arte Po
pular, que sempre encontram acolhida e, via de regra,con
seguem obter as preciosas e indispensáveis informações ’
que tanto necessitam.
Outros Museus, como o de Comunicação Social Hipólito Jo
sé da Costa, ou o Museu Nacional do Pio de Janeiro, tem
procurado ajuua para suas exposições específicas,
Até mesmo profissionais e empresas de comunicação social,
como a própria Rede Globo de Televisão, buscam auxílio a
nível dc- pesquisa junto ao posso Museu. Exemplo recente ’
foi quando a equipe de produção da mini-série 0 TEMFO E
0 VENTO, atualmente apresentada a nível nacional,
que
nos solicitou dados para o desenvolvimento de seus traba
Ihos no Estado.
Estas, entre, inúmeras outras atividades paralelas, como o
desenvolvimento dc livro ANTIGAG* EAZENDAG DO RIO GRANDE ’
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DO SUL, documentário histórico, arquitetônico e fotográfico
das antigas estâncias do Estado, hoje em fase final de exe
cução, fazem o dia-a-dia do Museu de Tradições a Arte Fcpu
lar do Rio Grande do hui.
Todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, de forma
individual e baseado quase qua exclucivamente em recursos !
próprios, tem encontrado pouco ou nenhum respaldo por parte
das autoridades governamentais, e entidades privadas.
Ate hoje, independente das incontáveis tentativas de obten
ção de uma sede própria, que permita a apresentação do acer
vo completo do Museu, nada foi conseguido. Até meam o rias ox
posições já.realizadas, tudo foi feito com recursos pessoa
is e através da contribuição desinteressada de meia dúzia ’
de voluntários, estes sim, cientes da importância e qualida
de do trabalho desenvolvido.
Mas vamos falar um pouco sobre Arte Popular, este pedacinho
de nosso Museu que, ao meu ver, muito poucos tem acesso
e
do
conhecimento, até mesmo pela absoluta falta de mostras
genero no Estado.
Toda a ArtePopular se caracteriza pela espontaneidade, e po
de ser criada por mero deleite, corno passatempo ou para uti
lização nao-lucrativa. Daí sua criatividade natural.
Existem dois tipos básicos de artistas populares: os inatos,
que trabalham utiliznndo-se somente do dom divino, por pra
zer pessoal; e os profissionais, que fazem da arte um meio’
de vida.
3 uma lástima que a industria e os meios fáceis de comunica
ção e proprganda se intrometam' na arte popular, matando su
as origens e tornando-a próxima à extinção. Daí a necessida
de de as Secretarias de Cultura, Pólos Culturais e Museus ’
de Arte procurarem defendê-la e perpetuá-la. A manutenção ’
da pura, da genuína arte popular, merece a atenção imediata
do governo e seus órgãos para impedir que se extinga.
Organismos como a FUUÀRTK tem a obrigação de lutar por
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conservação. Transformar o artista em mero artífice 6 crime,
A defesa das belas artes populares deveria tomar vulto nacip
nal. Trajes, tapetes, rendas, tudo hoje está tão uniformiza
do pela indústria que não mais pode ser chamado de ARTE.
Em nosso país, tão diversificado por características locais'
específicas, seja em função do clima, da ocupação do sdo ,
dos hábitos, podemos subdividir a arte popular por regiões.
do
Desejo referir-me especificamente ao Rio Grande do Lul
qual tenho maior vivência: a tecelagem cm lã, por exemplo ,
que nasceu das necessidades climáticas.
0 nosso gaúcho, em suas lidas campeiras, vivendo o' clima ás
pero das coxilhas, com o minuano assobiando nos descampados,
necessitava de um abrigo quente e fácil de vestir. Corno havia
matéria-prima abundante e fácil na lã.das ovelhas, aprendeu'
em seguida a fiar e a tecer, criando as peças já tão tradicio
nais , alguma ainda hoje encontradas: bicharás, enxergÕes, co ..
bertores de mostardas, etc.
Bem, sobre este assunto poderiamos nos estender um sem fim
de horas, pois suas peculiaridades, sem dúvida, seriam do in
teresse geral.
Como não dispomos de tanto tempo, quero deixar aqui registra
da a alegria em ter podido desfrutar destes momentos com os
senhores, e convidá-los a prestigiarem as exposições do MU LEU DE TRADIÇÕES E ARTE FCPULAR DO RIO GRANDE DC LUL.
Desejo ainda reforçar a importância da divulgação de nosso '
trabalho pelas pessoas que o conhecem e apreciam, para os de
mais de seu meio, principalmente os jovens, meta maior de nos.
so esforço, e aos quais dedico o conhecimento reunido de tra
diçoos e arte de nosso Estado.
Agradeço a atenção dispensada.
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A MOVA NO RJÕ GRANDE VO SUL
de 1840

a

1940

Psiomoção do Mcueu de. bUe Populan do
R.G.do Sul na peAòoa
de óua Psieòldevute SenkoAa LouA.deó
de NoAonka Púvto.
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Esta foi a mulher forte do Rio Grande, ate hoje tão pouco conhe
cida, estudada e valorizada.

Foi uma surpresa encontrar em nos^

so ütado tantos trajes ricos, tanta roupa interior requintada.

INTRODUÇÃO

Imaginavamos que, no sêc. passado, este luxo so

0 que estamos apresentando não e uma exibição de modas. E, ancomprotes, um estudo da vida das fazendeiras, que poderemos
var pela maneira como se vestiam.
Todas as peças apresentadas, com ^xcessãS do roupão de montar,
que é uma réplica, são autênticos e pertenceram ã fazendeiras.
Pretendíamos apresentar também, roupa usado pelo povo(pelo/píaq)
e a £io^) mas, como este não costumava guardaç< nada encóntra mos.

fazenderia, também, sé guardava os trajes

mais

ricos.

Daí, o requinte desta exposição.
Imaginavamos que o nosso Rio Grande soubesse viver,

existisse

corte e, no entanto, constatamos que nossas fazendeiras

na

sabiam

ser requintadas e, levar um traje de Paris, recoberto de rendas
riquíssimas, com elegância e graça.
Temos ótimas pesquisas de nossos tradicionalistas, sobre o peão
e o galpão.

Sobre a casa do fazendeiro (que aqui nunca se cog-

nominou de Casa Grande),

quase nada se sabe.

Creio que a exposição que hoje apresentamos poderá servir

como

um marco inicial e, uma testemunha viva a auxiliar futuros pes
quisadores da vida do fazendeiro e sua família.

somente,

uma vida rude e espartana, na vastidão dos campos. A realidade,

CEM ANOS DE TRAJES NO RIO GRANDE DO SUL

trajes

porém, tinha também outra face, mais amena, que estes
nos revelam e nos testemunham.

VESTIDOS:

Eles nos contam que, já no séc. passado, a mulher do Rio Grande
sabia vestir-se de rendas, sedas e veludos,vindos de Paris

e,

com eles, se apresentar em sociedade com graça e elegância
Quando em sua fazenda, a mulher gaúcha, sabia ser mulher do lar,
a fazendeira típica do Rio Grande, que dirigia sua casa,enten dia da fabricação caseira de velas, sabão, queijos, linguiças ,
pães e presuntos.

Sabia costurar a roupa dos filhos e do mari

do e, muitas vezes, as dos peaes.

Tinha, também, que ser enfe_r

meira e conhecer a medicina caseira (das ervas e chãs),pois nas
distâncias em que vivia, tudo dependia dela.

Também sabia fiar

a lã e o algodão, tecer estes fios, bordar, fazer rendas

com

perfeição e, ensinar aos filhos as primeiras letras.
A fazendeira vivia para sua casa e sua família mas,

nos tempos

de guerra, muitas vezes soube tomar conta da fazenda e defender

VESTIDO EM VELUDO BORDEAUX, peito bordadodetalhes em gaze flo
reado no peito e mangas.
Pertenceu a Srt£ Antonio José Gonçalves Chaves, que o usou no ca
sarnento de sua filha, Antonia com o Dr. Berchon Des Essarts.
Gentilmente cedido pela bisneta, Sra.Antonia Des Essarts Sampaio
VESTIDO EM VELUDO MARRON, Bordado com missangas douradas,mangas
bufantes em tafetá.
Pertenceu a Dna. Marcolina Gonçalves Chaves.
Doação de Dna. Manuela Chaves Barcellos de Figueiredo.
VESTIDO EM CETIM CREME, todo recoberto de renda irlandesa,feito
ã mão.
Pertenceu a Dna.Isabel Freire de Figueiredo, bisneta do Briga
deiro Rafael Pinto Bandeira. Nascida em 1847 e, admitindo-se a

seu lar.
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hipótese de ter usado o vestido aos 20 anos, deve ser o mesmo de
1867,
Doação da sobrinha, Sra. Mimosa de Figueiredo.

res de Noronha.
Ano 1905
Doado ao Museu.

VESTIDO EM CETIM PRETO, ornamentado com renda da Inglaterra,bo
tões e fivelas com missangas, flores de cetim na saia e no peito.
Tem a etiqueta de Paris.
Foi adquirido pelo Museu.

VESTIDO DE NOIVA, em veludo creme, acompanha: grinalda, bouquet
e sapatos.
Usado pela noiva, Sra. Lourdes Noronha, no dia de seu casamento
com o Dr. Arthur Coelho Borges.
Ano 1931.

VESTIDO DE RENDA CREME, ornamentado de filet e tiras de cetim
bordado com soutes e de seda creme.
Pertenceu a Dna. Leocadia Tavares de Assunção ( Mimosa ), filha
do Barão de Santa Tecla.
£, aproximadamente, de 1870, calculando-se que a dona o tenha
usado aos 20/30 anos,
Gentilmente cedido pela neta, Sra. Maria de Lourdes
Assunção
Xavier.

VESTIDO DE NOIVA, em crepe de seda e rendão, acompanha: grinal
da e bouquet.
Confeccionado no Rio de Janeiro, para o casamento da Sra. Zaira
Eberle com o Sr. José Sassi.
Ano 1932
VESTIDO DE BAILE, preto, curto, em tule e bordado com missangas
prateadas e pretas.
Pertenceu a Sra. Djanira Caldas Cortese.
Doação da' Sra. Lucia Oppenheimer, filha de Dna. Djanira.

,

VESTIDO DE CAMBRAIA BRANCA, com nervuras e rendas feitas a mão.
Ano 1910.
Jí Doação da Sra. Embaixador Pio Corrêa.

a

VESTIDO DE SEDA ESTAMPADA, saia em pontas, gola e punhos em sea bege, com plisse.
Ano 1929
Doado ao Museu pela dona, Sra. Marina Jacques Cesar.

VESTIDO DE CAMBRAIA BRANCA, com mangas compridas e pequena cauda, detalhes em crivo.
Ano 1905
Doação da Sra. Embaixador Pio Corrêa
VESTIDO EM CETIM AMARELO, ornamentado de renda de crochet ( as
rendas são originais, o vestido é uma réplica).
Pertenceu a Dna. Dolores Caldas, doação de sua filha, Sra. Ruth
Caldas.
VESTIDO DE NOIVA, em seda, com renda valentina e fitas, acompa
nha veu, com bordados.
Foi usado pela noiva, Sra. Josefina Jacques com o Sr.Marcos Fio

X/

VESTIDO EM BROCADO CREME, corpo em cetim e renda.
Ano 1910
Doação feita pela Sra. Nair S. Mattos.
VESTIDO EM TECIDO B0RDEAUX ESCURO, com cabeção e parte da fren
te em cetim vermelho, ornamentado com botões.
Ano 1910
Também doado pela Sra. Nair S. Mattos.

u
*

VESTIDO DE BAILE, EM VELUDO PRETO, bordado com missangas.Longo.
J Ano 1940.

3

VESTIDO EM TULE ESTAMPADO.
Ano 1925
Pertenceu a Sra. Elizabeth Wallau.
Doaçao feita pela Sra. Inge Berner Wallau.
VESTIDO DE NOIVA, em lame prateado, com bordados em fio de
prata e pérolas.
Foi usado pela Sra. Maria de Lourdes
Assunçao Xavier.

VESTIDO DE BAILE, EM TAFETA AMARELO,
com flores de veludo azul.
Longo.
Ano 1937.
Pertenceu a Sra. Mimosa Grecco Saraiva.
Doado ao Museu.
VESTIDO DE FORMATURA, em crepe Georgette com renda.
Acompanha saia de baixo e meias de seda
cor-de-rosa.
Ano 20/30
Pertence a Sra. Zaira Eberle Sassi.
VESTIDO EM TECIDO DE ALGODSO LISTRADO,

ornado com renda bege ,

no corpo e nas mangas.

VESTIDO DE BAILE. Amarelo, com missangas prateadas e brancas.
Anos 20/30
Gentilmente cedido pela Sra. Luiza Chaves Barcellos
VESTIDO EM CREPE DE SEDA CREME, bordado com missangas prateadasCurto
Ano 1923
Pertenceu a Sra. Cecy (Araci) Vieira da Rosa, que o usou no dia
de seu casamento, 31 de julho de 1923, com seu primo, Sr.Tolentino de Souza.
DIVERSOS
1 TAPA-PO FEMININO, em palha de seda cor bege - tem punhos e go
la em azul petróleo.
E de 1880 - aproximadamente
Pertenceu a Sra. Mimosa Assunção
Gentilmente cedido pela neta, Sra. Maria de Lourdes A.Xavier
1 TAPA-PT3 MASCULINO
E uma réplica

Ano 1928

Pertenceu a Sra. Marina Jacques Cesar.
Doado ao Museu.
VESTIDO DE BAILE, em tule recoberto de missangas cor-de-rosa,de
talhes em fio dourado.
Pertenceu a Sra. Djanira Caldas Cortese. Doação de sua
filha,
Sra. Lucia Oppenheimer.
VESTIDO EM VOILE BEGE,
ornamentado com renda de filet.
Ano 1910
Gentilmente cedido pela Sra. Maria de Lourdes Assunção Xavier.
VESTIDO EM FILÕ BRANCO, com bordados.
Ano 1910
Pertenceu a Sra. Amelinha Assunção Xavier

4

1 R0UPA0 DE MONTARIA - BEGE
E uma réplica
Muito gentilmente confeccionado pelo costureiro Rui Spohr.
SOMBRINHA - Cfe. descrição abaixo.
A Armação: cabo de madrepérola e ouro;
veio de Paris em 1908.
Pertenceu a Sra. Alice Coelho Borges

A Coberta:

Em cambraia, com rendas de filet, richelieu e ren
da irlandesa.
Doação da família Pio Corrêa

SAIDA DE FESTA - (casaco), preto, todo bordado com soutaches e
linha de seda preta, com franjas nas mangas.
Leva etiqueta da Maison A. Boucicaut - Paris

r

Doaçao feita pela Sra. Alba Vieira da Fonseca.
TRAJE DE NOIVO - Composto de: fraque, gravata e luvas.
Usado pelo noivo, Sr. Marcos Flores de Noronha, no dia

de

seu

casamento com Dna.Josefina Jacques.
Ano 1905

1 BATA - Em tecido xadrez cinza e branco -fartamente ornado com
rendas.
Acompanha saia cinza (replica).

Adubos Ipiranga
aplaudem
a realização
deste evento.

1 BATA BRANCA - toda em renda, ricamente bordada
Gentilmente cedida pela Sra. Maria de Lourdes Assunção Xavier
1 CAPA - em tecido preto - com tiras de veludo e rendas também
pretas.
^/\ Pertenceu a Sra.Regina Neves de Osorio
Doado ao Museu
Obs.: Acompanha saia rosa - replica
1 CAMISA DE HOMEM - Em cambraia de linho com bordado branco.
Foi usada por Joaquim Francisco Garcia em 12.11.1842, dia de
seu casamento.
1 CAMISA DE HOMEM - Em cambraia de linho com nervuras no peito.
Usada por Urbano Martins Garcia,em 18.8.1866,dia de seu casa
mento com Dna. Fortunata Nascimento.
1 CAMISA DE CRIANÇA - Em cambraia e com nervuras,bordado branco
e rendas.
Ano 1848
Gentilmente cedida pela FamTlia Gonçalves Chaves
ROUPAS INTERIORES
DIVERSAS PEÇAS DE ROUPAS INTERIORES, em cambraia, detalhes

de

rendas, nervuras, bordados, etc...
ROUPAS DE CRIANÇA - que serão escolhidas por Dna.Loures, atual
mente expostas no MARGS

FERTISUL S.A.

