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Quando em sua fazenda, a mulher gaúcha 
sabia ser a mulher do lar, a fazendeira típica 
do Rio Grande, que dirigia sua casa, entendia 
da fabricação caseira de velas, sabão, queijos, 
linguiças, pães e presuntos. Sabia costurar a 
roupa dos filhos e do marido e, muitas vezes, 
as dos peões. Tinha, também, que ser enfer
meira e conhecer a medicina caseira (das ervas 
e chás), pois nas distâncias em que vivia, tudo 
dependia dela. Também sabia fiar a lã e o al
godão, tecer estes fios, bordar, fazer rendas 
com perfeição e, ensinar aos filhos as primei
ras letras.

A fazendeira vivia para sua casa e sua 
família mas, nos tempos de guerra, muitas ve
zes soube tomar conta da fazenda e defender 
seu lar.

O que estamos apresentando não é uma 
exibição de modas. É, antes, um estudo da vi
da das fazendeiras, que poderemos comprovar 
pela maneira como se vestiam.

Todas as peças apresentadas, com exces- 
são do roupão de montar, que é uma réplica, 
são autênticos e pertenceram a fazendeiras.

Pretendíamos apresentar também, roupa 
usada pelo povo (pelo peão e a pioa) mas, co
mo este não costumava guardar, nada encon
tramos. A fazendeira, também, só guardava os 
trajes mais ricos. Daí, o requinte desta exposi
ção. Imaginavamos que o nosso Rio Grande 
soubesse viver, somente, uma vida rude e es
partana, na vastidão dos campos. A realidade, 
porém, tinha também outra face, mais amena, 
que estes trajes nos revelam e nos testemu
nham. Eles nos contam que, já no século pas
sado, a mulher do Rio Grande sabia vestir-se 
de rendas, sedas e veludos, vindos de Paris e, 
com eles, se apresentar em sociedade com gra
ça e elegância.

O vestuário serve como testemunho de hábitos, do 
comportamento, dos conceitos estéticos e até mesmo 
dos principais enfoques culturais de uma época.

Esta exposição de Trajes do Rio Grande fala sobre 
século (1840-1940) da nossa vida e daqueles que nos 

antecederam. É um documento precioso que, por certo, 
tem um significado abrangente para todo o estudioso da 
história e da sociologia do Rio Grande do Sul. Servirá 
como uma contribuição inestimável para uma melhor 
compreensão do nosso passado e, como conseqüência, 
deste presente que marca mais uma etapa da vida da so
ciedade gaúcha.

um

Esta foi a mulher forte do Rio Grande, 
até hoje tão pouco conhecida, estudada e valo
rizada. Foi uma surpresa encontrar em nosso 
estado tantos trajes ricos, tanta roupa interior 
requintada. Imaginávamos que, no século pas
sado, este luxo só existisse na corte e, no en
tanto, constatamos que nossas fazendeiras sa
biam ser requintadas e levar um traje de Paris, 
recoberto de rendas riquíssimas, com elegânciaJoaquim Paulo dc Almeida Amorim 

Subsecretário de Cultura e graça.
Temos ótimas pesquisas de nossos tradi

cionalistas, sobre o peão e o galpão. Sobre a 
casa do fazendeiro (que aqui nunca se cogno- 
minou de Casa Grande), quase nada se sabe.

Creio que a exposição que hoje apresenta
mos poderá servir como um marco inicial e, 
uma testemunha viva a auxiliar futuros pesqui
sadores da vida do fazendeiro e de sua família.

Maria de Lourdes Noronha Pinto 
Presidente do Museu de Tradições e 

Arte Popular do R.G.S.



34. Capa preta, com liras de veludo e rendas.
Pertenceu a Dona Regina Neves, de Osório.
Doado ao Museu.

35. Vestido de formatura, em crepe Georgette, com ren
da. Acompanha saia de baixo.
Pertenceu a Sra. Zaira EberlcSassi. Anos 1920/30. 
Doado ao Museu.

36. Vestido cm tecido de algodão listrado, ornado de 
renda bege no corpo e mangas, também ordens de renda 
na saia.
Pertenceu a Sra. Marina Jacques Cesar. Ano 1928. 
Doado ao Museu.

37. Camisa de homem, em cambraia de linho, com bor
dado branco.
Foi usada pelo Sr. Joaquim Francisco Garcia no dia 
12.11.1842, dia de seu casamento.

38. Camisa de homem, em cambraia de linho, com ner
vuras no peito.
Foi usada pelo Sr. Urbano Martins Garcia no dia 
18.8.1866, dia de seu casamento.

22. Vestido em tecido bordeaux escuro, com cabeção e 
parte da frente em cetim vermelho, ornamentado com 
botões.
Ano 1910.
Doado ao Museu pela Sra. NairS. Mattos.
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9. Saída de festa, preto, todo bordado com soutache e 
linha de seda preta, com franjas nas mangas.
Leva etiqueta da Maison A. Boucicaut, de Paris.
Doado ao Museu pela Sra. Alba Vieira da Fonseca.

10. Vestido de noiva, em seda, com renda Valenciana e 
fitas, acompanha o véu, com bordados.
Foi usado pela Sra. Josefina Jacuqes, no dia de seu ca
samento com o Sr. Marcos Flores de Noronha, em 1905.

11. Traje de noivo (do casamento acima descrito), com
posto de fraque, gravata c luvas.

PARA O CATÁLOGO: 23. Bala em tecido xadrez cinza c branco, fartamente 
ornada com rendas.
Acompanha saia cinza (réplica).

24. Bata branca, toda bordada.
Doada ao Museu pela Sra. Embaixador Pio Corrêa. 
OBS.: As batas eram usadas em casa, também para re
ceber convidados, quando não fossem de grande ceri
mônia.

1. Vestido em cetim creme, todo recoberto de renda ir
landesa. Feito à mão. Pertenceu a Dona Izabel Freire de 
Figueiredo, bisneta do Brig. Rafael Pinto Bandeira. 
Nascida cm 1847 c, admitindo-se a hipótese de que te
nha usado o vestido aos 20 anos, deve ser o mesmo do 
ano 1867.
Doado ao Museu pela sobrinha da antiga dona.

2. Vestido cm cetim preto, ornamentado com renda da 
Inglaterra. Botões e fivela com missangas, flores de ce
tim na saia c no peito.
Tem etiqueta de Paris.
Foi adquirido pelo Museu.

3. Vestido de renda creme, ornamentado de filei e liras 
de cetim bordado com soutache de seda creme.
Pertenceu a Dona Leocádia Tavares de Assunção (Mi
mosa), filha do Barão de Santa Tecla. É, aproximada
mente, de 1870, calculando-se que a dona o tenha usado 
aos 20/30 anos.
Gentilmente cedido ao Museu pela neta da antiga pro
prietária, Sra. Maria de Lourdes Assunção Xavier.

4. Chambre cor-de-rosa forte, todo bordado, mangas de 
renda grossa feita à mão.
Leva etiqueta de Paris — É de 1907.
Pertenceu a Dona Amclinlia Assunção, neta do Barão 
de Santa Tecla.

5. Tapa-pó em palha de seda. bege, tem punhos c gola 
em azul petróleo.
Pertenceu a Dona Mimosa Assunção — Ê, aproximada
mente, de 1880.
Gentilmcnte cedido ao Museu pela neta da antiga pro
prietária, Sra. Maria de Lourdes Assunção Xavier.

6. Vestido de cambraia branca, com nervuras e rendas 
feitas à mão.
Éde 1910.
Doado ao Museu pela Sra. Embaixador Pio Corrêa.

25. Vestido em tecido de algodão, rebordado de seda. 
Ano 1928.

26. Vestido cm algodão rosa, com fita de tafetá xadrez, 
detalhes em arminho.
Ano 1914.
Pertenceu a Sra. Maria de Lourdes Noronha Pinto.

27. Vestido de baile, em veludo preto, bordado com 
missangas brancas.
Ano 1940.
Pertenceu a Sra. Maria de Lourdes Noronha Pinto.

28. Vestido em voile, enfeitado com renda Valenciana. 
De noivado.
Ano 1930.

12. Vestido de noiva, cm veludo creme, acompanha: gri
nalda, bouquel e sapatos.
Usado pela Sra. Maria de Lourdes Noronha, no dia de 

casamento com o Dr. Artltur Coelho Borges, emseu
1931.

13. Vestido de noiva, em crepe de seda e fendão, acom
panha a grinalda e o bouquel.
Confeccionado no Rio de Janeiro, em 1932, para o ca
samento da Sra. Zaira Eberlc com o Sr. José Sassi.

14. Vestido de baile, preto, curto, em tule, bordado com 
missangas prateadas e pretas. Pertenceu a Dona Djanira 
Caldas Cortesc. Ano 1928.
Doado ao Museu pela filha da proprietária, Sra. Lúcia 
Oppenlieimer.

15. Vestido de recepção, composto de saia e casaqui- 
nho, preto, bordado com missangas e pailletés.
Ano 1938.

16. Vestido em crepe de lã, também composto de saia e 
casaco, bordado com missangas coloridas.
Veio de Londres. Ano 1937.

39. Vestido em filó branco, com bordados.
Pertenceu a Sra. Etelvina Assunção. Aproximadamente 
1910.
Cedida ao Museu pela Sra. Helena Assunção.

40. Vestido de baile, amarelo, bordado com missangas 
prateadas e brancas.
Anos 1920/30.
Gentilmcnte cedido ao Museu pela Sra. Luiza Chaves 
Barcellos.

29. Vestido de seda branca, bordado cm preto. Acom
panha o chapéu, de crina.
Ano 1940.

30. Roupão de montaria (réplica, confeccionada pelo 
costureiro Rui).

31. Vestido em cetim natural creme, fartamente enfeita
do com renda de Bruges. Acompanha a capa, mesmo te
cido, com detalhes cm filó.
Tem etiqueta de Paris.
Pertenceu a Dona Amelinha Assunção. Gentilmente ce
dido ao Museu pela sua filha, Sra. Maria de Lourdes 
Assunção Xavier.

32. Vestido de noiva, cm lamc prateado, com bordados 
em fio de prata e pérolas.
Foi usado pela Sra. Maria de Lourdes Assunção Xavier.

33. Vestido de baile, em tafetá amarelo, com flores de 
veludo azul.
Pertenceu a Dona Mimosa Grecco Saraiva. Ano 1937. 
Doado ao Museu.

41. Vestido em crepe de seda creme, bordado com mis
sangas prateadas.
Curto.
Pertenceu a Sra. Cecy (Araci) Vieira da Rosa, que o 
usou no dia de seu casamento, 31 de julho de 1923, com 
o Sr. Tolcntino de Souza.

17. Vestido de recepção, cm brocado azul.
Veio de Buenos Aires — Ano 1940.

18. Vestido de veludo “Chifon”azul marinho, detalhes 
em tule bordado com pailletés.
Ano 1938.

19. Vestido de seda estampada, saia em pontas, gola e 
punhos cm seda bege plissada.
Ano 1929.
Doado ao Museu pela dona Sra. Mimosa Jacques Ce
sar.
20. Vestido em brocado creme, corpo em cetim e renda. 
Ano 1910.
Doado ao Museu pela Sra. NairS. Mattos.

21. Vestido cor-de-rosa, com detalhes em renda creme. 
Ano 1910.
Doado ao Museu pela Sra. NairS. Mattos.

42. Vestido de baile, curto, cm tule coberto de missan
gas cor-de-rosa, detalhes em fio dourado.
Pertenceu a Sra. Djanira Caldas Cortese. Ano 1920. 
Doado ao Museu pela filha da proprietária, Sra. Lucia 
Oppenlieimer.

7. SOMBRINHA:
armação: cabo de madrepérola c ouro. Veio de Paris — 
Ano 1908.
Pertenceu a Sra. Alice Coelho Borges.
coberta: em cambraia, com renda de filei, richclieu e
renda irlandesa.
Doação da Fam. Pio Corrêa.

8. Vestido em cetim amarelo, ornamentado de renda de 
crochel (as rendas são originais — o vestido é uma répli
ca).
Pertenceu a Dona Dolores Caldas.
Doado ao Museu pela filha da antiga proprietária, Sra. 
Ruth Caldas.

43. Vestido de cambraia branca, com mangas compri
das e pequena cauda.
Detalhes em crivo.
Do ano de 1905.
Doado ao Museu pela Sra. Embaixador Pio Corrêa.



TRADIÇÃO GAÚCHAA OUTRA FACE DA

Os vazios culturais foram sendo preenchidos de 
baixo para cima, a ponto do primitivo galpão ter 
admitido, em termos, a presença da “prenda”, 
incorporando-a à sua vivência. Foi assim que sur
giram os chamados galpões Crioulos, hoje dissemi
nados por todo o Estado, e que tem um exemplar 
até mesmo no Palácio Piratini, para a recepção 
oficial às mais ilustres personalidades que nos visi
tam. Que nos visitam, e ficam conhecendo apenas 

das metades da nossa tradição.
Se, passados trinta e cinco anos desde a fun

dação do CTG 35, houve uma hipertrofia da tradi
ção galponeira, a culpa não deve ser debitada à 
ação, à atividade, ao dinamismo da cultura popu
lar rural, mas sim à omissão, ao descaso das elites, 
que se conformaram com a passiva acomodação a 
uma infindável série de modismos que estão sem- 

renovando e que pouco ou nada deixam de

Ao longo de duzentos anos de História, ficou 
muito bem definida a estância como unidade social 
básica da vida pastoril sul-rio-grandense. Mas, tal 
unidade não se constitui em núcleo indiviso: ela se 
estrutura, nitidamente, sobre dois pólos. De um la
do, a casa da família estancieira, onde vive o pa
trão, sua esposa, suas filhas, seus guris ainda me
nores, além das moças serviçais. De outro lado, o 
galpão, dos peões, necessariamente solteiros, e 
aonde chegam eventualmente elementos masculi
nos avulsos, como tropeiros, peões de outras es
tâncias, ou outrora os andejos e gaudérios, estes 
vistos com restrições mas, tolerados porque pode
ríam vir a ser

móveis, armas, instrumentos de trabalho e indu
mentária.

A senhora Lourdes Noronha Pinto, Diretora 
do “Museu de Artes e Tradições do Rio Grande do 
Sul”, fazendeira e filha de fazendeiros, vem há 
tempos, se dedicando, com tenacidade e amor, ao 
culto de nossas melhores tradições.

Suas atividades iniciais, nesse ramo da cultu
ra, tiveram como ponto de partida o Planalto do 
Nordeste, região dotada de rara beleza, cuja histó
ria, com ressalva das excelentes pesquisas procedi
das por Manoel Duarte, ainda está por ser escrita.

Naquele panorama sem rival pela amplidão 
dos campos que se desdobram, para o Leste, até os 
“Aparados” da Serra Geral, repousam documen
tos, vestígios e lembranças, estratificados pelo de
correr de dois séculos e meio, aguardando o toque 
do folclorista e do historiador, que um dia os fará 
despertar.

Dona Lourdes, com a intuição de seu amor às 
tradições campeiras e as sugestões recebidas ao 
contato de culturas mais esmeradas, compreendeu 
que era tempo de salvar os remanescentes de um 
patrimônio que é, por si mesmo, o melhor testemu
nho de usos e costumes, alguns especificamente lo
cais, de passadas gerações do Planalto.

A princípio pensou na fundação de um museu 
em Vacaria. Abandonando interesses, desprezan
do canseiras, visitou Fazendas de tradições secula
res, e famílias descendentes dos primeiros povoa- 
dores da Região, adquirindo por doação ou por 
compra,antigos objetos de uso nas lides pastoris,

Muitas vezes gratificou-se com a compreensão 
e a boa vontade de alguns; outras vezes amargou a 
indiferença e a quase hostilidade de outros.

Mas venceu. Fala por todos a Exposição de 
Trajes realizada no “Museu de Artes de Tradições 
do Rio Grande do Sul” de que trata o prejsente Ca
tálogo.

uma

úteis em movimentos armados ou es-A amostra abrange um período de 100 anos, 
1840/1940 e, segundo informa a sua promotora, 
98% das peças apresentadas são oriundas das es
tâncias rio-grandenses. São, em geral, trajes femi
ninos luxuosos, vestidos de baile e de passeio, ves- 
tidos de casamento e roupas de crianças, entre elas, 
um vestidinho de 1848 e outro de 1880.

trepo lias políticas.
Pode haver outros elementos — a casa do ca

pataz, a lavoura dos agregados, o acampamento 
militar, o ranclierio do cliinaredo, o bolicho, a ca
sa do posteiro — mas estes serão extensão refletin
do a predominância de um ou do outro dos dois 
pólos.

pre se
estável para a fisionomia de nosso povo.

Há alguns raros redutos, porém, nos quais a 
outra face do Rio Grande — a tradição da família 
estancieira — ainda pode ser observada, sentida e 
admirada. Servem de exemplo a residência do Mu- 

Carlos Barbosa, de Jaguarão. Em Pinheiro 
Machado, o Castelo de Assis Brasil, em Pelotas, o 
Solar da Baronesa e notáveis estâncias como a de 
Nossa Senhora dos Prazeres, no Laranjal. A Es
tância do Combate, cm Piratini, ou a Estância da 
Figueira, em Camaquã. Mas o grande público, de 
Porto Alegre ou de outros Estados, nem sabe que 
tais redutos existem.

Dentro desse contexto é que ganha seu verda
deiro valor a atividade da Sra. Lourdes Noronha 
Pinto, uma rio-grandense que também aprecia as 
tradições populares mas que não esquece as legíti- 

tradições da família estancieira. Sua presente

A relação circunstanciada que se encontra nas 
páginas deste Catálogo dará uma idéia exata da 
Exposição aos que, por qualquer motivo, não tive
rem oportunidade de visitá-la pessoalmente.

Acreditamos ser ponto pacífico, o pioneiris- 
mo desta Exposição de Trajes no Rio Grande do 
Sul. E, qualquer que seja o sucesso alcançado, ela 
significará um forte incentivo aos gaúchos do cam
po ou das cidades, para que zelem, conservem e va
lorizem esses objetos de uso pessoal, luxuosos ou 
humildes; aprimorados ou rústicos.

Eles são testemunhas fiéis do passado; são re
cordações afetivas dos nossos maiores.

(a) Àrthur Ferreira Filho.

A casa da família estancieira, no Rio Grande 
do Sul, não se diferencia muito de outras residên
cias rurais do Brasil, tais como a casa-grande dos 
senhores de engenho nordestinos ou a morada do 
fazendeiro de café. Olinda, Campinas ou Jaguarão 
têm muito mais pontos de semelhança do que de 
diferenciação: os padrões de cultura européia são

seu

mais ou menos os mesmos.
Já o galpão tem o seu “charme” especial, a 

pelas labaredas do fogo-de-chão.começar
Acrescente-se uma gaita a esse cenário e sua sono
ridade parecerá muito mais “autêntica” do que a 
do piano que, nesse mesmo instante, é tocado no 
salão da estância. Mas, tanto a gaita como o pia
no, ou o xotes e a modinha, não tiveram geração 
espontânea aqui, foram adaptações de cultura eu
ropéia.

mas
mostra sobre trajes do Rio Grande do Sul até pode 
causar estranheza à nova geração, que nesses trinta 

só tomou conhecimento com o nível
CURRICULUM:
Historiador
Vice-Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do 
Rio Grande do Sul.
Presidente da Comissão de História e Geografia.

Acontece que, em 1947, os ginasianos que ini- 
Porto Alegre o movimento tradiciona-

e cinco anos 
mais modesto da sociedade pastoril.

Para dirimir eventuais dúvidas, os mais velhos 
podem narrar suas lembranças. As quais coincidi- 

alguns registros que nos restam na biblio
grafia, tais como os de Severino de Sá Brito, Con
de D’Eu, etc. Ou esta passagem, tão significativa, 
de Luis G. Gomes de Freitas, no livro “Gaúcha-

ciaram em
lista se reuniam num transplantado galpão, entre 

e não num salão de estância, com suas ir-amigos,
mãs ou primas. Com o espetacular crescimento 
mérico do tradicionalismo, o que houve loi uma 
hipertrofia da tradição galponeira, em prejuízo da 
outra face cultural, a da família de estância. Esta 
não se mexeu. Criticou a “grossura”, ou se afas
tou cautelosamente, encastelada em outros novos 
padrões de cosmopolitismo. Acontece, porém, que 

a natureza nem a sociedade admitem vazios.

nu- rao com

das”, de 1957:
“Meu amigo José gostava muito dos bailes da 

campanha. Para as festas grandes, de casamentos e 
batizados, era quase sempre convidado. Nesses ca-nem



sos ele comparecia em trajes citadinos adequados. (entenda-se mala de garupa), debaixo dos pelegos, 
Na estância de seu Fabeco Rosa, no município de para calçarem logo depois que chegassem à festa”. 
Piratini, houve uma dessas grandes festas. Já pela 
meia tarde viam-se palanqueados debaixo das ár- nela, os próprios utensílios de mesa, o universo de 
vores, que ornavam o casario, numerosos cavalos, 
e também muitas viaturas de todos os tipos, todas 
puxadas a cavalo, predominando as carretinhas, dos, para que se completasse, com a outra metade, 
havendo alguns coches vitória e até caleças. O traje a visão global da tradição pastoril do Rio Grande

do Sul.

Além do vestuário, também a cozinha de pa-

doces e licores, o repertório dos saraus e as ciran
das infantis mereceríam ser divulgadas e admira-

era de cidade. As bombachas, tão do gosto da gau- 
chada, eram admitidas apenas por condescendên
cia a alguém que se encontrasse ali por casualidade 
e de alta categoria. A moçada toda comparecia 
com as calças e as botinas de elástico na mala

Barbosa Lessa
O BS.: ESCRITOR, POETA E TRA DICONALISTA.

O RIO GRANDE SOMOS NOS. mmcsG
SEC DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

FAÇA A SUA PARTE. 
GOVERNO JAIR SOARES


