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Guaòca,òubó. {). : tina ou colida de couao: òubò. m.: 

o Al.o-gAavideme e malò eòpeclalmente o campcmeA 

do Rio Guando.. Baseado no {)ato doò ^llhoò do Rio 

Guando., em g eAaí, dedlcaAem-òe d InduAtAla paòto 

Alt, em cujoò voa lado 6 tnabalhoò uAom òempAe 

coAxkos do. couao [guaòcaò] , dão-lheA oò fillkoò do 

No Ate. aquela denominação, que oò pAopAloò nlo-gAan 

de nó OA habitantes daò cldadeò malò ImpoAtanteò dão 

aoò da campanha, que òão oò que òe entAegam ã vl 

da paòto Alt. Aòòlm, polò, òe e teAmo genuinamente 

alo-gAandenòe, na pAlmelAa acepçao acima, não o e 

de todo na òegunda, polò oò noAtlòtaò, eòpec-Lal - 

mente, {)onam oò que começaAam a empAe.gã-lo 

deòlgnaA oò Al.ogAande.meA, que não òe pejam de a- 

celtaA oAòa denominação, a-tíãò também poA eleò a- 

pllcada aoò òeuò coeòtaduanoò.

de

paAa

Va.J.ROMANGUERA CORRÊA
["Uo cabula Alo Sul-RlogAandenòe", Ed. Eckenlque, 

Pelotaò,1988)

apAud J.SlmõeA LopeA Neto, In

"CanclonelAo Guaòca")



0 SroaíI, tanto por Aua imcnAa extenAao teraito- 

hâjoJL como por Aua diversidade de clima e dc fato 

reA ao ciologico a e hiAtõricoA, dividiu-a e cm regi- 

diòtintaA enVic aí e poAAuidoraA, cada ma, dc 

peculiaaidadeA propalas.

0 nordeAte, primeiro a A CA povoado, com Aua cul
tura dc cana c engenho6 fauAtoAoA que até hoje -in
citam ca tudo A matA apro fundado A, fio Amou a civiliza 

ção do açúcar.
Minaa Gerai a com a produção do ouao até hoje as- 

Aombra a quem queA que Aeja, cm cada cidade e 

cada igreja ba-rroca, pela arte e riqueza que carac 

tcA-izou Aua formação.
São Paulo com Aua Alqueza e potencialidade induA_ 

talai, foi fruto da cultuAa do café.

E 0 NOSSO RIO GRANDE VO SUL?

OCA

cm

0 heróico Rio Grande do Sul,sentinela da pátria, 
vivendo Acmpre cm guerraA de fronteira, mal tinha
tempo de' cuidar de acua rebanhoò que auoa paA-ta - 
gcnA, Auas campinaò lhe facilitavam, não poderia, 

circuAntãnciaA, dedicar-ac a outra ati-por CAAOA
vidade que exigis Ae dedicação integral.

Vai. a urgiu o gaúcho, homem do cavalo, do campo, 
altivo, independente, livre e audacioAo que caiou 

civilização do couro ou o ciclo do couro.a nossa



Noò pxlmoxdloò de noòòa ^oxmaçao, dependemoò do 

cavalo e do boi e, conòequentemente, do coaxa.

Com o couxo fiazZamoò a pxlmlXlva mofada; 

tentoò ligavam aò vaxaò que, apoò palmeadaò 

baxxo, eonxtXtulxam aò paxedeò.

Aò poxtaò e j anela* exam pxotegldaò pox couxo e, 
paxa o* telhado6, quando não tinham o capim de San 

ta Fé, multaò vezeò empxegavam o couxo.

No-6 txanòpoxteò, aò caxxetax exam cobextaò

6 eu&
em

de

couxo.
Aò bxuacaò que naò xegloeò monXanhoòaò òe txanò 

poxtavam oò cexealx, exam {^eltax de couxo. Aò ca- 

naxtxaò òexvlam tanto como axcax paxa guaxdax >iou
daò nolvaxpa como paxa txanòpoXtaX oò 

paxa òuaò novaò moxadaò.

Oò cavalelxoò uòavam paxa òuaò montaxlaò, o tom 

blího, xedeaò, xelhoò, eXc. ..., que òexvlam tombem

enxovaxò

de, cama.

Paria aò tldcò campelxaò uòavam tombem oò laçoò, 
òovéuò, maneadoxcò, mangoò, axxeadoxeò, ete.... , 
tudo en^lm que neceòòltavam paxa o txabalho , exa 

^elto em couxo exu ou txançado.



Obsenvando os "apenos" de. um pingo, podenemos en- 

contnan jóias tão fianas quanto as dos anéis mass
fiinos.E se investigamos como tnabalha o tnança - 

don, tendo em suas mãos as guascas de couno enu , 
pencebenemos cm seus dedos o mcòmo cuádado, o mes 

mo caninho, a mesma vibração do joalheino que to
ma da pedna embnutecida e {fisea pana tnansfiomã - 
ta, a pouco e pouco, numa jóia que. netém mistétuos 

de. luz e de con.

Z nas neunioes de canneinas-quando centenas de 

gaúchos se congnegam num topo de cox.ilha tanga pa 

na deposttanem apostas no pata et tendido ao chão- 

que melhon se pode obsenvan o desfile dessas pnen 

das gauchescas que onnam os "pingos" de lei. Nos 

cavaleinos, nada chama atenção, a não sen o ponte 

altivo, o chapéu quebnado na testa, animação so
lene de uma consciência limpa; é que, desde o mais 

nico estancieino ao mais modesto peão, todos 

vestem da mesma {)Onma. Mas fitemos anneios e ape- 

nos. Em alguns "pnepanos" bnilkrn as bombas 

pnata- neliquias avoengas; noutnos ann.eamentos , 
chama a atenção o empnégo do chi fine amoldando - se 

em es tnibos e passadones; aquele ouino campeino , 
pon pabulagem, tnaz um cabnesto cuidadosamente fiei 
to de cnina animal; mas em todos os casos hã de en 

contnan-se-talvez passando despencebido ao homem

se

de



da cldada, mab saltando aob olhob do homm do ccur1- 
po- o detalha da uma taança maÃA bem-faalta, da um 

botão mcU,b bem acabado; da um aemata malb dlfalcll 
ã cabeçada da um buçal.

São paquanlnaA obnab da paciência, faaltab 

falo6 da couno a que ob cmpeÁAob chamam "tantob".

Abbám a que, acompanhando baub lavÔaeb, vai lon
ge lambem o nome do6 guabqualA-Ob ou üiançadonab , 
do6 arutlbtab do pago - homanb tão aánl/iadob quan
to aqualab qua ganharam faama como vlolalaob 

faandangob, ou da valantab nab palalab.

com

nob

Baaboba LeAba, In " 0 Boi dab Abpab da 

Õuao", Voat.0 Klagaa, Globo, 1958 ad.-,p.



PEÇAS EXPOSTAS: 
Vcòcríção:NQ*:

Mo* truRrlo de -trança* com 19 modelo* Intel 

ando com 3 peAna* d 15 tendo 2 modelo* de 

16 e um de 18 peAna* .Po**ue 3 de trançai- 

redonda òendo uma de 6 perna* e dua* de 12, 
toda* In* erlda* em uma tlAa de eouAo cru. 
Peita por 0*car Urrutl, de Pelota* (19 79)
Moòtruarlo de trança6 com com 7 modelo6 - 
com 3,5 e 9 peAna6 em tAança chata,e t>ie* 

redonda* com 8,18 e 24 peAna6, e uma tran 

ça de coòtura ln*erlda em eouAo,po*iulndo 

7 perna*. F el-ta poA PedAo Godoy,de Barreto, 
mun. de Lagoa \Jermelha[ 19 79)
Arreador de cabo e *olt.eira tnt citam ente 

trançado, terminando em bola. E uma minta 

tuAa fielta poA PedAo Godoy,de BaAreto,mun 

de Lagoa Vermelha (7 979)
Miniatura de arreador de cabo de madeira , 
ponta retovada *endo e*te retovo cm madel 
ra com tAança nai dua* extremidade* .A *ol 
telAa começa com couro toAcldo e termina 

com eouAo trançado . Ftita por PecLro Godoy, 
de Barreto,mun. de Lagoa \Jcmelha{19 79)

001

002

003

004



NQs. Vescnlqão ’■
Relko com filei nematado cm. tnança, com angola 

dc metal, cabo net.ovado e pneso a angola po'i 
tnança. A soltelna e de couno enu,dobrada epne 

sa com botão tnançado. Feita pon Redno Godoij , 
de Banneto,mun.de Lagoa Uenmelhai 19 79)
Rabo de tatu com fitei tnançado e abo toado cm 

botão tn.anq.ado, com angola de metal e cabo pn,L 

monos amente th.anq.ado, fielto pon Redno Godoy , 
dc Banneto, mun. de Lagoa i/enmelhai 1979) 
Mlnlatuna de laço fielto Redno Godoy,de Banne- 
to,mun.de Lagoa Uenmelhai 19 79)
Mlnlatuna de soveu, fietta pon. Redno Godoy, de 

Banneto,mun. de Lagoa Uenmelha[1979)
Mlnlatuna de maneia tendo a ponte que pnende 

a angola, tnançado em couao enu. Feita pon 

Redno Godoy, de Banneto,mun.de. Lagoa Uenmelha 

(1979)
Banblcacho tnanqado.A ponte que pnende. no cha 

péu e destacável, pnesa pon 1 botões tnançado s. 
£ Intelnamente tnançado e tenmlnado em bola. 
Feita pon Redno Godoy,de Banneto,mun.de Lagoa 

Uenmelhai 19 79)
Mlnlatuna de fiaca e bainha sendo esta em coa- 

no tnabalhado.Feita pon Redno Godoy,de Banne
to,mun. de Lagoa Uenmelhai 19 79)

005
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NQò . VeScnlçõeS:
012 Mlnlatuna de faaca e bainha faelta m couno cnu 

tnabathado. Peita pon Pedno Godoy, c/e Banneto, 
mun. de Lagoa Uenmelha ( 7 9 79)

013 Kn.fi md.on Intelnamente tna viçado m tnança fie. - 

do vida tenmlnando em bota e fa elto em couno cnú, 
tnança. gfioòòa, onlgem desconhecida.

014 Kn.nea.dofi de cabo de madeina, ponta com netovo, 
a òotteina tnançada em tnança faina, pnesa ao 

cabo pon angola de metal, onlgejn desconhecida.
015 Knnmdon com cabo de madeina tonneo.do, ponta 

de metal e soltelna atual tnançada.Onlgem de6 

conhecida.
015-a)Knneadon com cabo de madeina tendo a soltel- 

na tnançada, povita de cabo netovada e pnesa 

pon angola de metal, onlgem desconhecida.
015-b) K.nneadon com cabo de madeina faelta a mão, pon 

ta netovada continuando em tnança a soltelna. 
Pentenceu a Fnanclsco de Paula, da cidade de 

Vacanla.
016 Mavigo,cabo netovado e ponta tnançada, a òol - 

telna tnançada. Pentenceu a família Osuialdo K- 
nanha, de Klegnete.

017 Rabo de tatu, falei simples em couno, angola na 

ponta, cabo tnançado, tnança. faina, ponta de ò o 

ta, onlgem descoviheclda.



NCb Vebclição:
018 Rabo de. tatu tendo a ponta com pespontob fiei. 

to-6 a mão.Pertenceu a Jacinto Bastian.
Real. Muni. ci pio de. Feliz.

019 Tala em couno i nteinameyite tn.anq.ado, fiiel em 

couno , angola de metal e ponta tniple tnanqa 

da, onigem desconhecida.
020 Rabo de tatu, fiiel em couno, angola de metal , 

conpo inteinamente tnanqado e ponta de bola , 
onigem desconhecida.

021 Rabo de tatu, fiiel tnanqado em couno e aboto- 

ado, angola de metal e netovada e. tnanqada . 
Ponta longa, onigem desconhecida.

022 Rabo de tatu bimples, fiiel. em couno pneso ao 

conpo pon angola. 0 conpo e netovado tenminan 

do em ponta de bola', onigem desconhecida.
023 Rabo de tatu de domadon. Fiel em couno,angola 

de fienno nefionqado, cabo cunto netovado,ponta 

compnida de bola pneba ao cabo pon uma tnayi- 

qa gnobba, fieita pon IganzeZa.de Vaca-nia.
024 Rabo de tatu fitei em couno bimples, angola de 

bnonze,cabo netovado e tnanqado com aneáb de 

pnata.Conpo tnanqado, ponta de bola; onigem 

desconhecida.

1/ale.

I

I
I



N?ó. VcscAiçao:
025 Relho sem fi iel, teAminando em ponta e bota de 

metal. Cabo tAançado.Ponta c/e couao cau pAesa 

ao coApo poA angola c/e metal .Ponta bifiuAcada. 
Onig m desçon '<i ec Ida.

026 Rolho com fitei e ponta de couao cau. Ponta do 

cabo om bola de pnata pAlmoAosamente tavnada. 
Continuação do cabo em couao tAançado,de Pelo 

tos.
027 Relho com fiiel em coaacvi te de metal .Ponta do

cabo em bola de metal, coApo tAançado e ponta

02S Rabo de tatu com fitei, em coAAente de metal. 
Ponta em bola de metal laonado, coApo tAança- 

do. Ponta em couao; oAlgem desconhecida.
029 Relho A em fitei teAminando em bola, cabo de me 

tal e 3 avieis de couao tAançado. Ponta em lã- 

tego de 3 tAançaA daA quais ao 'existe uma; o Ai 
çí em deò c o nh ec Ida.

030 Chicotinho com cabo tAançado e aAgola de pAa- 
ta.Piei em metal chibatinha em como. Com 2 bom 

bas, ãlteAnadas com 2 pantes tnançadaA; o Amigem 

desconhecida.
031 Chicotinho com cabo tAançado e aAgola de pAa- 

ta. Sem filei. Parta quebAada, de São Sebastião 

do Cal.

i.
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WQs. Vescnlçao •
032 Chico tinho com cabo de metal te minado em bola 

conpo tnançado falei em connente de me.tal, chiba 

tinha em couno; onigem desconhecida.
033 Chico tenho com cabo em 3 angolas- de metal,con- 

po tnançado, faiet uh connente de me tal, pon ta em 

3 soiteinas tnançadas; onigem desconhecida.
034 Chicotinho em cou.no tnançado em txança gnossa. 

Cabo em metal, com fa.iel de coaxe ate, onigem d et, 
co nhecida.

0 35 Chlcotinho feminino em coaxo tnançado, cabo com 

2 anéis tnançados e 2 bombas de pnata tenminan 

do em uma pequena bota de pnata.Fiel em connen 

te. Falta a chibatinha. Ve Pan.ec1.
0 36 Clico tinho feminino, conpo tnançado, 2 bombas de 

pnata e 2 anéis tnançados no cabo, tenmina em 

bota. Com chibata na ponta e sem faiel.Ve Pane
ct.

Cabo imcompleto,faiel em connente, uma bomba em 

pnata.Ouebnado; onigem desconhecida.
Chicotinho com netovo, ma bomba de me.tal, te.nmi 
na em bola com falei.Conpo em couno neto o ado , 
mau estado de consenvação, de Vacanla.
Chi co tinho faeminòw, conpo pnlmonos amente tnan
çado. Cabo com 2 bombas de pnata tnabalhada, 4

037

038

-L. 039



NQ&• VeSCJÜ.çao:
anéstb de pnata e 4 pedaçoò tnançadoò .Fiel em 

connente de pnata, de Pelotas.
040 Chlcotlnho faemlnlno,conpo em tnança gnoòàa

com chlbatlnha na ponta, cabo de pnata com u
ma pante em tnança. Fiel em connente de pnata. 
Fiel em connente de pnata.Tenmtna em bota cln 

zelada, de Pelotas.
Chicote òem ponta.Cabo tenmtnado em bola 

pnata, 6em falei, tnançado de couno com tento6 

falnoò como linha; onlgem desconhecida.
042 Pedaço de cabo de netho.Flel e bola de pnata1, 

onlgem des conheclda.
043 Chicotlnho com conpo tnançado em couno, tnan

ça tanga,cabo com 2 bombas de metal, 
clnzelado e 2 anéis de couno tnançado.Sem fal
ei; onlgem desconhecida.

044 Chlcotlnho com conpo tnançado, cabo em metal, 
liso tenmlnando em bola.Fiel em connente.Pon
ta em íãtego de 3 pontas; onlgem desconhecida.

045 Chicote, conpo em tnança gno&ba de couno,cabo 

com pequena pante tnançada,nesto em pnata cln 

zelada em falones tenmlnando em bola falei em 

connente,ponta do conpo tenmlnando em látego 

Imcompleto; onlgem desconhecida.

041 de

ce.ntno



NQs . Ves criçao’-
Facão rústico com cinta de couro e bainha de 

couro com peto .Pertenceu a Francisco de Paula, 
de. Vacaria.
Tamancos com sota de madeira e parte superior 

em couro cru, muito usado petos colonos, de Fe. 
Uz(1979)
Tamancos pequenos em couro clu com sola de ma 

deixa, de FeUz(1979)
Rédea feminina em couro com bombinhas de prata 

tendo a parte que prende ao {reto,incompleta, 
de llaçaria.
Rabicho de couro s ola,ornamentado com bombas, 
argolas e um {lora.o cinzelado em metal, de Es- 

tr ela.
Freio com testetra e rédeas.Rédea em trança 

redonda de couro e a teste Ira em trança de cou 

ro rendada; origem desconhecida.
Freio com tes tetra sem rédeas. A teste Ira 

trança de couro rendado; origem desconhecida. 
Rédea com fireio.Rédea com couro e argolas de 

metal.Testeira rendada em couro cru em trança 

grossa.Origem desconhecida.
Rédea de selim em couro cru com bombas;origem 

desconhecida.

046

-
047

048
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NQò. Ve,SC'uçao •

055 Buçatete em couto c tu, angolas de meáal tendo 

ma parte com tAanç.a\ origem desconhecida.
0 56 Peá.teára com 4 ^Coroes e 28 bombas, tiras de 

couto e fato>ioes com motivos de passaros sen
do o c.e.ntio retovado com losas e bombas 

metal' prateado; origem de sconhecida.
057 Pe.-i te.iaa com bombas e $ Co ti- e s em couto cru 

com costalas trançadas com 6 bombas e 5 yto- 

loes em metal' pia toado, origem desconhecida.
058 Peá tema com 4 ^Coroes {e i ta em couto ciu ccm 

cos tunas trançadas foices com estreias cm ai 
to- tc Ceoo, o ricj em desconhe■ iila .

059 Testara e peitoral' tiançado, ttança desconhe

cida, tarlssima, \e i ta ein cano, de Vacaria.
060 Buçaiete em primorosa ttança lendada em cano 

c'tu. Pertenceu ao Vt. Joaquim ftancisco de Assis 

B1 as ií, de Pedtas ACtas.
Par de botas de criança, em couto preto, cano 

com gada sanymada, e couto de noncUo, de La 

ge.s, SC ( 1978)
062 Par de botas de adulto, em couro preto com a- 

dorno e fyivela no cano, de Lages,SC [19 78)
063 Par de botas de adulto, em couto marrom, cano 

cu a to e s cm o n ado, de Vacará. a( 1960)

de

061



NQò . Veòcnaçao:
064 Pan de botaò da adulto, em couno mannom, cano 

Uóo e longo, dei Vacanla í 1960)
065 Al&onge nãòtlco em couno de -òola, perna cannegan 

meálcamentoò na ganupa do cavalo, de. Vacanla. 
066 Selim pana menina, heito em coimo mamem;de Va 

c.atta.
zltm de òenkona, em couao bondo, com ganckoò

069 Peòòuelo de cou.no; de Multoò Capõeò,mun. de
Vacanla.

0 70 Gualaca de canxegcm. dlnhelno ,òimple6 e em coa
no de veado, de Vacanía.

071 Badana de coimo de caplvcma; de Vacanla.
072 Pan de bnuacaò de couno venmelho com pelo;de 

1/ ac anta.
073 Pan de. bnuacaò acanabtnadaò de. couno clcmo , 

de Lage-i,SC.
0 74 Pan.de canastnaòde couno tachado; de MuÁtoò 

Capoeò,mun. de \7ac.ant.a.
0 75 Canaòtna de couno; onl.gem deòconkeclda.
0 76 Uma gualaca de couno de búfalo atual helta 

pon antezdo e Selanúi Boelna, de. tlacanla.
077 Um cinto de couno pneto atual. \Jacanl.a.



NQs . VeScalçdo’
078 Um cinto de couao com peto,atual de Vacaala. 

Uma badana com cindia couao de. búfalo 

Iko, atual de. \) acaala.
Uma badana de couao de caplvaaa com cindia, 
atual de \7acaala.
Um tlaadoa de caplvaaa, atual de \7 acaala.

082 Uma 6 ela em couao com pelo .Atual de \J acaala. 
Um conjunto de aaaelos em couao,paeto,atual 
de l>acaala.

084 Um aoa.elo de couao em coa natuoal.Atual de 

{/acaala.
085 Um basto em couao de coa natuaal .Atual de 

[/acaala.
086 Um apeao completo de taança de 12 peanas 

com paesllha também taançada.Atual de l'aca
ala .

087 Um apeao completo com paeAllka chata, taança 

-também de 12 tentos .Atual de \Jacaala.
088 Um apeao completo de taança aedonda de oito 

tentos. Atual de Vacaala.
Um cabaesto de domaa.Atual de l>acaala.
Um paa de bauacas acanas toadas em couao 

pelo.Coa baanca com manchas veamelhas . Feito 

no Intealoa do município de Lagea,SC.
2 aabos de tatu com o cabo e o filei de cal--

079 veame-

0 80
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091



. Vca cniçao:

na òendo o cabo m 2 côaca IpncZo c branco) c 

da Fazenda do Soconnc (<fi ) cnu#? a manca 

outno oa ini.ci.aA L.C.N.
092 Um cintando iguaiaca) dc canncgan onçaó de ou 

no.Pcntcnccu a Muncoò FloneA deiUononha. {Em- 
pncAtimo)

093 Botaò dc cniança c &onma ncApcctioa.Cano 
fionado.

094 BotaA dc adu.tto.Cano dc fiole c fion/na ncApccti

no

A an

oa.
09 5 Lumbiíko com cabeçadaA em metal nepuxado. 
096 Laço dc cniança em couno tnançado.
097 Laço tnançado cm couno.
09S Laço em tnança bem gnoòòa. 
099 Chapéu dc pança dc bunna.
100 Bota dc gannão dc potAo.
101 ?cl.ota dc atnaocMan
102 Pelota dc atnaveAòan nioò.
103 Mango.
104 LumbiZho dc junco.

nuoz>.

x





Nao existe maior riqueza 

do que a preservação de 

nossos mais autênticos valores.

Banco (Daisonnav/e


