
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 1 

As Representações Simbólicas do Estancieiro Gaúcho do Século XIX Consideradas 

na Projeção de uma Coleção de Jóias1 

 

Maria da Graça Portela Lisboa2, Centro Universitário Franciscano 

Giovana Zamberlan3, Centro Universitário Franciscano 

Cristiane Rick4, Centro Universitário Franciscano 

Flavi Ferreira Lisboa Filho5, Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

 

Resumo 

O presente trabalho centra-se na temática dos estancieiros gaúchos desse 
período, tendo como finalidade identificar a representação simbólica que exerceram e 
exercem as jóias no imaginário do gaúcho. Através do estudo sociocultural e econômico 
do estancieiro do século XIX buscar-se-ão referências que permitam traçar um elo entre 
a influência européia e a indumentária da mulher gaúcha estancieira, observando o uso 
de jóias e acessórios, resgatando tendências e delineando formas contemporâneas com 
relação ao uso de adornos.  
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Introdução 

 A jóia exerce fascínio, esplendor e seduz a humanidade através dos tempos, 

como ostentação pública de riqueza, poder ou credo religioso, geralmente determinada 

pelo estilo das roupas, o que se pode observar por meio dos estudos realizados sobre o 

séc. XIX, onde as jóias eram de refinada elaboração e de acordo com os trajes épicos.  

 De acordo com Pedrosa (2005), o referido século é marcado com a criação do 

Estado Moderno Grego pós-guerra pela independência e, conseqüentemente, o retorno à 

prosperidade, influenciado pela cultura européia nas artes em geral e em particular na 

arte da ourivesaria. 

 Considera-se que o estilo neoclássico reinou absoluto no final do séc. XVIII e 

durante quase todo o século XIX. Mas, foi no período de Napoleão I que o estilo 
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consolidou-se na Europa de acordo com a indumentária usada na corte que lembrava o 

estilo greco-romano em muitos detalhes, bem como as jóias que faziam parte do 

vestuário. 

 Em contrapartida, no ambiente das estâncias rio-grandenses do século XIX, as 

mulheres que faziam parte da elite usavam ornamentos e jóias com requinte e luxo, 

demonstrando a sua posição social, influenciadas pela moda européia, em um profundo 

contraste com o cenário telúrico de seu cotidiano. 

 O presente trabalho centra-se na temática dos estancieiros gaúchos desse 

período, tendo como finalidade identificar a representação simbólica que exerceram e 

exercem as jóias no imaginário do gaúcho. 

 Através do estudo sociocultural e econômico do estancieiro do século XIX 

buscar-se-ão referências que permitam traçar um elo entre a influência européia e a 

indumentária da mulher gaúcha estancieira, observando o uso de jóias e acessórios, 

resgatando tendências e delineando formas contemporâneas com relação ao uso de 

adornos.  

 

Mediação e Design 

 Em jóias, o design volta-se para o homem que utilizou os adornos para mostrar 

seu poder, invocar proteção ou simplesmente se enfeitar, mostrando-se mais belo para o 

outro. Neste processo, a jóia vale do apelo visual que causa, e por meio do seu consumo 

promove mudanças significativas na sociedade6. 

As jóias são bens que entram no universo dos sistemas simbólicos 

culturalmente formados e, desse modo, se destaca a prevalência do simbólico sobre a 

necessidade/razão, sendo a jóia um símbolo de poder e status social7, sem esquecermos 

que o simbolismo é movido pelos fatores culturais que influenciam o comportamento de 

compra, que são os responsáveis pelo significado dos objetos. 

 Nos dias de hoje, cultura e consumo formam uma relação íntima, na qual os 

objetos deixam de ter significado para além daqueles atribuídos pelos indivíduos e a 

utilidade do produto é definida culturalmente8. 

                                                 
6 O IBGM – Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos – anuncia o crescimento de 5% nas vendas 
de jóias, no mercado durante o ano de 2005, quando encerrou o ano com um movimento de R$ 4,4 
bilhões. (Revista BR e J, 2006, p. 54). 
7 “No campo social, as relações de prestígio passam a ser edificadas a partir dos objetos com valores 
simbólicos, correspondentes a uma legenda legitimadora de prestígio social” (FAGGIANI, 2006, p. 18). 
8 “A utilidade é um significado devido a sua determinação cultural” (ibidem, p. 22). 
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 Na atualidade para entendermos como se realiza o consumo, é preciso 

centrarmo-nos na economia capitalista e nas relações de consumo que nela vigoram, em 

que as pessoas fazem do comprar e usar objetos um sistema simbólico através do qual a 

cultura tem a oportunidade de manifestar seus princípios, categorias, ideais, valores, 

identidades e projetos, realizando, assim, a tomada de decisão do consumidor e a 

comunicação da sociedade, o que se pode chamar de estrutura de consumo 9.  

 

 A partir das próximas seções pretende-se fazer um resgate histórico, uma viagem 

ao passado, visualizando usos, costumes, moda, comportamentos que tornem possível a 

explicitação de um conceito. Pois, não podemos trabalhar dissociados de um contexto. 

 

Moda na Europa no Século XIX (1800 – 1900) 

 Os trajes típicos e épicos sempre exerceram fascínio aos usuários e servem de 

referências à contemporaneidade dos pesquisadores. A moda caracteriza o estilo e a 

sociedade da época a que serve, revelando seus anseios, gostos e posição social. A 

Inglaterra e a França ditavam a Moda Européia do séc. XIX. 

 As transições de um estilo para outro se processaram gradualmente, 

extravasando possibilidades e em outros momentos retrocedendo.10  

 A sociedade da França do séc. XIX estava dividida em três estados ou ordens: o 

clero, a nobreza e o restante da população, que era composto pelos desfavorecidos 

economicamente.  

 No que diz respeito à moda podemos dividir o séc.  XIX em quatro períodos 

distintos: Império, Romantismo, Era Vitoriana e La Belle Époque.11  

 Vale ressaltar que antes de Napoleão I governar a França como Imperador 

(1804-1815) a moda começou a passar por um processo de significativa mudança até 

chegar a moda Império. Em 1790 a moda primava pelo conforto com roupas práticas e 

confortáveis, quando o gosto pela natureza passa a ser uma constante com influência 

inglesa, que vinha especialmente do campo. E as roupas masculinas adquirem 

sobriedade, o casaco passou a ser o tipo inglês de caça, o uso de botas se tornou 
                                                 
9 “Assim, a cultura por sua vez (....) é a expressão, através de idéias e atividades, do caráter de uma 
sociedade, indicando aquilo que é considerado desejável” (ibidem, p. 23). 
10 “Para a humanidade, o vestir-se é pleno de um profundo significado, pois o espírito humano não apenas 
constrói seu próprio corpo, mas também cria as roupas que o vestem (...) homens e mulheres vestem-se de 
acordo com os preceitos desse grande desconhecido, o Espírito do Tempo” (KÖHLER, 2001, p. 58). 
11 Cronologicamente, já era séc. XIX, entretanto ideologicamente pode-se considerar que estava ainda no 
séc. XVIII. Grandes rupturas de valores aconteceram no séc. XVIII (Revolução Francesa, 1789) e no séc. 
XX (Primeira Guerra Mundial, início 1914. (BRAGA, 2005, p. 56). 
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freqüente, além de golas altas e ostensivos lenços amarrados como adorno de pescoço. 

A moda feminina do final do século XVIII era geralmente vestido de cor branca, de 

mousseline ou cambraia, este período é o prenúncio do que seria o chamado Império  

Napoleônico (1804-1815). A seguir explicitamos os principais estilos que regeram a 

moda européia no século XIX. 

 

a) Estilo Império 

 O estilo império na indumentária assimilou, de fato, as referências da 

indumentária da Antigüidade Clássica.12 

 Napoleão Bonaparte proibiu a repetição pública de vestidos de damas de sua 

corte, com interesses de desenvolver a indústria têxtil francesa, especialmente a da seda 

de Lyon e resgatar para a França o poder de um epicentro divulgador de moda em geral, 

uma vez que a Inglaterra estava influenciando toda a conduta da moda masculina.  

 Nesse período entra em moda um complemento feminino – o xale, que é usado 

ao longo do séc. XIX. No início era oriundo da Cashemira, mas com as importações 

bloqueadas pela Guerra com a Inglaterra, a própria França teve que fabricá-los. A Grã-

Bretanha também começou a produzir imitações dos Xales de Cashemira no guarda-

roupa feminino13. 

 A influência oriental trouxe o turbante, usado também na Inglaterra. 

 As linhas da moda buscavam um efeito clássico, embora por interesses políticos, 

adotou-se o estilo espanhol, sendo seus adornos impostos sobre o que ainda se pensava 

ser um traje clássico. 

 Após a abdicação de Napoleão, as mulheres inglesas foram para a França e 

abandonaram sua moda insular e adotaram a Francesa. Os trajes masculinos ingleses se 

mantiveram sendo adotados pelos franceses, devido a qualidade superior dos alfaiates 

de Londres, treinados para trabalhar com cashemira. As botas, em especial as de salto 

alto, foram usadas pela classe média por um bom tempo, junto com a casaca inglesa. 

Predominou a preferência por chapéu de feltro pequeno e leve.  

 Os vestidos justos e sem pregas permaneceram inalterados e em moda até depois 

de 1820. O corpete curto passou por consideráveis modificações, com os vestidos 

decotados se usavam as gargantilhas de pérolas ou adornos semelhantes. 

                                                 
12 Não foi uma cópia de como, especialmente as gregas, se vestiam, mas uma lembrança considerável 
dessas roupas. (BRAGA, 2005, p. 57).  
13 “Saber usá-lo com graça era a marca da mulher elegante” (LAVER, 1989, p. 155). 
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b) Estilo Romântico 

 Entra em moda uma ampla capa de ombro com babado estreito, na parte de cima 

e um bordado na barra, mas vários estilos foram usados.  

 Tem-se, pelos historiadores, como sendo o segundo período marcante do séc. 

XIX na indumentária o Romantismo (1820-1840). O período entre 1815 e 1820 foi 

considerado de transição entre a moda império e a romântica, sendo as saias um pouco 

mais estreitas com pesados babados e adornos na barra, as mangas também foram 

modificadas com enchimento nos ombros que remetem aos trajes do Renascimento. 

Com o romantismo em alta, os romances de Walter Scott eram muito lidos, houve até 

oportunidade para os vestidos em xadrez escocês. As mangas que seguiram eram 

sobrepostas com tecidos finos, os vestidos encurtaram e o uso de chapéus era para todos 

os trajes. Os cabelos eram penteados de forma elaborada, por vezes à noite se 

acrescentava o cabelo postiço, preso no alto da cabeça e adornado com flores, penas ou 

travessas feitas tartangel, com pedras incrustradas. Outro adorno da época era o 

“grampo suíço”, um alfinete comprido para o chapéu, com uma cabeça metálica 

removível, possivelmente inspirado nas roupas de camponeses suíços.  

 Por volta de 1830, os adornos para o pescoço eram as jóias e outros enfeites 

semelhantes.14 

 No inverno, para os bailes e para sair à rua durante o dia, usavam estolas de pele 

de vários metros de comprimento e muito valiosas15. 

 O Romantismo, no contexto cultural vivido na Europa nessa época, defendeu a 

liberação das emoções humanas, com vistas a um ser humano emocional, espontâneo, 

não só no intelecto, e perdurou por toda a metade oitocentista, influenciando o processo 

criativo nas artes, na arquitetura e, conseqüentemente, na moda. Contrapondo com o 

ideal iluminista que havia transformado o homem em máquina, pois a Revolução 

Industrial estava a todo vapor.  

 A moda feminina foi buscar referências no passado, com o homem ocupado com 

o trabalho e as mulheres em resgatar valores tradicionais e exibir os poderes materiais 

de toda burguesia.16 

                                                 
14 “Nos bailes e outras ocasiões de festa, as damas usavam vestidos decotados, como jóias, uma corrente 
de ouro, simples e larga, ou pequenas correntes de ouro entremeadas de diamantes” (KÖHLER, op. cit., p. 
544). 
15 “Essas estolas eram geralmente muito valiosas e consistiam em inúmeras pequenas peças de pele 
(esquilo da Rússia, cauda de esquilo da Rússia, marta, daninha, etc.) que, juntas, formavam uma peça bem 
longa” (LAVER, op. cit., p. 155). 
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 Para destacar a mulher romântica, o decote acentuado em forma de canoa criava 

o aspecto de ombros caídos revelando toda a fragilidade da mulher. Em complemento a 

essa moda, o xale de cashemira e detalhe em renda, costumava cobrir não só os ombros 

e o colo como também as enormes mangas quando houvesse. 

 Os ornamentos em geral são presentes nessa moda, com flores e jóias17. 

Sofisticados penteados usados com travessas, os chapéus de palha ou cetim com flores e 

fitas amarrados sobre o queixo, o uso de leques e sapatos baixos.  

 

c) Transição entre o Romantismo e Belle Époque 

 A moda na década de 1840 se tornou modesta em relação a de 1830. As linhas 

fundamentais eram: cintura baixa, as linhas de adorno do corpete se destinavam a 

realçar esse efeito. As mangas eram justas ou fofas no antebraço, as saias eram 

compridas e rodadas, a jaqueta justa e abotoada na frente. As cores vivas deram lugar às 

cores sóbrias e os penteados elaborados foram abandonados. As roupas masculinas 

também ficaram mais sóbrias nessa época, as roupas vistosas foram consideradas 

deselegantes e nas mulheres, tranqüilidade e delicadeza eram as qualidades mais 

admiradas. 

 A década de 1840-50 foi marcada por extraordinárias invenções técnicas e 

convulsões sociais, se presenciou o surgimento das ferrovias e testemunhou-se uma 

série de levantes sociais. A mulher se resignou de forma submissa e não participou 

dessas manifestações, o que desencadeou uma certa revolta feminina. Entre as mulheres 

havia uma paixão pela equitação e as revistas elegantes exibiam trajes de montaria. Os 

vestidos de noite geralmente eram confeccionados em seda fruta-cor ou veludo. As 

roupas porém eram de vários tipos.  

 Os vestidos ficaram menores, decotados, o que tornava indispensável os 

adereços do pescoço, mesmo que as mulheres fossem aos bailes com o pescoço e os 

ombros nus, mas os ornamentos em excesso acabaram saindo de moda.18 

                                                                                                                                               
16 “Paris e Londres foram as grandes capitais européias dessa época. Enquanto a primeira se preocupava 
com a vida citadina, a segunda privilegiava a vida no campo. E esses aspectos influenciaram ruas 
respectivas modas” (BRAGA, op. cit, p. 61). 
17 “Jóias como relicários, cruzes, pulseiras, broches, etc. (...) penteados ornados com travessas – as de 
casca de tartaruga eram as mais chiques, caras e resistentes” (BRAGA, op. cit., p. 62) 
18 A única jóia usada era um broche simples preso na frente do vestido, perto da parte superior. Por outro 
lado, os grandes e largos braceletes, usados nos dois braços, permaneceram em moda por muitos anos. 
(KÖHLER, op. cit., p. 546) 
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d) Estilo Vitoriano 

 A Era Vitoriana compreende a segunda metade do séc. XIX, marcada pelos 

monarcas (Rainha Vitória na Inglaterra e o Imperador Napoleão III na França), sendo 

um período de grande prestígio para a burguesia, porque a Revolução Industrial ia bem, 

oportunizando mais pessoas a trabalhar com negócios e o comércio. Essa prosperidade 

crescente significava maior elaboração nas roupas, com as saias mais rodadas e o efeito 

desejado era obtido através da crinolina19 e dos aros de metal. Sem as anáguas e as 

formas livres dentro da gaiola de aço, o risco era mostrar as pernas numa ventania. As 

pernas ainda não podiam ser vistas e o costume era usar pantalonas compridas de linho 

com renda na barra, às vezes até o tornozelo.  

Usadas também pelas crianças, as pantalonas passaram a ser uma peça de 

distinção do vestuário feminino, a ponto de poder aparecer. Os tecidos empregados nas 

roupas eram sofisticados e caros tais como a seda, cetim, lã fina, tafetá, brocado, crepe, 

mousseline, entre outros. 

 O prestígio financeiro da burguesia industrial assume o aspecto visual na moda 

dessa nova classe, dando origem na França ao conceito de alta-costura20, criado por um 

inglês radicado em Paris, que vestia toda a sociedade parisiense. Eugênia de Montijo, 

esposa de Napoleão III, é considerada pelos historiadores como a própria rainha da 

crinolina. Trata-se de uma personalidade real que exerceu influência direta e imediata 

sobre a moda, e a crinolina combinava perfeitamente com seu estilo e foi exibida com 

altivez durante o seu reinado. 

 A crinolina durou aproximadamente quinze anos e, durante esse tempo passou 

por diversas modificações. Contudo, entre 1870-1890, a moda feminina adquiriu novos 

aspectos, marcada pela mistura, utilizando-se de diversas referências para adquirir sua 

própria identidade, onde o volume das saias se ajustavam à altura dos joelhos, adquirido 

pelo uso das anquinhas. 

                                                 
19 “Crinolina (...) tecido feito de crina de cavalo mesclado ao algodão ou ao linho, que tinha propriedades 
rijas e flexíveis ao mesmo tempo.” (BRAGA, op. cit., p. 63) 

 
 

20 “Surgiu então na década de 1850, na França, o conceito de alta-costura, criado por um inglês radicado 
em Paris – Charles Frederick Worth. Ainda no Romantismo, houve, de fato, uma enorme aproximação 
visual entre as roupas das diversas classes sociais. Dessa maneira, entrou para a moda o prestígio do 
artista, o criador da moda, que exteriorizavam o seu gosto e as suas vontades no processo de elaboração 
das roupas, dando o aval de seu prestígio ao assinar a sua criação. Era a alta-costura para a moda 
feminina.” (BRAGA, op. cit., p. 63) 
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 É curioso observar, que praticamente paralelo à alta-costura, surge a roupa de 

trabalho para o homem que se tornou o reflexo de uma sociedade produtivista. Em 

contraste com a mulher que se preocupava em exibir os enfeites proporcionados pelo 

poder financeiro masculino, o homem procurava omitir os enfeites, usando apenas a 

gravata, a cartola, a barba e o relógio de bolso no colete.21  

 Os tecidos mais usados no período que compreende de 1870 a 1890 eram os de 

decoração, obedecendo a uma tendência eclética e com particularidades. Confirma a 

profusão com as rendas para as peças internas. Pequenos chapéus para o dia e sapatos de 

salto alto completavam a moda feminina, seguidas do leque como acessório 

indispensável a toalete das mulheres. 

 Enquanto a moda masculina era prática, as mulheres se complicavam com 

babados, rendas, ancas, caudas, laços, sombrinhas, chapéus que lhe dificultavam a 

praticidade. 

 

e) Estilo Belle Époque (Bela Época)  

 O final da Era Vitoriana marcou uma inovação na moda feminina e muito bem 

aceita até o século XX (1890 até 1920 – 1ª Guerra Mundial – início do séc. XX), 

proporcionado pela mudança nos hábitos da prática esportiva, em especial a equitação, a 

mulher deixa de usar somente vestidos, aprende a jogar tênis, peteca, arco e flecha e 

começa a andar de bicicleta, tomar banho de mar. Dessa forma, é necessário adequar os 

trajes femininos para as práticas esportivas. A praticidade das roupas levou as mulheres 

a usar os trajes no dia-a-dia, o que deu origem aos famosos tailleur (casaco e saia do 

mesmo tecido). 

 Mas, também, nas artes decorativas e arquitetura os valores tinham mudado, 

prevalecendo o gosto amulíneo, orgânico e ornamental que seguiu para a Art Nouveau 

(Arte Nova), que na Inglaterra recebe o nome de Modern Style, influenciando na moda, 

onde o corpo feminino tornou-se um repositório de linhas curvas, com a cintura bem 

afunilada22. 

                                                 
21 O contraste visual era dos mais evidentes, seja em volume, cor, tecido e, principalmente em ornamentos 
(...) e o homem procurava omitir os enfeites, à exceção da gravata, da cartola, da barba e, normalmente da 
corrente de relógio de bolso, que lhe ficava aparente sobre o colete. (BRAGA, op. cit., p. 64) 
22 “O ideal de beleza da mulher era o de ser aproximadamente 40 cm da circunferência na cintura, 
algumas delas se submetiam às cirurgias para serrarem suas respectivas costelas flutuantes e poderem se 
apertar demasiadamente em seus espartilhos.” (BRAGA, op. cit., p. 66) 
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 A alta-costura continuava a diferenciar as classes sociais em relação à moda.23 O 

nome Worth continuava fazendo sucesso, novos nomes foram surgindo e bem aceitos, 

como o francês Jacques Donaut (1853-1829) e o inglês John Redfern (1853-1929), 

entre outros. Todos criavam soluções através de técnicas e de estéticas.  

 Na moda masculina pouca coisa mudou, pois já estava estruturada e 

fundamentada na praticidade e na funcionalidade. 

 

O Rio Grande do Sul no Século XIX 

 O RS no século XIX ainda encontrava-se rarefeito, com poucas propriedades de 

terras distribuídas em grandes extensões territoriais, onde se desenvolvia a pecuária 

extensiva.  

 Esta atividade é conseqüência do gado abandonado pelos jesuítas24 na Guerra 

Guaranítica. Criado solto e xucro, o gado desenvolveu-se aos milhares, atraindo a 

cobiça dos tropeiros que os vendiam em outros estados (SP – MG). Mais tarde, o gado 

passou a ser uma fonte de riqueza para o RS. Além da exploração do couro e do sebo, 

surgiu o comércio de mulas. 

 A ganância portuguesa e espanhola demarcaram as fronteiras com sangrentas 

lutas. A avidez do bandeirante colonizador deu início à formação da sociedade do séc. 

XIX no RS. 

 Os tropeiros começaram a reunir o gado em determinados lugares, dando origem 

as primeiras estâncias25. As sedes26 tinham cômodos geralmente simples, em contraste 

com o restante do Brasil canavieiro e cafeeiro. Os galpões eram rústicos e serviam aos 

agregados, aos posteiros e nos mesmos moldes para os animais. 

 A vida diária no campo denotava-se pelas correrias dos rodeios, as galopadas, o 

gado pastando, deslocamento de um lugar para outro, percorrendo invernadas em busca 

de pasto e água.  

                                                 
23 “A década de 1890, como um todo, foi uma época de mudança de valores. A velha e rígida estrutura 
social estava se desfazendo sensivelmente, com milionários sul-africanos e outros nouveaux riches 
tomando de assalto às cidades da aristocracia. Para os jovens, havia uma brisa de liberdade, simbolizada 
tanto pelos trajes esportivos quanto pela extravagância de suas roupas cotidianas. Estava bem claro que 
Era Vitoriana estava chegando ao fim.” (LAVER, op. cit. p. 211) 
24 De 1754 a 1756 deu-se uma revolta chamada Guerra Guaranítica, onde morre o cacique Sepé Tiaraju, 
que contribuiu para, no ano de 1768, para os jesuítas abandonarem o RS. (MOREIRA, 1997, p. 27) 
25 “As estâncias no RS pintalgaram todos os recantos desmatados, onde as terras onduladas povoaram-se 
de gente e gado. (PALADINO,  1994, p. 50) 
26 “(...) casas baixas, de duas águas, meia-água, piso de chão batido, muitas vezes sem forro”. 
(PALADINO, op. cit., p. 50) 
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 Para ir às charqueadas, o gado era conduzido por longas estradas, o que dava ao 

cenário primitivo ares de mobilidade heróica pelo desempenho dos peões, escravos e 

patrões.27 

 O estancieiro, já tratado na história como um senhor de poder político e 

econômico, passava em atrito com a coroa desde o século XVIII, quando o RS foi 

elevado a Capitania e o enriquecimento dos pecuaristas ficou evidente. O RS foi uma 

das poucas capitanias que deu certo no Brasil, tendo na cidade de Rio Grande28 porto de 

entrada de mercadores oriundos especialmente da Europa. 

 Quanto à estancieira, pode-se dizer que se trajava com requintado luxo em 

contraste com o cenário em que habitavam. 29 A indumentária era riquíssima com jóias e 

trajes vindo da moda européia, que ditava moda no ocidente.  Muitas vezes usavam-se 

adornos em excesso como prova de ostentação de riqueza.30  

 Além do xale, também muito usado pelas estancieiras, o leque era outro 

complemento indispensável.  

 A disseminação do povo rio-grandense e o seu modo de vida, o comportamento 

social, familiar, político têm profundas marcas telúricas, harmonizando-se com o 

ambiente. 

 Na esfera familiar, predomina o patriarcalismo, com a sujeição e dependência de 

todos ao chefe do clã, que empenhado nas lutas se distanciou da vida social. 

 Os estancieiros, de acordo com a figura 1, também se trajavam nos moldes 

europeus: botas, esporas chamadas nazarenas, ceroulas com franjas em crivos nas 

extremidades, sobre estas calças de veludo em lã, justas nas coxas indo até o joelho. Na 

cintura uma faixa vermelha, azul ou preta para apertar o cós. A camisa com renda era de 

linho, seda ou algodão. 

 

                                                 
27 “Empenhados nas lutas externas ou nas fratricidas, laborando no dia-a-dia dos rodeios ou descansando 
nos largos ócios, todos se nivelam no trabalho e na intensidade dos riscos”. (PALADINO, op. cit., p. 21) 
28 Fundada em 1837. 
29 “As gaúchas causavam admiração, principalmente pelos contrastes de seus trajes com o lugar onde 
habitavam.” (ZATTERA, 1998, p. 68) 
30 “Sua vestimenta chegou a ser rica e luxuosa, vestindo-se elas com esmero. Em ocasiões especiais, 
usavam sapatos de seda a combinar com os vestidos, e as meias de cor ou brancas cobriam 
completamente suas pernas. Os vestidos de seda ou veludo eram longos e se faziam acompanhar por xales 
ou capas com pelevine. Os cabelos eram enrolados e presos por travessas e, quando em vez, usavam 
chapéus de fitas e plumas luvas. Jóias faziam parte do seu ornamento e as carregavam em excesso”. 
(ZATTERA, 1998, p. 69) 
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FIGURA 1 – Estancieiros da Primeira Época (1730-1820). O vestido feminino 

é chamado, pelos estudiosos, de “vestido vassourinha” 
Fonte: ZATTERA, 1998, p. 70. 

 

 No séc. XIX na indumentária gaúcha misturou-se o chiripá missioneiro com as 

ceroulas de algodão e botas fortes de origem européia. As boleadeiras de origem 

indígena passam a ser forradas com couro, passando por mudanças até o final do 

período. 31 O chapéu de feltro se tornou essencial para o gaudério que trabalhava e tinha 

dinheiro para comprar, bem como a faca, o lenço no pescoço ou na cabeça, o pala, o 

chimarrão, o laço e o cavalo.32 

 Na metade do séc. XIX, a sociedade estabelecida entre o estancieiro, o 

charqueador, o capataz e os peões reforçam o esquema socioeconômico do momento, 

onde hierarquias são bem definidas. O gado, através da charqueadas, se constitui a 

grande riqueza da Província e cresce numerosamente no vasto pasto das estâncias e, 

conseqüentemente, o número de charqueadores e estancieiros.33 

                                                 
31 “As boleadeiras, feitas de pedra e de herança indígena (...) no final do séc. XIX de marfim ou granito.” 
(ZATTERA, op. cit. , p. 66) 
32 “O cavalo se tornou cada vez mais importante e a destreza do gaúcho em comandá-lo foi admirável 
(...). Montado, este se tornou um homem superior’”  (Ibidem, p. 66) 
33 “Os charqueadores compram o gado dos estancieiros, mandam matá-lo e retalhá-lo, a carne é salgada e, 
depois de seca, vendida aos comerciantes.” (ZATTERA, op. cit. p. 76) 
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 O cavalo torna-se cada vez mais importante na atividade pastoril, e o gaúcho faz 

seus arreios (encilhas)34, com arte. O adorno do cavalo do gaúcho é motivo de 

comentários entre muitos escritores e sem sombra de dúvidas, a demonstração da 

posição social em que se encontra.  

 Os estancieiros no RS, nas oportunidades de cerimônias oficiais, se trajavam de 

acordo com Zattera (1998), com o fraque complementado por camisa com rendas, colete 

e meias de seda brancas, sapatos com fivelas e calça branca, seguindo a moda européia 

da época. Sempre preocupados com a aparência e seguindo as tendências da corte 

brasileira. No campo, fazem uso do manto espanhol (ponche)35 e do chapéu. 

 A história do RS no séc. XIX contempla um dos mais ricos períodos do seu 

desenvolvimento, com as estâncias e as charqueadas, impulsionadas ora por espanhóis, 

ora por portugueses e pelos africanos36 e mestiços (índio com branco), até a chegada dos 

alemães, italianos e outros imigrantes37 que vieram para o RS. 

 A aventura da imigração de populações européias para o Brasil, e em especial no 

RS que é o foco do presente estudo, percorreu quase todo o séc. XIX, atraídos pelas 

promessas governamentais de terra e trabalho. 

 Em 1824 chegaram os alemães38, que ocuparam a região dos Vales (no dos 

Sinos), mais precisamente em São Leopoldo e Santa Cruz do Sul. Com eles trouxeram a 

especialização na indústria do calçado  e do couro. 

 No desenrolar do ano de 1875 chegavam os primeiros imigrantes italianos39, que 

se estabeleceram na encosta superior da Serra do Nordeste, com pequenas propriedades 

e trabalho familiar.  Os campos de cima da serra estavam ocupados na pecuária com os 

portugueses e espanhóis, que se interessavam mais na criação de gado. 

                                                 
34 “As mantas, xergas e cinchas, bordadas delicadamente com fio de lã colorida, mais se parecem com 
tapeçarias. Todas as partes metálicas usadas em suas selas, estribos e freios, são de prata e esse metal 
recobre parcialmente as rédeas. Podem também totalmente feitas de malha de prata, integrando-se às 
outras peças de couro do aparato da montaria.” (ZATTERA,  1998, p. 78)  
35 “O poncho, quando de pano, é circundado de belbute com forro de baeta de cor vida.” (ZATTERA, 
1998, p. 64) 
36 “O RS quase não possuía escravos, porque os negros não se adaptavam bem ao serviço de criação de 
gado [...] trabalhavam nas charqueadas.” (MOREIRA, 1997, p. 35) 
37 “Diversos grupos de imigrantes vieram para o RS: alemães, italianos, poloneses, japoneses, suíços e 
outros, mas os que vieram em maior número foram os alemães e italianos.”  (Ibidem) 
38 “Traziam alguma especialização da Europa na indústria do calçado e do couro, aproveitavam o gado 
local para instalarem os primeiros curtumes.” (PALADINO, 1994, p. 56)  
39 “[...] formaram uma dicotomia civilizatória de inestimável contribuição ao futuro étnico da população e 
à emergência da fase industrial no extremo sul do Brasil.” (Ibidem) 
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 Pode-se dizer, que o RS passou por um processo de ocupação tardio e lento, em 

relação aos outros estados brasileiros como o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas 

Gerais e outros.  

 Nesse período que compreende o séc. XIX, a sociedade que se organizou no RS 

foi fruto das disputas fronteiriças40, o que a faz diferente das demais sociedades 

brasileiras do mesmo período. 

 Além dos atritos que mantinham com o governo central do Brasil, sediado no 

Rio de Janeiro, devido aos altos impostos cobrados sobre os produtos vendidos pelos 

gaúchos. Nesses embates os gaúchos tiveram muitas conquistas sobre as tropas 

governamentais, e na ocasião da Revolução Farroupilha, chegaram a proclamar a 

República Rio-Grandense41 em 1836, com a capital em Piratini. 

 No decorrer da Revolução Farroupilha, além do desejo de liberdade para a 

Província do Rio Grande, o traje também se define de acordo com o posto militar 

ocupado. 

 E nas décadas seguintes, de 1860 ao início do séc. XX (1920), os trajes 

começam a serem simplificados, tornando-se mais práticos, sem fugir ao rigor do estilo 

e à elegância exigida do estancieiro na sua condição social (figura 2). 

 
FIGURA 2 

 
À esquerda, o charqueador ou estancieiro 
começa a simplificar seu traje. Deixa as 
ceroulas e os calções um pouco de lado e 
inicia o uso da calça, também chamada 
“corrida”, e com os fundilhos mais soltos. 
O poncho pode ser de mais tarde e a bota 
poderá levar uma cinta só, sob os joelhos. 
À direita, os vestidos de mangas bufantes e 
a cintura marcada caracterizaram a época e 
poderão chegar ao tornozelo. O leque 
continua a acompanhar a estancieira de 
1820/1865. 
 
 
Fonte: ZATTERA, 1998, p. 104. 

                                                 
40 “A fronteira em guerra, o militarismo e a ditadura possuem uma relação fundamental com a formação 
histórica do RS”. (PALADINO, 1994, p. 45) 
“Os próprios comandantes da fronteira encaminhavam as concessões, localizando-as, depois com as 
práticas do terreiro. Foi, assim, que militares e aventureiros, se fixaram nessa zona.” (BARCELLOS, 
1955, p. 27) 
41 “Paira no ar, pelos descontentamentos políticos e econômicos entre o povo rio-grandense e a corte 
imperial, um certo ar separatista por conta ou não de intrigas políticas. Os gaúchos acostumados a 
defender suas terras e interesses com forte poder econômico se transformam em constantes guerreiros.” 
(BARCELLOS, 1955, p. 46)  
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O Gaúcho 

 Transformações ocorrem ao longo da história, e não foi diferente para o povo do 

território sul-riograndense. 

 Com sua área rural estruturada em grandes propriedades (região da pecuária) e 

em  pequenas (policultura) marcadas desde o seu início (ocupação) até os nossos dias. 

Pois, assim é a paisagem agrária do RS. 

 Tem-se no gaúcho um tipo popular que se originou na pecuária42, com suas 

peculiaridades. As lutas/guerras que ocuparam grande parte da sua história lhe conferem 

uma bravura, determinação, coragem e um certo orgulho nacionalista pela conquista de 

sua terra. 

 Cultiva sua tradição através dos hábitos e costumes como: o chimarrão (mate), 

as festas, o folclore, os trajes típicos que o diferem dos demais estados brasileiros. 

 As transformações passam desde a moradia, influenciada pelo desenvolvimento 

das cidades, transportes, trabalho, na indumentária, que ao longo dos tempos recebe a 

influência dos regionalismos dentro das suas fronteiras. O que se observa na 

miscigenação da raça gaúcha, resultado do processo de colonização do território ao 

longo dos tempos, com as individualidades regionais na indumentária, culinária, 

folclore entre outros, de acordo com a cultura onde se situa. 

 Com toda esta riqueza, o gaúcho é um personagem que tem o seu lugar na 

história43, e hoje, todas as pessoas nascidas no RS são chamadas de gaúchos (as). 

 

Conclusão 

 As jóias ao longo da história exerceram fascínio na humanidade, traduzindo 

poder, beleza, riqueza, vaidade, elegância, sentimento, mistério. Sempre carregadas de 

significados e significações. 

 De modo que, buscou-se na representação simbólica dos estancieiros do século 

XIX no RS, a inspiração para criar uma coleção de jóias para a mulher de hoje. Pois a 

jóia datada dessa época traduziu a ostentação do luxo e do poderio que possuíam os 

senhores de terra daquela sociedade. Eles encontravam nas jóias a melhor forma de 

demonstrar a riqueza que possuíam. 

                                                 
42 “Foi na atividade pastoril, particularmente na campanha, que surgiu a figura do gaúcho, originalmente 
o homem que trabalhava na fazenda cuidando do gado” (MOREIRA, 1997, p. 37), 
43 “O RS tem peculiaridades que devem ser preservadas, anexadas aos nossos valores fazendo a nossa 
história”. (PAIXÃO CORTES, palestra do dia 21/05/2005 na UNIFRA em Santa Maria – RS). 
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 Neste sentido, a produção contemporânea é uma variável do trabalho que 

relaciona a cultura e comunicação estética no processo de criação de um produto. 

 Na atualidade, a impressão visual e o simbolismo são valores inerentes da 

joalheria, onde a técnica se adapta às necessidades e o valor artístico predomina sobre o 

técnico. A ausência de uniformidade de estilo e a variedade de materiais permitem a 

busca de novos conceitos. 

 O presente trabalho foi resultado da análise da representação simbólica que a 

jóia exerceu no século XIX na sociedade gaúcha, através de um movimento que trouxe 

para nossos dias os elementos e valores traduzidos por uma simbologia própria. 
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