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O Projeto de Comunicação CULTURA está concebido como SÓ 

uma forma de expressão comunitária e uma alternativa 

midiática. 

Será responsável por apresentar questões ligadas direta e 

exclusivamente à Cultura Brasileira em todos os seus segmentos. 

Valoriza prioritariamente o potencial cultural de fronteira, que é 

de relevante importância no cenário cultural estadual, nacional e 

internacional.  

Divulgue gratuitamente a sua comunidade.
Matéria, artigos, informações de

eventos serão bem vindos.
Textos de uma lauda até
o dia 25 de cada  mês.

Recebem o Só Cultura pessoas e instituições
ligadas à cultura das cidades da Zona Sul e Fronteira Oeste



O PRIMEIRO INVENTÁRIO
DA LITERATURA

SUL-RIO-GRANDENSE

Drogaria
Jaguarense 
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Barão do Rio Branco, 329  
Fone: (53) 3261 2257 Jaguarão - RS

drogariajaguarense@bol.com.br 

A LENDA DA ARVORE
AÇOITA-CAVALO

A bela árvore conhecida popularmente por Açoita-cavaloé espécie típica dematas ciliares 
da  bacia do rio Jaguarão, formando o dossel superior das zonas baixas e úmidas. É abrigo
 para várias espécies de plantas epífitas e pequenos animais.

João Pinto da Silva nasceu em Jaguarão em 

1889 e faleceria em 1950 na Suíça. Foi um 

reconhecido homem das letras e ocupou 

cargos políticos, entre os quais, cumprindo 

importantes funções como chefe de gabinete e 

secretário de Borges de Medeiros. Atuaria 

ainda na imprensa jaguarense de sua época e 

na de Porto Alegre.

Uma reflexão do professor Carlos Garcia Rizzon
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A descoberta 
musicológica 
do ano

Heitor Villa-Lobos foi um compositor, maestro, 
violoncelista, pianista e violonista brasileiro, 
descri to como "a f igura criativa mais 
significativa do Século XX na música clássica 
brasileira", e se tornando o compositor sul-
americano mais conhecido de todos os tempos. 
Compositor prolífico, escreveu numerosas 
obras orquestrais, de câmara, instrumentais e 
vocais, totalizando mais de 2000 obras até sua 
morte, em 1959. Destaca-se por ter sido o 

principal responsável pela descoberta de uma 
linguagem peculiarmente brasileira em música, 
sendo considerado o maior expoente da 
música do modernismo no Brasil, compondo 
obras que contêm nuances das culturas 
regionais brasileiras, com os elementos das 
canções populares e indígenas. Suas 
composições foram influenciadas tanto pela 
música folclórica brasileira quanto por 
elementos estilísticos da tradição européiaPag 2
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Odilo Gonçalves - 552 - Jaguarão
(53) 3261 3462  /  baleirobalas@gmail

JAGUARÃO 
EM DANÇA 
É SUCESSO

Jaguarão em Dança' reúne  45 grupos, 800 participantes. 
Grande público no Theatro Esperança
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 Uma das grandes preocupações nos dia de hoje é a qualidade quando falamos em meios de comunicação. Vivemos hoje em mundo onde a informação é de fácil alcance, 
está mais especificamente em nossas mãos com um aparelho de telefone celular, porém as pessoas nunca estiveram tão desinformadas. E esse desafio aumenta quando falamos em 
web rádio não somente no tocante ao entretenimento mas também com o compromisso com a informação.
Grande parte da população ainda busca o formato tradicional das rádios, que usam ondas eletromagnéticas propagadas pelo espaço. Já a web rádio utiliza o streaming (Streaming é 
uma tecnologia que envia informações multimídia, através da transferência de dados, utilizando redes de computadores, especialmente a Internet, e foi criada para tornar as conexões 
mais rápidas. O live streaming permite que o utilizador veja um programa que está sendo transmitido ao vivo). Como a internet está cada vez mais presente no dia a dia, acaba 
influenciando diretamente no sucesso da web rádio.
 O desafio de conquistar e manter conectados os ouvintes nos dias de hoje é um trabalho permanente de paciência, estudo, pesquisa, tenacidade e abnegação. A partir dos 
anos 90 a mídia começa a viver transformações profundas, sua maneira de agir com o público passou a sofrer mudanças inimagináveis, nos dias de hoje a grande mídia pode se 
reconfigurar em poucas horas conforme interesses econômicos/políticos para influenciar de maneira precisa a grande massa.
A Rádio Web, pode ser uma alternativa tanto com uma informação de qualidade, mas também no combate ao processo de imbecilização que a grande mídia provoca, seja através de 
suas notícias capengas ou com a pobreza cultural generalizada. A rádio Web pode e deve fazer a diferença na busca de uma outra forma, que valorize primeiro o ser humano, para 
depois sim pensar em retorno financeiro.
 Não pretende-se generalizar a respeito da mídia, cabe ressaltar que jornais e rádios do interior ainda conseguem de certa forma contrapor aos grandes magnatas da 
comunicação em muitos aspectos, mas não possuem respaldo financeiro nem força para fazer frente a uma das maiores corporações financeiras que é a Grande Mídia.
Uma das grandes vantagens da web rádio é que as pessoas têm uma facilidade maior de buscar assuntos de seu interesse na internet. Então, sabendo utilizar isso de maneira certa, 
podemos observar que há chances de criar conteúdos interessantes para esse público.
A Rádio Web tem que ser diferente para poder fazer a diferença.

ALENCAR PORTORádio Web, 
  uma onda diferente

A descoberta 
musicológica 
do ano

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi um maestro e compositor brasileiro, 
considerado um expoente da música erudita no Brasil. Suas peças são 
executadas no circuito dos mais prestigiados teatros europeus e americanos.

O título deste artigo reproduz a frase do compositor 
carioca Ricardo Tacuchian, uma afirmativa que 
ilustra a dimensão significativa da recente 
descoberta de um manuscrito da Ária (Cantilena) 
das Bachianas Brasileiras no.5 de Villa-Lobos. 
Trata-se de uma das mais emblemáticas e 
difundidas obras do compositor.
 A jornalista Luciana Medeiros, em 
excelente matéria publicada em 20 de  maio último 
no jornal A Folha de São Paulo revela, além de toda 
a sequência dos fatos, as razões pelas quais se 
justificam as palavras de Tacuchian: a mais 
emblemática obra da série Bachianas Brasileiras, 
do mais destacado compositor da música de 
concerto brasileira, teve na verdade duas versões de 
letra, em que a original foi objeto de uma disputa 
por direitos autorais.
 A importância da descoberta, em 
primeiro lugar, tem a dimensão da figura de Heitor 
Villa-Lobos para a música de concerto brasileira; o 
nosso mais destacado compositor é também o 
maior arrecadador brasileiro de direitos autorais no 
exterior; parte do montante de direitos autorais 
patrimoniais que é territorializado no Brasil mantém 
em funcionamento a Academia Brasileira de Música 
– ABM.
 Em segundo lugar, a recente descoberta 
também revela uma importante questão acerca os 
direitos autorais da Ária. Segundo o artigo de 
Medeiros, a cópia produzida pela sua segunda 
esposa, Arminda Villa-Lobos, contém a versão 
original da letra, o poema Fim de Tarde de 
Altamirando de Souza, utilizada por Villa-Lobos. Ao 
ver que seu nome não fora citado na obra, 
Altamirando resolveu processar o compositor. Ao 
conceder entrevista à imprensa, Villa-Lobos 
afirmou: “Me utilizei de versos de poetas como 
Alvaro Moreyra e Manuel Bandeira, sem jamais lhes 
pagar direitos autorais. Sentem-se até muito 
satisfeitos”. A reação do compositor à ameaça de 
processo foi descartar os versos de Altamirando e 
providenciar uma nova letra.
 Naturalmente o compositor incorreu em 
ofensa aos direitos autorais do poeta e resolveu o 
conflito substituindo a parceria na obra. A 
Legislação vigente à época foi o fundamento do 
processo Legal movido por Altamirando.
 A Legislação brasileira que dispõe sobre 

direitos autorais é a Lei 9.610/981, que observa os 
tratados internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, como a Convenção de Berna, através do 
Decreto-Lei n. 75.699/1973 e a Convenção de 
Roma, através do Decreto-Lei n. 57.125/1965. A 
Lei determina que o direito autoral tem uma dupla 
natureza jurídica: a moral e a patrimonial. Essas 
naturezas jurídicas advêm da discriminação entre o 
direito moral do autor, ou seja, a que toda criação 
intelectual pertence, de forma indissociável e 
irrenunciável ao autor (pessoa física), embora 
transmissível aos herdeiros após seu falecimento. A 
segunda se refere aos direitos patrimoniais, aqueles 
que podem ser economicamente explorados. 
Assim, a reprodução, edição (nesse sentido, a 
transferência do direito de exploração dos direitos 
patrimoniais de uma criação intelectual a um 
editor), adaptação, tradução e distribuição 
precisam da expressa autorização do autor.
 Mas os marcos regulatórios sobre o 
direito autoral no Brasil são bem anteriores; ainda 
na 1ª. República, em 1º. de agosto de 1898, foi 
promulgada a Lei no. 496, que “define e garante os 
direitos autorais de obras nacionais” e o Código 
Civil Brasileiro entrou em vigor em 1917, 
consolidando o Direito de Autor. Os fatos 
concernentes à disputa entre Altamirando de Souza 
e Villa-Lobos, ocorridos em 1938/39 e publicizados 
pelos jornais da época, são reveladores do 
desconhecimento e da relativização de conceitos à 
época - não apenas por parte de Villa-Lobos - das 
implicações morais e patrimoniais do Direito 
Autoral. Ainda hoje, a consolidação e hegemonia 
da letra da Lei de 1998 tem sido, no Brasil, um 
processo ainda trabalhoso, conflitivo e vencido em 
lentos avanços.
 Claudia Castro, Diretora do Museu Villa-
Lobos, em uma manifestação nas redes sociais de 
24 de maio último, informou que a Bachiana 
Brasileira no.5 foi editada (copyright) em 1947, 
com letra de Ruth Valadares Corrêa e a versão 
original com o poema de Altamirando jamais 
chegou a ser publicada.

. FELIPE RADICETTI
É organista e compositor carioca,

 atualmente residente no sudoeste do Paraná.

. 

Ativista cultural  -  Jaguarão-RS



O PRIMEIRO INVENTÁRIO

DA LITERATURA

SUL-RIO-GRANDENSE
Uma reflexão do professor Carlos Garcia Rizzon

 Escritor João Pinto da Silva, nascido em Jaguarão no final do século 19, é tema de pesquisa de professor da 
Unipampa
 João Pinto da Silva nasceu em Jaguarão em 1889 e faleceria em 1950 na Suíça. Foi um reconhecido homem 
das letras e ocupou cargos políticos, entre os quais, cumprindo importantes funções como chefe de gabinete e secretário 
de Borges de Medeiros. Atuaria ainda na imprensa jaguarense de sua época e na de Porto Alegre. Foi autor de livros 
ensaísticos, literários e de crítica. Escreveu o que alguns estudiosos chamam de "primeiro inventário da literatura sul-rio-
grandense": a História Literária do Rio Grande do Sul.
"As pessoas sabem que João Pinto da Silva é nome de rua aqui em Jaguarão, mas muitas não sabem quem ele é", destaca 
Carlos Garcia Rizzon, professor do curso de Letras - com ênfase em Literatura e Língua Espanhola - na Universidade 
Federal do Pampa. A fala do professor, proferida em palestra de abertura da 3ª Jornadas de Estudos Fronteiriços: 
história, língua e literatura, em 4 de maio na Unipampa Jaguarão, é uma das reflexões tiradas de uma pesquisa em 
desenvolvimento, cujo tema ficaria um tempo guardado numa "gaveta". 
O estudo das obras de Pinto da Silva começaria em 2018, quando Rizzon soube do trabalho da professora Cássia da 
Silveira, do curso de História da Unipampa de Jaguarão, que desenvolve uma pesquisa sobre a "Trajetória histórica e 
política de João Pinto da Silva". Da troca de ideias e de informações com a professora colega de universidade - com 
quem o professor dividiria uma mesa de discussões no primeiro encontro da 3ª Jornadas de Estudos Fronteiriços -, seria 
iniciada uma pesquisa e análise pormenorizada acerca das obras do escritor jaguarense.
A ideia de estudar o escritor jaguarense, contudo, remonta ao menos dois episódios da vida do professor de Letras, que 
soube de Pinto da Silva na condição de estudante de graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na 
década de 1980. Na mesma universidade em Porto Alegre, anos mais tarde, o assunto voltaria à tona. "Já leu João Pinto 
da Silva?", perguntaria o professor Luís Augusto Fischer a um então aluno de doutorado, em 2006. 
A pergunta ficaria guardada na memória do professor de Letras, que faria leituras de obras do escritor jaguarense 
relacionadas à produção de uma pesquisa sobre Pampa e Fronteira. Naquela época, "eu não tinha ideia que vinha 
morar em Jaguarão", diz Rizzon, que desde o ano de 2008 é professor do curso de Letras no campus local Universidade 
Federal do Pampa.
Dos estudos já feitos, Rizzon cita a leitura crítica de História Literária do Rio Grande do Sul, com três edições identificadas: 
a primeira em 1924, a segunda no ano de 1930 e uma terceira em 2000. Trata-se de uma obra que apresenta um 
quadro panorâmico de autores gaúchos por uma perspectiva regional. Segundo o professor-pesquisador, Pinto da Silva 
ganharia o status de crítico-pensador que "buscou integrar o Rio Grande do Sul ao Brasil, pelo viés regionalista". 
Com a História Literária do Rio Grande do Sul, João Pinto da Silva teria influenciado a crítica e colaborado para o 
estabelecimento de uma tradição pampeana. Foi dele, por exemplo, um primeiro e representativo olhar crítico de João 
Simões Lopes Neto, autor de Cancioneiro Guasca (1910) e Contos Gauchescos (1912). O então reconhecimento dado 
por Silva Pinto ao escritor pelotense repercute até os dias atuais na História da Literatura Gaúcha e Brasileira.
Após analisar a História Literária, o próximo livro a ser analisado será A Província de São Pedro, publicado em 1930, 
obra que aborda a formação do Rio Grande do Sul. "A ideia é passar por todas as obras de João Pinto da Silva", antecipa 
Rizzon, citando demais livros, entre eles, Estalactites (1918) e Vultos do meu caminho (com edições de 1926 e 1927).

ALÉM DA CERCA DE PEDRAS
 O evento, que será realizado no 
Theatro São Pedro, inicia as comemorações 
dos 50 anos de carreira do cantor nativista 
Marco Aurélio Vasconcellos
 Depois do sucesso do CD Doze 
Cantos Ibéricos & Uma Canção Brasileira, 
o trio de músicos gaúchos Marco Aurélio 
Vasconcellos, Martim César e Marcello 
Caminha se reúne para mais um passeio 
musical e poético, o lançamento do CD 
Além das Cercas de Pedra. O evento, que 
contará com a participação do lendário 
g rupo OsPos te i ros ,  um dos  ma i s 
importantes e históricos da música do Rio 
Grande do Sul, será realizado no dia 02 de 
julho, às 21h, no Theatro São Pedro. A 
ocasião valerá também como início das 
comemorações dos 50 anos de carreira do 
grande cantor nativista Marco Aurélio 
Vasconcellos.
 Além das Cercas de Pedra. reúne 
em 14 faixas relatos de um tempo que 
resiste na memória. Histórias e paisagens 
de homens e mulheres que ainda parecem 
estar vivos, olhando para o tempo atual 
desde os retratos amarelados de velhos 
álbuns,desde os quadros dependurados 

nas paredes da infância. Um avô carreteiro, 
uma avó fiandeira, um peão caseiro, um 
posteiro de algum campo de fundo, um 
tropeiro, um capataz, um peão de estância 
e tantos outros. Depois deles, seus filhos; 
que foram nossos pais e avós, os que 
tiveram que deixar o mundo rural para 
procurar algum futuro nas cidades que iam 
crescendo, tentando buscar seu difícil 
sustento nos aglomerados urbanos que iam 
absorvendo os retirantes de uma era que se 
extinguia, de uma época que se apagava 
inevitavelmente, como a chama de uma 
vela.Passando de geração para geração, 
até chegar a quem somos hoje, os que 
recebem a responsabilidade de não deixar 
que se perca o legado de seus valores e de 
seus saberes. 
 O Cd apresenta em músicas, a 
herança e costumes sendo preservados, 
para mostrar aos que virão as nossas 
origens. A intenção é não deixar que se 
apaguem das mentes do mundo atual os 
rastros de identidade que deixaram em 
nosso sangue e em nosso olhar aqueles que 
nos antecederam. 

Trio Gaúcho lança CD no Theatro São Pedro em Porto Alegre

Marco Aurélio Vasconcellos

Marcelo Caminha

Martím César



Religari, óleo sobre tela, 

1m×60cm.
Poder, nanquim e

hidrocores sobre canson 

      A 4ª edição do Festival Internacional Jaguarão em Dança 
reuniu 45 grupos de dança, vindos de diversas cidades do Rio 
Grande do Sul e de municípios uruguaios. O evento foi 
realizado nos dias 17, 18 e 19 de maio, atraindo mil e 
duzentas pessoas no Theatro Esperança.
      O Festival buscou proporcionar à Jaguarão e região uma 
oportunidade de lazer e diversão, apresentando ao público 
diferentes estilos de dança em uma mostra competitiva de 
trabalhos artísticos, além de servir como um momento de 
integração entre as escolas e seus alunos.
      O evento tratou de promover a cultura da fronteira Brasil-
Uruguai, trazendo para a região visões e experiências 
diversificadas da área da dança, além de "ajudar o setor 
econômico da cidade", destacam o diretor geral Tiago 
Coimbra e a diretora artística Luiza Araújo.
     Participaram do Festival, 800 dançarinas e dançarinos 
com idade entre 3 a 60 anos, oriundos de cidades brasileiras 

e uruguaias, entre elas, Arroio Grande, Pelotas, Bagé, Porto 
Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Rio Grande, Rio Branco, São 
José do Norte, Melo e Jaguarão.
      O 4º Jaguarão em Dança contou com 800 competidores, 
que se apresentaram em solo, conjunto e grupo, divididos em 
categorias júnior (infanto-juvenil) e sênior (júnior, adulto e 
máster). Foram apresentadas em média 110 coreografias por 
noite, segundo os organizadores. 
   Os competidores foram avaliados por uma comissão 
formada por diversos profissionais com experiência 
comprovada nas suas respectivas modalidades: Jazz, balé, 
balé clássico de repertório, contemporâneo, salão, folclore, 
tribal, sapateado, livre e danças urbanas e pop. 

                                                                                                                                                                                                                                        
Ao f inal ,  os melhores dançar inos e dançar inas 
forampremiados pela organização do 4º Festival 
Internacional Jaguarão em Dança com um Troféu da Ponte 

Barão de Mauá.
O 4º Festival Internacional Jaguarão em Dança foi 

realizado                            c o m  a p o i o  d a  C â m a r a 
Municipal de Vereadores e Prefeitura Municipal de Jaguarão. 
"Temos que agradece ao Poder Público, que foi fundamental 
para que o evento pudesse ser realizado", disseram Tiago e 
Luiza.  

Os organizadores ainda lembraram que o comércio do 
município também poderia ter colaborado. Procurados com 
antecedência, alguns comerciantes preferiram não "abraçar a 
causa". Além do Poder Público, inscrições e bilheteria ajudam 
na realização do Festival.
   A expectativa de Luiza, Tiago e demais apoiadores, 
contudo, foi cumprida ao final do evento. "O que a gente faz é 
utopia. Mas ficamos satisfeitos com o Festival deste ano". 
   Agora vamos respirar um pouco, fazer uma 
confraternização e já começar a pensar no próximo Festival", 

4º Festival Internacional 'Jaguarão em Dança' reúne 
45 grupos  e 800 participantes e grande público no Theatro Esperança

 E me relaciono com este espírito” resume ela,

 que revela ter uma rotina de dedicação às suas 

 artes e sentimento de vida  por seu  próprio mundo.

JAGUARÃO EM DANÇA É SUCESSO

Jornalista -Jaguarão -RS
RENATO S.M.



 O poncho é sem dúvida alguma uma vestimenta histórica de 

uso universal. Segundo o etnógrafo Luiz da Câmara Cascudo no seu 

"Dicionário do Folclore Brasileiro", ele afirma que é uma espécie de 

capa de viagem ou de guerra usada pelos Romanos que era 

chamada de pênula, na antiguidade vamos encontrar trajes 

semelhantes entre os povos da Ásia e norte da Europa. Muito 

utilizada pelos “nativos” da América principalmente nas regiões frias 

como nos Andes. Há registros de viajantes no século XVIII e XIX que 

encontraram humanos vestindo essa peça desde a Califórnia até o 

Estreito de Magalhães.

Uma vestimenta com marca de identidade regional. O poncho é 

reconhecido como uma roupa típica Sul-americana, pois a 

encontramos popularmente em toda a região andina como, no Chile, 

Equador, Bolívia, Peru, Paraguai, Argentina e Uruguai. É claro que 

em cada um desses lugares, essa roupa apresenta as suas 

características e particularidades. No Brasil é reconhecida como 

uma roupa que identifica os gaúchos e quando a temperatura 

despenca os jornais do país e os programas de televisão estampam 

imagens de riograndenses utilizando essa vestimenta para resistir 

ao frio.

Historicamente o poncho tem também uma identidade de classe, 

uma roupa simplória,  reconhecida nos relatos dos viajantes como 

uma roupa usada pelas pessoas pobres, que não tinham condições 

de adquirir uma jaqueta, casaco ou sobre-tudo em estilo europeu, 

portanto tinha signo de pobreza e de pessoas trabalhadoras 

oriundas do campo. Quando criança sofri "bullying" quando anda nas 

ruas usando um poncho. Frequentemente ouvia uma pergunta em 

voz alta: "Onde deixou o cavalo ? Hoje eu tenho uma resposta bem 

desaforada para essa pergunta preconceituosa.

No entanto encontramos representações iconográficas dos líderes 

militares e políticos latino-americanos, como uma fotografia de 1866, 

de Giuseppe Garibaldi na Guerra de Unificação Italiana, José 

Artigas, prócer da independência do Uruguai, o General José de San 

Martin, Justo José Urquiza, Manuel Rosas, todos usando um poncho 

por cima dos seus uniformes.Atualmente a produção desse 

artesanato agregou outros valores simbólicos e os ponchos, as 

ruanas e outras peças do vestuário masculino ou feminino, frequenta 

as passarelas da moda e alta costura nas grandes cidades do mundo 

e quando Gisele Bündchen exibe seu corpo vestindo um poncho, 

então ele passa ser uma roupa muito chique e todos querem usá-la.

Uma roupa relativamente simples que consiste em um tecido 

retangular, quadrado, ou arredondado nos cantos, praticamente um 

cobertor com  buraco no centro para passar a cabeça, deixando cair 

pelos ombros. Pode ser confeccionado com tecidos de seda, tecidos 

de lã industrializados, ou feitos de fio de lã crua trançados 

manualmente. Na região dos Andes é feito com a lã retirada da lhama 

ou alpaca, animal nativo da região. No Rio Grande do Sul, onde foi 

introduzido pelos europeus os ovinos e os caprinos, o poncho ou 

bichará, é confeccionado com a lã da ovelha pelas mulheres da 

região da campanha que preservam até os dias de hoje esse 

patrimônio cultural.

Nas cidades da região sul e da campanha como, Jaguarão, Bagé, 

Palmares do sul, Vila Nova e Caçapava do Sul, grupos de mulheres 

tecelãs ainda mantém essa tradição da limpeza, tingimento, 

cardagem e todo o processo artesanal do manuseio da lã para a 

confecção do poncho ou outras vestimentas feitas com o fio da lã 

crua.

 O poncho é sem dúvida uma vestimenta histórica de uso universal. Segundo o etnógrafo Luiz 
da Câmara Cascudo, no seu "Dicionário do Folclore Brasileiro", trata-se de uma espécie de capa de 
viagem, ou de guerra, já usada entre os romanos e era chamada de pênula. O poncho é reconhecido 
como uma roupa típica sul-americana, pois a encontramos tanto na região andina como na região 
pampeana, em países como Chile, Equador, Bolívia, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai e no sul do 
Brasil, identificando os gaúchos. 
 Nas cidades da região da campanha, grupos de mulheres tecelãs que mantém essa tradição da 
limpeza, tingimento, cardagem e todo o processo artesanal do manuseio da lã, do momento da tosquia 
até o feitio do poncho, fazendo um contraponto com o trabalho similar das mulheres andinas, todas 
mantenedoras desse patrimônio imaterial e material.

PONCHO
VESTIMENTA

UNIVERSAL

LUIZ CLAUDIO KNIERIM
Professor, pesquisador, historiador
Porto Alegre-RS



 A Espanha começou bem atrás a sua corrida da era 
das navegações, com relação ao seu vizinho Ibérico, Portugal. 
Isso se deveu, principalmente, a dois fatores: a luta pela 
reconquista frente aos muçulmanos que dominavam uma boa 
parte do seu território (isso desde a invasão árabe do já 
longínquo ano de 711) e à disputa existente entre os próprios 
reinos cristãos. O começo real da história que levaria a Espanha 
a ser uma potência marítima remonta ao ano de 1469 e ao 
casamento dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de 
Aragão. Esse casamento uniu dois dos mais importantes reinos 
cristãos da época. Castela era o mais populoso e mais 
importante desses reinos. A maioria de nós nem percebe, mas 
quando chamamos de castelhanos aos nossos vizinhos do Prata, 
estamos nos referindo a esse distante reino, onde viviam as 
pessoas que criavam comunidades em volta ou dentro dos 
castelos para neles se protegerem. Ou seja, eram castelhanos, 
donos ou moradores dos arredores dos castelos.
 Por essa mesma época, andava um navegador 
genovês buscando quem financiasse uma expedição pelo mar-
oceano, numa então impensável viagem marítima sempre rumo 
a oeste. Era genovês e seu nome era Cristóvão Colombo e 
perambularia por vários reinos buscando apoio para sua 
aventura. Mas qual poderia ser a razão de algum reino financiar 
essa então mirabolante aventura? Ocorre que a rota das 
especiarias e riquezas que vinham do Oriente estava 
praticamente fechada, desde a tomada de Constantinopla pelos 
turcos, poucos anos antes. E a outra rota, contornando a África, 

ainda que não realizada totalmente nesse então, estava sendo 
pouco a pouco conquistada pelos intrépidos marinheiros 
portugueses.
 Ainda não se chamava Espanha aquele território 
ibérico ao lado de Portugal. Eram diversos reinos independentes. 
Junto ao Mediterrâneo estavam os reinos mouros da Andaluzia, 
logo em seguida, em suas fronteiras, estava Castela, e foi ela 
que demonstrou interesse na busca da nova rota. Porém antes 
teve que expulsar os mouros, culminando na chamada Guerra 
de Granada e só então, já com o reino praticamente unificado é 

que se propôs a incentivar aquela aparentemente impossível 
travessia. É importante também citar o imenso aporte árabe para 
essa conquista. Eram eles, os árabes, que detinham o maior 
conhecimento sobre a geografia e a astronomia e, 
principalmente, sobre a tecnologia capaz de levar a bom termo 
tal façanha. Esse conhecimento advinha de se manterem e 
evoluírem, no mundo árabe, as ciências que tiveram sua origem 
na Grécia antiga e no Oriente. Enquanto os cristãos, que haviam 
mergulhado nas trevas da Idade Média, praticamente acabaram 
com o conhecimento e os avanços greco-romanos e chineses, os 
árabes, ao contrário, os mantiveram e aperfeiçoaram.
 Foi 1492 o ano mais importante da história espanhola. 
Foi nesse ano que os cristãos conquistaram o último reino mouro 
da Península Ibérica e que decretaram a expulsão dos judeus do 
seu território. O mesmo ano em que Cristóvão Colombo chegou 
à América. Com essa chegada, dois parentes que haviam se 
afastado por milhares de anos voltaram a se encontrar. Pois os 
europeus que aportaram na América, e os ameríndios que 
estavam aqui, eram descendentes da mesma família de 
africanos que saiu do seu continente dezenas de milhares de 
anos atrás. No entanto, esse não foi um encontro amistoso. A 
cobiça por ouro, as armas que traziam os europeus, a busca de 
cristianizar a força os povos encontrados e, principalmente, os 
germes que traziam em seu corpo, e que em seguida cobririam 
de epidemias o novo mundo, de norte a sul, fez com que os 
recém-chegados não fossem os deuses bem-vindos que as 
profecias de alguns dos povos ameríndios anunciavam

 A bela árvore conhecida popularmente por 
Açoita-cavalo é espécie típica de matas ciliares da bacia 
do rio Jaguarão, formando o dossel superior das zonas 
baixas e úmidas. É abrigo para várias espécies de plantas 
epífitas e pequenos animais; exercendo nas matas ciliares 
o mesmo papel que a figueira (Ficus sp) cumpre na orla de 
nossas lagoas (Patos, Mirim e Mangueira). É, para mim, a 
árvore mais representativa do Rio Jaguarão. Também é 
conhecida por Francisco Alvarez (no Uruguai); azota 
caballo e árbol de San Francisco (na Argentina) e Ka’a 
oveti (no Paraguai). Em tupi-guarani é denominada de 
ivatingi que significa “fruto que aborrece”.
 Sobre seu nome popular existem algumas 
versões e lendas. Por ter seus galhos flexíveis, eles eram 
usados para fabricação chicotes; outra versão, também 
advinda do homem do campo, contava que os cavalos 
após comerem suas folhas (muito adstringente) passavam 
a ter dificuldade em defecar. Correndo então, com a cola 
levantada, como se estivessem sido açoitados.
 Uma lenda correntina (de Corrientes, Argentina) 
muito antiga e que chegou até o presente por influências 
advindas da grande interação cultural entre nós povos 
platinos, conta que existia um “paisano” valente e 
generoso chamado Francisco Álvarez, mas que por males 
do destino veio a tornar-se um criminoso. Vivia se 
escondendo da polícia.
 Tornou-se exímio “matreiro”. Roubava somente 
os muito ricos. Parte do que furtava distribuía aos pobres, 
aliviando suas penúrias (um Robin Hood dos pampas!). 
Com isso, encontrava asilo por onde andava e não corria 
perigo em ser delatado.
 Sendo obrigado a ter uma vida de fugas habitou-
se a ter por lar as matas em suas regiões mais densas

 

e escuras e a conviver nesse mundo vegetal como o puma, 
o veado, o sorro, o tamanduá-mirim e a cruzeira. Seus 
olhos se acostumaram à penumbra da exuberante mata; 
seus ouvidos escutavam e identificavam os mais tênues 
ruídos; seu nariz identificava os mais variados odores 
exalados por planta ou animal. Tinha também rara 
resistência à fome e a sede.
 Em certa feita,  uma patrulha lhe trazia acossado. 
Temendo por sua vida, o gaudério abandonou seu cavalo 
e escondeu-se na densa mata a sua frente. Seus olhos 
acostumados a ver entre as sombras divisaram uma 
árvore corpulenta com um grande oco. Silenciosamente, 
ele se escondeu nesse espaço.
 A patrulha policial, embora temerosa, também 
entrou na mata. Suas buscas foram infrutíferas por não 
estarem habituados a esse meio hostil. As plantas 
espinhosas deixavam suas marcas em mãos, braços e 
pernas ;  as  roupas  es fa r rapadas .  Pruden tes , 
esparramaram sinais para não se perderem e apesar da 
superioridade numérica, sentiam medo de serem 
atacados de surpresa por Francisco ou algum puma.
 Cansados, com fome, sujos e desalentados 
abandonaram a perseguição. Francisco, no aconchego 
da árvore, ali ficou um largo tempo. Depois rumou junto 
aos seus para continuar sua vida de delinquente. Desde 
esse dia o povo daquela região começou a chamar 
especificamente aquela árvore de Francisco Álvarez, 
nome que depois se propagou para toda a espécie.
 Segundo contam os anciãos, entre um mate e 
outro, em redor de um fogão campeiro, embora hoje já 
falecido, Francisco Álvarez protege os pobres, e desde 
que, se invocado, concede os milagres solicitados por 
pessoas humildes.

A LENDA DA ARVORE
AÇOITA-CAVALO

A Espanha chega ao Novo Mundo

Biólogo, historiador e músico
Jaguarão -RS
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A festa é em homenagem ao Divino 
Espírito Santo e foi criada pelos 
escravos negros que foram trazidos 
para Macapá no século XVIII para 
construir a Fortaleza de São José. A 
tradição do Marabaixo foi passada 
p e l o s  e s c r a v o s  a o s  s e u s 
descendentes que vivem na Vila de 
Curiaú, a 8 km de Macapá, e também 
aos municípios de Mazagão Velho, 
em Mazagão, e Macapá. Porém, 
apenas na capital amapaense, o 
Marabaixo sobrevive com grande 
par te  de suas caracter ís t icas 
originais. Em Mazagão Velho, por 
e x e m p l o ,  e l e  d e s a p a r e c e u 
completamente. Na Vila de Curiaú, 
ainda se dança o Marabaixo por 
ocasião da festa em louvor à Santa 
M a r i a ,  n o  f i m  d e  m a i o .  A 
transformação que a festa sofreu ao 
longo tempo, deve-se - de acordo com 
os estudiosos -, a variáveis como 
urbanização, a modernização e a 
migração rural.

A festa do Marabaixo começa no 
domingo de Páscoa e dura meses. O 
ponto alto da festa, por exemplo, 
acontece no começo de novembro, 
com o Encontro dos Tambores, em 
Macapá. Durante quatro dias, as 
pessoas  can tam e  dançam o 
marabaixo. Para garantir a energia 
dos dançarinos, é servido uma bebida 
chamada de gengibirra, que é feita de 
gengibre ralado, cachaça e açúcar.

O ciclo do Marabaixo é considerada 
uma das maiores manifestações 
culturais do Amapá. Ésse belíssimo 
ritual tem sua origem africana, 
composta por várias festas católicas 
populares em comunidades negras 
da região metropolitana da capital do 
Estado.

Com sua origem um tanto quanto 
definida, o Marabaixo apresenta-se 
com dança da cultura africana, 
oriunda pelos negros que aportaram 
no Estado do Amapá no século XVIII, 
para a construção da Fortaleza de 
S ã o  J o s é .  C o m o  t a m b é m , 
desembarcaram na região, inúmeras 
famílias vindas da África, correndo 
das guerras entre mouros e cristãos.

No ritmo de tambores ou das caixas, 
i n s t r u m e n t o s  d e  p e r c u s s ã o 
produzidos com madeira e pele de 
animais. No momento dos rituais, são 
distribuídas entre os presentes, 
algumas bebidas, à exemplo da mais 
típica, a gengibirra, sempre servida 
nas rodas de batuques e Marabaixo, 
feita com gengibre e cachaça. A 
gengibirra anima os foliões fazendo-
os dançarem durante toda a noite 
“jogando ladrão”, ou seja, as músicas 
q u e  s ã o  c a n t a r o l a d a s  p e l a s 
dançarinas e que são entoados 
diversos versos espontâneos nas 
reuniões.

Com saias de cores vivas as mulheres 
dançam de forma vigorosa, no ritmo 
forte e intenso dos batuques. Trazem 
uma toalha sob os ombros com o 
objetivo de enchugar o suor, que 
acabou por transformar-se em um 
adorno típico de suas indumentárias. 
A dança e o canto do Marabaixo 
constituem o lado profano da Festa do 
Divino e acontecem integradas a esta 
comemoração.

O Ciclo do Marabaixo é comemorado 
t o d o s  o s  a n o s  p o r  g r u p o s 
organizados, que trabalham para 
manter vivas as tradições de raiz de 
seu povo e ancestrais.
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 A viagem de um escritor jaguarense ao deserto do Atacama no Chile, 

considerado o mais alto do mundo

 A paixão por temas de "física espacial" ou astronomia - em especial 

leituras de teorias sobre cosmologia, explicação e interpretação do universo de 

Stephen Hawking -, e uma "visão privilegiada" do planeta para observar o 

universo levariam o escritor jaguarense Antonio Carlos Marques a planejar e 

realizar uma viagem ao considerado deserto mais alto do mundo.

 A viagem ao deserto do Atacama, localizado na região norte do Chile 

até a fronteira com o Peru, ocorreu entre os dias 10 e 19 de abril. Para chegar 

ao destino, Antonio Carlos e a esposa Liana Treptan Marques, tiveram que 

pegar dois aviões e encarar algumas horas de voo: de Porto Alegre a Santiago 

do Chile e da capital chilena até aeroporto da cidade de Calama, que fica ao 

norte do Chile.

No desembarque em Santiago, se juntaram a Antonio Carlos e à esposa, a 

filha Elisa, o genro Valmir e um neto Daniel de onze anos, que partiram de 

Florianópolis, onde residem.  De Calama até San Pedro de Atacama, onde se 

encontra o deserto, escritor e família tiveram que percorrer, via transporte 

terrestre, mais 100 quilômetros. 

 Os visitantes ficariam hospedados em San Pedro de Atacama, cidade 

de aproximadamente dois mil habitantes. San Pedro é considerado um dos 

centros turísticos mais visitados do mundo; localiza-se a 2.400 metros de 

altitude. "É um dos melhores lugares do mundo para se observar o universo", 

conta Antonio Carlos, que pode conhecer de perto o Museo del Meteorito. Um 

museu de ciências localizado em cúpulas geodésicas, com uma extensa 

coleção de meteoritos. "Neste museu, há expostas rochas de quatro milhões de 

anos", diz o escritor.

 Outro ponto visitado foi o das regiões dos gêiseres del Tatio, a 4.300 

metros de altitude aos pés do vulcão Tatio. O campo geotérmico é uma das 

principais atrações do Chile. Gêiseres ou tipos de vulcanismo, no caso, 

nascentes termais que entram em erupção periodicamente, lançando colunas 

de água quente e vapor de ar e camada ozônica vulcânica peninsular.

Apesar do registro de água no Atacama, que possui cerca de 1000 quilômetros 

de extensão, não se pode esquecer que o norte do Chile tem o deserto não 

polar mais seco do mundo, onde chove raramente, em consequência de as 

correntes marítimas do Oceano Pacífico não conseguirem passar para o 

deserto, por causa de sua altitude. 

 O Atacama ainda é um lugar de vales famosos, entre eles, Vale de la 

Muerte e Valle de la Luna. Este último é apresentado como é uma pequena 

depressão de 500 metros de diâmetro, com solo salino e rodeado por morros 

com formações exóticas lembrando o solo lunar. 

As atrações do Atacama são variadas - conforme o testemunho do escritor 

jaguarense -, e inclui a Igreja de San Pedro, do início do século 16. Há na 

região ainda: ruínas, depósitos de salinas, neves, picos montanhosos. Ao 

cenário de paisagens naturais e patrimônios histórico-culturais, se somam os 

animais e espécies consideradas exóticas, como flamingos e lhamas.  

 E, claro, os povos nativos e demais personagens que surgiram diante 

de Antonio Carlos, ao longo de nove dias de viagem na companhia da família, 

trazendo consigo recordações para guardar na memória e em uma mala com 

alguns livros, entre eles um exemplar de 20 poemas de vida y uma campana 

rota, do poeta chileno e Nobel de Literatura Pablo Neruda.

No meio do Vale da Lua, você encontra Las Tres Marías. 
Formações de pedra erodidas pelo sal e pelo vento. Outro 
nome que estas formações recebem é Los Vigilantes e são 
compostas principalmente de granito, quartzo e argila.Eles 
estão localizados cerca de 5 km. de San Pedro de Atacama.

Culturas ancestrais e viajantes de todo o mundo se misturam 
neste antigo povoado com ruas de terra e casas de adobe. 
Sendo o ponto de partida par uma viagem inesquecível, na 
sua infinita beleza você descobrirá os postais mais 
alucinantes do planeta.
 Visite San Pedro de Atacama, terra de etnias indígenas.

DE JAGUARÃO AO
DESERTO DE 

ATACAMA

Escritor
:ANTÔNIO CARLOS MARQUES

O Museu del Meteorito, em San Pedro de Atacama, é super 
rústico e tem um charme todo especial. Ele fica dentro de uma
 tenda e o chão é de areia. Tem a maior coleção de meteoritos
 do mundo. São mais de 3200 peças em exibição.

A Igreja de San Pedro de Atacama é uma igreja católica. 
Construída durante o período colonial espanhol, é 
declaradamente a segunda igreja mais antiga do Chile. 
Material de adobe indígena foi usado na construção, cuja 
aparência é caracterizada como simples e elegante.

O Atacama ainda é um lugar de dois vales famosos, Vale de la Muerte e 
Valle de la Luna. Este último é apresentado como é uma pequena depressão 
de 500 metros de diâmetro, com solo salino e rodeado por morros com 
formações exóticas lembrando o solo lunar.

Considerado um vulcão adormecido, ou seja, com baixa 
atividade, o Tupungato não entra em erupção há mais de 10 
mil anos. Ao contrário de seu vizinho Tupungatito, também 
chamado de vulcão Bravard, que mesmo sendo muito menor 
é bem mais ativo. Este vulcão estava em erupção quando 
Darwin esteve no Chile no século XIX e isso gerou uma 
grande confusão, pois o famoso naturalista inglês o 
confundiu com o Aconcágua e até pouco tempo atrás 
algumas pessoas achavam que a famosa montanha era um 
vulcão, o que não é verdade. Muito ativo o Tupungatito 
entrou em erupção na ultima vez em 1986.

Os Gêiseres de Tatio são uma das maiores atrações do 
deserto do Atacama, no Chile, junto com a gruta El Azzi, que 
fica no vale de La Luna. Tem 4.300 de altitude.


