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A Revolução Farroupilha é o mais longo e um dos 
mais signifi cativos movimentos de revoltas civis 
brasileiras, envolvendo em suas lutas os mais 
diversos segmentos sociais. A sua comemoração 
relembra a Guerra dos Farrapos contra o Império, 
de 1835 e 1845. Tendo como marco inicial o 
amanhecer de 20 de setembro de 1835. Naquele 
dia, liderando homens armados, Gomes Jardim e 
Onofre Pires entraram em Porto Alegre pela Ponte 
da Azenha. A data e o fato fi caram registrados na 
história dos sul-rio-grandenses como o início da 
Revolução Farroupilha.

Com a integração das Associações Esportivas da 
Ipiranga, Copesul e Braskem, este ano, termos um 
calendário especial. Serão promovidas atividades 
pelo CTG Mangrulho, departamento de tradições 
gaúchas das associações. Conheça, a seguir, os 
símbolos que fazem parte da nossa tradição e 
aprenda a fazer alguns pratos típicos



Os símbolos ofi ciais do Rio Grande do Sul, defi nidos 
por legislação específi ca, são: a bandeira, o hino e 
as armas, a planta erva-mate, a ave quero-quero, 
a fl or brinco-deprincesa, o cavalo crioulo, a plan-
ta medicinal macela, a bebida chimarrão e o prato 
típico churrasco.

Além desses símbolos considerados ofi ciais, a so-
ciedade gaúcha possui outros símbolos impor-
tantes, tais como: a chama crioula (desde 1947) 
e o galpão de estância (simbolismo do Rio Grande 
primitivo). Também podemos encontrar símbolos 
representativos de cada município ou região, como 
o monumento ao laçador em Porto Alegre ou o 
monumento ao imigrante em Caxias do Sul.

NOSSOS SÍMBOLOS



Historicamente, a bandeira apareceu pela primeira 
vez em Piratini, no dia 6 de novembro de 1836, 
sendo conduzida pelo coronel Teixeira Nunes. Foi 
adotada ofi cialmente pelo decreto de 12 de novem-
bro de 1836, que a denominou Escudo de Armas. 
Foi o primeiro decreto da República Rio-Grandense.

A bandeira gaúcha, com o formato que tem hoje, 
apareceu durante a campanha republicana no Bra-
sil, ocorrida na segunda metade do século XIX, 
porém tem sua origem na época da Revolução Far-
roupilha.

BANDEIRA

• Bandeira Farroupilha

• Bandeira Estadual



Ofi cialmente, existe o registro de três letras para o 
hino, desde os tempos do Decênio Heróico até os 
nossos dias. Num espaço de tempo de quase um 
século, foram utilizadas três letras diferentes até 
que, fi nalmente, foi resolvido, por uma comissão 
abalizada, que somente uma delas deveria fi gurar 
no hino ofi cial.

O primeiro hino - Na tomada da Vila de Rio Pardo 
pelas forças revolucionárias farroupilhas, foi apri-
sionada uma unidade do Exército Imperial com a 
sua banda de música. O mestre dessa banda mu-
sical, Joaquim José de Mendanha, era muito famo-
so e considerado um grande compositor. Após sua 
prisão, Mendanha teria sido convencido a compor 
uma peça musical que homenageasse a brilhante 
vitória de 30 de abril de 1838. A melodia composta 
por Mendanha era apenas musicada, e o capitão 
Serafi m José de Alencastre, pertencente às hostes 
farrapas, resolveu escrever uma letra alusiva à to-
mada de Rio Pardo.

HINO RIO-GRANDENSE

• História  (Letras e autores)



O segundo hino - Quase um ano após a tomada de Rio 
Pardo, foi composta uma nova letra que foi cantada 
como hino nacional. O autor deste hino é desconhe-
cido.

O terceiro hino - Após o término do movimento, apa-
receu uma terceira letra, desta vez com autor conhe-
cido: Francisco Pinto da Fontoura, vulgo “o Chiquinho 
da vovó”. Essa terceira versão foi a que mais caiu no 
agrado da alma popular. A letra desse autor é basi-
camente a mesma adotada como sendo a ofi cial até 
hoje, mas a segunda estrofe foi suprimida posterior-
mente.

O hino defi nitivo - Em 1933, no auge os preparativos 
para a Semana do Centenário da Revolução Far-
roupilha, um grupo de intelectuais resolveu escolher 
uma das versões para ser a letra ofi cial do hino do 
Rio Grande do Sul. A partir daí, o Instituto Histórico, 
contando com a colaboração da Sociedade Rio-Gran-
dense de Educação, fez a harmonização e a ofi cial-
ização do hino, que foi adotado no ano de 1934, com 
a letra conforme fora escrita pelo autor no século pas-
sado. No ano de 1966, foi ofi cializado como hino far-
roupilha ou hino rio-grandense.



Como a aurora precursora
do farol da divindade,

foi o Vinte de Setembro
o precursor da liberdade.

Mostremos valor, constância,
Nesta ímpia e injusta guerra,

Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda terra,
De modelo a toda terra.
Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda terra.

Mas não basta pra ser livre
ser forte, aguerrido e bravo,
povo que não tem virtude

acaba por ser escravo.

Mostremos valor, constância,
Nesta ímpia e injusta guerra,

Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda terra,
De modelo a toda terra.
Sirvam nossas façanhas
De modelo a toda terra.

O HINO

• Letra:
Francisco Pinto da
Fontoura

• Música:
Comendador
Maestro Joaquim
José de Mendanha

• Harmonização:
Antônio Corte Real



O chimarrão é um legado dos índios guaranis. Sem-
pre presente no dia-a-dia do gaúcho, ele constitu-
iu-se na bebida típica do Rio Grande do Sul. É con-
hecido, também, como mate amargo e constitui-se 
no símbolo da hospitalidade e da amizade para o 
povo gaúcho. É a bebida proveniente da infusão da 
erva-mate, planta nativa das matas sulamericanas. 
O mate é cevado sem açúcar, preparado em uma 
cuia e sorvido através de uma bomba.

Quando a cuia é nova, é necessário curti-la antes 
de usá-la. Para tal, é necessário enchê-la de er-
va-mate pura ou misturada com cinza vegetal e 
água quente e deixar durante dois ou três dias. O 
objetivo é manter a umidade para que fi que bem 
curtida, impregnando o gosto da erva em suas 
paredes. Após o tempo determinado, retira-se a 
erva da cuia, que já está pronta para ser utilizada. 

ERVA-MATE E CHIMARRÃO

• A tradição

• A cuia nova



Contam que um velho guerreiro guarani não podia 
mais sair para as guerras, caça e pesca, porque 
suas pernas trôpegas não mais o levavam. Vivia 
triste em sua cabana e recebia os cuidados de sua 
bela fi lha Yari, que o tratava com imenso carinho, 
conservando-se solteira para melhor se dedicar ao 
pai.
 
Um dia, o velho guerreiro e sua fi lha receberam a 
visita de um viajante, que foi muito bem tratado 
por eles. Antes de partir, o viajante confessou ser 
enviado de Tupã e, para retribuir o bom trato rece-
bido, perguntou aos seus hospedeiros o que eles 
desejavam e disse que qualquer pedido seria at-
endido.
 
O velho guerreiro pediu algo que lhe devolvesse as 
forças, para que Yari, livre de seu encargo afetivo, 
pudesse se casar. O mensageiro de Tupã entregou 
ao velho um galho de árvores de Caá, ensinou a 
preparar a infusão, que lhe devolveria as forças e 
o vigor, e transformou Yari em deusa dos ervais, 
protetora da raça guarani.

 A LENDA DA ERVA-MATE



A jovem passou a chamar-se Caá-Yari, a deusa da er-
va-mate, e a erva passou a ser usada por todos os 
componentes da tribo, que se tornaram mais fortes, 
valentes e alegres.

Antigamente, quando os namoros eram de longe, 
os apaixonados utilizavam o mate como meio de 
comunicação e, de acordo com o que era posto na 
cuia, a mensagem era recebida e interpretada. Ao 
longo de sua história, o chimarrão é utilizado como 
veículo sutil de comunicação com objetivos senti-
mentais. Atualmente, os costumes mudaram, mas 
o hábito do chimarrão permanece cada vez mais 
forte, caracterizando o povo gaúcho.

• Chimarrão é rico em poesia



O convite para tomar um mate é feito das seguintes 
formas:
- Vamos matear?
- Vamos gervear?
- Vamos chimarrear?
- Vamos verdear?
- Vamos amarguear?
- Vamos apertar um mate?
- Vamos tomar um chimarrão?
- Vamos tomar mate?
- Que tal um mate?

Mate solito - Quando não precisa de estímulo 
maior para matear, a não ser a sua própria vonta-
de. É o verdadeiro mateador.
Mate de parceria - Quando se espera por um ou 
mais companheiros para matear a fi m de motivar o 
mate, pois não gosta de matear sozinho.
Roda de mate - É na roda de mate que essa 
tradição assume seu apogeu, agrupando pessoas

• O mate e a sua intimidade

• Maneiras de tomar o mate



- Mate com açúcar: Quero a tua amizade
- Mate com açúcar queimado: És simpático
- Mate com canela: Só penso em ti
- Mate com casca de laranja: Vem buscar-me
- Mate com mel: Quero casar contigo
- Mate frio: Desprezo-te
- Mate lavado: Vai tomar mate em outra casa
- Mate enchido pelo bico da bomba: Vai embora
- Mate muito amargo (redomão): Chegaste tarde, 
já tenho outro amor
- Mate com sal: Não apareças mais aqui
- Mate muito longo: A erva está acabando
- Mate curto: Pode prosear à vontade
- Mate servido com a mão esquerda: Tu não és 
bem-vindo
- Mate doce: Simpatia

Caá = Erva-mate
Caá-y = Bebida do mate = Chimarrão
Tacuapi = Bomba primitiva, feita de taquara pelos 
índios guaranis

• Signifi cado dos mates

• Vocabulário



Caldeira - Recipiente grande muito utilizada para 
aquecer grande quantidade de água, é usada para di-
versas fi nalidades. Não possui tampa nem bico tubular.

Chaleira grande - O uso é semelhante ao da caldei-
ra. É muito encontrada nas cozinhas da campanha, nos 
fogões de barro, nos galpões e nos braseiros do fogo 
de chão.
 
Chaleira média - Também conhecida por pava. Devido 
ao seu tamanho, é a mais usada, quer para aquecer a 
água, quer para servir o mate.
 
Chaleira preta de ferro - Varia muito de tamanho e 
forma, mas é o tipo mais comum de chaleira.
 
Cambona primitiva - Essas cambonas vinham da 
Inglaterra com chá-da-índia. Eram feitas de cobre e 
possuíam a parte de baixo arredondada. Serviam para 
preparar alimentos e aquecer água.
 
Cambona - Pode ser feita de qualquer metal, pois sua 
fi nalidade é única e exclusivamente a de aquecer água 
sem precisar de muito fogo.
 
Chicolateira - É um recipiente usado nos fogões cam-
peiros para aquecer a água e se difere da cambona 
uma vez que possui alça, tampa e um pequeno bico.

• Recipientes para água



“O primeiro mate é dos pintos.” - Como o 
gaúcho atira fora os primeiros sorvos de mate, 
serão os pintos os aproveitadores das partículas 
de erva cuspidas.

“O mate pra o estribo ou o mate do estribo.” 
- O último mate com que se brinda um visitante, 
quando ele já está “com pé no estribo”, ou seja, 
pronto para partir.

“Como o mate do João Cardoso ou Como o 
mate das senhoras Morais.” - Emprega-se 
para designar um fato que nunca se realiza, uma 
promessa que nunca se cumpre.

“Toma mais um mate.” - Não te vás, é cedo 
ainda. Aquentar a água pra outro tomar mate. - 
Preparar alguma coisa para outra pessoa colher 
os lucros.

“Ele se encheu de erva.” - Ele ganhou muito 
dinheiro. Nem pra erva. - No último grau de po-
breza.

• Alguns dizeres



1º - Não peças açúcar no mate.
2º - Não digas que o chimarrão é anti-higiênico.
3º - Não digas que o mate está quente demais.
4º - Não deixes um mate pela metade.
5º - Não te envergonhes do ronco do mate.
6º - Não mexas na bomba.
7º - Não alteres a ordem em que o mate é sorvido.
8º - Não durmas com a cuia na mão.
9º - Não condenes o dono da casa por tomar o 
primeiro mate.
10º - Não digas que o chimarrão dá câncer na gar-
ganta. 

FAGUNDES, Glênio - Cevando o mate.

LESSA, Luiz Carlos Barbosa - História do chimarrão

TUBINO, Wilson - Os mistérios ocultos do chimarrão

TEIXEIRA , Luiz Rotilli - A importância social do chimarrão

BERKAI, Dorival, e BRAGA, Clóvis Airton - 500 anos de história 

de erva-mate

RIBEIRO, Paula Simon - Folclore: aplicação pedagógica

FAGUNDES, Antonio Augusto - Curso de tradicionalismo gaúcho

• Os dez mandamentos do chimarrão

Referências bibliográfi cas



O brinco-de-princesa, a fl or-símbolo, aparece nas 
fl orestas úmidas do estado. Foi ofi cializada em 
1998.

A Assembléia aprovou, em agosto de 2002, o pro-
jeto de lei que institui o cavalo crioulo como ani-
mal-símbolo do estado.

O quero-quero, conhecido como o “sentinela dos 
pampas”, foi escolhido como ave-símbolo em 1980.

BRINCO-DE-PRINCESA

CAVALO CRIOULO

QUERO-QUERO



Logo após a descoberta do fogo, o homem aprendeu 
a assar as carnes, tornando-as, dessa forma, mais 
saborosas, macias e de fácil digestão. A carne assa-
da na brasa foi importante na formação do conceito 
de comunidade, pois sua divisão era feita em torno 
da fogueira, normalmente, lugar onde as pessoas se 
reuniam para a alimentação.
 
Assar carnes na brasa ou fogo tem sido um dos 
métodos mais utilizados pelo homem, e as mais di-
versas culturas utilizam esse método de cozimen-
to. Portanto, o churrasco é universal. Não podemos 
atribuir sua invenção a nenhum povo em especial.
 
Fonte: www.tradicao.pampasonline.com.br

CHURRASCO



COMIDAS CAMPEIRAS

Arroz de carreteiro: Prato característico do cardá-
pio gaúcho. Seu sabor se confunde com o prazer de 
viver nesses pagos soberanos (extraído do livro de 
Salvador Ferrando Lamberty, ABC do tradicionalismo 
gaúcho).
 
Carreteiro: Aquele que conduzia as carreteadas, 
que era um veículo de tração animal, uma espécie 
de carroça puxada por bois. Os rangidos dos roda-
dos eram a certeza do transporte do suprimento 
necessário para erguer-se um rancho, vanguarda 
dos confi ns das plagas do sul. Cortando distâncias, o 
carreteiro deixava a família e a querência. Um fi am-
bre, contendo charque, tinha presença na mochila 
do carreteiro. Era o alimento protéico mais adequa-
do para vencer a carreira das distâncias. 

• Pratos tradicionais



RECEITAS

Ingredientes:
5 kg de charque* (carne seca) com 
gordura / 1 kg de lingüiça pura e 
maturada (opcional) / 1,6 kg de ar-
roz amarelão / 5 cebolas grandes / 
10 dentes de alho
200 g de toucinho ou bacon / Sal e 
pimenta

*Charque: Carne bovina salgada e 
secada ao vento.
 
Modo de fazer:
Dessalgue o charque já cortado em 
pequenos cubos, sem fervê-lo, colo-
cando-o numa vasilha com água, que 
deverá ser trocada a cada duas horas 
(de um total de 12 horas). Coloque 
o arroz de molho sem lavá-lo. Corte 
a lingüiça em rodelas, frite-as e re-
serve sem o excesso de gordura.

De preferência numa panela de ferro 
ou outra de parede grossa, derreta o 
toucinho (bacon) e doure o alho e a 
cebola. Depois, coloque o charque, a 
lingüiça já frita (opcional) e a pimen-
ta a gosto, acrescentando mais ou 
menos 1 litro de água. Deixe cozin-
har no mínimo por 30 minutos, colo-
cando, em seguida, o arroz. Verifi que 
o sal e a água, completando-os se for 

• Carreteiro de charque

necessário.
 
Dicas:
• O charque mais maturado acentua 
o paladar e torna o arroz de carretei-
ro mais original.
• Coloque o tempero verde num re-
cipiente para que cada um se sirva 
a gosto.
• Não ferva o charque para tirar o 
sal, mantendo, assim, o gosto mais 
autêntico.
• Regule o sal somente ao fi nal, pois, 
com a fervura do charque, o sal pode 
se acentuar.
• Sirva o arroz de carreteiro assim 
que fi car pronto, ainda quente. E 
bom apetite.
• O arroz deve corresponder a 1/3 do 
peso do charque.
• Para cada quilo de charque, coloque 
uma cebola grande e dois dentes de 
alho.
• O arroz leva de 10 a 20 minutos 
para cozinhar, dependendo do fogo.
• Quanto mais tempo cozinhar o 
charque, mais macio fi ca.
• Verifi que a quantidade de fogo, 
pois, dependendo da panela, poderá 
queimar o arroz.
 
Serve 20 pessoas. 

Autor: Sérgio Fernando Hess de Souza



Ingredientes:
1 kg de mandioca cascada e picada / 4 tomates / 3 cebolas / Cheiro verde à 
vontade / 3 caldos de costela / 1,5 kg de costela de boi cozida / Pimenta a 
gosto / 1 colher de sopa de coloral / Tempero a gosto
 
Modo de preparo:
Afogue a mandioca e deixe cozinhar. Quando já estiver macia, acrescente o 
tomate picado, a cebola e o caldo de costela e deixe cozinhar mais um pouco. 
Acrescente a costela de boi, deixe apurar mais um pouco e sirva com cheiro 
verde e a pimenta de sua preferência.

Ingredientes:
1,5 kg de alcatra / 600 g de coração de galinha / 600 g de lingüiça calabresa 
fi na / 600 g de lombo de porco / 2 pimentões verdes / 2 pimentões vermelhos 
/ 2 pimentões amarelos / 3 cebolas / 3 cenouras / 1 kg de vagem / 1 kg de 
ervilhas frescas / 6 dentes de alho / 1 molho de tempero verde / 2 copos de 
vinho branco seco / 700 g de arroz / 30 g de açafrão da terra / 150 ml de óleo 
ou banha / Sal a gosto
 
Modo de preparo:
Corte as carnes em pedaços pequenos, assim como os legumes. Em uma pan-
ela de ferro, coloque o óleo ou a banha e inicie dourando as carnes: primeiro 
com a alcatra, a lingüiça, o coração e, fi nalmente, o lombo; à medida que vão 
dourando, retire da panela e reserve. Aproveite a mesma panela para dourar 
a cebola junto com o alho e os pimentões. Quando a cebola começar a dourar, 
acrescente, devagar, as carnes e vá misturando; deixe cozinhar uns minutos e 
acrescente o vinho, misture e, agora, coloque a cenoura e as vagens. Verifi que 
o sal e corrija se necessário. Em uma xícara, misture o açafrão da terra com 
um pouco de água morna, acrescente à panela. Misture o arroz aos poucos, 
mexendo sempre. Quando todo misturado, coloque as ervilhas e complete com 
água quente até cobrir todo. Cozinhe o arroz com a panela tampada até fi car al 
dente. Deixe descansar uns 10 minutos. Ao servir, coloque por cima o tempero 
verde bem picadinho. Serve 10 pessoas. 

• Vaca atolada

• Paella campeira

Autora: Marilza Maria Silva Santos



1º passo: Compre a carne, o carvão e o sal grosso.
Sim, escolher a carne é importante. Vá ao açougue e peça uma 
costela inteira, daquelas de 8 quilos. A chance de a peça inteira 
ser velha ou inadequada é relativamente pequena; lembre-se: 
quanto mais rosada estiver a carne, mais fresca ela se encontra. 
Peça para o açougueiro cortar fora a parte mais grossa da costela. 
Isso vai facilitar muito as etapas posteriores. Compre dois ou três 
sacos de carvão ou arranje toras grossas de lenha. O fogo precisa 
manter-se aceso durante muitas horas.
 
2º passo: Faça o fogo.
Coloque meio saco de carvão e acenda.
 
3º passo: Espete e salgue a costela.
Use dois ou três espetos fortes. Deixe-os bem fi rmes, pois a carne 
vai trabalhar muito durante o assamento. Uma grelha grande e 
confi ável substitui os espetos. Depois de espetada, jogue sal gros-
so em cima da carne. Gaste um quilo de sal nesse momento.
 
4º passo: Mantenha o fogo baixo.
Coloque a costela no fogo com o osso para baixo. Mantenha as-
sim por 10 horas. O fogo deve estar sempre baixo; portanto, vá 
colocando mais carvão manualmente. Após 11 horas de fogo, vire 
a costela.
 
5º passo: Sirva.
Bata a costela para tirar o excesso de sal e sirva-a inteira em uma 
tábua de churrasco.

• Costelão 12 horas






