
GERAL03 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
24 DE SETEMBRO DE 2019

 O Rio Grande do Sul entrou na economia nacional 
pelas mãos dos tropeiros e patas de mulas, mesmo antes 
de passar a existir formalmente. A história do tropeirismo, 
um dos capítulos mais importantes da formação gaúcha, 
é um dos menos lembrados, integrou diferentes regiões 
do Brasil e traçou rotas na formação de muitas cidades 
da região Sul e Sudeste. Foi através desta atividade que 
se consolidou o movimento comercial do País.

Antes de se analisar a atividade dos tropeiros é preciso 
falar do “gado”, a origem da riqueza que passou a explorar. 
Podemos dizer que ao longo do século XVI e início do 
século XVII, o local onde hoje é estado do Rio Grande do 
Sul era habitado principalmente por índios guaranis. Esse 
quadro foi modificado com a chegada de padres jesuítas 
que, no início do século XVII, fundaram as Missões Jesuí-
ticas para ensinar o Cristianismo e catequizar os índios 
nativos da terra brasileira, os missionários jesuítas eram 
liderados por Manoel da Nóbrega.

Esses missioneiros trouxeram as primeiras cabeças de 
gado, que deram origem ao rebanho existente, mas com 
os ataques sofridos pelos bandeirantes, os jesuítas tiveram 
de se deslocar para o outro lado do rio Uruguai, abando-
nando o gado que criavam. O gado abandonado formou 
a Vacaria do Mar, uma imensa reserva de animais que se 
estendia pelas terras do Sul do Continente.

Assim que se forma a Colônia do Sacramento, visando 
a ocupação e o comércio das terras gaúchas por Portugal, 
logo que os portugueses descobriram essa reserva pas-
saram a utilizar os animais de várias maneiras: Primeiro, 
caçavam o gado selvagem para deles tirar o couro que 
era enviado para a Europa.

Com exploração do ouro, época da mineração, século 
XVIII, a corrida da população pela exploração das minas 
gerou uma grave crise de fome e uma grande procura de 
animais pelo continente, mulas e cavalos, utilizados no 
transporte e o gado, usado na alimentação. Ouve grande 
aumento na demanda de carne. Cria-se então o Continente 
de São Pedro, hoje estado do Rio Grande do Sul.

O gado selvagem começou então a ser preado pelos 
chamados Tropeiros. Os tropeiros vinham de São Paulo 
e de Laguna para o Continente, eram paulistas, índios e 
castelhanos (o futuro homem gaúcho). Após reunir uma 
boa quantidade de bois e mulas, eles o levavam até a ci-
dade de Sorocaba, onde eram vendidos para os mineiros.

No século XVIII, era chamado de tropeiro apenas o 
dono da tropa. Os demais integrantes eram chamados 
de arrieiros, camarada ou peão. No início do século XIX, 
o termo tropeiro designava também o capataz da tropa. 
Mais tarde, o termo generalizou-se, referido-se a todos que 
trabalhavam com a tropa de vacuns, cavalares ou muares.

O condutor da tropa usava chapelão de feltro cinza ou 
marrom, de abas viradas, camisa de cor similar ao chapéu 
de pano forte, manta com uma abertura no centro, jogada 
sobre os ombros, botas de couro flexível que chegavam 
até o meio da coxa para proteger-se nos terrenos alaga-
dos e matas.

No Rio Grande do Sul, a cidade de Viamão era um 
grande mercado, abate de gado e salga, tornou-se um dos 
principais centros do comércio e formação de tropas com 
destino a São Paulo. Porém, de outras regiões do sul tam-
bém partiam tropas, quase sempre com o mesmo destino.

Esse movimento se deu até por volta do ano de 1930, 
quando a modernidade passou a decretar o fim desse ci-
clo. Dessa fase marcante, permaneceram muitos legados, 
criam-se novos hábitos alimentares, de vestimenta, de 
musicalidade, de religiosidade, práticas de medicina, nova 
linguagem de entendimento, vocabulário e organização 
social que mudaram o modo de vida no passado, permean-
do pelo presente e futuro. Construindo-se, assim, parte de 
nossa história, com base no gado, no gaúcho e no cavalo.
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PROGRAMAÇÃO

semana é de conscientização no trânsito
Em alusão à Semana Nacional do Trânsi-

to, celebrada do dia 18 a 25 de setembro, e 
que tem como tema “No trânsito o sentido 
é vida”, diversas atividades são realizadas 
pela Prefeitura de Santa Cruz. No entanto, 
as orientações sobre o trânsito são realiza-
das ao longo de todo o ano no município 
através de programas educativos. Segundo 

PROGRAMAÇÃO

SANTA CRUZ
Dia 24: às 14 horas, blitz educativa no 
centro; blitz educativa na Escola Pedro 
Afonso Rabuske, em Linha Santa Cruz. 
Haverá também, neste dia, escolinha 
de trânsito na escola Cardeal Leme o 
dia todo. E dia 25, ação educativa com 
ciclistas.

VERA CRUZ
Dia 25, durante a tarde, Campanha 
“O Sentindo é a Vida”, na Praça José 
Bonifácio. 

o fiscal de trânsito Cassiano Rauber, ocorrem 
palestras em escolas, blitzes educativas com 
a participação de crianças, palestras sobre 
direção defensiva para entidades, entre ou-
tras. Conforme ele, o objetivo principal é a 
conscientização das pessoas para que elas 
tenham responsabilidade no trânsito, tanto 
como condutores quanto pedestres.


