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RESUMO 
 

 

O RIO GRANDE DO SUL E  

AS BOMBAS DE CHIMARRÃO COMO EXPRESSÃO 

DE IDENTIDADES CULTURAIS 

 

 

AUTOR: Ricardo da Silva Mayer 

ORIENTADOR: Flavi Ferreira Lisboa Filho 

  

A presente pesquisa trata das bombas de chimarrão, artefato de grande relevância cultural na 

Região Sul do Brasil e nos países vizinhos. Investigar este objeto com método acadêmico tem o 

potencial de suprir uma lacuna sobre sua história, seus significados e sua relevância para a 

cultura brasileira. Temos por objetivo a elaboração de uma exposição itinerante que visa 

contribuir para o reconhecimento deste objeto como patrimônio cultural. Como referenciais 

teóricos utilizamos os Estudos Culturais e seus conceitos sobre hibridação e identidade cultural, 

a partir de autores como Canclini (2008) e Hall (2005), entre outros. Uma pesquisa bibliográfica 

sobre as origens e o desenvolvimento do artefato se fez necessária. Isso permitiu oferecer uma 

revisão sobre a alegada origem indígena do artefato e situá-lo mais adequadamente no contexto 

da hibridação cultural decorrente da conquista espanhola da América Meridional. Como 

metodologia para compreensão das bombas de chimarrão como artefato cultural, foi utilizado 

o Circuito da Cultura de Du Gay et al. (1997), incluindo as etapas produção, representação, 

regulação, consumo e identidade. Como resultados relativos à produção, observamos que as 

empresas produtoras de bombas de chimarrão no Rio Grande do Sul buscam atender tanto 

consumidores que apreciam a estética tradicional, quanto aqueles que buscam inovações e 

expressão pessoal. Quanto à representação, constatamos que a narrativa predominante na 

música regional, expressão de grande influência na cultura do Sul do país, mantém-se ligada ao 

ideário do Tradicionalismo Gaúcho. Sobre regulação, foi possível constatar, através de pesquisa 

qualitativa, que as convenções sociais relativas ao uso de bombas de chimarrão são conhecidas, 

porém tratadas com certa flexibilidade. Quanto ao consumo, observamos que parte dos 

entrevistados apreciam características tradicionais e outros dão maior relevância a fatores 

funcionais na escolha de uma bomba de chimarrão adequada. Quanto à identidade, concluímos 

que o artefato pode tanto ser usado para expressar vinculação com a cultura regional em sua 

vertente tradicional, quanto reforçar vínculos familiares, mas também possibilita a expressão 

de traços individuais. 

 

Palavras-chave: Estudos culturais. Circuito da cultura. Patrimônio cultural. Identidade 

cultural. Bomba de chimarrão.  
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La presente investigación trata de las bombillas de mate, artefacto de gran relevancia 

cultural en la Región Sur de Brasil y en los países vecinos. Investigar este objeto con método 

académico tiene el potencial de suplir una laguna sobre su historia, sus significados y su 

relevancia para la cultura brasileña. Tenemos por objetivo la elaboración de una exposición 

itinerante que pretende contribuir al reconocimiento de este objeto como patrimonio cultural. 

Como marcos teóricos utilizamos los Estudios Culturales y sus conceptos sobre hibridación e 

identidad cultural, a partir de autores como Canclini (2008) y Hall (2005), entre otros. Una 

investigación bibliográfica sobre los orígenes y el desarrollo del artefacto se hizo necesaria. 

Esto permitió ofrecer una revisión sobre el supuesto origen indígena del artefacto y situarlo más 

adecuadamente en el contexto de la hibridación cultural resultante de la conquista española de 

América del Sur. Como metodología para comprensión de las bombillas de mate como artefacto 

cultural, se utilizó el Circuito de la Cultura de Du Gay et al. (1997), incluidas las etapas de 

producción, representación, regulación, consumo e identidad. Como resultados relativos a la 

producción, observamos que las empresas productoras de bombillas de mate en el Rio Grande 

do Sul buscan atender tanto a consumidores que aprecian la estética tradicional, como aquellos 

que buscan innovaciones y expresión personal. En cuanto a la representación, constatamos que 

la narrativa predominante en la música regional, expresión de gran influencia en la cultura del 

Sur de Brasil, se mantiene ligada al ideario del Tradicionalismo Gaúcho. En cuanto a la 

regulación, fue posible constatar, a través de investigación cualitativa, que las convenciones 

sociales relativas al uso de bombillas de mate son conocidas pero tratadas con cierta 

flexibilidad. En cuanto al consumo, observamos que parte de los entrevistados aprecian 

características tradicionales y otros dan mayor relevancia a factores funcionales en la elección 

de una bombilla de mate adecuado. En cuanto a la identidad, concluimos que el artefacto puede 

tanto ser usado para expresar vinculación con la cultura regional en su vertiente tradicional, 

como reforzar vínculos familiares, pero también posibilita la expresión de rasgos individuales. 

 

Palabras clave: Estudios culturales. Circuito de la cultura. Patrimonio cultural. Identidad 

cultural. Bombilla de mate. 
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INTRODUÇÃO 

O hábito do consumo da infusão de erva-mate, Ilex paraguariensis, é considerado um 

legado cultural dos antigos povos indígenas que habitavam uma vasta área que hoje se estende, 

conforme Villanueva (1995), principalmente, por quatro países: Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai. 

A cuia1 e a bomba de chimarrão estão entre os objetos mais significativos da cultura do 

Sul do Brasil. Entretanto, fora do âmbito do tradicionalismo gaúcho não foram localizados 

estudos brasileiros sobre tais artefatos. Os estudos mais consistentes são de origem argentina, 

uruguaia e paraguaia. Portanto, refletem as histórias e as culturas desses países, que são, em 

muitos aspectos, distinta da brasileira. 

O uso da bomba de chimarrão pelos nativos sul-americanos antes da chegada dos 

europeus no século XVI é motivo de controvérsia entre os estudiosos do mate2 e da prataria 

colonial. Ricca (2002) observa que várias etnias, em diversas regiões do continente e em 

condições e ambientes radicalmente diferentes, da Argentina ao Equador, conheciam e usavam 

a erva-mate. Porém, esse uso se daria de formas distintas, inclusive dispensando o uso da 

bomba. Enquanto Taullard (1947) defende que antes da conquista os indígenas bebiam 

diretamente na cuia, sem o uso da bomba, Villanueva (1995) atribui esta hipótese ao 

desconhecimento e a preconceitos em relação ao grau de desenvolvimento das culturas 

indígenas da América Meridional. 

A abundância da prata nos primeiros séculos da conquista em função da intensa 

exploração de minas como a de Potosí, na atual Bolívia, permitiu que esse material fosse 

acessível a ponto de com ele serem feitos objetos do dia a dia, incluindo a ornamentação de 

peças de montaria. Apenas no século XX outros metais como a alpaca e o aço inox vieram a 

predominar como alternativas à prata. 

Produzido em uma área relativamente restrita do continente sul-americano, a erva-mate 

era produto escasso em certas regiões do território platino e em mercados ainda mais distantes 

dos ervais como os atuais Chile e Peru. O grande desenvolvimento artístico dos artefatos para 

mate utilizados pelas elites coloniais seria, segundo Villanueva (1995), fruto da necessidade de 

enobrecer um hábito apropriado dos indígenas. 

                                                           
1 Fruto de porongo seco, cortado e preparado. 
2 Usaremos a palavra mate como sinônimo de chimarrão. Em espanhol, a palavra mate designa tanto a bebida 

como o recipiente, a cuia. 
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Taullard (1947) identifica nos primeiros artefatos do mate produzidos em prata no Vice-

Reino do Peru, ainda no século XVI, grande influência das artes pré-colombianas, o que se 

manifesta através dos ornamentos antropomorfos. As Missões Jesuítico-Guarani e a chegada de 

prateiros portugueses, espanhóis, italianos e de outras origens trouxeram a influência barroca 

que se expressa através de ornamentações que dialogam com a arte sacra europeia da época. 

O consumo do chimarrão, conforme Lessa (1986), Linhares (1959) e Rosa et al. (2008) 

entre outros autores, é um hábito de grande relevância cultural no Brasil, especialmente nos 

estados da Região Sul, e também nos países vizinhos. Em função disso, a bomba de chimarrão 

é um item presente numa parcela significativa das residências de todas as classes sociais e dos 

diversos grupos étnicos que compõem a população da região. 

Apesar de sua importância como referência cultural entre os saberes e fazeres no Sul do 

Brasil, a pesquisa preliminar não identificou publicações sobre bombas de chimarrão com rigor 

acadêmico em nosso país. Os breves estudos que se referem aos avios3 do mate escritos no 

Brasil durante o século XX trazem as limitações da ótica tradicionalista. 

Executada geralmente em metal, a bomba de chimarrão é um objeto que atravessa 

gerações, tem uma perenidade que o faz transmissor de tradições e valores. É um patrimônio 

cultural único no mundo, tão peculiar e original como o fim a que se destina: o consumo do 

mate. 

A constatação de que os indivíduos guardam, passam de uma geração a outra, 

presenteiam, gravam nomes nas bombas de chimarrão e de que elas fazem parte das histórias 

de suas vidas, reforça nossa hipótese de que esse artefato não é meramente um instrumento de 

uso, mas também veículo de expressão de valores e significados intrinsecamente conectados à 

identidade cultural dos habitantes do Sul do Brasil. 

Uma das estratégias de construção da identidade de um povo é evocar um passado 

comum recorrendo a fatos marcantes que são rememorados e legitimados como história oficial 

para servir a tal propósito. De acordo com Hall (2005), a maioria das nações é formada por um 

conjunto de culturas que foram unificadas com a supressão forçada das diferenças. Por forçadas, 

podemos entender também as ações das classes dominantes, através do Estado, visando moldar 

a identidade conforme sua conveniência. 

De acordo com Woodward (2000) a identidade nacional não apaga, mas tende a 

obscurecer as diferenças internas como as de classe e de gênero, favorecendo a representação 

através de um elemento único. 

                                                           
3 Plural de avio. Conjunto de acessórios, apetrechos, equipamentos, materiais etc. utilizados para uma determinada 

atividade (MICHAELIS, 2018). 
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O gaúcho mítico pode exemplificar esta situação. Envolvido nas lidas campeiras, parece 

carregar a identidade de todos os habitantes do Rio Grande do Sul, ainda que existam outras 

identidades como o indivíduo urbano, a mulher, o negro e o indígena e ainda os imigrantes, em 

especial, italianos e alemães. 

Conhecer, documentar e refletir sobre estes artefatos e suas funções como expressões 

das identidades gaúchas e tornar acessível essa pesquisa sob a forma de exposição itinerante 

certamente contribuirá para dar às bombas de chimarrão sua devida importância entre as demais 

referências culturais brasileiras, tanto no meio institucional e acadêmico quanto na sociedade. 

Diante do exposto, sintetizamos o problema desta pesquisa, no seguinte enunciado: 

“Como as bombas de chimarrão expressam identidades culturais no Rio Grande do Sul?” 

Temos como pressuposto que, na sociedade contemporânea, as bombas de chimarrão, 

assim como outros artefatos de uso pessoal, são utilizadas para expressar a vinculação dos 

indivíduos a grupos sociais, à cultura regional, e ainda permitem a expressão de valores e 

características particulares de grupos identitários.  

O objetivo geral deste estudo é o de investigar as bombas de chimarrão como veículos 

de expressões de identidades e, a partir disto, desenvolver uma proposta de exposição itinerante 

composta por painéis, contendo textos e imagens. São objetivos específicos: 

 

 identificar e analisar fontes documentais e acervos que possam contribuir para a 

contextualização do tema e que possam fornecer dados sobre origens, estilos e 

modos de uso das bombas de chimarrão; 

 investigar as relações de um grupo de indivíduos, no momento atual, com 

bombas de chimarrão que possuam e utilizem; 

 registrar fotograficamente, com qualidade profissional, as bombas de chimarrão 

estudadas. 

 

Este texto está organizado em cinco capítulos. O primeiro é dedicado ao referencial 

teórico dos Estudos Culturais, aos conceitos de identidade cultural, patrimônio cultural e seu 

papel na representação das identidades. Aborda também a cultura material e situa o chimarrão 

como prática fundamental na expressão das identidades culturais da Região Sul. 

 No segundo capítulo, partimos do conceito de hibridação cultural para entender a 

trajetória histórica das bombas de chimarrão. Discorremos sobre o uso da erva-mate a partir da 

conquista da América Meridional, sobre a controvérsia em torno da origem indígena do artefato, 
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sobre a influência do ofício da prataria na configuração das bombas de chimarrão e ainda sobre 

as variações funcionais e estéticas de bombas de vários períodos e origens. 

O terceiro capítulo é dedicado ao protocolo analítico do Circuito da Cultura de Du Gay 

et al. (1997) que dá o embasamento metodológico à pesquisa. São apresentadas suas cinco 

etapas: produção, representação, consumo, regulação e identidade. 

No quarto capítulo apresentamos os resultados da análise do artefato bomba de 

chimarrão nas etapas produção, a partir de dados obtidos junto a produtores, e representação, a 

partir do conteúdo de canções regionais. As etapas regulação, consumo e identidade tiveram 

sua análise realizada através de dados obtidos em entrevistas com um grupo de indivíduos. 

O capítulo cinco é dedicado ao produto desta dissertação, uma exposição itinerante. Para 

tanto, investigamos o conceito de educação patrimonial, a importância do objeto como vetor do 

discurso e a modalidade itinerante de exposição. Por fim, delineamos o projeto expositivo e 

apresentamos os painéis elaborados. 
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CAPÍTULO I - ESTUDOS CULTURAIS E PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Este capítulo é dedicado ao referencial teórico dos Estudos Culturais, a partir do qual 

investigamos os conceitos de identidade cultural e de patrimônio cultural e seu papel como 

representação das identidades. O capítulo abrange também a questão da cultura material, 

especialmente no tocante aos objetos do cotidiano. Explorando tais conceitos, foi possível situar 

o chimarrão como prática fundamental na expressão das identidades culturais da Região Sul. 

 

1.1 ESTUDOS CULTURAIS 

 

Os Estudos Culturais podem ser definidos como um campo interdisciplinar de 

investigação onde se encontram as Ciências Humanas e as Ciências Sociais e cujos objetos de 

interesse são questões de gênero e sexualidade, identidades, etnias, cultura popular, políticas 

culturais, multiculturalismo entre outros. 

De acordo com Sousa (2016), outra característica marcante dos Estudos Culturais é a 

diversidade de áreas de formação dos pesquisadores que a eles se dedicam, como sociologia, 

comunicação, ciência política, filosofia, antropologia cultural, estudos museológicos, crítica de 

arte e outras áreas. 

Ainda, para Sousa (2016), as metodologias utilizadas privilegiam métodos qualitativos 

em detrimento dos quantitativos, valorizando assim os significados dos conteúdos obtidos 

através de técnicas como a observação participante, as entrevistas, os grupos focais e a análise 

de conteúdo. 

De acordo com Escosteguy (2001, p. 159), “os Estudos Culturais não configuram uma 

‘disciplina’, mas uma área onde diferentes disciplinas interatuam visando o estudo de aspectos 

culturais da sociedade.”  

Segundo esta autora, em que pese a origem britânica, em sua forma atual, os Estudos 

Culturais têm repercussão internacional, sendo usados em todos os continentes para 

investigação de questões relativas, por exemplo, aos indivíduos contemporâneos e às 

identidades culturais. 

Cabe observar que, conforme Escosteguy (2001), os Estudos Culturais contribuíram 

para romper com um passado onde se identificava a cultura apenas com artefatos. Expandindo 

o conceito de cultura, passou-se a considerar em foco toda a produção de sentidos. Esta foi uma 

contribuição fundamental dos Estudos Culturais para o questionamento das hierarquias entre 
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alta cultura e baixa cultura e a consequente legitimação das culturas populares, aquelas 

produzidas por camadas alijadas de poder nas sociedades. 

 

1.2 IDENTIDADE CULTURAL 

 

Segundo Hall (2014), pode-se definir as identidades culturais como aqueles aspectos de 

nossas identidades que surgem de nosso pertencimento, sobretudo do pertencimento a culturas 

nacionais, mas, também a grupos étnicos, raciais, linguísticos e religiosos. O autor admite 

entretanto, que tais delimitações não são capazes de explicar muitos aspectos das identidades 

dos indivíduos da Modernidade Tardia. 

Para melhor compreendermos esta questão, é necessário olhar historicamente. Para Hall 

(2014), o sujeito do Iluminismo era tido como um sujeito centrado, cuja razão, consciência e 

ação emergiam de seu interior. Em função de ser autocentrado, o núcleo do ser se manteria 

inalterado durante sua existência. 

Na Modernidade, com a ideia do sujeito sociológico, este núcleo do sujeito passou a ser 

percebido como não autônomo ou autossuficiente, mas sim formado na relação com a sociedade 

e a cultura. Conforme Hall (2014), a identidade, na concepção sociológica, é o que estabeleceria 

o vínculo entre o sujeito e a estrutura da sociedade oferecendo-lhe um grau de estabilidade. 

As possibilidades de vinculação do indivíduo à tribo, à religião e ao território foram 

gradualmente substituídas na Modernidade pela adesão a uma cultura nacional estabelecida 

pelo Estado-nação em detrimento de eventuais divisões internas. Segundo Hall (2014), a cultura 

nacional se constitui como um discurso com os quais os indivíduos devem se identificar. Este 

discurso lança mão da história, da língua e dos símbolos para construir uma narrativa que deve 

oferecer algum grau de credibilidade para ser assimilada e reproduzida. 

O autor aponta algumas estratégias discursivas utilizadas para estabelecer uma cultura 

nacional. A narrativa da nação é composta por um conjunto de eventos perpetuados pela 

literatura, pela mídia e pela cultura popular que evocam experiências partilhadas e vinculam o 

indivíduo ao passado daquela grande comunidade. Outras estratégias segundo Hall (2014) 

seriam a ênfase na continuidade e intemporalidade que coloca certos elementos como essenciais 

e imutáveis apesar das adversidades e também a invenção das tradições, quando se estabelecem 

um conjunto de práticas, valores e normas que, pela repetição, se consolidam como tradicionais 

ainda que tenham sido deliberadamente criados um tempo recente.  

Hall (2014) elenca também como estratégia discursiva o mito fundacional, geralmente 

um conjunto de histórias sobre a origem da nação tão distantes que possibilita que sejam 
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manipuladas conforme a conveniência. Outra estratégia seria lançar mão da memória de um 

povo original, ainda que este povo raramente esteja presente ou mesmo exercendo algum poder 

no momento da criação da narrativa. 

Para Hall (2014), as culturas nacionais não são apenas pontos de identificação 

simbólica, elas são também estruturas de poder. A maioria das nações modernas foi constituída 

a partir da união forçada de culturas que já existiam. Tais processos se deram inclusive de forma 

violenta. Por isso, frequentemente, foi necessário antes de forjar uma identidade unificada e 

mais homogênea fazer esquecer as antigas culturas. 

Outro fator que exerce grande influência sobre as identidades nacionais é a compressão 

do espaço-tempo decorrente da globalização. Segundo Hall (2014) as identidades nacionais 

estão desintegrando-se devido à homogeneização cultural decorrente da facilidade de 

deslocamento físico dos indivíduos e mais ainda pela inexistência de fronteiras para a 

informação e para a indústria cultural. Por outro lado identidades locais tem sido valorizadas e 

reforçadas como resistência aos efeitos da globalização. 

 Entretanto, Hall (2014) admite que as identidades nacionais estariam na verdade em 

declínio, dando lugar ao surgimento de novas identidades que seriam híbridas, frutos do 

encontro de identidades diversas tanto pela proximidade real quando pelas intensas trocas 

culturais possibilitadas pelas tecnologias de comunicação. O consumo teria papel importante 

neste fenômeno já que a circulação de mercadorias colocaria a disposição dos indivíduos uma 

grama ampla de possibilidades de escolha. Neste contexto, temos a possibilidade de 

mercantilização da etnia e da alteridade decorrente da fascinação pelo diferente. 

Hall (2014) sugere que a globalização tem tanto o poder de deslocar identidades 

centradas e fechadas de uma cultura nacional, abrindo possibilidade para novas posições de 

identificação quanto de provocar em identidades tradicionais uma reação no sentido de 

redescobrir unidades e certezas perdidas na busca de uma improvável restauração. Outras 

identidades ainda aceitariam seu caráter histórico, político e de representação, assumindo-se 

como híbridas, isto é, fusões criativas de diferentes tradições culturais. 

Conforme Hall (2014), é justamente porque o cenário da Pós-modernidade se tornou 

extremamente instável que as identidades são colocadas em cheque. 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 

vezes contraditórias ou não resolvidas. [...] O próprio processo de identificação, através 

do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 

variável e problemático. (HALL, 2014, p. 11) 
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Além disso, conforme Hall (2014), as nações são sempre constituídas de classes sociais, 

grupos étnicos e de gênero. Entretanto, sua representação tende a obscurecer este tipo de 

diferença privilegiando, por exemplo, o elemento masculino em detrimento de representações 

do feminino. 

Woodward (2014) recomenda que observemos a frequência em que a identidade 

nacional é marcada pelo gênero já que os homens normalmente estabelecem uma posição de 

sujeito para as mulheres a partir de um referencial próprio, masculino. 

 

Ao afirmar uma determinada identidade, podemos buscar legitimá-la por referência a 

um suposto e autêntico passado – possivelmente um passado glorioso, mas, de qualquer 

forma, um passado que parece “real” – que poderia validar a identidade que 

reivindicamos. (WOODWARD, 2014, p. 28) 

 

Segundo Woodward (2014), a complexidade do mundo contemporâneo exige que em 

situações diferentes de nossa vida pessoal e profissional assumamos identidades distintas. 

Eventualmente, tais identidades podem estar em conflito ou ainda em conflito com expectativas 

e normas sociais. 

Outra expressão característica da contemporaneidade são as identidades que dão lugar 

às tradicionais identidades de classe social, são elas: identidades por estilo de vida, etnia, 

gênero, sexualidade, idade, incapacidade física, preocupações ecológicas, entre outras. Estas 

formas de identificação dão origem aos movimentos políticos, mas, também, se refletem nas 

formas de expressão e, consequentemente, na cultura, tendo ainda grande impacto na 

subjetividade dos sujeitos. 

Assim como Woodward (2014), Silva (2014) pontua que a identidade está intimamente 

ligada à marcação da diferença. Ambas seriam construções simbólicas e discursivas que 

refletem e tensionam relações de poder. 

 
Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que 

fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação 

entre “nós” e eles. Essa demarcação de fronteiras, esta separação e distinção, supõem e, 

ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder. (SILVA, 2014, p. 82)  
 

 Mas, ainda há um outro fator importante segundo o autor: a disputa pela identidade 

envolve a disputa pelo poder de defini-la, representá-la e estabelecer a diferença com os demais 

grupos, assim como dos recursos simbólicos e materiais e da sociedade. Além disso, o poder 

de demarcar leva ao privilégio de hierarquizar, atribuir diferentes valores aos grupos 

classificados, impactando diretamente no modo com que serão representados e, 

consequentemente, em como grupo será percebido pelo conjunto da sociedade. 
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Entendido como discurso sobre a memória da sociedade, sua formação e seus grupos, o 

patrimônio cultural tem lugar privilegiado entre as formas de representação da identidade 

cultural.  

 

1.3 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Para entender como os objetos cotidianos, caso das bombas de chimarrão, passam a 

integrar o patrimônio cultural de uma sociedade, é necessário analisarmos tanto a origem da 

ideia de patrimônio como suas mudanças ao longo do tempo.  

De acordo com Funari e Pelegrini (2006), o termo patrimônio se origina do contexto 

social da Roma antiga, quando significava “tudo o que pertence ao pai”, ao chefe de família 

que detinha a posse dos bens imóveis, móveis, animais, esposa, filho e escravos. Neste período 

histórico, como o Estado era apropriado pelos aristocratas, não havia a noção de patrimônio 

público.  

Com a difusão do cristianismo na Antiguidade Tardia e na Idade Média, soma-se ao 

poder da aristocracia o poder da Igreja, que gera a noção de patrimônio coletivo através dos 

lugares, dos objetos sagrados e dos rituais. Durante o Renascimento, devido aos ideais 

humanistas, ressurge o interesse pelas antiguidades gregas e romanas que passaram a ser 

colecionadas pela nobreza e pelas famílias abastadas. Este tomar posse de fragmentos do 

passado foi tanto literal quanto simbólico. 

Para Choay (2001), a partir do século XIX, o monumento histórico entrou numa fase de 

consagração em função dos efeitos da Revolução Industrial que rompeu com o modo tradicional 

de produção e acelerou o processo de transformação do ambiente urbano. Neste período, 

também se percebeu a necessidade de preservação do tecido urbano como conjunto, incluindo 

as habitações mais simples como modo de se manter a memória da vida cotidiana. 

Considerando que nem todos os povos geram o mesmo tipo de patrimônio e que as 

sociedades se relacionam de formas distintas com seus passados, as concepções de patrimônio 

tiveram que ser ampliadas na segunda metade do século XX. Isso, conforme Choay (2001), foi 

parte das tensões decorrentes da descolonização de territórios do Oriente Médio, África e Ásia 

que estiveram sob domínio europeu. 

 Para Funari e Pelegrini (2006), no mesmo período, as sociedades passaram a ser 

compreendidas como compostas por vários grupos sociais, fluidos e em constante mutação, 

com interesses diversos e muitas vezes conflitantes. A seleção do que se considera patrimônio, 
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que até então privilegiava as elites ou se dava através do olhar de especialistas, passou a ser 

reivindicada pela própria sociedade e seus diferentes grupos. 

A partir de 1972, com a conferência da Unesco - Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura, abre-se a possibilidade de que o patrimônio cultural, assim 

como patrimônio natural, possam ser entendidos como universais, ou seja, patrimônio comum 

da humanidade. 

Ainda, segundo Funari e Pelegrini (2006), neste período nota-se uma transição 

conceitual. O patrimônio histórico passa a ser definido como patrimônio cultural, o que inclui 

construções pouco prestigiadas como mercados, estações de trem, obras contemporâneas e 

ainda bens de natureza intangível como conhecimentos, práticas, festividades etc. Também se 

passa a valorizar os conjuntos e não apenas obras isoladas. Sendo que nos anos de 1980 se 

consolida a noção de que o patrimônio cultural não é produzido apenas pelos intelectuais e 

artistas, mas também é fruto da subjetividade e do conhecimento popular. 

No Brasil, até o início do século XX, predominou a valorização das arquiteturas barroca, 

neoclássica e eclética como representações da cultura das elites e marcos da solidez do Estado. 

Somente a partir dos anos de 1980, inicia-se na prática a valorização da cultura popular. Com 

a Constituição de 1988 é reiterada a necessidade de proteção das manifestações de origem 

indígena e afro-brasileira, por exemplo. 

A Constituição Federal Brasileira define patrimônio cultural como sendo os bens de 

natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. São portanto, 

elementos constituintes de nosso patrimônio cultural: 

 

[...] as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

(BRASIL, 1988). 

 

A partir da concepção antropológica de cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico 

Nacional - Iphan apresenta no início do século XXI uma interpretação da definição de 

patrimônio cultural que privilegia os sentidos e valores atribuídos pelos diferentes sujeitos aos 

bens e práticas sociais, utilizando a expressão “referências culturais” que: 

 
[...] são edificações e são paisagens naturais. São também as artes, os ofícios, as formas 

de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a que a memória e a vida 

social atribuem sentido diferenciado: são as consideradas mais belas, são as mais 

lembradas, as mais queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais 

próxima e que reaproximam os que estão longe, para que se reviva o sentimento de 
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participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências são 

objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de 

identidade, são o que popularmente se chama de raiz de uma cultura. (BRASIL, 2000, 

p. 29) 

 

A partir de então, o Iphan passa a registrar também o patrimônio imaterial das 

comunidades e a despertar a consciência para a valorização do ambiente cultural, visando que 

a ação do órgão seja mais orgânica do que a simples espetacularização do patrimônio e que haja 

real reconhecimento dos marcos identitários pelas comunidades que os produziram ou neles 

estejam inseridas. 

 

1.4 O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE 

 

A seleção, salvaguarda e divulgação do patrimônio cultural é uma forma bastante eficaz 

de representar e legitimar as identidades nacionais e regionais. Os artefatos e as narrativas 

elaboradas com eles falam do território, da história e dos povos. 

Entretanto, quem detém o poder de articulá-los acaba por ter primazia na representação 

da identidade. Como tal poder muda de mãos ao longo do tempo, a seleção do que representa o 

conjunto da sociedade também tende a se alterar.  

De acordo com Choay (2001), na França monárquica, o Estado era representado pelo 

rei. Mas, após a Revolução Francesa foi necessário mudar esta ótica para que o Estado passasse 

a ser representado pelo conjunto dos cidadãos. A população então precisava se constituir como 

uma unidade, uma nação, falar a mesma língua, se identificar como os mesmos símbolos, 

compartilhar a mesma história. 

A Unificação Italiana, ocorrida no século XIX também demandou esforços semelhantes 

e a invenção de uma cultura nacional não poderia deixar de valorizar o legado material do 

Império Romano, tão presente no território italiano. 

Para Funari e Pelegrini (2006), em períodos marcados por esforços de consolidação de 

Estados Nacionais procurou-se estabelecer e glorificar um passado comum. Os legados dos 

povos antigos foram usados como representação desta origem. Para tanto, precisaram ser 

preservados e expostos. 

Esta prática teve especial importância na consolidação de Estados que eram compostos 

por grupos com origens e línguas distintas como a França e a Itália, mas também podem ser 

observados na América Latina já que são Estados em que diversos grupos étnicos, tanto 

autóctones como imigrantes, foram compelidos a formar uma unidade.  



21 

 

No caso da América Latina, desde os movimentos de independência do século XIX até 

os anos de 1930, os detentores do poder, da terra e da força de trabalho elegeram e fixaram o 

valor dos bens culturais que lhes interessava usar como expressões das identidades nacionais, 

rebaixando a produção das classes subalternas à categoria de folclore. 

Para Canclini (2008), frente à monumentalidade, grande prestígio e perenidade de certos 

bens culturais é criado um consenso que torna seu valor inquestionável e oculta as contradições 

que poderia expressar como questões de classe e conflitos étnicos. 

A preservação dos bens eleitos pelas elites funcionariam então como representações da 

essência de um passado glorioso cujo discurso se constrói de forma seletiva e deliberada para 

legitimar e manter seu poder. 

O patrimônio cultural pode agir, portanto, para perpetuar as diferenças entre os estratos 

sociais e manter a hegemonia daqueles que tem acesso à produção e transmissão dos bens 

culturais. Seu acesso ampliado, entretanto, tem efeito inverso. Os bens culturais, segundo 

Almeida (1995), sejam materiais ou imateriais, ciências, tecnologia, artefatos e símbolos são 

fundamentais na compreensão do modo de vida de diferentes grupos étnicos e sociais que 

compõem uma sociedade, favorecendo a preservação de suas diferentes identidades e memórias 

e estimulando o exercício do poder de forma democrática. 

Cabe refletir como as instituições voltadas à preservação e divulgação do patrimônio 

cultural no Rio Grande do Sul, em particular os museus, estão desempenhando suas funções de 

salvaguarda, pesquisa e divulgação do patrimônio cultural da região. 

Em nossa pesquisa, foi possível constatar que a prática do chimarrão, apesar de ser 

reconhecidamente vinculada à identidade do Rio Grande do Sul, está sub representada nos 

acervos dos museus do estado. A quantidade e a representatividade das peças, em especial das 

bombas, salvaguardadas é insignificante. O conteúdo histórico desta pesquisa foi enriquecido 

recorrendo ao que está em posse de colecionadores particulares e ao acervo do Museu 

Paranaense. 

 

1.5 CULTURA MATERIAL E OS OBJETOS DO COTIDIANO 

 

A partir de Meneses (1983), podemos definir cultura material como os componentes 

do meio que são apropriados culturalmente pelo homem. Esta apropriação não é aleatória, 

casual e tampouco individual. Ela ocorre conforme propósitos e padrões socialmente 

reproduzidos. O homem modifica a paisagem, elabora estruturas, artefatos, interfere em 
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elementos inanimados, mas, também nas plantas, nos animais e no próprio corpo e todos estes 

elementos se constituem como registros da existência humana. 

Segundo Denis (1998) o termo cultura material se originou no contexto dos estudos das 

sociedades consideradas primitivas pelos colonizadores europeus a partir dos artefatos por elas 

produzidos. As descobertas arqueológicas do final do século XVIII geraram também interesse 

em decifrar através de estudos sistemáticos os modos de vidas dos povos que geraram tais 

artefatos no próprio território europeu, porém distantes no tempo. Entretanto, é no século XIX 

que os estudos da cultura material se firmam como estudos do que é produzido por grupos 

excluídos do que se considerava civilização ocidental, seja nas colônias, seja em territórios 

pouco explorados. 

Denis (1998), observa que o termo nunca ou raramente era usado para se referir a 

produtos da própria cultura. Estes eram considerados pertencentes a categorias mais nobres 

como artesanato, artes, arquitetura e engenharia ou ainda mercadorias e bens de consumo. 

Portanto, o termo cultura material designava os artefatos “dos outros”, indignos de inserção no 

sistema de trocas e cujo valor seria o de meras curiosidades ou, na melhor das hipóteses, objetos 

de estudos. 

Na contemporaneidade, o conceito de cultura material ganhou uma dimensão mais 

ampla que inclui a produção da própria sociedade industrial, no tempo presente. Os estudos 

então buscam entender melhor o que produzimos e consumimos e a maneira como os objetos 

participam de sistemas simbólicos e ideológicos. Denis (1998), como historiador do design, 

observa: 

Ao realizar o ato de projetar, o indivíduo que o faz não somente projeta uma forma ou 

um objeto mas, necessariamente, também se projeta naquela forma ou naquele objeto. 

Quero dizer com isto, muito simplesmente, que a coisa projetada reflete a visão de 

mundo, a consciência do projetista e, portanto, da sociedade e da cultura às quais o 

projetista pertence. Aí está a questão chave da cultura material. Toda sociedade projeta 

(investe) na sua cultura material os seus anseios ideológicos e/ou espirituais e aceitamos 

esta premissa, logo é possível conhecer uma cultura – pelo menos em parte – através do 

legado de objetos e artefatos que ela produz ou produziu. (DENIS, 1998, p. 37) 

 

 

Barros (2009) considera a cultura material como um campo da história, preferindo o 

termo História da Cultura Material, que seria dedicado ao estudo dos objetos materiais e de sua 

relação com os aspectos concretos da vida humana. O autor alerta, porém, que não se trata de 

examinar os objetos por si mesmos, mas, também, de investigar seus usos, as técnicas de sua 

produção e manipulação, sua relevância econômica, sua necessidade para a sociedade e seu 

lugar na cultura a que pertence. 
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Para Barros (2009), quem se dedica a estudos da cultura material está também 

constantemente debruçado sobre a vida privada e o cotidiano. Em função disso, o autor 

recomenda cuidado em se tomar os objetos musealizados como documentos da vida cotidiana 

já que os museus, mesmo na contemporaneidade, costumam apresentar uma seleção, uma 

representação da realidade, a partir da ótica de quem a realizou. 

 

Todo Museu foi construído ou instituído um dia, de certa maneira – pelo menos como 

uma de suas funções mais primordiais – para induzir lembrança, concretizar a memória 

social, e orientar a construção de uma certa Identidade. A determinação do que deve ou 

não deve ser lembrado atende por diversas vezes a poderes muito específicos, à 

preservação de determinados interesses sociais, à glorificação ou depreciação de outros. 

(BARROS, 2009, p. 13)  

 

Os grandes desafios dos estudos de cultura material, segundo Barros (2009), são captar 

dos artefatos toda a complexidade social, fazer a leitura das relações de poder, identificar 

padrões de pensamento e processos de simbolização, hierarquizações sociais e funcionais e 

ainda compreender as tensões entre a vida humana e o ambiente.  

Meneses (1983) também aponta para a importância dos artefatos como testemunhos 

devido a sua menor permeabilidade ideológica e a prevalência do anonimato quando 

comparados aos documentos escritos. A isso o autor acrescenta as características de serialidade, 

de repetição e de banalidade que permitem extrair dos artefatos dados valiosos sobre o 

cotidiano. 

Os artefatos são, para Meneses (1983), expressões da cultura porque a humanidade 

intervém e transforma elementos do ambiente de acordo com hábitos culturais e estes, que não 

são aleatórios e tampouco individuais, seguem padrões que refletem os modos de viver e de 

pensar de uma sociedade, e ainda se alteram historicamente tanto quanto a sociedade se 

transforma. 

Para Meneses (1983), os artefatos são tanto produtos como vetores das relações sociais. 

São produtos porque no seio delas foram gerados e são vetores porque permitem que tais 

relações se expressem e se reproduzam. 

Para Leitão e Pinheiro-Machado (2010), não existe cultura que não produza artefatos. 

Concebemo-nos como humanos não apenas por operarmos no plano simbólico, mas, também 

por criarmos o ambiente que nos cerca e por estabelecer relações do simbólico com o ambiente 

que criamos. Assim, os sujeitos e os objetos são indissociáveis. Pessoas produzem e usam 

objetos e os objetos “produzem” pessoas. 

Por sua historicidade, os objetos, inclusive e talvez especialmente os de uso cotidiano, 

são capazes de expressar a memória e a identidade, que são expressões das relações sociais de 
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um povo. Contudo, além disso, são também capazes de criá-las e transformá-las já que os 

significados são construídos em sua trajetória, da produção ao descarte, e portanto são flexíveis. 

 
Em [...] processos identitários, como naqueles que envolvem disputas por 

reconhecimento e políticas de patrimônio, podemos perceber que as coisas (objetos 

móveis e imóveis) participam ativamente na estruturação dos pertencimentos e no 

trabalho sobre a memória. É, entretanto, a noção de que os traços (ou objetos) 

representativos poderão ser variáveis e relativos, escolhidos de acordo com o contexto 

vivido, o que permite que também os objetos cotidianos, não-oficiais, usados no dia-a-

dia, possam ser eficazes “fazedores de memória e identidade”. (LEITÃO e PINHEIRO-

MACHADO, 2010, p. 243) 

 

Segundo Rede (2012), a historiografia tradicionalmente privilegiou fontes escritas 

relegando os artefatos o papel de ilustrar ou meramente corroborar o que se obtinha através dos 

textos. Outras abordagens centradas nos artefatos também podem apresentar resultados 

decepcionantes quando se atêm excessivamente nos atributos físicos sem explorar o contexto 

social e a dinâmica temporal das sociedades aos quais pertencem. 

Para Rede (2012), foi a partir dos anos de 1970 que os estudos da cultura material 

ganharam novo impulso, especialmente na sociologia do consumo e seu crescente interesse 

pelas relações cotidianas, pelo compartilhamento de valores pouco eruditos e pelo 

comportamento das camadas baixas das sociedades de massas. 

Segundo este autor, a cultura material permite estudar as interações do indivíduo com a 

sociedade, sendo os artefatos reconhecidos pela psicologia social como elementos de produção 

social do indivíduo e de estabilização de sua identidade: 

 

[...] a cultura material é dotada de uma fisicalidade relativamente fixa e duradoura, 

capaz de garantir constância das relações em face da dependência psíquica de bens e da 

necessidade de ancoragem da personalidade por meio da aquisição, posse, uso, 

dispêndio, exibição etc. (REDE, 2012, p. 139) 

 

 

Os artefatos portanto, participam da expressão individual do sujeito criando e 

comunicando sentidos. 

 A partir dessa discussão, é possível verificar que o presente estudo, que se propõe a 

investigar bombas de chimarrão como artefato cultural, tem relações bastante íntimas com as 

investigações acerca da cultura material, notadamente quando este campo de estudos privilegia 

os artefatos de uso cotidiano habitualmente desconsiderados por outros campos do 

conhecimento. 

 As bombas de chimarrão se inserem numa história de cerca de 400 anos marcada pelo 

contato dos europeus com o indígenas sul-americanos. Entretanto, elas estão hoje tanto nos 
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museus e coleções particulares como nas casas, nas ruas, nos parques, nos locais de trabalho, à 

venda nas joalherias, nas feiras de artigos típicos e nos supermercados. 

 Estudá-las a partir de exemplares musealizados, preservados em coleções e também a 

partir de peças em uso diário oferece uma oportunidade preciosa de investigar um artefato 

cultural a partir de objetos vivos, em produção, circulação e uso, cuja história podemos não só 

encontrar no passado, mas testemunhar no presente.  

 

1.6 O CHIMARRÃO COMO TRAÇO DAS IDENTIDADES GAÚCHAS 

 

O chimarrão é uma prática profundamente identificada com os estados do Sul do Brasil, 

Paraná, Santa Catarina e, especialmente, com o Rio Grande do Sul. Esta identificação se deve 

à própria forma de ocupação do território a partir do século XVI, em função do contato 

permanente com os conquistadores espanhóis que foram os primeiros a explorar os ervais 

silvestres, sob sistema extrativista, em áreas hoje pertencentes ao Paraguai e ao estado brasileiro 

do Paraná. 

  O início do cultivo de ervais nas Missões Jesuítico-Guarani durante o século XVII, num 

território que hoje está dividido entre Paraguai, Argentina e Brasil, e o crescente consumo pelas 

populações locais fixou definitivamente o hábito que perdura até os tempos atuais. 

Segundo Jacks (1997), o Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG, que teve início 

nos últimos anos da década de 1940 influenciou na definição do que se entende como cultura 

gaúcha rio-grandense, moldando tradições a partir de costumes do interior do estado, 

especialmente das áreas de pecuária. 

A partir de 1970 tal Movimento gera outro, o Movimento Nativista, que buscava uma 

renovação musical e poética, o que era desestimulado pelos tradicionalistas. O Nativismo 

afirma-se através da proliferação de festivais de música em diversas cidades do estado e 

conquista através dos efeitos colaterais da globalização, como o fortalecimento e a valorização 

de identidades regionais pela indústria cultural, seu espaço nos meios de comunicação de massa 

do Rio Grande do Sul. 

 

Essa volta às raízes traduziu-se de diversas formas, como o uso da bombacha, expansão 

do hábito de tomar chimarrão, retomada de expressões já esquecidas como “charla”, 

“tchê”, “gaudério”, etc. Ou seja, os costumes campeiros entraram no dia-a-dia da vida 

urbana, o que pode significar também que a cultura tradicional saiu dos Centros de 

Tradições Gaúchas (CTGs) e ocupou todos os cantos da cidade, até no que ela tem de 

mais moderno, como a mídia e sua parafernália tecnológica. A cultura vinda ou 

originada no interior, repleta de tradições, conquistou a cultura urbana que é feita de 

vanguardismos e rupturas, invadindo as telas, vitrinas, microfones, os palcos, as praças, 

chegando ao cotidiano da população. (JACKS, 1997, p.12) 

 



26 

 

  

O chimarrão deixou então de ser um hábito restrito ao ambiente doméstico e passou a 

ocupar cada vez mais o espaço público, locais de trabalho, parques, praças e salas de aula. Em 

função desta mudança de comportamento, na década de 1980, o consumo de erva-mate teve 

aumento de 80%, segundo Urbin apud Jacks (1997). 

A bebida ganhou maior relevância como elemento da identidade regional extrapolando 

barreiras de classe e origem social e geográfica. Maciel (2007, p. 5) observa que “o chimarrão 

não é um traço de diferenciação social; ele está ligado à imagem de ruralidade e tradição em 

oposição à modernidade e ao espaço urbano”. Neste sentido, funciona como uma reminiscência 

reconfortante da origem interiorana. 

Se desde o século XVII os requintados artefatos em prata eram usados como modo de 

diferenciar o mate apreciado pelas elites do mate consumido pela população em geral, na 

contemporaneidade tais valores perderam a importância. 

A aparência dos avios, incluindo as bombas, não necessariamente cumpre atualmente a 

função de distinção de classes, mas sim de distinção baseada em outros fatores como a 

preferência por um time de futebol, por exemplo. Desta forma, de acordo com Durayski (2013), 

os avios do mate são objetos auxiliares na afirmação da identidade do indivíduo em seu meio 

social. Entre tais objetos, a bomba divide com a cuia o protagonismo. 

Atualmente se observa uma grande oferta de bombas ornamentadas com emblemas de 

times de futebol, brasão, bandeira e mapa do Rio Grande do Sul, símbolos de profissões, 

instrumentos musicais e muitos outros símbolos. Na contemporaneidade, há espaço para, 

imersos em uma identidade coletiva, os indivíduos exercerem e expressarem a sua própria 

identidade. A partir disso, podemos deduzir que as bombas de chimarrão, além de marcarem a 

identidade coletiva, têm potencial para demarcar gauchidades diferentes e até únicas. 
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CAPÍTULO II - A BOMBA DE CHIMARRÃO E SEU PERCURSO 

 

Este capítulo da investigação se dedica a analisar sob uma perspectiva histórica, e tendo 

Estudos Culturais como referencial teórico, como a bomba de chimarrão pode ser compreendida 

como fruto de hibridação gerado em um território de fronteiras, por vezes elásticas, cenário de 

intensas trocas culturais, desde os indígenas de várias etnias e culturas com europeus de origens 

e bagagens não menos diversas.  

Foi realizada uma revisão bibliográfica abrangendo a produção escrita de autores 

argentinos, paraguaios, uruguaios, peruanos e portugueses a respeito dos usos da erva-mate nas 

sociedades indígenas e coloniais e, ainda, sobre o ofício da prataria, dos séculos XVI a XIX. 

Tal revisão foi enriquecida por uma pesquisa iconográfica que nos ajuda a compreender melhor 

algumas das proposições. 

Como resultados encontramos um histórico das transformações do artefato em questão, 

desde os primeiros tempos da conquista espanhola e dados sobre o ofício da prataria e seus 

artífices nos territórios estudados, suas metrópoles e fronteiras. 

 

2.1 HIBRIDAÇÃO CULTURAL 
 

Segundo Canclini (2008), a construção linguística e social do conceito de hibridação 

contribuiu para identificar e explicar alianças bastante frutíferas entre tradições pré-

colombianas e hispânicas e, posteriormente, as influências da indústria cultural, evidenciando 

a produtividade e o poder inovador das misturas interculturais. 

Em geral, as identidades são compostas por elementos de várias épocas que são 

articulados pelos grupos hegemônicos em um relato convincente e dotado de apelos 

emocionais. Tais escolhas podem, portanto, ser questionadas e a narrativa reconstruída.  

O pesquisador propõe a seguinte definição: “[...] entendo por hibridação processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2008, p. XIX). O autor 

esclarece, entretanto, que as estruturas ou práticas discretas4 são também fruto de hibridações, 

não podendo, por isso, serem consideradas como fontes puras. 

O autor adverte que apesar de tomado da biologia, o termo hibridação não significa que 

o resultado do processo será algo estéril ou inferior, o que mesmo na biologia não é 

predeterminado. Ao contrário, a hibridação cultural possui grande poder inovador.  

                                                           
4 Discreto, no sentido da linguística, define o que se junta a outras partes da língua sem perder sua individualidade. 
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Para Canclini (2008), a disseminação do termo hibridação entre autores contemporâneos 

modificou “o modo de falar sobre identidade, cultura, diferença, desigualdade, 

multiculturalismo e sobre pares organizadores dos conflitos nas ciências sociais: tradição-

modernidade, norte-sul, local-global”. (CANCLINI, 2008, p. XVII) 

O autor ainda lança o questionamento de porque a hibridação cultural assumiu tanta 

importância na última década do século XX, se este sempre foi um aspecto do desenvolvimento 

histórico. Nesta proposição, apesar de Canclini (2008), mais frequentemente, se ocupar do 

estudo de fenômenos contemporâneos, encontramos convergência com a visão histórica de 

Burke (2003), na qual percebemos que o hibridismo5 cultural não é um fenômeno recente.  

Burke (2003) oferece uma perspectiva histórica relevante já que estamos investigando 

o processo de hibridismo cultural em um artefato cuja conformação, ainda que continue a se 

modificar, não se deu no momento contemporâneo, mas sim há cerca de 400 anos. Para tanto, 

consideramos algumas definições oferecidas por Burke (2003) no intuito de identificar aquelas 

que são úteis para nosso estudo.   

O processo de apropriação é definido por Burke (2003) como a escolha deliberada de 

elementos específicos de uma ou mais culturas que são tomados para usos também específicos, 

portanto com efeitos limitados no novo conjunto ao qual foi incorporado. O empréstimo 

cultural, entretanto, é exemplificado pelo autor através do uso de palavras de uma língua em 

outra, mesmo que esta possua termos equivalentes. Sendo assim, seria uma prática 

desnecessária, mas que se observa em grande parte das culturas durante a história. 

Por volta de 1880 teria surgido nos Estados Unidos o termo aculturação, cunhado por 

antropólogos que observaram que comunidades indígenas, culturas subordinadas, adotavam 

características da cultura dominante dos colonizadores. Tal fenômeno também poderia ser 

descrito como assimilação, o que levou o sociólogo cubano Fernando Ortiz, segundo Burke 

(2003), a propor outro termo, a transculturação. Ortiz apud  Burke (2003) propôs que o processo 

se dá nos dois sentidos, influenciando tanto a cultura subordinada como a dominante. Porém, 

mesmo em caso de desigualdade, o grupo hegemônico pode adotar elementos da cultura 

subalterna, como ocorreu no Brasil com o tabaco e a rede, uma aculturação inversa. Com o 

hábito do consumo do mate, contexto ao qual pertence nosso objeto de estudo, parece ter 

ocorrido processo semelhante. 

O sincretismo, que no século XVII se referia ao caos religioso, foi originalmente um 

termo negativo aplicado às tentativas de reconciliar o paganismo com o cristianismo. 

                                                           
5 Burke (2003) privilegia o uso do termo hibridismo sem fazer distinção com hibridação. 
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Entretanto, no século XIX adquiriu um sentido positivo para se referir à fusão de mitologias na 

Antiguidade Clássica. Este sentido foi estendido, já no século XX, à análise do contato entre 

culturas no território americano em que se estabeleceram paralelos entre santos católicos e 

deuses africanos, por exemplo. 

A crioulização é um modelo também originário da linguística e define, segundo Burke 

(2003), o fenômeno pelo qual duas línguas em contato acabam por gerar uma terceira língua 

que mescla o vocabulário de uma com estruturas de outra. Mas, este contato não se restringe à 

língua e faz emergir novas formas de religião, música, arquitetura, vestuário, culinária etc., tal 

como observado no Caribe. 

Considerando variáveis como a hierarquia social, a permeabilidade ou a resistência das 

culturas e os locais de contato (metrópoles, periferias ou fronteiras), os encontros culturais 

tendem a apresentar resultados diferentes de acordo com as relações de poder entre as partes, 

seja uma relação de igualdade ou de desigualdade. Para Burke (2003), o comércio é um dos 

fatores que favorece e estimula as trocas culturais em zonas de fronteira e em metrópoles, para 

onde costumam convergir grupos com culturas diferentes que acabam por se influenciar 

mutuamente. 

No que se refere aos artefatos, Burke (2003) cita como suscetíveis ao fenômeno do 

hibridismo a arquitetura, o mobiliário, as imagens artísticas e ainda os textos traduzidos. Entre 

as práticas híbridas, o autor cita religiões, música, línguas, esportes e celebrações. Quanto aos 

povos, seu hibridismo ocorre principalmente em situação de diásporas, por conversão 

voluntária ou forçada. Tais processos podem ser observados em todas as épocas, em diversos 

povos ao redor do mundo, não havendo nunca culturas totalmente puras e cujo desenvolvimento 

já esteja concluído. 

Guardando-se as proporções, podemos considerar que Lima (Peru), Potosí (Bolívia), 

Assunção (Paraguai) e Buenos Aires (Argentina), cada uma a seu tempo, foram metrópoles da 

época colonial para onde convergiram pessoas de diversas regiões da Europa e das Américas. 

O crescimento destes polos regionais demandou e estimulou o desenvolvimento de artes e 

ofícios para suprir as necessidades e os hábitos de luxo das elites que nelas prosperaram. 

Com limites indefinidos, comércio e transporte das riquezas locais, afluência de 

imigrantes e deslocamento de populações, o território estudado se constituiu em zonas de 

fronteiras que propiciaram o encontro de não apenas duas culturas, a indígena e a europeia, mas 

de um conjunto ainda maior se considerarmos que tais culturas não eram blocos uniformes, mas 

sim diversificadas em seu interior e já afetadas por inúmeras influências. 
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Este cenário nos faz concluir que as bombas de chimarrão, tais como as conhecemos, 

são fruto de hibridação cultural já que nelas se somam elementos tanto funcionais quanto 

estéticos originários de diferentes culturas e ainda porque elas estão inseridas em um hábito 

alimentar e numa prática social que, por sua vez, também são frutos de hibridação.  

 

2.2 A ERVA-MATE E O SEU CONSUMO 

 

Nesta subseção trataremos do consumo da infusão da erva-mate pelos povos da América 

Meridional e de sua adoção pelos conquistadores e imigrantes. 

No seu diário de viagem produzido entre 1534 e 1554, o cronista alemão Ulrich 

Schmidel, que participou da conquista do Rio da Prata, do estabelecimento dos espanhóis no 

Paraguai e ainda de diversas expedições terrestres pela região, registrou contatos amistosos e 

conflitos armados entre os conquistadores e vários povos locais. Entre outros costumes dos 

indígenas, incluindo os guaranis da região que veio a ser o Paraguai, Schmidel (1903) descreve 

os alimentos disponíveis, tanto de origem animal quanto vegetal e ainda seus hábitos de 

consumo, sem fazer qualquer menção ao mate. Portanto, é difícil afirmar que o mate fosse um 

hábito disseminado entre as diversas populações indígenas antes da conquista.  

No início do século XVII, o padre jesuíta Montoya dedicou alguns trechos de suas 

anotações publicadas, primeiramente em 1639, à bebida que ele desaprovava por motivos 

religiosos. Montoya (1892) conclui a partir de contatos com anciãos indígenas que quando estes 

eram jovens somente alguns feiticeiros usavam a bebida: 

 

[...] cuidadosamente tenho procurado sua origem entre os índios de oitenta e cem anos 

e concluí que na época em que esses idosos eram jovens não se bebia nem se conhecia 

tal erva, senão por algum feiticeiro ou mago que tivesse contato com o demônio, que a 

mostrou e disse que quando quisesse consultá-lo que bebesse a erva [...] (MONTOYA, 

1892, p 38. Tradução nossa.)  

 

O consumo ritual da erva-mate é uma versão aceita por pesquisadores como Ricca 

(2002) e Villanueva (1995). A disseminação da bebida para a comunidade teria se dado pela 

ação dos jesuítas que, retirando dos pajés o controle sobre a erva e a ressignificando 

culturalmente, neutralizavam o poder dos sacerdotes e facilitavam a conversão à fé cristã. A 

erva-mate era oferecida junto com o tabaco nos primeiros contatos com novas comunidades sob 

a promessa de que com a aceitação de viver nas reduções tais itens não faltariam, de acordo 

com Montoya (1892). 

As estratégias de conversão dos indígenas por parte dos jesuítas foram bastante 

flexíveis. Apesar de terem imposto formas de trabalho, organização familiar e social, 
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perceberam que partes de suas culturas não eram facilmente influenciáveis, como as línguas, 

conforme Villanueva (1995). Assim, por exemplo, adaptaram os cultos às línguas guarani e 

quéchua e promoveram o sincretismo entre figuras míticas locais e personagens da fé católica, 

inclusive no caso das lendas sobre a erva-mate.  

Segundo Ricca (2002), ainda que os guaranis tenham comprovadamente desenvolvido 

as bases dos processos de coleta e processamento da erva, ainda hoje utilizados, e também 

fizessem uso medicinal da planta, outras etnias sul-americanas conheciam e utilizavam o mate 

eventualmente com maneiras e funções um tanto distintas. 

Os charruas e os kaingang mantinham contato com os guaranis e consumiam o mate dos 

mesmos modos deles. De acordo com Ricca (2002), também mastigavam as folhas previamente 

embebidas em água quente. Os tupis ou tapuias do litoral atlântico mastigavam folhas de erva-

mate em suas longas caminhadas e também a consumiam como infusão. Sorviam diretamente 

do recipiente filtrando o líquido entre os dentes ou usando uma cana oca. 

Segundo Ricca (2002), os pampas, os mapuches, os aymaras e os quéchuas também 

apreciavam o mate e obtinham a erva através de trocas com as populações das áreas de extração 

concentradas na região do Guairá6. Entretanto, o autor não situa estes fatos no tempo, o que 

impossibilita identificarmos quando foram observados estes hábitos e se ocorreram em função 

do impacto da conquista espanhola, das Missões e de outros eventos que alteraram o modo de 

vida das populações originais. 

Os conquistadores introduziram novas práticas, mas também adotaram diversos 

costumes locais. “Ao encontrarem-se culturas tão diferentes, surgiu neste novo território uma 

associação inextricável com um alto grau de complexidade, onde cada uma fez suas 

contribuições de uma forma muito particular”. (RICCA, 2002, p. 26. Tradução nossa) 

A exploração e o consumo da erva-mate e a riqueza dela proveniente ainda no final do 

século XVI não passaram despercebidos pelas autoridades7. Diversas medidas foram tomadas 

para regular as atividades, incluindo sua proibição, pois o consumo pela população recém 

estabelecida tornou-se tão intenso que era considerado um vício. O mate foi, entretanto, 

reabilitado no início do século XVII. Isso colaborou para a disseminação do hábito desde os 

mais pobres até a classe alta de Lima, capital do Vice-Reino do Peru. 

O consumo do mate no Peru desde o início da conquista foi possibilitado pelo poder 

econômico e político desta região à qual Assunção, Guairá e Bacia do Prata estavam 

                                                           
6 Região que corresponde aproximadamente ao oeste do atual estado brasileiro do Paraná, que esteve sob domínio 

espanhol no período colonial. 
7 Segundo Freire (2011), a primeira menção documental ao comércio da erva-mate data de 1567. 
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subordinados. Tal consumo praticamente se extinguiu no século XIX quando, em função das 

minas de Potosí terem se exaurido, o polo econômico regional transferiu-se para Buenos Aires, 

onde atividades pecuárias e agrícolas já apresentavam resultados. 

No Chile e no Peru da época colonial, as classes altas apreciavam a bebida. Para tanto, 

dispunham de cuias, bombas, yerberas8 e pavas9, todas predominantemente em prata 

trabalhada. Nestas regiões mais distantes dos ervais, o hábito era elitizado (Figura 1) já que a 

dificuldade de transporte elevava o preço da erva. 

 

Figura 1 - Uma tertúlia em 1790 

 

 

 

Imagem completa e detalhes. 

Autor: Claudio Gay. Santiago, Chile. 1853. 

Fonte: World Digital Library. 

 

No Paraguai, o hábito do mate era naturalmente difundido entre a população que se 

estabelecia devido à produção da erva em seu próprio território. O uso de instrumentos em prata 

se deu em função da proximidade com as minas do Peru e da atual Bolívia.  

Na Argentina, no Uruguai e no Sul do Brasil, o mate se disseminou de forma semelhante 

entre os primeiros colonizadores e foi sendo adotado pelos imigrantes, ainda que houvesse 

diferenças nos hábitos de consumo em função da oferta e do preço da erva, posto que as regiões 

                                                           
8 Segundo Ricca (2002), é o recipiente para armazenamento de porções de erva-mate para a reposição na cuia à 

medida a erva usada perdia o sabor. 
9 Segundo Ricca (2002), é o recipiente par servir água equivalente à chaleira. Porém, vamos distinguir desta em 

função de alto grau de ornamentação das peças destinadas ao uso nos salões das elites. 
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produtoras (Figura 2) estavam geograficamente limitadas. Devemos ainda observar que a 

atividade só é economicamente viável em áreas de grande concentração natural da planta ou 

mediante cultivo. 

 

Figura 2 - Área de ocorrência da erva-mate silvestre 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Milan e Santos (2018). 

 

 

As formas de processamento da erva-mate no Paraguai, no norte da Argentina e no Sul 

do Brasil, resultam em produtos diferentes, com partículas mais finas ou mais grossas, com 

apenas folhas ou fragmentos de galhos. Por isso, a bebida é consumida de formas um pouco 

distintas em cada região, influenciando nas características e dimensões das cuias e, 

especialmente, no tipo de filtro usado nas bombas, a quantidade, a dimensão e o posicionamento 

dos furos. 

Antes dos jesuítas das Missões descobrirem a técnica que permitia fazer germinar as 

sementes da erva-mate, sua obtenção se dava através do extrativismo em locais distantes das 

reduções e de difícil acesso. Segundo Oliveira (2004), a partir da observação de que apenas as 

sementes ingeridas por pássaros e expelidas em suas fezes germinavam, os missionários jesuítas 

conseguiram, em meados do século XVII, cultivar ervais próximos das reduções10. Assim, a 

                                                           
10 Segundo Freire (2011), a primeira redução a plantar um erval foi a de San Javier no ano de 1660. 
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coleta se dava de forma segura, mais rápida e intensa, elevando consideravelmente a produção. 

A erva-mate era vendida aos espanhóis tal como o algodão e o tabaco. Com a receita deste 

comércio, eram comprados itens que as reduções não produziam e ainda ferramentas para as 

oficinas e matérias primas como a prata e o ouro necessários para a decoração das igrejas. 

A erva-mate era uma importante mercadoria em Assunção. Porém, os espanhóis a 

obtinham empregando indígenas na árdua atividade extrativista em regiões distantes. A 

produção missioneira da erva-mate aumentou consideravelmente a oferta do produto nas 

colônias espanholas, fazendo cair seu preço e, consequentemente, popularizando o consumo. 

No século XVIII, segundo Oliveira (2008), a erva de folhas era mais valorizada, valendo 

quase o dobro da erva de paus consumida pelos espanhóis no Paraguai. Além de comercializada 

para as cidades, a erva era consumida diariamente pelos indígenas reduzidos. “Depois da missa, 

que era cantada, servia-se o café da manhã às crianças e repartia-se a ração de erva-mate aos 

adultos, então cada família ia para sua casa tomar o mate antes de começar a jornada de 

trabalho.” (OLIVEIRA, 2004, p. 115) 

 

2.3 A ORIGEM INDÍGENA DA BOMBA DE CHIMARRÃO: UMA QUESTÃO EM 

ABERTO 
 

 

Se há algum consenso quanto à origem indígena do consumo da erva-mate, ainda que o 

hábito tenha passado por profundas transformações após a conquista, o estabelecimento das 

Missões e a colonização europeia da América Meridional, seus modos de uso enquanto 

processos culturais são temas que ainda merecem investigações mais apuradas. 

A partir de Schmidel (1903) e Montoya (1892), é difícil sustentar que o consumo do 

mate fosse amplamente difundido entre os indígenas sul-americanos antes da influência 

europeia. Tampouco é possível precisar o modo de consumo da bebida e os artefatos envolvidos 

em tal prática. 

A obra “História do Chimarrão” foi publicada por Lessa, em 1953, como artigo, depois 

em forma de livro, e tornou-se a principal referência para os tradicionalistas rio-grandenses 

quanto às origens da bebida e sua prática no Sul do Brasil. 

Conforme Lessa (1986), em 1554, na região do Guairá, a expedição do conquistador 

espanhol Domingo Martínez de Irala observou o consumo da infusão de certas ervas moídas 

em uma cuia, com o auxílio de um canudo. Apesar do estranhamento inicial, os espanhóis 

reconheceram a ação estimulante da bebida e aderiram ao hábito. No regresso à Assunção, 
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levaram sacas da erva pronta para uso. Em breve o consumo da erva se tornaria constante entre 

os espanhóis: 

 
[...] os índios do Guairá eram mais fortes do que os guaranis de qualquer outra região, 

eram mais alegres e dóceis e possuíam usos e costumes característicos, ainda não 

observados entre outras tribos da grande nação. Entre esses hábitos, um por certo 

despertou a curiosidade entre os homens de Irala; tratava-se do uso generalizado de uma 

bebida feita com certas folhas fragmentadas, tomada num pequeno porongo por meio 

de um canudo de taquara, em cuja base um paciencioso trançado de fibras impedia que 

as partículas da folha também fossem ingeridas. (LESSA. 1986, p. 11) 

 

 

O folclorista, entretanto, não indica precisamente a fonte desta narrativa. Entre suas 

fontes, apenas o relato original de Montoya é anterior ao século XIX e este jesuíta não registrou 

a existência da bomba de mate. Outro dado relevante é que Schmidel (1903), que participou de 

diversas expedições de Irala no século XVI, não regista em seu minucioso diário este 

acontecimento. 

De acordo com Aguirre apud Freire (2011), os espanhóis já conheciam a erva-mate 

desde 1536 mas adotaram o hábito de consumi-la alguns anos depois, durante o governo Irala, 

entre 1538 e 1556.  

Outros aspectos da versão de Lessa (1986) merecem, além de uma leitura crítica a 

comparação com mais fontes. A bomba descrita por este autor, com um “paciencioso trançado 

de fibras” corresponde ao ilustrado e descrito por Debret (1940) no início do século XIX (Figura 

3), cerca de 270 anos após a expedição que menciona: 

 
Pequenas bombas para tomar o chá indígena. Como no Brasil, do mesmo modo que no 

Chile, a infusão do chá indígena se faz na mesma chícara (sic) em que é servido: 

acrescenta-se uma pequena bomba, crivada de buracos na base, para aspirar a água 

aromatizada, livre dos pedacinhos de fôlhas. A da esquerda é de prata. O pequeno ornato 

colocado na parte superior serve para dar maior firmeza aos dedos da pessoa que toma 

o chá, quando leva o tubo à bôca. A outra, mais comum, menos durável e menos cara, 

é feita com palha de arroz trançada e fixada a um tubo vegetal. Êsses utensílios 

indispensáveis vendem-se às dúzias. (DEBRET, 1940, p. 135) 

  
 

Além disso, a descrição feita por Lessa (1986) de uma certa comunidade indígena, 

composta por homens mais saudáveis do que os demais guaranis, na qual o mate era de uso 

corrente porque teria sido liberado pelo pajé, tem contornos de idealização. O enobrecimento 

do indígena, enfoque que data do século XIX, se manifestou nas artes, principalmente na 

literatura, e prosseguiu pelo século XX. 
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Figura 3 - Objetos em cerâmica e madeira 

 

 
 

Imagem completa e detalhes. A: bomba em prata. B: bomba em fibras vegetais. 

Autor: Jean-Baptiste Debret. Brasil. Século XIX. 

Fonte: Biblioteca Brasiliana USP. 

 

 

A versão de Lessa (1986) não é encontrada em outros autores, exceto quando o estão 

citando, e não foi observada durante a presente pesquisa relato semelhante em nenhuma 

publicação anterior à sua. 

O pesquisador argentino Oberti (1960) dedicou um artigo ao tema da origem da bomba 

e admite não ter encontrado documentação que se refira ao artefato no século XVI, período da 

conquista da América Meridional pelos espanhóis: 

 

Consultando vinte conquistadores, cronistas e viajantes da primeira metade do século 

XVI, não encontramos uma única citação sobre o mate, menos ainda sobre o uso de um 

endodeterminado utensílio que poderia nos dar a ideia de um certo tipo de bomba. 

(OBERTI, 1960, p. 154. Tradução nossa) 

 

Na documentação referente ao período das Missões que pudemos consultar não foi 

encontrada nenhuma descrição do modo de beber o mate que inclua o uso da bomba, tanto pelos 

padres quanto pelos indígenas. Ao contrário, os registros escritos por jesuítas são bastante claros 

quanto ao modo de beber mate direto da cabaça entre os indígenas. 
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Na Coleção De Angelis11, conjunto de manuscritos originais de diversos autores datados 

de 1549 a 1802, transcritos e publicados em 1951, por exemplo, a erva-mate é citada inúmeras 

vezes como produto agrícola e mercadoria, mas não há qualquer menção à sua forma de uso. 

Outro testemunho importante é o do padre jesuíta Montenegro (1945) que dedica várias 

páginas de seu manuscrito de 1710 sobre plantas medicinais da região à erva-mate. O jesuíta 

descreve o modo de preparo da infusão e as indicações terapêuticas da planta, mas também não 

se refere ao modo de beber. É no mínimo intrigante que um hábito de consumo distinto em 

relação a outras infusões, com o uso de um artefato para sorver, não fosse registrado em uma 

obra tão minuciosa: 

 

Deus socorreu com este remédio a esta pobre terra porque era mais propícia para ela do 

que o chocolate, [...] estas terras muito quentes e úmidas causam grave relaxamento dos 

membros e dilatação dos poros. Vemos que normalmente se transpira em excesso e nem 

o vinho nem coisas quentes são remédios para amenizar. A erva sim é, se tomada em 

clima quente com água fria, como os índios a usam, e em climas frios ou temperados, 

com água quente e morna. Aqueles que a usam com água muito quente e em grande 

quantidade sentem falta dela e isso não lhes fará muito bem. Se for tomado muito quente 

é conveniente ser pequena a quantidade, como quatro ou cinco goles, que assim 

confortam o estômago... (MONTENEGRO, 1945, p. 57. Tradução nossa) 

 

Uma breve descrição feita pelo padre Cardiel (1900), cujo manuscrito data de 1758, 

pode indicar que nas reduções o mate era bebido pelos indígenas como se bebe o chá, ou seja, 

sem o uso da bomba. O missionário também indica que o suprimento de erva era controlado e 

condicionado ao cumprimento de obrigações religiosas. 

 
Os adultos, ao ouvirem a missa, receberão uma ração de erva do Paraguai12. Dá-se um 

punhado para cada um e eles vão beber em suas casas. Bebe-se à maneira do chá. E 

então eles vão para os campos ou para as tarefas comunitárias. Aqueles que trabalham 

nas oficinas comunitárias também recebem erva ao meio-dia. De tarde, eles voltam para 

mais orações e depois disso são dadas novamente rações de erva a todos [...] 

(CARDIEL, 1900, p. 276) 

  

Um testemunho sobre os modos de beber a infusão da erva-mate vamos encontrar, 

entretanto, nas memórias de Paucke (2010), padre jesuíta de origem germânica que esteve nas 

Missões desde 1769 até a expulsão. Segundo este missionário, as pessoas humildes bebiam o 

mate diretamente em uma meia cabaça afastando a erva com o lábio superior e filtrando a 

infusão entre os dentes. Outros bebiam com o auxílio de uma colher grande com a qual 

mantinham a erva separada do líquido. Mas os espanhóis da elite usavam um outro método: 

                                                           
11 Adquirida em 1853 por d. Pedro II, a Coleção Pedro De Angelis é composta de 1.533 peças – 88 obras impressas, 

1.300 manuscritos, 52 litografias e 93 mapas –, em sua maioria sobre questões políticas e territoriais no sul do 

continente. Atualmente integra o acervo da Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. 
12 Denominação da erva-mate que pode constar textos do séculos XVII a IXX, principalmente. 
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Aqueles que são espanhóis distintos têm seus mates ou meias cabaças guarnecidas com 

prata ao redor. Estes ficam em uma base de prata e dentro do mate há um recipiente de 

prata muito finamente perfurado com um suporte para apoiar na extremidade do mate 

no qual eles colocam a erva, derramam água em cima e bebem imediatamente. Mas eles 

não bebem do jeito que se costuma beber o chá. Eles usam um tubo de prata de um 

jeme13 de comprimento, chamado de bombilla, que tem um bulbo redondo e oco 

embaixo completamente perfurado por pequenos orifícios para que, se cair alguma erva 

na água, ela não entre pelo tubo. A água é sugada através do tubo para a boca e então é 

bebida. (PAUCKE, 2010, p. 658. Tradução nossa)  

 

A partir desta descrição podemos, concluir que as pessoas das classes mais altas bebiam 

de um modo e as pessoas das classes baixas de outros. Notemos que Cardiel (1900) e Paucke 

(2010) se referem ao chá, infusão que era bebida como atualmente, trazendo o recipiente aos 

lábios. 

Paucke (2010), distingue também dois tipos de erva obtidos da mesma planta: a caá, 

feita com folhas e talos e a caá mini, feita apenas com folhas e um pouco mais cara. “O gosto 

da primeira é amargo e assim a tomam as pessoas comuns, os escravos e os índios. Mas os 

espanhóis de origem superior [...] tomam esta erva com açúcar e um pouco de suco de limão” 

(PAUCKE, 2010, p. 658. Tradução nossa).   

Este jesuíta esteve em vários lugares da região e viveu também entre os indígenas das 

reduções. Entretanto, apesar de registrar o uso do mate pelos guaranis reduzidos, não especifica 

seu modo de beber. Como faz distinções de classe em seu relato, incluindo o tipo de erva usado 

por duas camadas sociais, é possível supor que os indígenas estivessem entre os que o padre 

chama de humildes e que bebessem diretamente na cabaça, sem qualquer outro artefato. 

A descrição mais antiga da bomba de mate que foi possível localizar no âmbito desta 

pesquisa data do início do século XVIII e foi publicada em Amsterdã. Freizer (1717), um 

viajante francês, descreve o hábito do mate entre a elite de Lima (Peru): 

  

Durante o dia eles usam uma grande quantidade de erva do Paraguai, que alguns 

chamam de erva de São Bartolomeu, quem eles afirmam ter vindo a essas províncias, 

[...] Como alguém traz apenas preparada, e quase em pó, não posso fazer uma descrição 

dela. Em vez de beber a tintura separadamente como bebemos a do chá, colocam a erva 

em um recipiente feito de cabaça, guarnecido com prata, o que eles chamam de mate; 

eles adicionam açúcar e bebem a água quente de uma vez, sem dar tempo para infundir, 

porque escurece como tinta. Para não ingerir a erva, é usado um tubo de prata, no final 

do qual há um bulbo perfurado com vários pequenos orifícios, de modo que o líquido 

que é sugado pelo outro extremo fica totalmente livre de erva; eles bebem com o mesmo 

tubo, colocando água quente na mesma erva à medida que bebem. Em vez de um tubo 

ou bombilla, alguns deles afastam a erva com um separador perfurado de prata com 

vários furos pequenos. A repugnância que os franceses mostraram ao beber depois de 

todos os tipos de gente, em um país onde doenças fazem grande número de vítimas, fez 

                                                           
13 Medida semelhante a um palmo. Porém, enquanto um palmo se mede pela distância entre a ponta do dedo 

polegar até a ponta do indicador, um jeme se mede da ponta do polegar à ponta do indicador. 
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surgir o uso de pequenos tubos de vidro [...]. Esta bebida, a meu gosto, é melhor que o 

chá, tem um agradável odor de erva; as pessoas do país estão tão acostumadas a ela, que 

apenas os mais pobres não a usam pelo menos uma vez por dia ao se levantar. O 

comércio da Erva do Paraguai é feito em Santa Fé, de onde vem pelo Rio da Prata por 

carroças. Há dois tipos, uma chamada Hierba de Palos, e a outra mais fina e de melhor 

qualidade, Hierba de Camini, esta última das terras dos Jesuítas. (FREZIER, 1717, p. 

169. Tradução nossa) 

 

A bomba descrita corresponde ao que foi registrado graficamente em vários outros 

momentos. É também descrito o apartador tal como em outras publicações posteriores, um 

objeto alternativo à bomba que servia para separar a erva da água enquanto bebia-se a infusão 

diretamente na cuia. 

A publicação contém ainda uma gravura (Figura 4) sobre o tema, mas esta, 

provavelmente, foi criada por um artista que não teve contato direto com a cena que retratou, 

condição em que foram produzidas muitas imagens do Novo Mundo na época. As dimensões 

exageradas do recipiente evidenciam a incongruência 

 

Figura 4 - Espanholas do Peru 

 

 

 
Imagem completa e detalhe. Autor não identificado. Amsterdã, Holanda. 1717. 

Fonte: John Carter Brown Library. Estados Unidos. 
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Consta ainda a descrição de certas bombas de vidro cujo registro é raro. Não foi possível 

checar se objetos de vidro eram produzidos na América Meridional naquele período. 

O registro textual de Freizer (1717) se refere ao hábito dos habitantes de uma metrópole 

da época, Lima, na costa do Pacífico, na primeira metade do século XVIII. Este é, portanto, 

anterior aos manuscritos de Cardiel (1900) e Paucke (2010), ambos da segunda metade do 

século XVIII, frutos de suas estadas na região platina. 

Oberti (1960) compilou algumas das várias formas de uso das folhas de erva-mate 

registradas por cronistas em diversos períodos: 

 
1) Uso das folhas de "caá" de um modo indeterminado. Presumidamente adotada como 

narcótico pelos feiticeiros. 

2) Sem submetê-la à desidratação, deviam mastigá-la, partindo suas folhas: 

3) Cortando as folhas e bebendo seu suco, usando para a preparação recipientes de barro, 

madeira ou grandes cabaças. 

4) Trituração das folhas em partículas de tamanho regular, para ser bebida em meia 

cabaça, separando as folhas muito finas e o pó por decantação, com o auxílio de filtros 

vegetais, como apartadores (tereré). 

5) Infusão, usando uma “tacuapí” para sorver o líquido, usando a bombilla 

propriamente dita, com fibras vegetais. (OBERTI, 1960, p. 154. Tradução nossa) 

 

No último processo listado, Oberti (1960) parece fazer uma distinção entre a tacuapí, 

tubo simples de cana vegetal, e a bombilla, artefato dotado de um filtro executado com fibras. 

Ambas seriam de material vegetal e usadas para beber mate no final do século XVIII e início 

do século XIX. 

Segundo Zatti (2006), nos primeiros testemunhos sobre o consumo da erva-mate, tanto 

entre os guaranis, quanto entre europeus, não há menção sobre uso de bomba, seja de cana 

vegetal, seja de metal ou qualquer outro material.  

De acordo com Millau apud Zatti (2006), os indígenas bebiam a infusão em uma cuia, 

mantendo a erva afastada com o lábio superior, o que ocasionava a ingestão de alguma erva 

junto com a água. Os espanhóis de Buenos Aires e de Lima, entretanto, usavam um canudo que 

não deixava passar a erva. 

Zatti (2006) conclui a partir de Millau (1772) e Dobrizhoffer (1822) que foram os 

espanhóis que introduziram o uso da bomba por não se adaptarem ao método dos indígenas, 

que mais tarde também adotaram a bomba por ser mais adequada ao consumo da bebida quente. 

Esta hipótese torna-se plausível se considerarmos que o uso original da erva-mate entre 

os indígenas era restrito e não cotidiano como passou a ser com a povoação europeia da região. 

Conforme testemunho do missionário Dobrizhoffer (1822), cuja primeira edição data de 

1784, havia diferenças entre as formas de beber a infusão da erva-mate. O autor inclui 
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paralelamente à bomba de prata, bombas de materiais vegetais. Porém, não menciona o filtro 

trançado: 

O recipiente em que é tomada é feito de chifre, ou de uma cabaça dividida ao meio que, 

para as classes mais altas é totalmente revestida com prata. Neste recipiente eles 

colocam uma colher cheia de erva, mexem por um tempo com açúcar e água fria e, em 

seguida, despejam sobre ela a água quente. Muitos adicionam suco de limão. A erva 

assim preparada é filtrada através de um tubo de prata, anexo ao qual está um pequeno 

globo delicadamente perfurado; isso é feito para que não passe qualquer partícula da 

erva, que é nociva para o estômago, para a garganta junto com a bebida. Outros usam 

para isso um fino tubo de madeira ou de cana delgada. Os índios, que não têm o hábito 

de filtrá-la, muitas vezes engolem involuntariamente uma certa quantidade da erva. [...] 

é provável que a água quente em que a erva ficou mergulhada por muito tempo não seja 

boa para a saúde. Esta água escurece bastante é usada por fabricantes de tinturas para 

acentuar a negritude de sua tinta. (DOBRIZHOFFER, 1822, p. 103) 

 

A partir de Dobrizhoffer (1822), podemos ainda concluir que a adoção da bomba de 

prata ou de algum material vegetal pelos não indígenas teria sido motivada pela crença de que 

a ingestão involuntária de porções de erva seria prejudicial à saúde14. 

Um relato de Azara (2006), militar e naturalista espanhol, escrito a partir de 1781 na 

bacia do Prata inclui a bomba: 

 

Para beneficiar a erva, eles queimam as folhas passando o ramo pelo fogo. Depois a 

tostam, [...] Para usá-la, eles colocam um punhadinho em uma cabaça chamada mate, 

com água quente e imediatamente a sugam por um pequeno tubo, ou bombilla, que tem 

furos na extremidade inferior para passar a água e reter a erva. Isso é servido três ou 

quatro vezes, derramando nova água e alguns deles colocam açúcar. Eles tomam em 

todos os momentos [...]. Os índios selvagens de Mondai e Maracayú costumavam tomar 

esta erva e os espanhóis aprenderam com eles. (AZARA, 2006, p. 30. Tradução nossa) 

 

Notemos que o autor se refere tanto aos trabalhadores envolvidos no processamento da 

erva, supostamente pessoas de classe baixa, quanto àqueles que dispunham de açúcar, produto 

elitizado na época. Porém, Azara (2006) não especifica se a bomba citada era de metal ou de 

cana vegetal. 

Quando dedicou artigo à investigação da origem indígena da bomba de mate, apesar de 

não encontrar evidências que sustentem tal hipótese, Oberti (1960) preferiu concluir que este 

artefato seria realmente fruto da civilização ameríndia. O pesquisador cita uma carta que 

recebeu do colega Villanueva: 

 

Preste atenção na bombilla brasileira, de cana, e perceberá que ali está o testemunho da 

técnica indígena, que muitos pretendem desconhecer, como se aqueles que descobriram 

a erva e a técnica para usá-la não fossem capazes de descobrir e inventar os meios para 

beber a infusão, tendo a cabaça como recipiente e a cana fina para o tubo absorvente, 

todos fornecidos pela própria natureza. (VILLANUEVA apud OBERTI, 1960, p. 156. 

Tradução nossa) 

                                                           
14 Demersay (1867) testemunhou o consumo da erva-mate em forma de chá na província de São Paulo, no século 

XIX, com folhas não trituradas para evitar a ingestão de partículas e ainda o compartilhamento da bomba.  
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Ambos compartilham a posição segundo a qual questionar a origem indígena do artefato 

seria uma forma de desprestigiar a capacidade inventiva dos ameríndios e que o artefato já era 

usado pelos indígenas antes de qualquer influência europeia. Segundo estes autores, a recusa 

em adotar a bomba para o consumo do mate gerou soluções alternativas. 

 
Antes ou depois dos homens da conquista espanhola, a bombilla existia entre os 

indígenas descobridores e detentores da infusão. A ignorância ou recusa destes em 

reconhecer seu uso e propriedades, influenciou fundamentalmente o conjunto díspar de 

invenções que os espanhóis contribuíram para disseminar. (OBERTI, 1960 p. 157. 

Tradução nossa) 

 

Para Villanueva (1995), das alternativas para consumo do mate, o modo de beber com 

uso da bomba foi consagrado pela praticidade no preparo, sobretudo durante as demoradas 

viagens pelo vasto território meridional. 

Se nos atermos à documentação disponível, temos que admitir que a bomba em prata 

foi registrada no início do século XVIII, cerca de 200 anos antes do registro gráfico e textual 

de uma bomba em cana vegetal com filtro de fibras trançadas deixado por Debret (1940), datado 

do início do século XIX, que coincide com o artefato mencionado por Lessa (1986). 

Considerando que o cultivo, o processamento e o consumo da erva-mate foram 

profundamente transformados pela exploração em grande escala e sua adoção pelos 

colonizadores abrangeu todas as classes sociais, é possível concluir que o modo de beber tenha 

sido também transformado ao longo dos séculos. 

A hipótese de que os indígenas originalmente não utilizassem uma bomba para sugar o 

mate não significa necessariamente que estes mantinham hábitos inferiores, ou que não fossem 

dotados de capacidade inventiva. Pode significar simplesmente que tal artefato não tivesse 

função em suas práticas culturais originais. 

É possível levantar ainda a hipótese de que a necessidade de um objeto econômico, 

executado com materiais triviais e próprio para ser vendido às dúzias, como registrou Debret 

(1940), tenha levado à substituição do objeto de prata pelo de taquara combinada com fibras 

vegetais por algumas camadas da população no final do século XVIII e início do século XIX, 

inclusive porque este metal já não era tão acessível em função do esgotamento das minas. 

Devido à escassez de fontes primárias e de referências incontestáveis que confirmem a 

gênese indígena da bomba de chimarrão, sua origem permanece nesta pesquisa como um tema 

em aberto. 
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2.4 A PRATARIA NA AMÉRICA MERIDIONAL 

 

Considerando que a prata foi o material preferencial para execução de artefatos para 

mate no Cone Sul15 e que a prataria foi decisiva na configuração do artefato tal qual o 

conhecemos, passamos a analisar o histórico deste ofício na região. 

De acordo com Parodi (2008), nos primeiros anos da conquista espanhola do Peru, a 

prioridade dos espanhóis era a apreensão dos objetos de ouro e prata e sua fundição em barras 

para envio à Espanha, inclusive porque não atribuíam qualquer valor artístico a estas obras. 

Esgotados os estoques que pudessem ser saqueados, seguiu-se a busca e exploração de minas. 

Segundo Machado (2005), os prateiros nativos do altiplano peruano conheciam todos 

os segredos de técnicas tão complexas como a soldagem, as ligas metálicas, o repuxado, a 

gravação e a fundição em moldes. Tais técnicas eram executadas de forma semelhante às usadas 

na Europa do mesmo período. 

Em tempos pré-hispânicos, a ourivesaria era trabalho de artesãos que viviam 

exclusivamente a serviço dos senhores que os mantinham sob proteção. Segundo Parodi (2008), 

os ourives não prestavam serviço à população em geral. Eles pertenciam à elite e se dedicavam 

a elaborar objetos que possuíam função cerimonial, representando seus mitos e ritos. Para uso 

da população em geral e para peças sem função cerimonial, empregavam o cobre, o bronze e 

outras ligas menos valiosas. 

De acordo com Parodi (2008), um aspecto importante dos objetos feitos em ouro e prata 

era o encantamento que produziam na população quando usados por seus líderes. Tal fascínio 

não se devia ao valor dos metais, mas fundamentalmente aos efeitos de brilho, cor, movimento 

e sons que os artesãos tão bem exploravam. Para a pesquisadora, é possível que os indígenas 

relacionassem tais efeitos com fenômenos da natureza, o vento, o som do mar, o cantar dos 

pássaros, o rugido dos animais etc., integrando os objetos em sua cosmovisão. 

Imediatamente após a conquista, convergiram para o Peru ourives de diversas regiões 

da Espanha, além de italianos, portugueses, belgas e alemães. Este fluxo provocou grandes 

mudanças no ofício. Foram introduzidos estilos em voga na Europa e criados novos objetos que 

atendiam ao gosto e ao modo de vida dos conquistadores. A abundância da prata e a instalação 

de oficinas para o trabalho de prateiros indígenas fora do controle de seus antigos senhores, 

conforme Parodi (2008), levaram ao rompimento da tradição de reservar o ouro e a prata para 

uso da elite indígena. 

                                                           
15 No âmbito desta pesquisa, definimos como Cone Sul a região da América Meridional hoje ocupada por 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 
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Objetos do dia a dia passaram a ser feitos em prata pelos indígenas, misturando, com 

certa liberdade, elementos sagrados e profanos. Mestres de origem europeia passaram a aceitar 

indígenas e mestiços como aprendizes, estendendo o repertório estético europeu a uma 

infinidade de peças em prata para uso eclesiástico ou civil, decorativo e utilitário. 

Durante os primeiros tempos do domínio espanhol, houve certa complacência com a 

continuidade do estilo pré-hispânico e relativa liberdade para o trabalho dos indígenas. Porém, 

esta liberdade foi sendo cerceada à medida que era necessário controlar a produção e a 

circulação da riqueza. 

Tornou-se então, difícil continuar a reprodução da iconografia indígena em função da 

censura religiosa. Assim, os ourives indígenas optaram por esconder suas crenças em peças que 

mesclavam elementos de sua cultura a formas e ornamentos europeus, estratégia que Parodi 

(2008) denomina sincretismo, coincidindo com a visão de Burke (2003). 

Segundo Colombino (1999), os primeiros prateiros se estabeleceram no atual Paraguai 

a partir de 1541. Na mesma região, as Missões da ordem franciscana16 começaram a instalar 

suas próprias oficinas em 1580. A atividade prateira se expandiu por todo aquele território. Nos 

primeiros tempos da conquista espanhola, inclusive graças à exploração da erva-mate, a capital 

paraguaia era bem mais próspera do que Buenos Aires.  

Além das peças sacras, Colombino (1999) destaca a produção no Paraguai de artigos 

para montaria como chicotes, estribos e arreios decorados com prata, e também de utensílios 

domésticos como colheres, bandejas, aparelhos para servir chocolate, jarros, bacias, etc. Por 

influência da ourivesaria europeia, predominavam no Paraguai superfícies voluptuosas 

decoradas em estilo barroco, com escudos, anjos, folhas e flores. 

A produção prateira das Missões Jesuítico-Guarani foi objeto de inúmeros relatos de 

quem a pode contemplar. De acordo com Ribera (1954), nos séculos XVII e XVIII, cronistas 

religiosos e leigos, mesmo anos após a expulsão dos jesuítas, descreveram como surpreendente 

e admirável a obra que a Companhia de Jesus conseguiu realizar na região. 

Por quase 200 anos, estiveram ativas nas Missões oficinas especializadas em prataria 

para suprir seus templos com peças litúrgicas. Há ainda, registros de indígenas, que por falta de 

mestres, foram enviados a Buenos Aires para aprender diversos ofícios, dentre os quais o 

trabalho com prata. 

Em seu inventário dos prateiros estabelecidos na bacia do Prata no período colonial, 

Ribera (1954) aponta seis artesãos indígenas atuantes nas Missões ou delas provenientes. 

                                                           
16 Ainda que seu legado seja menos marcante do que o dos jesuítas, os missionários franciscanos também atuaram 

na região platina durante o período colonial. 
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Segundo o historiador, um inventário de 1798 informa ter sido entregue a um indígena de nome 

Mauro Iuri, em San Javier, quatro onças de prata17 para a confecção de três bombas de mate. 

Este é um raro registro da execução de prataria civil por um indígena missioneiro.  

Um dos mais difundidos depoimentos do padre Sepp sobre a habilidade artística dos 

indígenas relata que “basta ver uma obra da Europa, para fazerem outra similar, imitando-a com 

tal perfeição que não é fácil saber qual das duas foi feita no Paraguai.” (SEPP apud RIBERA, 

1954, p. 52, tradução nossa). 

Ribera (1954), no entanto, contesta o caráter meramente imitativo de tais obras e 

sustenta que os indígenas dotaram tudo o que faziam de características peculiares que permitem 

o reconhecimento de sua produção como um estilo singular. 

O desaparecimento da prataria que decorava as igrejas não foi imediato com a extinção 

das reduções. Os templos foram saqueados em diversos momentos posteriores e as peças que 

escaparam da fundição para reaproveitamento do metal permaneceram na região e serviram, 

segundo o historiador, de modelos e influências estéticas à produção posterior, conforme Figura 

5. 

 

Figura 5 - Bomba em prata e ouro com tubo tripartido 

 

 
 

Decoração fitomorfa e pingente com anjos. 

Origem não identificada. Não datada. Coleção Marcelo Muller, Argentina. 

Fonte: fotografia do colecionador. 

 

Segundo Oliveira (2008), com a expulsão dos jesuítas e a decadência das reduções, 

houve uma relativa integração dos artesãos indígenas ao mercado de trabalho em cidades como 

Buenos Aires, Assunção e Montevidéu, em função do conhecimento que tinham de diversos 

ofícios. 

                                                           
17 Medida de peso. Uma onça do século XVIII equivale a 28,8 gramas atuais. 



46 

 

De acordo com Machado (2005), no século XVIII, a região do Prata começou a receber 

artesãos que vinham para se estabelecer aproveitando a oferta de matérias primas e atendendo 

a crescente demanda. Isso levou a movimentos pela normatização da atividade. 

A obra de Ribera (1954), além dos indígenas já citados, identifica na região platina uma 

predominância de espanhóis e de seus descendentes, portugueses, entre europeus e nascidos no 

Brasil, franceses, italianos e ainda prateiros vindos de Lima e Potosí. 

Para Machado (2005), a recusa dos espanhóis em desempenhar ofícios manuais por 

questão de status possibilitou que os indígenas e imigrantes, especialmente os portugueses, 

ocupassem tais postos. O fato dos artesãos estarem atuando em um território livre de controles 

institucionais lhes permitiu trabalhar com maior grau de liberdade e ainda, as carências os 

levaram a adotar técnicas locais e a experimentar novas soluções formais, a exemplo da Figura 

6. 

 

 

Figura 6 - Bomba em prata com decoração zoomorfa: tatu e cisnes 

 

 
 

Origem não identificada. Não datada. Coleção Marcelo Muller, Argentina. 

Fonte: fotografia do colecionador. 

 

 

2.5 A CONFIGURAÇÃO DAS BOMBAS DE CHIMARRÃO 

 

Passamos agora a investigar alguns modelos de bombas de chimarrão buscando 

compreender como certos fatores anteriormente analisados vieram a influenciar em suas formas 

e estilos de decoração, considerando também que algumas destas características chegaram até 

a contemporaneidade. 

A morfologia das bombas de chimarrão está diretamente ligada ao recipiente em que se 

bebe a infusão, a cuia. Assim como as bombas, as cuias, que, originalmente eram simples 

tigelas, foram alteradas ao longo do tempo pelas várias culturas que as produziram e usaram. 

A cabaça já era utilizada antes da conquista por diversas etnias ameríndias para conter 

bebidas e alimentos. Conforme Villanueva (2005), uma das primeiras intervenções dos 
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conquistadores na cabaça usada para tomar o mate foi aplicar um bocal em prata (Figura 7). A 

função deste bocal não seria apenas decorativa, mas uma forma de aumentar a resistência da 

peça e promover um contato mais agradável entre o recipiente e os lábios ao beber o mate 

diretamente da cuia, sem a bomba. 

 

Figura 7 - Cuia para mate com bocal em prata 

 

 
 

Origem não identificada. Não datada. Coleção Marcelo Muller, Argentina. 

Fonte: fotografia do colecionador. 

 

O registro mais remoto de conjunto para mate composto por cuia e bomba que foi 

possível identificar nesta pesquisa data do início do século XVIII. Trata-se de cuia guarnecida 

de prata com bomba no mesmo metal, como descrito por Frezier (1717), usadas pelos espanhóis 

em Lima, no Peru. 

O emprego da prata foi preponderante nos artefatos para mate usados pelas elites 

coloniais. A cuia, a bomba, a yerbera e a pava eram feitas deste material formando conjuntos 

de grande requinte que “[...] dão testemunho eloquente da riqueza investida, em épocas 

passadas, para dar decoro e status social ao primitivo costume indígena [...]” (VILLANUEVA, 

1995, p. 77. Tradução nossa). 

As bombas deste período são graficamente representadas como bastante longas, com o 

filtro perfeitamente esférico, semelhantes a alguns modelos ainda usados atualmente, 

principalmente na Argentina. (Figura 8) 
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Figura 8 - Bomba contemporânea em prata com filtro esférico 

 

 
 

Comprimento: 26cm. Origem: Argentina. Não datada. Derly e Irene Webber. Porto Alegre, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

  

Em gravura de 1774 representando uma peruana (Figura 9) constam também objetos de 

prata para consumo do mate como a yerbera, uma colher, a cuia e seu pedestal. Está explícito 

que o filtro da bomba é esférico. 

 

Figura 9 - Senhora Criolla de Lima e detalhe 

 

 

 

Autor: Julian Davila, 1774. 

Fonte: Biblioteca Nacional de España. 
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O filtro em forma de pequeno cesto executado com fibras vegetais trançadas foi 

registrado graficamente, conforme já vimos, no início do século XIX por Debret (1940). 

Artefatos semelhantes constam no acervo de museus como o Museu Paranaense de Curitiba - 

PR (Figura 10) e o Museu Educativo Gama D’Eça e Vitor Bressani em Santa Maria - RS. 

 

Figura 10 - Bomba em taquara com cesto em fibras vegetais 

 

 
 

Comprimento: 21cm. Origem não identificada. Não datada. Acervo do Museu Paranaense. Curitiba, PR. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 

Esta solução pode ter gerado os filtros executados em fios metálicos imitando cestos 

(Figura 11), conforme Ricca (2002), Taullard (1947) e Villanueva (1995), que também pode-

se conhecer no Museu Paranaense. 

 

 

Figura 11 - Bomba em prata e ouro com filtro imitando cesto 

 

 
 

Comprimento: 23,5cm. Origem não identificada. Não datada. Acervo do Museu Paranaense. Curitiba, PR  

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Outro modelo bastante difundido de filtro é o de paleta ou tipo colher. Este modelo de 

filtro tem uma face plana e outra convexa. Esta característica, de acordo com Ricca (2002), 

dispensa o uso de outros instrumentos para retirar ou repor a erva na cuia (Figura 12). 

Observemos que as bombas com filtros esféricos não permitem o uso para estes fins, o que pode 

ter determinado que fossem menos difundidas. 
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Figura 12 - Bomba contemporânea em prata e ouro com filtro tipo colher 

 

 
 

Comprimento: 15cm. Origem não identificada. Não datada. Coleção Derly e Irene Webber. Porto Alegre, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

O filtro em formato de lira, com mola metálica, é usado desde o início do século XX e 

possibilita a desmontagem para limpeza interna (Figura 13). Nesta época, tornou-se evidente, 

especialmente na Argentina e no Uruguai, a preocupação com a higiene e a eventual 

transmissão de doenças pelo acúmulo de resíduos no interior da bomba e por seu 

compartilhamento. 

 

Figura 13 - Bomba contemporânea em aço inox com filtro tipo lira e mola 

 

 
 

Comprimento: 18cm. Origem não identificada. Não datada. Coleção Derly e Irene Webber. Porto Alegre, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

A preocupação com a limpeza interna da bomba gerou grande diversidade de modelos 

de filtros desmontáveis (Figura 14). 

 

Figura 14 - Bomba contemporânea em latão cromado com filtro desmontável 

 

 

 

Decorada com brasão da República Argentina. 

Comprimento: 16cm. Origem: Argentina. Século XX. Objeto de uso Magda Cherutti. Porto Alegre, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 
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Segundo Ricardo Roehe18, em 1938 o caixeiro viajante Pedro Harry Roehe registrou 

patente do que chamou de bomba higiênica (Figura 15). Trata-se de um modelo que permite a 

troca das ponteiras que são numeradas para identificação por quem compartilha o mate. 

Cada ponteira tem em seu interior um sistema de válvula que impede a descida do 

líquido. O modelo também possui um suporte para manter a peça suspensa na borda da cuia. 

Este suporte entretanto, não se adapta à forma das tradicionais cuias de porongo, sendo mais 

adequado a recipientes como copos. Sua complexidade e inadequação às cuias habituais talvez 

sejam os motivos para que o invento não tenha prosperado.  

 

Figura 15 - Bomba Higiênica de Pedro Harry Roehe 

 

 

 

Comprimento: 21cm Origem: Rio Grande do Sul. Século XX. Coleção do autor. Santa Maria, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

                                                           
18 Bisneto do inventor que prestou informações por e-mail, complementadas pelo exame direto da peça. 
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Como vimos na sessão anterior, não é possível precisar se as bombas feitas de taquara 

com furos realizados diretamente no tubo (Figuras 16 e 17) foram desenvolvidas antes das 

bombas de prata ou das bombas de taquara com cesto de fibras como a simples observação dos 

objetos pode levar a crer. Por isso, não as situamos cronologicamente. 

 

 

Figura 16 - Bomba contemporânea em taquara 

 

 
 

Comprimento: 18cm. Origem não identificada. Não datada. Derly e Irene Webber. Porto Alegre, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 

Figura 17 - Bomba contemporânea em taquara e fibras vegetais 

 

 
 

Comprimento: 39 cm. Origem: área indígena de Nonoai, grupo étnico kaingang. Década de 1990. 

Acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana. Ijuí, RS. 

Fonte: Museu Antropológico Diretor Pestana.  

 

Ricca (2002), autor que defende a origem indígena das bombas de mate, indica que a 

execução das bombas em prata determinou a distinção das partes: filtro, tubo, anéis e bico. 

O bico seria o mais evidente incremento decorrente da execução em prata. Ao contrário 

da cana vegetal, o tubo em prata fica aquecido e seu contato com os lábios torna-se 

desconfortável. 

O achatamento do tubo nesta extremidade, que não era possível na cana, foi além de 

uma possibilidade técnica, uma solução para reduzir e dispersar o fluxo da água quente quando 

chega à boca. O bico com ouro atende à crença de que este metal evitaria contágios quando se 

compartilha a bomba. O material não tem esta propriedade, mas seu contato com os lábios é 

mais agradável do que o oferecido por outros metais. Além disso, sua aparência resiste ao tempo 

por não oxidar. 
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As funções dos anéis, para Ricca (2002), eram melhorar o acabamento das uniões, 

retardar o aquecimento e aumentar a resistência da peça que seria usada também no manejo da 

erva. Estes anéis adquiriram posteriormente funções decorativas, tornando-se pontos 

esteticamente valorizados do artefato. 

Duas características relativamente recentes das bombas produzidas no Sul do Brasil são 

atualmente tão difundidas que se constituem no padrão: o filtro em forma de disco e o tubo 

curvado. 

 A concepção do filtro em forma de disco é atribuída a Joaquim Francisco de Assis 

Brasil (1857 - 1938), político, diplomata e produtor rural sul-rio-grandense. A inovação pode 

ser datada entre 1922, ano em que a Casa Vargas, à qual ele encomendou a execução da peça, 

iniciou suas atividades em Alegrete - RS, segundo Vargas e Vargas (2018), e 1938, ano da 

morte de Assis Brasil. 

A superfície do disco permite conter grande quantidade de furos em ambas as faces. Por 

isso, este tipo de filtro é chamado de mil furos, ainda que a quantidade dos orifícios varie muito, 

ou ainda de Assis Brasil. 

Alguns artesãos se especializaram na execução de bombas com este modelo de filtro 

que alegadamente tem menor propensão a entupir. O filtro em forma de disco foi ao longo dos 

anos adotado também pelas indústrias e atualmente predomina no Brasil, seja em bombas de 

prata, seja em bombas de aço inox, alpaca ou latão cromado. 

Até a segunda metade do século XX os tubos das bombas de chimarrão eram 

perfeitamente retos. Antes disso, bombas com tubos curvados eram utilizadas apenas por 

pessoas acamadas, para maior conforto, segundo Scutellá (2006). Por isso, as bombas de tubo 

curvo eram conhecidas como bombas de preguiçoso. Mas elas também são úteis para caminhar, 

e ao mesmo tempo beber mate, mantendo os olhos votados para frente. Este tipo de tubo tornou-

se mais popular em meados do século XX e atualmente é predominante no Brasil.  

Bombas de taquara tem sido novamente apreciadas no Rio Grande do Sul junto com o 

tererê19. Elas podem ser encontradas em lojas e feiras de artigos típicos. Com poucos furos, 

furos de dimensões maiores, são usadas especialmente para o consumo do tererê já que a erva 

própria para este tipo de mate apresenta partículas maiores do que as da erva do chimarrão e 

não é tão propensa a entupir a bomba. 

As bombas de chimarrão são artefatos característicos de uma cultura material típica do 

território platino. 

                                                           
19 O preparo do tererê inclui água gelada e ainda suco de frutas. Esta bebida é tradicional no Paraguai e no norte 

da Argentina. No Brasil, o tererê é apreciado principalmente no oeste do Paraná e o Mato Grosso do Sul. 
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Esta prataria crioula, ou gaúcha, foi produzida e usada indistintamente de ambos os 

lados da fronteira, quer no Rio Grande do Sul, quer na Argentina e no Uruguai, sendo 

muitos os ourives de origem luso-brasileira que na centúria de Oitocentos tiveram 

renome no Rio da Prata pelas suas obras. [...] A prataria crioula, como é designada na 

Argentina (platería criolla), desenvolvera-se a partir de finais do século XVIII, 

paralelamente à ourivesaria de carácter urbano. Trata-se de uma produção associada ao 

costume de montar a cavalo e ligada ao adorno da montada e do cavaleiro. 

(MACHADO, 2005, p. 360) 

 

A estética da prataria na região é marcada pela condição de metrópole que Buenos Aires 

desfrutou, pois para a cidade, segundo Ribera (1954), convergiram prateiros de muitas origens, 

tanto europeias como americanas, porém com a predominância de espanhóis e portugueses, o 

que determinou uma fusão de tradições diversas na produção de artefatos bastante originais 

tanto na aparência quanto na função. 

Além dos artefatos destinados à montaria, tal estética influenciou a cutelaria, os 

complementos da indumentária como as fivelas e as rastas20 e ainda os conjuntos para beber 

mate.  

Quanto à ornamentação, nossa pesquisa revela dois estilos principais até meados do 

século XX que vamos identificar conforme sua origem geográfica, sua influência regional, mas 

principalmente em função do perfil da colonização implementada. Denominaremos como estilo 

Platino Hispânico e estilo Platino Rio-Grandense.  

No estilo Platino Hispânico das regiões de forte domínio espanhol nota-se a 

predominância de influências da prataria ibérica dos estilos Barroco, Neoclássico e, 

posteriormente, do estilo Eclético, combinadas com elementos de origem popular. 

São comuns os elementos fitomorfos estilizados, mas também podem ocorrer elementos 

zoomorfos, incluindo animais em posição simétrica conforme tradições de diversas culturas 

indígenas, principalmente andinas. O tubo com segmentos espiralados pode ser considerado 

uma reminiscência do período Barroco. 

Prateiros contemporâneos como o argentino Juan Pablo Zamudio seguem produzindo 

bombas com tais características (Figura 18). 

   

 

  

                                                           
20 Rasta. Peça para decoração e fechamento de cinto masculino composto de elementos metálicos, especialmente 

em prata. 
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Figura 18 - Bombas contemporâneas em estilo Platino Hispânico produzidas em prata. 

 

 
 

 

Autor: Juan Pablo Zamudio. Não datadas. Buenos Aires, Argentina. 

Fonte: Juan Pablo Zamudio Orfebre.  

 

Considerando-se que o Rio Grande do Sul integra o território platino tanto por vínculos 

geográficos quanto históricos, o estilo de suas bombas de chimarrão tradicionais pode ser 

denominado Platino Rio-Grandense. Tal estilo é derivado do estilo Platino Hispânico, mas com 

a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 começa ocorrer uma mescla 

da influência histórica regional do Prata com a implantação do Império do Brasil. 

De acordo com Albernaz e Lima (2000), o estilo Neoclássico é um retorno à sobriedade 

da arquitetura greco-romana depois das experimentações formais do período Barroco. No 

Brasil, o Neoclássico teve impulso com a Missão Artística Francesa trazida pela Família Real 

em 1816 e sua influência se caracteriza pela fusão de elementos da Renascença Italiana com 

elementos do Segundo Império Francês. 

O estilo Platino Rio-Grandense apresenta pouca experimentação formal, predominando 

decorações derivadas de flores e folhas (Figura 19). Elementos zoomorfos são praticamente 

inexistentes. Outra característica é que predomina a ornamentação em um ponto do tubo e não 

ao longo dele como se verifica nas bombas de estilo Platino Hispânico.  
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Figura 19 - Bombas contemporâneas em estilo Platino Rio-Grandense 

 

 
 

Prata com detalhes em ouro e rubis sintéticos. Autor: Bombas Fama. Não datadas. Santo Ângelo, RS, Brasil. 

Fonte: Bombas Fama. 

 

 

O repertório de ornamentos das bombas Platino Rio-Grandenses, ao menos em suas 

versões mais tradicionais, consiste em um anel decorado com motivos de origem floral, 

arremates fitomorfos, sequência de pontos conhecidos como cordão de pérolas e incrustação de 

rubis. Tais elementos podem ser combinados entre si numa infinidade de composições e ainda 

destacados com aplicação de ouro. 

Os motivos florais estão, assim como nas bombas, presentes em diversos itens da 

prataria regional tanto Rio-Grandense como Hispânica. Tais motivos decoram objetos de uso 

masculino e não se caracterizam portanto, como motivos ligados ao feminino. 

Os arremates fitomorfos presentes nas bombas de chimarrão são a perpetuação de 

elementos do Neoclássico que permaneceram no estilo posterior, o Ecletismo. 

Na Europa, as folhas eram de acanto, louro, carvalho ou oliveira. Porém, tais vegetais 

foram eventualmente substituídos no Brasil do século XIX pelo café no repertório artístico e 

decorativo em função da riqueza gerada por este produto. A presença de decoração fitomorfa 

nas bombas de chimarrão pode ser associada às folhas da erva-mate, ainda que suas formas não 

correspondam muito fielmente.  
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 Para Albernaz e Lima (2000), o Ecletismo no Brasil se manifesta a partir de meados do 

século XIX e avança pelas primeiras décadas do século XX. É caracterizado pela fusão de 

elementos apropriados de estilos históricos de épocas e regiões diferentes buscando ao máximo 

o efeito decorativo. Na arquitetura, o Ecletismo foi favorecido pela importação de produtos para 

construção industrializados de diversas origens que seriam combinados num mesmo edifício. 

A influência mais marcante do Ecletismo nas bombas de chimarrão talvez seja 

justamente esta soma de elementos apropriados de estilos históricos tal como ocorreu na 

arquitetura.  

As linhas compostas por pequenos pontos conhecidas como cordão de pérolas são 

ornamentos recorrentes na prataria do século XIX. Sua denominação faz referência à sequência 

de pérolas naturais usadas em joias que os prateiros passaram a reproduzir em metal. 

Os rubis são gemas naturais de cor vermelha cujo valor rivaliza com o do diamante. Sua 

popularização se deve ao desenvolvimento no final do século XIX, de um método capaz de 

gerar gemas sintéticas, de características alegadamente equivalentes às das gemas naturais que, 

segundo Magtaz (2008), rapidamente se espalharam pelo mundo. 

 

 

[...] em 1900, o mercado de jóias estava abarrotado de rubis sintéticos, que eram 

verdadeiros rubis, mas criados em laboratórios. É comum, encontrar nas jóias do início 

do século XX, rubis, esmeraldas, safiras e espinélios sintéticos. Nem sempre por má fé 

do joalheiro, mas muitas vezes por falta de informação. (MAGTAZ, 2008, p. 137) 

 

A aplicação de rubis sintéticos em bombas de chimarrão data de meados do século XX 

e não se observa com tanta frequência nas bombas dos países vizinhos. Sua presença em bombas 

de chimarrão, combinados com ouro, aumenta sensivelmente o valor percebido das peças e sua 

capacidade de expressão de status social. Bombas com esta combinação de materiais são 

chamadas pelos apreciadores de “bomba de patrão”. Apesar de relativamente recentes, os rubis 

dão às bombas de chimarrão um caráter tradicional. 

Durante as primeiras décadas do século XIX estilos em voga no cenário internacional 

também tiverem alguma influência sobre a produção de bombas de chimarrão: o Art Nouveau, 

o Art Déco e o Moderno. 

Conforme Albernaz e Lima (2000), o Art Nouveau tem início na Europa no final do 

século XIX e sua influência se faz sentir no início do século XX. Suas formas são inspiradas na 

natureza, com uso de linhas suaves e ondulantes cujas referências são principalmente caules e 

hastes de plantas. Meggs e Purvis (2009) destacam o caráter vanguardista do Art Nouveau, 

prenunciando o Modernismo, porque as formas deste estilo não eram apenas copiadas da 
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natureza ou do passado mas sim reinventadas. Além disso, a ornamentação, a estrutura e a 

função eram intrinsecamente unificadas. 

Tais características podem ser encontradas em algumas bombas de chimarrão, 

especialmente quando industrializadas. Elas têm tanto a organicidade quanto a integração do 

ornamento ao corpo da peça, que caracterizam o estilo. 

Conforme Albernaz e Lima (2000), o Art Déco tem início na década de 1920 na Europa. 

Apresenta formas geométricas simples e rígidas. É uma estética que buscou compatibilizar 

técnicas industriais com formalismos do passado. Schneider (2010) se refere ao Art Déco como 

“modernismo não funcional” porque, sobre estruturas geométricas, modernas e racionais, seus 

adeptos agregavam elementos decorativos apropriados de culturas distantes, como do antigo 

Egito, da África e de civilizações americanas pré-colombianas. Assim, o Art Déco assimila 

influências do Modernismo sem renunciar ao ornamento, uma demanda dos consumidores. 

Isso pode ser observado também em algumas bombas industrializadas que contém 

volumes bem marcados, uma estrutura racional mas parte da superfície recebe decoração 

geométrica. 

O estilo Moderno se caracteriza pela busca de compatibilizar a produção em larga escala 

com padronização, simplificação de formas e intercambialidade dos componentes, conforme 

Tambini (1999). Este movimento internacional teve manifestações bastante díspares conforme 

o contexto, com variação da preocupação com o ornamento, ora tratado como desnecessário 

ora utilizado em alguma medida como apelo para o consumo. 

Na bomba higiênica de Roehe está evidenciada a preocupação moderna com a 

funcionalidade. Ela é desprovida de ornamentos. Mesmo as ranhuras e a numeração estão 

presentes para cumprir uma função e não há qualquer concessão aos estilos tradicionais. 

O pensamento moderno se manifesta nas bombas da Metalúrgica Abramo Eberle através 

busca da soluções para otimizar a produção com redução de etapas e de trabalho manual. 

Podemos observar partes unidas por recravação, o que reduz ou elimina a soldagem. 

Observamos ainda a racionalização da produção com o uso de filtros previamente executados 

que podem compor vários tipos e dimensões de bombas. Outro recurso ainda é a execução 

simultânea de ornamento, tubo e bico pelo processo de estampagem. 

Se analisarmos a linha de produtos Eberle, veremos bombas com maior ou menor grau 

de ornamentação e ainda a variação de estilos que provavelmente permitia atender vários 

públicos no Brasil e ainda exportar para os países vizinhos. 

É necessário considerar, entretanto, que quando citamos os estilos, os tomamos como 

influências. Os estilos raramente aparecem de forma pura, mas sim combinados e reelaborados. 
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O desenvolvimento estilístico e funcional das bombas de chimarrão durante o século XX 

prossegue no século XXI, conforme abordaremos posteriormente. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA: O CIRCUITO DA CULTURA E SUA 

APLICAÇÃO NA ANÁLISE DE ARTEFATOS CULTURAIS 

 

 

Para Du Gay et al. (1997), um artefato pertence à nossa cultura porque construímos para 

ele um pequeno mundo de significados e esta atribuição de significados é o que faz do objeto 

um artefato cultural. 

A importância do objeto para um grupo social está condicionada ao compartilhamento 

de seus significados. Entretanto, nem todos os significados têm igual relevância para os 

indivíduos e grupos sociais, assim como não são fixos, se alteram com o passar do tempo. Isso 

determina, por exemplo, que um objeto tenha um valor, inclusive como mercadoria, em um 

momento e um valor maior ou menor em outro momento. 

Pertencer a uma cultura nos dá acesso a "mapas" de significados que usamos para 

classificar, entender as coisas, "fazer sentido" do mundo, formular ideias e comunicar ou trocar 

ideias e significados a respeito dos artefatos e práticas. Esse tipo de conhecimento adquirido e 

compartilhado é um elemento essencial do que chamamos "cultura". 

Um objeto não é apenas parte de nossa cultura. Em torno dele se desenvolve um 

conjunto específico de significados e práticas que envolvem como ele é representado, quais 

identidades sociais estão associadas a ele, como é produzido e consumido, e quais mecanismos 

regulam a sua distribuição e seu uso. 

Para Du Gay et al. (1997), a atribuição de significados é intrínseca à cultura. Os 

significados nos ajudam a interpretar o mundo, a dar sentido às coisas e aos eventos, incluindo 

aqueles que nunca vimos ou experimentamos na vida real, mas que podemos ter contato através 

dos meios de comunicação, da arte, da fotografia, de uma exposição, etc. 

Em parte, damos significado às coisas pela maneira como as representamos, e o meio 

de representação na cultura é a linguagem. As representações, em função de seu caráter 

coletivo, surgem e são compartilhados na própria sociedade. 

É importante observar que para Du Gay et al. (1997) os significados não são intrínsecos 

aos objetos, eles são construídos tendo como matéria-prima a linguagem e são compartilhados 

também por meio da linguagem durante práticas culturais. Por linguagem, os autores não se 

referem somente à língua, às palavras escritas ou faladas, mas a todo o conjunto de signos que 

inclui as imagens, os sons e os gestos. 

Para melhor compreensão deste sistema em que todos os pontos são interdependentes 

os pesquisadores desenvolveram o processo em forma circular e o denominaram Circuito da 
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Cultura para análise do uso do Walkman (Figura 20). Ele é composto por Produção, 

Representação, Regulação, Consumo e Identidade.  

Como todos os pontos se relacionam, não há uma porta de entrada, um início, e é 

necessário que todos os aspectos sejam considerados, e seus fatores articulados entre si para se 

ter um estudo completo. 

 

Figura 20 - O Circuito da Cultura 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Du Gay et al. (1997). 

 

 

3.1 PRODUÇÃO  

 

 

Para entender a produção de um artefato cultural não basta conhecer os processos 

administrativos e técnicos envolvidos, é necessário compreender a cultura organizacional que 

os gerou e ainda a sociedade em que a empresa está inserida, seus valores e suas crenças. 

A cultura está impregnada não apenas nas características estéticas do produto. Ela faz 

parte de como a empresa percebe o seu mercado e como busca soluções para atendê-lo e ainda 

como ela gerencia sua própria imagem diante da sociedade. 

Du Gay et al. (1997) procura demonstrar através do caso da Sony como uma empresa 

pode encarar uma identidade nacional, ainda que na realidade tal identidade seja resultado de 

hibridismo, fusão de características originais com outras tomadas emprestadas de um conjunto 

de influências. Isso ocorre sobretudo pela necessidade de atingir consumidores de outras 

culturas. 
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O consumo é fator decisivo na produção e quanto melhor a empresa puder integrar estes 

dois fatores, melhor serão seus resultados, mais significados estarão impregnados no produto 

para atender as expectativas simbólicas dos consumidores. 

A partir da constatação de que os consumidores potenciais do Walkman seriam jovens 

e que estes não teriam condições de investir muito de seu dinheiro no produto, todas as soluções 

foram adotadas para chegar a um artefato de baixo custo. Mesmo depois de lançadas as 

primeiras versões, a redução de custo continuou a ser perseguida. 

Além disso, o comportamento individualista dos consumidores foi muito mais intenso 

do que a empresa pode prever. Isso levou a mudar as abordagens de design e comunicação para 

ajustar a oferta à realidade do consumo. Monitorar o consumo foi crucial para a introdução, 

modificação e posterior redesenvolvimento e comercialização da série de produtos a partir do 

lançamento de uma primeira versão. 

Para efetivar o ajuste entre consumo e produção, os designers têm papel fundamental. 

Os designers têm como missão inscrever a cultura dos consumidores nas coisas que projetam 

para que estas tenham a melhor aceitação possível. Ou seja, além de criar artefatos com uma 

função específica, os designers também atuam para tornar esses artefatos significativos, 

trabalhando como intermediários culturais, expressão que Du Gay et al. (1997) tomam de 

Bourdieu. 

 

Em seu trabalho simbólico de tornar os produtos "significativos", os designers são um 

elo fundamental em nosso circuito cultural; pois, entre muitas outras coisas, articulam 

a produção e o mundo dos engenheiros com o mercado e os consumidores. (DU GAY 

et al. 1997, p. 62) 

 

 

A flexibilidade da empresa é fundamental para conseguir atender o mais breve possível 

as novas necessidades identificadas e para satisfazer novas demandas de expressão de 

identidades encontradas nos “sinais da rua”. 

Em contraste com as técnicas de produção em larga escala, onde determinados produtos 

são fabricados em grandes lotes, as linhas de montagem flexíveis tornam possível a produção 

de pequenos lotes, ainda que sejam com pequenas variações a partir de uma versão base. 

No caso das bombas de chimarrão, como veremos adiante, a simples introdução de 

novas cores em um detalhe do produto, ou ainda a gravação de um determinado símbolo em 

sua superfície pode ajustar melhor o produto para que seja atraente para um grupo de 

consumidores que vão perceber nestes detalhes um significado coerente com a identidade que 

querem refletir. 
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3.2 REPRESENTAÇÃO 

 

A representação trata da linguagem, o veículo pelo qual os significados são partilhados 

na sociedade. Este compartilhamento só é possível porque uma cultura comum nos permite ler 

os significados nas mensagens, sejam elas verbais ou visuais. 

A partir da análise de anúncios do Walkman, Du Gay et al. (1997) identificaram as 

estratégias que a companhia utilizou para fazer com que um produto inovador fosse percebido 

como adequado ao estilo de vida de seus consumidores alvo iniciais e como através dos anos 

as representações foram adaptadas para ampliar a gama de consumidores e ainda atingir 

mercados de outros países, de outras culturas. 

A flexibilidade na produção permite oferecer versões que o processo de representação 

se encarregará de associar a diferentes faixas etárias, gêneros, identidades nacionais e estilos de 

vida. A representação trabalha para que os sentidos impregnados no produto durante a fase de 

produção sejam potencializados na comunicação. 

Segundo Du Gay et al. (1997), a linguagem da publicidade opera no território da fantasia 

e do desejo. As pessoas nos anúncios não são representações realistas dos consumidores, mas 

um imaginário, algo que os consumidores gostariam de ser e que o uso do produto promete 

realizar.  

Outro aspecto importante é que a representação pode tornar o artefato metáfora daquilo 

que inicialmente procurou representar. O Walkman, por exemplo, foi associado à juventude por 

este ser seu público prioritário. Como passar do tempo, ele acaba por se tornar metáfora de 

juventude capaz de emprestar esta característica a consumidores que assim desejam ser 

percebidos e que por isso usam o produto. 

Mas, a representação tem ainda uma outra função: a de expressar como o artefato está 

registrado na cultura. Uma vez que os produtores não controlam todos os sentidos associados 

ao que produzem, os consumidores geram e expressam novos significados. Estes estarão 

registrados no discurso tanto verbal quanto visual que a sociedade irá produzir, registar e 

difundir pelos meios de comunicação de massa e pelas artes. 

A representação é o ponto do Circuito da Cultura em que consumo e identidade são mais 

intensamente articulados. Ela é fundamental para que o consumidor seja estimulado a buscar 

no consumo do produto uma forma de realização e expressão de sua identidade. 

Há ainda um outro sentido para representação que se refere a como o artefato é também 

uma representação ou carrega representações. Este sentido está intimamente ligado à sua 

produção quando os produtores tratam de inserir no artefato elementos que serão percebidos 
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pelos consumidores como dotados de um sentido. São os sentidos que o produto carrega de uma 

forma mais evidente na forma de símbolos ou mais sutil pelos próprio material, cores e texturas. 

 

3.3 CONSUMO 

 

Segundo Du Gay et al. (1997), uma visão que seja centrada na análise das condições de 

produção como método para compreender o significado social e cultural dos produtos tende a 

restringir a possibilidade de uma compreensão adequada da realidade.  

Para os autores, analisar as práticas de consumo é fundamental para a identificação dos 

significados de um artefato. Tentar obter estes significados apenas a partir do processo de 

produção deixa de lado parte fundamental da biografia do produto, aquilo que ocorre quando 

ele está imerso no universo de seus consumidores. 

 Seria muito conveniente aos produtores que eles tivessem a exclusividade de dotar os 

produtos de significados que fossem absorvidos passivamente pelos consumidores. Mas, como 

isso simplesmente não é possível, para que os produtos tenham aceitação e gerem desejo, os 

produtores têm que monitorar constantemente a forma como os consumidores se relacionam, 

inclusive no aspecto simbólico, com os produtos. 

 De fato, os produtores costumam estimular o consumo dotando o produto de 

significados que o tornem além de adequado, indispensável à identidade do consumidor. Assim, 

os produtores produzem a necessidade, que conduz ao consumo. 

Para Baudrillard, apud Du Gay et al. (1997), os artefatos culturais não têm simplesmente 

os valores de uso e de troca, mas têm também um valor ainda mais importante que é o valor de 

identidade.  O consumo da cultura material não teria apenas a função de satisfazer as 

necessidades, mas também de marcar diferenças sociais e culturais, agindo como meio de 

expressão de identidade. 

Por serem culturalmente construídas, as necessidades se alteram em diferentes períodos 

e contextos, surgindo novas relações e produzindo novos significados. Por isso, é necessário 

monitorar constantemente a relação entre consumidores e os produtos. 

Os artefatos são importantes marcadores de distinções de classe, mas, também, de outras 

diferenças, sob outros critérios, como diferença geracional, de gênero, etnia, identificação 

ideológica e muitas outras, inclusive pela baixa fidelidade dos indivíduos contemporâneos a 

identidades estáveis. 

Para Du Gay et al. (1997), as atividades de marketing, design e publicidade se mostram 

fundamentais para que os produtores tenham a compreensão adequada das necessidades dos 
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consumidores e possam inserir tais dados na concepção do produto para que este faça sentido 

aos consumidores e a ainda para que a comunicação seja planejada de forma coerente e que tais 

sentidos sejam percebidos, potencializando o desejo pelo consumo. 

 

3.4 REGULAÇÃO 

 

Esta etapa do Circuito da Cultura trata de como um determinado artefato interfere nas 

relações sociais e de como são gerenciadas as tensões existentes entre espaço público e espaço 

privado e os esforços culturais, e até mesmo institucionais, para normatizar sua influência. 

Por espaço público, podemos entender a vida comunitária, na sociedade, de uma forma 

ampla. Já o domínio privado se refere à esfera pessoal e doméstica. 

Segundo Du Gay et al. (1997), o Walkman, artefato analisado pelos autores, causou um 

rompimento dos limites entre as duas esferas da vida, pois levou o hábito de ouvir música 

individualmente para o espaço público. O usuário do aparelho poderia estar em qualquer local 

público, mas ao mesmo tempo absorto em seu mundo particular. 

 Esta foi uma grande mudança proporcionada nos anos de 1980 pela tecnologia e que 

gerou debates acalorados sobre sua adequação e inclusive tentativas institucionais de 

normatizar seu uso no transporte público, por exemplo. 

Este “estar fora do lugar” parece ter desafiado a classificação que as sociedades 

constroem para objetos e práticas. Por isso, a incorporação do Walkman nas relações 

socioculturais vigentes demandou a revisão da relação entre o que é adequado ao espaço privado 

e ao espaço público. 

Os espaços possuem os significados que lhes atribuímos e as práticas neles exercidas 

também são dotadas de significados. Por isso, a adequação das práticas aos espaços está sujeita 

à classificação, julgamento e alguma forma de regulação social: 

 

[...] qualquer sistema de classificação é um sistema de diferenças em que os significados 

dos vários elementos é relacional. Em outras palavras, objetos não têm significado de 

si mesmos, mas somente em relação a outros objetos dentro do sistema classificatório. 

(DU GAY et al. 1997, p. 116. Tradução nossa) 

 

 

 Todas as práticas sociais, assim como os artefatos nelas envolvidos, estão sujeitas à 

aprovação ou reprovação do grupo em função de convenções culturalmente construídas. Mas, 

tais convenções não são fixas, elas podem variar no tempo e no espaço justamente porque são 

construções culturais. 
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 A atenção a fatores de uma fase do Circuito da Cultura que podem influir nas demais, 

já que são interdependentes e devem ser tratados em conjunto, é o que Du Gay et al. (1997) 

chama de articulação. A articulação se dá na produção quando quem desenvolve o produto acata 

ou tensiona a regulação cultural vigente. Se manifesta na representação através da publicidade, 

por exemplo, quando esta atividade considera as normas sociais ao expor o produto. Da mesma 

forma o consumidor precisa observar a regulação durante o uso e ainda quando se vale do objeto 

para a expressão de sua identidade. 

É importante observar que a regulação não se dá apenas em nível cultural, pode ocorrer 

institucionalmente através de leis, por exemplo, conforme a natureza do artefato. Para dirigir 

um automóvel, além de seguir convenções sociais, temos que obedecer às leis que são uma 

importante forma de regulação de seu uso. 

  

3.5 IDENTIDADE 

 

A identidade inscrita em um artefato está relacionada com os significados que lhe são 

atribuídos e com as práticas às quais ele está associado. Isso faz com que possa ser considerado 

um artefato cultural associado a um certo tipo de pessoas e a certos lugares, por exemplo.  

Para que um produto seja desejado, o consumidor precisa encontrar um lugar para tal 

produto em sua própria identidade, precisa se perceber como o tipo de pessoa que usaria tal 

objeto. 

Segundo Du Gay et al. (1997), na sociedade de consumo, a publicidade é o meio 

privilegiado para estabelecer este vínculo entre o que está sendo produzido e os consumidores 

que se deseja atrair. Para entender como o mecanismo funciona, é preciso observar que 

identidades sociais ou estereótipos nacionais, ou regionais, estão sendo representados e, 

portanto, também invocados pelo objeto. 

Na publicidade, as identidades são deliberadamente construídas para que gerem 

identificação quando os consumidores recebem a mensagem. De acordo com os autores, os 

produtos são muito criteriosamente especificados em termos de identidades sociais através de 

cenas de estilo de vida ou cenários: juventude, vida ao ar livre, atividade física e muitas outras 

possibilidades, conforme a natureza do produto e as características dos consumidores a quem a 

publicidade é dirigida. 

Outra possibilidade é que consumidores fora do público desejado sejam atraídos pela 

representação identitária construída em torno do produto e, através do consumo, passem a 

experimentar elementos de uma identidade da qual desejam se aproximar ou adotar como sua. 
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Como se percebe, a identidade é um aspecto do Circuito da Cultura diretamente afetado 

pela representação, pois esta busca associar os produtos a determinadas identidades como 

consumidores ideais. Cabe à produção identificar manifestações de identidade que possam ser 

exploradas para lançamentos de novos produtos ou variações de produtos existentes. 

O estabelecimento de vínculos identitários entre produtos e consumidores é fundamental 

para que os produtos sejam desejados. Eles preenchem alguma carência simbólica, portanto 

social e cultural, dos consumidores e despertam o desejo porque a necessidade de expressão de 

identidade é um dos mais fortes apelos ao consumo. 
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CAPÍTULO IV - O CIRCUITO DA CULTURA APLICADO                                          

ÀS BOMBAS DE CHIMARRÃO 

 

Considerando que todas as fases do Circuito da Cultura devem ser observadas para que 

se tenha um estudo completo de um artefato cultural, procederemos nesta pesquisa a análise das 

cinco fases: produção, representação, regulação, consumo e identidade. 

 

4.1 PRODUÇÃO 

 

Conforme já ponderamos, a configuração das bombas de chimarrão não é obra de uma 

empresa específica, nem mesmo de um indivíduo, é fruto de um desenvolvimento histórico 

secular. Aliás, a história das bombas começa antes mesmo de sua existência, já que surgiram 

para atender necessidades tanto práticas quanto sociais e simbólicas. 

O modo de tomar mate passou por diversas variações mesmo antes do desenvolvimento 

da bomba. Adotada como método ou instrumento predominante para beber mate, a bomba ainda 

passou e continua a passar por variações tanto em seus aspectos funcionais quanto decorativos. 

A produção não pode ser compreendida apenas como uma sequência de processos 

técnicos e administrativos. Ela está permeada pela cultura, tanto dos produtores quanto pelo 

que eles percebem como demanda na cultura dos consumidores e tentam satisfazer para que os 

produtos tenham melhor aceitação. 

Analisaremos agora alguns aspectos de sua produção atual que oferecem pistas para a 

compreensão deste objeto como artefato cultural. 

Primeiramente, realizamos a identificação de artesãos e indústrias que produzem 

bombas de chimarrão no Rio Grande do Sul. Foram localizadas 22 empresas que, em geral, 

produzem também outros produtos além das bombas. 

 Observamos que há uma concentração geográfica em dois polos principais: um no 

município de Santo Ângelo e outro distribuído pelas cidades da Serra Gaúcha.  

 A concentração de empresas na cidade de Santo Ângelo talvez se deva, como indica 

Cortes (1980), à presença de prateiros e ourives de origem alemã que deram impulso a estas 

atividades na região do Alto Uruguai no início do século XX. 

Notamos também que este núcleo tem como tradição a produção de bombas em prata 

com detalhes trabalhados à mão. O uso de aço inox e outros metais é mais recente. 

 A Serra Gaúcha tem tradição em metalurgia desde o final do século XIX. Segundo 

Cortes (1980), os imigrantes italianos chegados à Serra em 1875 inicialmente dedicaram-se à 
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agricultura, mas em pouco tempo também já exerciam o artesanato em metal, incluindo a 

prataria, de forma intensa. Em 1890 o artesanato exercido em oficinas familiares toma o 

caminho da industrialização. 

A extinta Metalúrgica Abramo Eberle, de Caxias do Sul, foi uma das indústrias pioneiras 

nesta atividade. A Eberle foi uma importante produtora de itens para montaria e utilidades 

domésticas, não só pela quantidade quanto pela variedade de itens que oferecia. Sua linha 

incluía bombas de chimarrão (Figura 21) fabricadas em prata e posteriormente em alpaca até 

que, no início da década de 1970, segundo Lucena (2014)21, foi encerrada a produção deste 

item.  

 

Figura 21 - Produção industrial de bombas de chimarrão 

 

 
 

Seção de limagem da Metalúrgica Abramo Eberle 

Autor não identificado - 1940 

Fonte: Acervo do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. Caxias do Sul, RS. 

 

Na Serra Gaúcha atualmente concentra-se uma grande quantidade de empresas, a 

maioria dirigida por descendentes de italianos, dedicadas à produção de utilidades domésticas 

em aço inox e outros metais. Entre tais utilidades está a bomba de chimarrão. 

                                                           
21 Fernandes Lucena, engenheiro, ex-funcionário da Metalúrgica Abramo Eberle. 
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O quadro a seguir apresenta dados a respeito de algumas das empresas produtoras de 

bombas de chimarrão no Rio Grande do Sul. Tais dados foram obtidos através de buscas na 

Internet e constam em websites e redes sociais das empresas, além de entrevistas disponíveis 

online. 

 

Quadro 1 - Fabricantes de bombas de chimarrão no Rio Grande do Sul 
 

 

Nome Núcleo* Cidade Material de base Início 

 

Bombas Fama SA Santo Ângelo Prata / Aço inox 1998 

Bombas Nativa SA Santo Ângelo Aço inox 2007 

Pratasul SA Santo Ângelo Prata / Aço inox 1987 

Ferretti SA Santo Ângelo Prata 2009 

Pratero Stochero SA Santo Ângelo Prata  - 

Bortonaggio SG Garibaldi Aço inox 2006 

Simonaggio SG Garibaldi Aço inox / Latão 1973 

Barichello SG Garibaldi Aço inox / Alpaca / Ferro 1991 

Bom Mate SG Garibaldi Aço inox / Aço / Prata / Alpaca 1995 

Trevitec SG Caxias do Sul Aço inox 2008 

Promate SG Caxias do Sul Aço inox / Alpaca / Metal cromado 1973 

Taura Inox SG Caxias do Sul Aço inox 2001 

Sull Inox SG Carlos Barbosa Aço inox 2010 

Bedos SG Boa Vista do Sul Aço inox 2008 

Bombas Schneider - Porto Alegre Prata 1951 

Prataria Marson - Porto Alegre Prata 1948 

Raul Sartor Filho - Bento Gonçalves Prata 2003 

Casa Vargas -  Alegrete Prata 1922 

Erechinense/Oliveira - Erechim Aço inox / Ferro / Latão 1959 

Metal Tradição - Erechim Aço inox / Alpaca 1990 

M&S -  Santa Maria Aço carbono cromado / Alpaca 2010 

Só Metal - Santa Maria Aço carbono cromado 1990 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

* AS: Núcleo Santo Ângelo. SG: Núcleo Serra Gaúcha 

 

 Para análise mais detalhada, selecionamos três produtores artesanais e quatro produtores 

industriais. A seleção foi realizada observando-se sua trajetória histórica, linha de produtos e 

forma de atuação no mercado. 
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Segundo Vargas e Vargas (2018), a Casa Vargas, de Alegrete - RS, é uma empresa 

familiar fundada em 1922 pelo avô dos atuais proprietários e a mais longeva em atividade na 

fabricação de bombas de chimarrão. Os irmãos Mark e Ivan Vargas seguem produzindo 

pessoalmente de forma artesanal um clássico modelo em prata, com bico e ornamentos em ouro, 

tal como fizeram seu avô e seu pai. 

Conhecida como Bomba de Mil Furos, Bomba Assis Brasil, ou simplesmente Bomba 

Vargas, o modelo de tubo achatado e filtro em forma de disco (Figura 22) foi uma inovação na 

época de sua criação, primeira metade do século XX. 

 

Figura 22 - Bomba contemporânea em prata e ouro 

 

 
 

Comprimento: 23cm. Produzida por: Casa Vargas. Coleção Eduardo Bortolin, Porto Alegre, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 

Além do tubo achatado, o filtro em forma de disco oferece uma extensa área para 

aplicação de grande quantidade de furos de pequeno diâmetro em ambas as faces do disco. 

Desta característica vem o nome “mil furos”, ainda que algumas peças atuais analisadas 

contenham cerca de 750 deles, o que é uma quantidade muito superior ao habitual, sendo 

própria para o consumo de mates com erva de moagem fina. 

Como ornamentos, geralmente são aplicados iniciais de nomes, marcas de gado, 

logotipos de fazendas ou empresas e outros símbolos solicitados pelos clientes. Mas, além das 

peças personalizadas, os irmãos Vargas também fornecem modelos padronizados para 

joalherias e lojas especializadas do sul do país e também de outras regiões. 

As Bombas Vargas são facilmente distinguíveis pela forma do tubo, que é largo e plano. 

Além disso, são muito apreciadas por sua qualidade de execução, funcionalidade, durabilidade, 

além de sua história quase centenária. 

Flavio Marson também segue o ofício do pai, Evilasio Bellotto Marson, originário de 

São Paulo que aprendeu o ofício em Porto Alegre e fundou a Prataria Marson em 1948. Flavio 

juntou-se à oficina em 1990 e, com o falecimento do pai, mantém a produção. 
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Segundo Marson (2018), suas bombas são fabricadas de forma totalmente artesanal. 

Cada parte é executada individualmente, à mão, inclusive o tubo (Figura 23). Para o artesão, 

uma das dificuldades da profissão é comunicar que cada peça é única, e que sua produção não 

é mecanizada e o tempo despendido é muito grande. 

 

 

 

Parte de sua produção é vendida pelo próprio autor no Brique da Redenção em Porto 

Alegre. Além de bombas, Marson produz outros itens em prata como adornos para cuias, cabos 

e bainhas de facas e fivelas para cintos, além de executar restaurações. 

Raul Sartor Filho se identifica como artista prateiro e está estabelecido em Bento 

Gonçalves - RS. É um dos fundadores da Escola de Artes Santo Elói dedicada ao ensino do 

ofício da prataria, com predominância da linguagem tradicional. 

Sartor Filho (2018) revela que iniciou a trabalhar com prata em 2003, executando para 

o cunhado, que é joalheiro, algumas tarefas simples. Com a prática e a busca de 

aperfeiçoamento, atingiu grande refinamento e prestígio. Atualmente é o único prateiro 

estrangeiro a participar de certos eventos na Argentina, país em que a prataria tradicional é 

cultuada. 

Produzidas por Flavio Marson. Acervo do prateiro. Porto Alegre, RS. 

Fonte: Prataria Marson. 

 

Figura 23 - Bombas contemporâneas em prata e ouro 
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Suas bombas são produzidas sob encomenda, com projetos exclusivos para cada cliente 

(Figura 24). Primeiramente é apresentado um desenho e o orçamento. A partir daí a peça é 

executada e entregue assinada, junto com o projeto e um certificado de autoria. 

 

Figura 24 - Bomba em prata simulando taquara 

 

 
 

Produzidas por Raul Sartor Filho. Objeto de uso do prateiro. Bento Gonçalves, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Segundo Sartor Filho, uma boa bomba é a que não entope. Ele define o tipo de filtro 

conforme a erva que o cliente prefere e também conforme o formato da cuia, pois acredita que 

a bomba tem que se adaptar às condições em que será usada. 

Os pedidos predominantes para a decoração das bombas são a aplicação de iniciais de 

nomes de marcas de cabanhas. Em peças mais elaboradas, Sartor Filho procura entender a 

motivação da encomenda, o porquê de o cliente querer fazer a peça. Isso resulta em um contato 

bastante pessoal entre o prateiro e seus clientes, favorecendo a criação de peças realmente 

únicas (Figura 25) que refletem a história de vida e expressam a identidade de quem vai usá-

las. 

 

Figura 25 - Bomba em prata com detalhes em esmalte 

 

 
 

Produzida por Raul Sartor Filho. Objeto de uso de Darci Poletto. Bento Gonçalves, RS. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Sartor Filho produz outros itens como conjuntos completos de cuia e bomba, cabos e 

bainhas de facas, fivelas para cintos, tubos de canetas, etc. 

Fundada em 1998, a Fama está em Santo Ângelo - RS, região que concentra um número 

expressivo de empresas dedicadas à fabricação de bombas por processos industriais. Além de 
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bombas, a fábrica também produz cuias guarnecidas com prata, facas, fivelas e outros produtos. 

A empresa oferece ainda com uma erva-mate que leva sua marca. 

 

Figura 26 - Bombas em prata com detalhes em ouro e rubis sintéticos 

 

 

 

Fonte: Bombas Fama. 

 

As bombas em prata de estilo tradicional podem receber detalhes em ouro e rubis 

sintéticos. Os ornamentos são finalizados manualmente. Portanto, esta é uma produção que 

combina etapas mecanizadas e etapas manuais, seguindo padrões de ornamentação predefinidos 

(Figura 26). Sobre a prata podem ser aplicados ornamentos em chapeado de ouro como a cruz 

missioneira, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, corações, alianças, uma pequena cuia de 

chimarrão, entre outras inovações. 

Sua “peça conceito” é amplamente divulgada em ações de comunicação. Trata-se de 

uma bomba imponente, com status de joia, decorada com ouro e aplicação de 22 rubis sintéticos 
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que contornam todo o anel. Apresentando esta peça como a obra prima de sua linha, a Fama 

cria uma aura de tradição e prestígio para a marca. 

 A empresa oferece ainda uma linha de bombas em aço inox (Figura 27) com anéis do 

mesmo material em formato torneado, opções com gravação de símbolos de profissões de nível 

universitário, predominando profissões tradicionais como administração, direito e enfermagem. 

Outros símbolos gravados nas bombas são a cabeça do cavalo crioulo, Nossa Senhora 

Aparecida e o brasão do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 27 - Bombas em aço inox, com detalhes em ágata e gravação 

 

 
 

Fonte: Bombas Fama. 

 

Outro destaque na linha da Fama são as bombas com anéis de ágata, gema que apresenta 

algumas cores naturais e também pode ser tingida resultando em maior variedade de cores. Esta 

inovação tem poucos anos no mercado, mas já é bastante apreciada em função da variedade de 

cores da gema e do perfeito acabamento de sua lapidação. 
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Algumas peças da linha em aço inox têm o filtro rosqueado, o que possibilita sua 

remoção para limpeza interna do tubo com uma pequena escova de haste longa que pode ser 

vendida junto com a bomba. 

Esta empresa possui na realidade duas linhas de produção separadas porque a fabricação 

em prata e a fabricação em aço inox são processos totalmente distintos. Com esta peculiaridade, 

a Fama consegue atender dois mercados, o que busca produtos de alto preço nas joalherias e 

também o que procura opções mais econômicas no comércio em geral. 

A Nativa também está localizada na cidade de Santo Ângelo porém, é dedicada apenas 

à produção de bombas em aço inox. A empresa oferece peças com anéis de ágata, incluindo 

algumas com gravação diretamente na gema, e também gravações de símbolos diversos, 

palavras e marcas de empresas sobre o aço inox (Figura 28). 

 

Figura 28 - Bombas em aço inox, com detalhes em ágata, gravação e madeira 

 

 
 

Fonte: Bombas Nativa. 

 

Uma decoração característica desta marca é a faixa pampa gravada em torno do anel e 

também no corpo e na base de cuias que integram sua linha de produtos. A faixa pampa, ou 

banda pampa, é um padrão de origem andina que foi incorporado à cultura argentina e mais 

recentemente chegou ao Sul do Brasil através da importação de indumentária e objetos que são 
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comercializados em lojas de artigos típicos gaúchos. Talvez, caiba investigar, em trabalhos 

futuros, se o público consumidor realmente conhece a origem e significado da faixa pampa ou 

apenas a associa às culturas indígenas de forma vaga. 

Um dos lançamentos recentes da Nativa são as bombas com anéis de madeira natural. 

Esta inovação explora o contraste de duas tonalidades num mesmo segmento da madeira e ainda 

a gravação da faixa pampa em baixo relevo em torno do anel. “Foi pensando no estilo do povo 

gaúcho que desenvolvemos a nossa nova linha de produtos. Diferente e inovadora, com estilo 

rústico e simples como o nosso povo. Cuias com pé de madeira e bombas com anel de madeira” 

(BOMBAS NATIVA. 2018) 

A Simonaggio, de Garibaldi - RS, atua, desde 1973, na produção de bombas e cuias de 

chimarrão. Apenas dois anos depois, em 1975, já instalou um centro de distribuição em Foz do 

Iguaçu - PR para atender o mercado do Paraguai e da Argentina. 

 

Figura 29 - Bomba em aço inox e bombas em latão cromado 

 
 

Fonte: Simonaggio. 

 

 

Suas bombas são produzidas em aço inox e também em latão cromado (Figura 29), 

opção ainda mais econômica. A linha de produtos em aço inox tem projeto básico, com anéis 
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metálicos em formato torneado e opções com anel de ágata. Porém, predominam na linha de 

produtos Simonaggio as bombas de latão cromado, entre as quais se destacam os modelos com 

anéis em metal fundido com detalhes que simulam os tradicionais anéis trabalhados à mão. 

Os ornamentos, assim como o bico, podem receber um revestimento na cor dourada e 

ainda aplicação de material plástico vermelho que imita os rubis. Este revestimento não tem as 

propriedades e a durabilidade do ouro. 

Com estas adaptações a empresa produz, além de itens com design atual, alternativas 

econômicas destinadas a consumidores que apreciam o estilo tradicional, mas não investem na 

compra de bombas de maior preço. Tais produtos estão à venda em supermercados e também 

no comércio popular. 

A empresa Bortonaggio produz bombas de chimarrão e outros produtos em Garibaldi - 

RS, desde 2006. Sua linha em aço inox é bastante diversificada (Figura 30).  

 

Figura 30 - Bombas em aço inox e modelo em taquara 

 

 
 

Fonte: Bortonaggio. 

 

 

A partir da análise deste grupo de produtores de bombas de chimarrão, é possível 

perceber que a capacidade de produção dos artesãos é limitada em função do tempo despendido 
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em cada peça, ainda que o tempo de execução também varie entre eles. O uso exclusivo de 

metais nobres como a prata e o ouro contribui para que sejam produtos de público restrito. 

Como vantagem, oferecem a possibilidade de obtenção de peças exclusivas, com diversos graus 

de personalização, desde uma bomba que reflita a história pessoal até aquela que recebe apenas 

as iniciais de um nome como distintivo. 

Ao produzir bombas com base em prata, combinando processo industrial e decoração 

executada à mão, e ainda tendo uma linha de produção dedicada a peças com base em aço inox 

capaz de produzir centenas de peças por dia, a Fama consegue atuar em dois mercados, o de 

luxo e o de padrão médio. 

Os esforços de inovação das indústrias quanto aos estilos de decoração parecem bem 

sucedidos já que bombas com anéis de ágata e gravações a laser, por exemplo, já são bastante 

presentes no comércio. As cores atraentes da ágata e os símbolos identificados com vários 

estilos de vida colaboram para rejuvenescer o artefato e torná-lo consumível por públicos muito 

diversificados.  

São notáveis ainda as iniciativas de algumas das empresas analisadas em desenvolver 

produtos para atender aos países fronteiriços, inclusive oferecendo modelos com dimensões, 

formatos e filtros adequados a outros modos de tomar mate. O uso da faixa pampa como 

elemento decorativo, por outro lado mostra como influências dos países vizinhos puderam ser 

assimiladas e inseridas no contexto local.  

Estes dados demonstram estratégias diferentes das empresas no que tange a dotar os 

produtos de sentido para que estes atendam as demandas dos consumidores quanto à escolha de 

um artefato que vai marcar a expressão de uma identidade. 

Observemos que como artefato em torno do qual se constroem significados culturais, o 

modo em que foi produzido, seja artesanal, industrial, em pequena ou larga escala, sob 

encomenda etc, já diz muito sobre o objeto. 

Não são apenas os elementos decorativos que carregam e estão passíveis de atribuição 

de significados. O material, o modo com que foi produzido e até mesmo o local onde é 

comercializado diz muito sobre o produto e sobre quem o utiliza, pois este ainda terá no uso a 

oportunidade de construir outros significados como expressão de sua identidade. 

 

4.2 REPRESENTAÇÃO 

 

Considerando-se que ações de publicidade não se mostram relevantes para a 

comercialização de bombas de chimarrão, como foram para o artefato analisado por Du Gay et 
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al. (1997), o Walkman, foi necessário buscar outras manifestações culturais que possibilitassem 

uma análise de representação. 

Optamos pela música regional porque esta manifestação, mais do que a literatura e as 

artes plásticas, por exemplo, é um importante meio de transmissão de valores ligados à tradição 

gaúcha rio-grandense e exerce muita influência na cultura popular e no imaginário sobre os 

costumes regionais. 

 As letras das canções foram obtidas em três websites dedicados à música: 

musicatradicionalista.com.br, letras.mus.br e vagalume.com.br. Em todos eles foi possível fazer 

buscas por palavras-chave como chimarrão, mate, bomba, bombilla e tacuapi. 

Numa primeira etapa, foram identificadas 49 canções em que a bomba de chimarrão é 

citada textualmente. Tais obras foram analisadas e descartadas aquelas em que a menção era 

pouco significativa, o que lhes torna pouco atrativas para uma análise. Mesmo assim, restaram 

42 canções. 

Entre as 42 selecionadas estão canções de várias épocas a partir da metade do século 

XX até os dias atuais. Porém, como as datas de criação não estão explícitas nas fontes, não as 

especificamos. 

Seguem os títulos das obras em ordem alfabética, seus autores22 ou intérpretes conforme 

constam nos sites tomados como fontes. 

 

1. Adoçando o amargo - Chiquito e Bordoneio 

2. Amargo - Jayme Caetano Braun    

3. Ao trote do cavalo - Grupo Rodeio 

4. Buçal torcido - Raineri Spohr 

5. Campo a fora - Fabrício Luiz 

6. Cevador - Wilson Paim 

7. Chimarrão de gosto amargo - Edilberto Teixeira e César Oliveira  

8. Chimarrão do amor - Os Filhos do Rio Grande 

9. Chimarrão  - João da Cunha Vargas e Vitor Ramil 

10. Chimarreando sozinho - Teixeirinha 

11. China atrevida - Albino Manique e/ou João Luiz Corrêa 

12. Clareando o dia - Luiz Carlos Borges e Jardel Borba 

                                                           
22 Os sites citados nem sempre identificam corretamente a autoria das canções. Em alguns casos, registram o nome 

do intérprete ou do grupo que tornou a canção conhecida. Procuramos confirmar em outras fontes. Porém, 

imprecisões podem permanecer. 
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13. Coisa irritante - Os Monarcas 

14. De estrada e de verso - Wilson Paim 

15. De volta de uma tropeada - Luiz Marenco 

16. Entenda - Grupo Rodeio 

17. Erva-mate - Os Monarcas 

18. Flor de porongo - Matheus Leal 

19. Mate amargo - Os Tauras 

20. Mate do estribo - Sonido del Alma Gaúcha 

21. Mateando com a mamãe - Odilon Ramos 

22. Mateando saudade - Crioulo dos Pampas 

23. Mateando saudade23 - João Alberto Pretto e Pedro Leonardo Lauermann 

24. Mates de ontonte - Jorge Guedes 

25. Me dá de lá um chimarrão - Iedo Silva 

26. Meu paraíso - Porca Véia 

27. Meu pedido - Moraezinho 

28. Meus costumes -  Moraezinho 

29. O sábio do mate - Joca Martins 

30. Orgulho gaúcho - Alberto e Gabriel Ortaça 

31. Os três estados da milonga - Pirisca Grecco 

32. Pampeana fé - Alma Musiqueira 

33. Poema do mate da saudade longa - Ênio Medeiros 

34. Por estas tardes - Daniel Barros e Leandro Ávila 

35. Pra acender o dia - Joca Martins 

36. Quando o verso vem pras casa - Luiz Marenco e Gujo Teixeira 

37. Quando os cinamomos perdem as folhas - Ênio Medeiros 

38. Razão e emoção de um cantador - Os Buenachos 

39. Soltando a rouquidão - Argeu do Nascimento Lima (Milongueiro) e Valdir Zarur 

40. Sonho sem fim - Grupo Quero Quero 

41. Tacuapi - Jayme Caetano Braun  

42. Uma volta no pago - Teixeirinha 

 

                                                           
23 Tratam-se de duas canções diferentes que têm o mesmo título. 



82 

 

São canções pertencentes a vários estilos ou movimentos da música regional como 

Tradicionalismo, Nativismo, Música Popular Gaúcha e Tchê Music. Explorar as cisões 

artísticas e ideológicas entre os produtores das obras selecionadas não nos parece relevante na 

análise em curso. Optamos por usar a expressão Música Regional Gaúcha por considerar que 

este termo abarca todas as manifestações por evocar a origem geográfica e não o conteúdo das 

canções. 

Durante a análise preliminar foi identificada reincidência de alguns temas, estes foram 

usados como critérios para sistematizar a seleção. 

 

Tema Chimarrão: foram identificadas 18 canções que se referem à bebida, à erva, à 

cuia ou aos personagens envolvidos na prática de tomar chimarrão e também à bomba. 

Tema Romance: foram identificadas 9 canções que se referem à mulher amada, à 

saudade, à conquista, sendo que o mate participa como mediador na relação. 

Tema Autoimagem: conta com 7 ocorrências no corpus. O protagonista exalta seu 

estilo de vida, sua rusticidade, sua origem e se autodescreve. Esta temática é a que expressa 

mais claramente a identidade regional. 

Tema Andanças: contém 6 canções que falam de partidas e chegadas, das aventuras 

longe de casa. Por isso, se referem ao último mate antes de partir e da ansiedade de voltar e 

tomar um mate em casa.  

Tema Bomba de Chimarrão: foi identificada apenas uma canção que tem a bomba 

como elemento central da narrativa. Se trata da bomba indígena denominada tacuapi, palavra 

que dá o título à obra. Foi selecionada justamente pela riqueza da descrição do artefato. 

Para uma análise mais detalhada foram eleitas 5 canções consideradas representativas 

dos temas identificados e também porque oferecem mais conteúdo para análise de como a 

bomba de chimarrão é representada na música regional. 

Entre os autores, dois deles alcançaram tal prestígio como intérpretes que sua fama se 

estende além do público aficionado, podendo ser considerados clássicos: Teixeirinha e Jayme 

Caetano Braun, ambos falecidos. Tal dado permite supor que ao menos estas duas canções 

tiveram ampla divulgação, portanto, alguma relevância como produto cultural de massa. 

Além dos temas, alguns outros dados extraídos das canções merecem destaque: a 

variação da denominação do artefato, os materiais empregados em sua produção e a associação 

do compartilhamento da bomba com o beijo. Por outro lado, se pode notar a ausência de 

descrição da forma do objeto e de seus ornamentos. 
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 Quanto à denominação do artefato, em 30 canções é usada a palavra bomba. Em duas 

ocorre a palavra tacuapi, pois são canções que citam povos indígenas. A versão em espanhol 

bombilla consta apenas uma vez e pode ser justificada pela habitual inclusão de termos 

castelhanos no vocabulário, especialmente quando se quer evidenciar a origem comum do 

gaúcho rio-grandense e do gaucho uruguaio e argentino. 

O material de fabricação da bomba não é identificado em 24 das canções. A prata é 

citada como material em 11 obras, sendo que em 4 delas é acompanhada de ouro. Os cenários 

descritos nas narrativas serão casas simples ou mesmo galpões. Porém, a prata está presente 

como indicador do cuidado dispensado à bebida, já que no senso comum, as melhores bombas 

para chimarrão são as de prata, especialmente as que têm o bico revestido de ouro. 

A alpaca, liga metálica que se tornou alternativa à prata no início do século XX em 

função do menor custo, é citada em duas canções. 

Ocorre também 4 vezes o termo “prateada”. Esta palavra parece estar substituindo a 

palavra prata como recurso para harmonizar com outros termos presentes no texto: estrada, 

morada, madrugada etc. Entretanto, cabe observar que “prateada” é a forma como os 

aficionados se referem às facas tradicionais rio-grandenses com cabo e bainha que tanto podem 

ser de prata como de alpaca ou mesmo de aço inox. Objetos produzidos em alpaca têm aparência 

semelhante aos de prata pois normalmente recebem um banho deste metal. O adjetivo prateada 

pode ainda ser entendido como indicativo de valor, substituindo a expressão “de prata”. 

O ouro aparece em apenas uma canção de forma independente da prata, combinado com 

a alpaca em uma, e sozinho em outra. A bomba de ouro neste caso foi claramente incluída para 

rimar com as palavras touro e paradouro, já que não foi encontrado em nossa pesquisa registro 

de bombas no Brasil executadas inteiramente neste material de altíssimo preço. 

A taquara é encontrada em duas ocasiões. Porém, em uma não de forma textual. Este 

material é o que caracteriza a tacuapi, bomba artesanal indígena que é mencionada nas referidas 

canções. 

Quanto ao beijo, este gesto é bastante mencionado, está em 14 das canções. É importante 

considerar que tais obras são fruto de uma cultura em que o recato é uma característica desejável 

para a mulher, especialmente para a jovem que se deseja galantear em uma canção. Então, os 

gestos amorosos não são habitualmente registrados nesta manifestação cultural de forma 

explícita. Ao contrário, pratica-se a dissimulação. O tocar dos lábios na bomba por um e depois 

pelo outro é nestas canções como um beijo transmitido através do objeto. 

A maior intimidade do casal só se manifesta quando a bomba serve para lembrar dos 

beijos já trocados pelo casal que está momentaneamente afastado. Cabe observar que todas as 
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canções que integram o corpus foram compostas por homens e, portanto, refletem a ótica deles 

a respeito das práticas amorosas. 

O tradicionalismo preza por normas de conduta entre os sexos e desestimula o contato 

físico, inclusive durante a dança, atividade indissociável da música, como relata um de seus 

ideólogos, João Carlos Paixão Cortes: 

 

Em nossos dias – no império dos chotes, da rancheira e da polca – podemos perceber o 

respeito com que os homens enlaçam suas companheiras, jamais juntando os corpos. A 

não ser, evidentemente, que se trate de bochincho, baile bragado, baile de meio pêlo, 

em suma, farras da ralé. (CORTES, 1980, p. 59) 

  

A associação da bomba com beijo parece ser anterior ao estabelecimento do Movimento 

Tradicionalista, pois já constava no poema Chimarrão publicado em 1929 por Vargas Neto 

(1955) em Porto Alegre – RS, cerca de duas décadas antes do início daquele movimento: 

 

Chimarrão 

Vargas Neto 

 

Chimarrão! 

Desculpa boa pra eu apertar os dedos da chinoca, 

quando, horas a fio, 

ela me alcança esse amargo, que é tão doce! 

 

Companheiro do rancho e do crioulo, 

esquecimento e prazer! 

Vício que é remédio do companheiro... 

amargo que derrete as amarguras... 

meu amigo também! 

 

Ele é a canha, 

quando a solidão fez o gaiteiro, 

inventaram o índio vago e o desafio, 

Hoje é o melhor protetor dos amores do pago... 

Quanto beijo transmite sem querer! 

 

Quando ela toma um gole antes de mim, 

e deixa a boca como uma flor colorada 

na haste branca da bomba 

e fica assim... sem dizer nada... 

Depois, que mate bom! 
 

Cada trago teu que eu vou sorvendo, 

parece que me cai na alma, 

me lavando as mágoas, 

me adoçando as penas, 

mate amargo! 

 

 

4.2.1 Análise das letras das canções 

 

Segue-se a análise das cinco canções selecionadas. 
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a) Canção I 

 

Uma volta no pago 

Teixeirinha 

 

Eu qualquer dia 

dou um jeito nesta vida 

e o jeito mesmo é encilhar o alazão 

dar uma volta pelo pago da fronteira 

buscar uma prenda que me encha o chimarrão 

por que é triste quando amanhece o dia 

não ter ninguém que me encha o mate amargo 

eu resolvi acabar com a solidão 

por isso vou dar uma volta no pago 

 

não é custoso encontrar uma prenda linda 

eu tenho jeito e sou muito carinhoso 

tenho uma bomba de prata bico de ouro 

por tabelinha trocamos beijos gostosos 

e na entrega da cuia a toda hora 

de vez em quando aperto o dedinho dela 
com esse frio danado aqui do rio grande 

ninguém aguenta dormir sem uma costela 

 

se eu encontrar uma prenda como eu quero 

me caso logo e volto no upa, upa 

o meu cavalo alazão fica contente 

por eu trazer mulher bonita na garupa 

quando eu entrar na capital com esta china 

fazendo peso na garupa do alazão 

e algum guarda de trânsito vá me multar 

por eu trazer excesso de lotação 

 

eu pago a multa e vou direto ao meu ranchinho 
e quero ver a cara da minha vizinha 

É certa china que anda tempo me rondando 

louca da vida pra agarrar o Teixeirinha 

mas não agarra porque aí estou casado 

com a prenda linda que eu trouxer lá da fronteira 

para gaita, o violão e o contrabaixo 

vai se calar o senhor Vitor Teixeira 

 

Nesta canção que classificamos sob o Tema Romance, Teixeirinha discorre sobre a 

intenção do protagonista de encontrar uma companheira com a qual possa casar. A bomba de 

chimarrão entra em cena como um dos predicados do personagem que favoreceriam a 

conquista. Ele se diz ser carinhoso e ainda dono de uma bomba de prata com bico de ouro 

através da qual poderá trocar beijos com a moça durante a conquista, tal como já nos referimos. 

A qualidade da bomba demonstra que o rapaz tem uma condição financeira razoável. O 

bico de ouro na bomba de chimarrão além de suas funções práticas já mencionadas é uma forma 

de ostentação. Em outro trecho da canção ele reforça sua condição financeira ao revelar que 
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não se incomodaria em “pagar multa por excesso de lotação”. Ou seja, para ele dinheiro não é 

problema. 

Esta postura contrasta com a cultuada simplicidade dos tipos gaúchos que protagonizam 

as canções regionais. Talvez possa ser explicada pelo fato de que o artista obteve grande sucesso 

comercial e consequentemente uma condição financeira confortável. 

 

b) Canção II 

Meu pedido 
Moraezinho 

 

Eu vou fazer um pedido pra um dia quando eu morrer  

Pra morar no campo santo, lá não magoa e nem dor  

As minhas pilchas gaúchas, nas quais tenho tanto amor  

Não é pra dar nem vender, porque não vão dar valor  

Amigos quero que entendam  

Que não é história de lenda, nem conto de historiador.  

 

Bota, bombacha e guaiaca, o chapéu, lenço e o pala  

As minhas pilchas gaúchas foram meus trajes de gala;  

Se eu não fizer um museu, guardem num canto da sala  

São coisa que pertenceu a um velho peão que se cala  

Trinta e oito, chaira e faca  

Bomba de ouro e alpaca e a cuia dentro da mala.  

 

Quando eu morrer sei que volto ser terra no cemitério  

Minha ir pra o céu, tudo isso é um mistério  

Lá talvez seja mais peão pra o patrão buenacho e serio  

Pra entrar no paraíso eu não sei qual é o critério  

Minha intenção vem de berço  

Quero trova em vez de terço pra alma deste gaudério.  

 

Esse pedido que eu fiz a família compreendeu  

Que depois que eu morrer atenda o pedido meu;  

Mostre minhas pilchas pros netos do vovô que já morreu  

E a chinoca companheira que pra mim sempre viveu  

Do rancho foi a rainha  

Se ela se sentir sozinha arranje um mais taura que eu. 

 

Nesta canção que classificamos sob o Tema Autoimagem, obras que os protagonistas 

exaltam suas próprias qualidades ainda que sejam homens de hábitos simples, Moraezinho pede 

aos amigos e familiares que preservem seus pertences após sua morte. São roupas e objetos 

pelos quais o protagonista tem apreço ainda que reconheça não serem de grande valor. 

O autor menciona também a intenção de criar um museu, mas se não for possível, pede 

que seus objetos ao menos sejam guardados num canto da sala para que possam ser mostrados 

a seus netos. O autor admite que a vida após a morte é algo incerto, mesmo assim gostaria de 

ver preservada sua memória. 
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Entre seus pertences estão uma bomba de alpaca e ouro. Alpaca tem valor inferior à 

prata, entretanto esta alternativa nos parece que caberia bem na composição se o autor a 

desejasse. A opção por alpaca parece reforçar a simplicidade dos pertences ainda que a bomba 

contenha algum ouro. 

Preservar alguns objetos dos antepassados, especialmente os metálicos como facas 

ornamentadas, fivelas de cintos e bombas de chimarrão, é um costume bastante presente na 

cultura regional, dado que pudemos observar durante a presente pesquisa. Algumas das bombas 

que examinamos passaram de geração a geração, tanto em uso quanto guardadas como 

lembranças, tal como pede o compositor. 

 

c) Canção III 

Cevador 

Wilson Paim 

 

Cabelos brancos, pintados de geadas, 

As mãos calejadas do bom cevador, 

Uma cevadura de erva, da buena, 

Pra tragar as penas do trabalhador. 

 

Taura guarani, de sangue tapuia, 

Manejando a cuia com bomba de prata, 

Figura central da cultura gaúcha 

Que Barbosa Lessa bradou em La Plata. 

 

Figura trigueira, de sol da Província, 

Com mãos de perícia pra cevar o mate, 

Rito hospitaleiro, que venceu fronteiras, 

Na mala campeira do velho mascate. 

 

Uma seiva verde na Era de Aquários, 

Um hábito lendário, vindo das Missões. 

A princesa moura no alto do Jarau, 

O pampa em que Blau plantou tradições. 

 

Quem prepara mates de cordialidade, 

A fraternidade nasce e frutifica... 

A boa convivência está em cada gesto 

Do homem modesto, com alma tão rica. 

 

Se tanto já louvamos ginetes, tropeiros, 

Patrão e posteiros, o poeta e o cantor, 

Trazemos um abraço fiel e macanudo, 

A quem une tudo: o peão cevador! 

 

Esta canção de Wilson Paim que incluímos na Temática Mate homenageia um 

personagem da tradição, o peão encarregado de preparar e servir o chimarrão. Ela reflete em tal 

grau a versão oficial tradicionalista do mate compartilhado entre iguais, com invisibilização da 
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hierarquia social, que cita textualmente um de seus formuladores, o folclorista Luiz Carlos 

Barbosa Lessa. 

O protagonista é um peão de origem guarani, subalterno no contexto, porém descrito 

como de alma rica, uma idealização redentora para o indígena. A canção é repleta de termos 

gauchescos além de referências geográficas e históricas. 

A bomba é de prata. Tal objeto, entretanto, ao contrário do que sugere a canção, 

possivelmente estaria aos cuidados do peão para que ele servisse o mate aos patrões e seus 

convidados. Para o uso das classes mais baixas, como a do protagonista, havia opções de menor 

custo. 

Cabe observar que a canção descreve uma cultura que se transformou. Em épocas 

passadas, era hábito que os estancieiros, como o patrão da canção, delegassem a função de 

cevador a um escravo ou criado. Este costume perdeu sentido à medida que os próprios ideais 

de suposta igualdade propagados pelo tradicionalismo transferiram para o anfitrião a função de 

servir o mate, uma honra para as visitas. Lessa (1986, p. 59) oferece o testemunho de seu hábito: 

“Num grupo de amigos ou colegas aceitam-se voluntários para essa tarefa. Na minha casa, o 

dever da hospitalidade exige que eu próprio o prepare e ofereça aos visitantes.” 

 

d) Canção IV 

Soltando a rouquidão 

Argeu do Nascimento Lima (Milongueiro) e Valdir Zarur 

 

Quando era moço novo era guapo igual leão  

Dava urro lá no mato que estremecia o sertão  

Mas estou ficando velho sem força no meu pulmão  

Quero cantar e dar grito,  

Mas em vez de fazer bonito só solto uma ronquidão.  

 

Au, au, au, ão, ão, ão, ai, ai, ai, mas que baita ronquidão  

 

Fui até o Paraguai numa certa ocasião  

Me deram água gelada na cuia do chimarrão  

Numa bomba diferente das bombas do meu rincão  

Tomei mate a noite inteira  

E voltei lá da fronteira soltando uma ronquidão.  

 

Chegando lá em São Paulo fui cantar no Garitão  

Puxei da minha acordeona e sapequei um vanerão  

Tinha sede de carinho pela filha do Tião  

A minha sede era tanta  

Me deram gelo com Fanta e me bateu a ronquidão.  

 

Terminei a minha andança e ao voltar pro meu rincão  



89 

 

Já logo fui convidado pra ir na televisão  

Num tal de Galpão Crioulo, ou Crioulo de Galpão  

Naquele baita programa  

Levantei a minha fama soltando uma ronquidão. 

 

Esta obra de caráter satírico se enquadra na Temática Andanças, mas ao contrário de 

outras que assim classificamos, os episódios narrados ocorrem em ambientes urbanos e também 

fora do Rio Grande do Sul. 

O protagonista não entra em detalhes quando descreve a bomba em que tomou 

chimarrão com água gelada no Paraguai, ou seja, o tererê. Por isso, não podemos saber como 

seria o artefato. 

A diferenciação entre bombas para tererê e chimarrão não é clara e depende dos hábitos 

dos consumidores e ainda da oferta de modelos na região em que estes se encontram. A empresa 

Bombas Fama, de Santo Ângelo – RS, classifica em seu catálogo online como bombas de tererê 

os modelos com o filtro em paleta e os com filtro em disco como para chimarrão. Porém, esta 

é uma distinção arbitrária já que o filtro do tipo paleta foi durante muitas décadas o filtro padrão 

para bombas de chimarrão. 

Cabe destacar que o protagonista aponta como diferença não só temperatura da água, 

mas também o modelo da bomba do mate que lhe serviram que seria distinta das que ele está 

habituado a usar em sua terra natal. 

 

e) Canção V 

Tacuapi  

Jayme Caetano Braun 

 

Tacuapi – gomo de cana, 

falquejado de taquara, 

por minha artéria dispara, 

o sangue verde que irmana! 

 

O “pai tupã” guarani, 

nos primitivos rituais, 

te batizou “tacuapi” 

para o licor dos ervais! 

 

Nos lábios de uma guria, 

ou na boca de um “ventena” 

meu trono é a cuia morena, 

quando a mão me acaricia! 

 

Agora – de prata e ouro, 
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ou de alpaca – simplesmente, 

sigo sendo a confidente, 

do “mal de amor” e namoro! 

 

Hoje – na beira do povo, 

na miséria do casebre, 

inda guardo a mesma febre, 

mas nada volta de novo... 

 

Então sou clarim de guerra, 

fazendo roncar o mate, 

e fico a pensar na terra 

que eu entreguei sem combate! 

 

O mate se desencilha, 

- já não tem água a cambona 

só me resta na boquilha, 

o beijo da minha peona! 

 

Esta canção é a única do corpus dedicada ao Tema Bomba de Chimarrão. Ela se refere 

ao objeto em sua versão indígena executada em taquara e que teria evoluído para metais, a prata, 

o ouro, a alpaca e outros metais. 

Se apoia na crença de que os indígenas usavam a bomba para beber o mate antes da 

influência dos conquistadores. Como já vimos, esta versão não tem sustentação em fontes 

primárias. Porém, é tida como fato no ideário tradicionalista a partir da obra História do 

Chimarrão, Lessa (1986), publicado primeiramente em 1953. Tal versão tem sido reproduzida 

sem questionamento por diversos escritores, poetas e jornalistas e acabou por ser incorporada 

à cultura regional. 

Outra imprecisão contida na canção é a afirmação que o indígena entregou a terra sem 

combate, o que contradiz a historiografia já que houve resistência tanto diplomática quanto 

armada para manter as reduções.  

Observamos ainda que há nesta canção a relação entre o bico da bomba e o beijo tal 

como já analisado. 

 

As representações que emergem da análise destas cinco canções reafirmam alguns dados 

presentes na cultura regional. 

A prata é citada como material desejável e o ouro como elemento que lhe confere 

prestígio, enquanto a alpaca seria a opção de menor importância. Apesar de o aço inox ser usado 

há décadas, e ser hoje predominante, não se incorporou na cultura registrada através das canções 

identificadas. Outro elemento não citado são os tradicionais rubis sintéticos. 
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O compartilhamento do mate é um traço cultural extremamente relevante. A associação 

da bomba com beijo eleva este compartilhamento a um grau máximo. 

Se considerarmos também uma outra acepção para representação, a de que o produto é 

ou carrega representações, podemos retornar à etapa produção e observar como os fabricantes 

inserem nas bombas de chimarrão símbolos diversos que vão fazer com que o objeto expresse 

determinados valores e modos de vida, criando possibilidades de identificação. 

Os próprios materiais, a prata e o ouro com sua nobreza e o aço inox com sua resistência, 

além das gemas, ágata e rubis são geradores de sentido. Portanto, são também meios de 

representação, seja da tradição, da modernidade ou de outras percepções que se queira criar.   

 

4.3 COLETA DE DADOS: ENTREVISTAS 

 

Para completar o Circuito da Cultura em suas etapas Regulação, Consumo e Identidade 

se fez necessário obter dados junto a consumidores. 

Por se tratar de pesquisa do tipo qualitativa, foi utilizado um roteiro semiestruturado 

(APÊNDICE A) que permitiu conduzir as entrevistas com adaptações de acordo com as 

colocações dos entrevistados e ainda de acordo com as peculiaridades das bombas de chimarrão 

que possuem. As entrevistas tiveram duração média de 40 minutos. Para aproveitamento, as 

entrevistas foram transcritas e editadas buscando maior fluidez. 

Como critério principal de seleção buscamos pessoas que mantém o hábito de tomar 

chimarrão e que, portanto, possuem ao menos uma bomba. Outro fator foi a disponibilidade das 

pessoas procuradas em conceder a entrevista e interesse em colaborar com o projeto. 

A quantidade de 12 indivíduos, seis homens e seis mulheres, foi considerada suficiente 

e exequível tratando-se de entrevistas em profundidade. 

Todas as entrevistas foram realizadas em Santa Maria, RS, cidade de porte médio que é 

polo regional. A delimitação à cidade possibilitou a realização das entrevistas e obtenção de 

fotos das peças sem a necessidade de viagem, o que poderia dificultar o agendamento. Parte 

dos entrevistados (50%) revelou ser oriundo de outras cidades do estado, o que beneficiou a 

diversidade cultural da amostra. 

A faixa etária dos entrevistados é variada, sendo que o mais jovem tem 21 anos e a mais 

velha 70 anos. O grupo é também relativamente heterogêneo quanto à origem social, poder 

aquisitivo e capital cultural. No grupo constam dois casais. Neste caso, os membros foram 

entrevistados numa mesma sessão. 
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Como os entrevistados apresentaram mais de uma peça, o corpus de peças é maior do 

que o número de entrevistados. Entretanto, a análise ficou concentrada nas peças identificadas 

como principais, as mais usadas ou que possuem um significado especial para os proprietários. 

Em alguns casos sabíamos antecipadamente as características de ao menos uma das 

bombas, mas não do conjunto completo que os entrevistados iriam apresentar. Entretanto, não 

foram encontradas peças iguais. 

As entrevistas foram gravadas com o uso de um smatrphone através do qual captamos 

apenas o som. As fotografias das bombas foram obtidas na mesma sessão. Foi usado um estúdio 

fotográfico portátil. 

A seguir apresentamos um perfil sucinto dos entrevistados, cujos nomes foram 

substituídos por nomes fictícios, e algumas características e imagens de suas bombas. 

Bruna é nutricionista, solteira, tem cerca de 40 anos e é natural de São Francisco de 

Assis, RS. A entrevista foi realizada em seu consultório. Ela apresentou duas bombas de 

chimarrão, ambas em prata com detalhes chapeados24 a ouro. A de uso diário, foi presente de 

sua mãe. A outra, que não está em uso, é de seu irmão que não mora mais na mesma cidade. 

Esta foi mencionada apenas comparativamente.  

Telma é costureira, divorciada, tem cerca de 55 anos e é natural de Bossoroca, RS. A 

entrevista foi realizada em sua residência, que também é seu local de trabalho. Ela possui duas 

bombas de chimarrão, ambas em aço inox. A de uso diário, comprou em um supermercado. A 

outra, recebeu como presente e não está mais em uso. Por isso, foi abordada apenas 

comparativamente. 

Liana é psicóloga, casada, tem 35 anos e é natural de Tucunduva, RS. A entrevista foi 

realizada em sua residência, que também é seu local de trabalho. Ela possui duas bombas de 

chimarrão em prata, com detalhes chapeados a ouro. Sua bomba preferida lhe foi dada como 

presente e a outra, mais usada por seu marido, ela comprou em uma joalheria. Esta segunda 

peça não foi considerada por não estar disponível. 

Maria Rosa é professora estadual aposentada. Tem 70 anos e é natural de Santa Maria. 

A entrevista foi realizada em sua residência. Ela possui uma bomba de chimarrão que recebeu 

recentemente como presente da filha. Esta bomba é de prata, com detalhes chapeados a ouro e 

tem suas iniciais gravadas. 

                                                           
24 Costuma-se dizer que as bombas de chimarrão possuem elementos banhados a ouro. Mas, o processo na 

realidade é o chapeado, técnica em que uma fina camada de ouro é aplicada diretamente sobre a prata, ou ainda 

sobre elementos previamente executados em cobre, e depois fixada por aquecimento. 
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Álvaro é arquiteto, solteiro, tem cerca de 40 anos e é natural de Santa Maria. A entrevista 

foi realizada em sua residência. Ele possui duas bombas de chimarrão, ambas em prata com 

detalhes chapeados a ouro. Uma delas é usada em casa e a outra fica na empresa em que 

trabalha. Ambas foram recebidas como presente, mas de pessoas diferentes. 

Vladimir é radialista, casado, tem cerca de 60 anos. É natural de Santa Maria, RS, tendo 

nascido na zona rural. A entrevista foi realizada em seu escritório. Ele possui algumas bombas 

de chimarrão em casa. Porém, a entrevista foi focada na bomba que usa apenas em ocasiões 

especiais. Trata-se de uma bomba de prata com detalhes em ouro e rubis sintéticos, que recebeu 

como presente. 

Jorge é ilustrador e quadrinista, casado, tem cerca de 60 anos e é natural de Tupanciretã, 

RS, tendo nascido na zona rural. A entrevista foi realizada em sua residência, que também é seu 

local de trabalho. Ele possui uma bomba de chimarrão em prata, com detalhes chapeados a 

ouro. A peça é de uso diário, pertenceu a seu avô e lhe foi dada por sua mãe. 

Daniel é estudante, solteiro, tem 22 anos. É natural de Santa Maria, RS. A entrevista 

abordou duas bombas. Uma que pertenceu a seu avô, que o entrevistado costumava usar, e sua 

nova bomba que ele mesmo encomendou a uma empresa fabricante, com elemento decorativo 

personalizado chapeado a ouro. 

Celina é publicitária, tem 37 anos, natural de Júlio de Castilhos, RS. É casada com 

Rogério, policial militar de 39 anos, natural de Santa Maria, RS. O casal apresentou seis 

bombas. Porém, apenas uma é utilizada. Trata-se de um exemplar em aço inox e foi comprada 

durante viagem na loja de uma ervateira25.  

Elenita é professora municipal aposentada, tem 55 anos. É casada com Heitor, 

comerciário de 56 anos. Ambos são naturais de Santa Maria, RS.  O casal apresentou seis 

bombas. Todas são em aço inox e foram compradas em momentos diferentes em feiras de 

artesanato e artigos típicos. Das peças principais, uma é de uso diário, decorada com gema de 

ágata e recebeu dois pingentes. A segunda, com pouco uso, possui a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida. 

 

4.4 REGULAÇÃO 
 

                                                           
25 Empresa dedicada ao processamento, embalagem e comercialização de erva-mate. Neste caso, trata-se de 

empresa que possui anexa uma loja de erva-mate, artefatos para chimarrão e artigos típicos. 
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 No que se refere à regulação, analisamos os hábitos de uso das bombas de chimarrão 

quanto ao compartilhamento, ao hábito de roncar quando se esvazia a cuia e ao ato de mexer na 

bomba quando se toma a bebida. 

Derivados de uma crônica de Branco (2018) intitulada “Os Dez Mandamentos do 

Chimarrão”26, possivelmente através da compilação da tradição oral, as diretrizes são 

amplamente reproduzidas em textos jornalísticos, websites, vídeos online, objetos decorativos 

e utilitários (Figura 31). 

 

Figura 31 - Mateira pertencente à entrevistada Elenita 

 

 
 

 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Por serem originários da própria tradição e ainda por sua larga difusão, tais 

“mandamentos” acabaram incorporados à cultura regional como um conjunto de regras de 

comportamento social para a prática do chimarrão. Por isso, podem ser considerados como uma 

forma de regulação e como tal estão sujeitas à infração, flexibilização e reelaboração. 

 

                                                           
26 Trata-se de um texto registrado no Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional e não pode ser 

reproduzido sem a autorização do autor. 
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Os Dez Mandamentos do Chimarrão 

 

I - não peças açúcar no mate  

II - não digas que o chimarrão é anti-higiênico  

III - não digas que o mate está quente demais  

IV - não deixes um mate pela metade  

V - não te envergonhes do "ronco" no fim do mate  

VI - não mexas na bomba  

VII - não alteres a ordem em que o mate é servido  

VIII - não durmas com a cuia na mão  

IX - não condenes o dono da casa por tomar o primeiro mate  

X - não digas que o chimarrão dá câncer na garganta  

(BRANCO, 2018, p.1). 

 

Das dez diretrizes, três se relacionam mais diretamente com o uso da bomba: “II - não 

digas que o chimarrão é anti-higiênico” pois faz parte do hábito na região compartilhar o mate 

e portanto beber através da mesma bomba; “V - não te envergonhes do ‘ronco’ no fim do mate” 

pois o som tem a função de sinalizar que a cuia foi esvaziada para que seja servida nova água 

ao próximo da roda; “VI – não mexas na bomba,” pois, conforme o costume, isso deve ser feito 

por quem preparou o mate, se necessário. 

Durante as entrevistas questionamos os entrevistados sobre estes três hábitos sem 

indicar que se tratam dos “Mandamentos”. Os doze entrevistados mostraram conhecimento 

sobre os costumes ligados ao uso da bomba, mas sua vivência destes hábitos é flexível. 

Os 12 entrevistados manifestaram graus diferentes de restrição ao compartilhamento do 

chimarrão através da bomba. Há os que aceitam por fazer parte do costume e há os que evitam 

compartilhar com pessoas desconhecidas. 

 Para Vladimir, Celina, Rogério e Elenita, por exemplo, beber através da mesma bomba 

é parte intrínseca do chamado ritual do chimarrão. 

Segundo Elenita (2018), “o gaúcho bem educado não tem restrição a tomar chimarrão 

com outras pessoas. O gaúcho tem fama de ser amistoso. Tomar chimarrão promove a união. É 

um ato de respeito oferecer a todos.” Em sua fala percebemos a reprodução do ideal 

tradicionalista bastante difundido na cultura regional. Através da reprodução do discurso e 

ainda de sua prática cotidiana, a entrevistada contribui para que o hábito do compartilhamento 

se perpetue como um traço cultural. 

Telma (2018) tem fortes restrições ao compartilhamento: “Dependendo da pessoa eu 

não tomo o chimarrão. Se chega alguém em casa, mesmo gente conhecida, eu escondo o 

chimarrão ou ofereço, a pessoa toma e eu paro, digo que não estou tomando mais. Dou uma 

disfarçada.” 
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Maria Rosa (2018) relata que tempos atrás não tinha receio em compartilhar a bomba, 

mas que agora tem: “Eu não sei com quem eu estou lidando. Então, hoje em dia, prefiro tomar 

com quem eu convivo. Numa época assim, com tanta coisa... Mas é ruim quando a pessoa 

percebe que a gente não quer compartilhar.” 

Para Álvaro (2018), o problema é a pessoa não saber se comportar de forma adequada: 

“Levar primeiro a língua do que os lábios à bomba me incomoda. E também deixar saliva e 

restos de biscoitos. A pessoa não saber se comportar, isso incomoda.” 

Quanto ao ronco, som produzido pela bomba quando a cuia está vaziada, as entrevistas 

revelam que é uma prática corrente e útil para sinalizar que o mate foi terminado e considerada 

intrínseca ao ritual do chimarrão. 

 Segundo Rogério (2018), “roncar é fundamental. É sinal que a pessoa tomou todo o 

mate e também evita entupir.” Para Elenita, “tem que ir até o fim do mate, não pode deixar resto 

e precisa fazer roncar.” 

Álvaro inclui o ato de fazer roncar entre as lições transmitidas em sociedade: 

 

Popularmente nos passam algumas coisas. Pelo menos para mim, passaram como uma 

regra que tem que roncar três vezes a bomba, justamente para não deixar o líquido para 

outra pessoa. Passar o mate com a mão direita, passar no sentido horário, o cevador 

tomar o primeiro chimarrão. Essas coisas populares que depois a gente percebe que são 

crendices, que não tem sentido, mas que a gente acaba passando para outras pessoas. 

(ÁLVARO, 2018) 

 

Quanto à manipulação da bomba, a etiqueta do chimarrão determina que apenas quem 

o preparou pode mexer na bomba. Entretanto, quando o mate está preso, com fluxo abaixo do 

normal, a pessoa que está bebendo é naturalmente tentada a mexer na bomba para corrigir o 

problema. O ideal porém, segundo os costumes, é finalizar o mate sem mexer na bomba. 

Celina (2018) relata que fica irritada quando mexem na bomba, como eventualmente 

sua filha faz. Quando acontece de entupir, esta entrevistada prefere fazer um novo porque não 

sabe consertar o mate como, segundo ela, outras pessoas sabem. 

Elenita (2018) é enfática: “Mexer na bomba não pode! É uma coisa que nem precisa 

falar.”. Telma também desaprova a prática pois acredita que mexer na bomba muda totalmente 

o sabor do chimarrão. Ela aponta que, se entupiu, é impossível continuar tomando e que é 

melhor refazer o mate com nova erva. 

Vladimir (2018) informa: “No chimarrão que eu faço, uma coisa que me incomoda é a 

pessoa mexer na bomba. E se eu estiver tomando o mate que outra pessoa fez e precisar mexer 

porque entupiu, peço licença para ajeitar.” 
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Rogério (2018) e Daniel (2018) relataram o paralelo que em seus diferentes meios 

sociais costuma-se fazer entre a bomba e a alavanca de câmbio de um carro. O mate seria como 

um carro: “é automático, não precisa trocar as marchas”. Ou seja, não precisa mexer na bomba. 

Assim, o alerta é transmitido de forma descontraída. 

Para Álvaro (2018), o que mais incomoda não é a possibilidade de entupir. Ele considera 

antigênico tocar a bomba com as mãos. 

Nem todos levam o mandamento de não mexer à risca. Os entrevistados Liana (2018), 

Bruna (2018) e Daniel (2018), por exemplo, não se incomodam que outras pessoas manipulem 

a bomba. Daniel (2018) revela que não se incomoda se alguém mexe na bomba, inclusive 

porque agora tem uma bomba que, segundo ele, não entope: 

 

O gaúcho é bastante duro com estas coisas. Eu sou bem tranquilo. Se a pessoa quiser 

mexer não tem problema. Com esta bomba, por mais fina que seja a erva, o mate não 

entope. Mas bomba de poucos furos, furos grandes, usada com erva fina não dá certo, 

entope muito. (DANIEL, 2018) 

 

 

 Maria Rosa (2018) relata que não se incomoda se mexem na bomba. Porém, acredita 

que o ato de mexer altera o sabor do mate. “Vai ficar com um amargor”, descreve. 

A partir do contato com este grupo de entrevistados, podemos concluir que os costumes 

ligados ao consumo do chimarrão expresso nos “Dez Mandamentos” parecem funcionar como 

referências de comportamento, mas não são regras coercitivas.  

A obrigatoriedade de oferecer a pessoas fora do círculo de relações foi flexibilizada, 

ainda que se possa oferecer apenas por cortesia. O ronco ao final de cada mate tem, no entender 

dos entrevistados, uma função prática e por isso não deve ser dispensado. O ato de mexer na 

bomba é admitido por parte dos entrevistados, justamente os mais jovens, enquanto os mais 

velhos continuam a desaprovar, o que pode indicar uma transição neste aspecto da prática do 

chimarrão. 

 

4.5 CONSUMO 

 

Para compreender aspectos culturais ligados ao consumo das bombas de chimarrão 

extraímos, das entrevistas declarações sobre sua aquisição por compra, presente e ainda quando 

recebidas como legado familiar. 

Quando a aquisição se deu por compra, explorando especialmente os critérios de 

escolha. Quando a aquisição se deu por presente, levantamos dados sobre a ocasião e 

significado do gesto. Quando a aquisição se deu pela transmissão de peças usadas através das 
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gerações de uma família, também exploramos dados sobre a ocasião e os significados atribuídos 

ao objeto. 

Para a compra de uma bomba de chimarrão, o critério de escolha predominante 

observado no grupo de entrevistados é a dimensão do objeto. A seguir estão a facilidade de 

limpeza e a qualidade dos materiais. A estética aparece como relevante para parte dos 

entrevistados, mas somente quando as demais exigências já estão satisfeitas. 

Parece haver uma relação direta entre a quantidade de pessoas que vai tomar o mate, o 

que determina a quantidade de erva a ser usada, o tamanho da cuia e o comprimento da bomba. 

As bombas em uso pelo grupo variam de 21 a 28 cm de comprimento. 

Celina e Rogério (2018) gostam da bomba que usam diariamente por suas características 

funcionais como o comprimento, a proporção em relação à cuia e à quantidade de erva, o 

material e a facilidade de uso. A bomba do casal (Figura 32) foi comprada na loja de uma 

ervateira, durante uma viagem, quando também compraram uma cuia. Os dois objetos foram 

escolhidos considerando suas proporções. Segundo Celina (2018), “se a bomba é grande, fica 

incomodando e também não fica bem esteticamente.” 

 

 

 

Celina (2018) relata ainda que o bico da bomba não pode ser muito grosso nem muito 

fino. Deve haver uma proporção adequada. Ela se refere à espessura das paredes do metal na 

extremidade do artefato que entre em contato com os lábios. 

O casal possui também uma bomba de aço inox com filtro removível de rosca que 

usavam em casa, mas, que, atualmente, fica no local de trabalho dele e por isso não foi 

fotografada. Segundo Rogério, este modelo tem a vantagem de permitir a limpeza interna, mas 

a rosca perde a firmeza com o tempo, prejudicando o uso, o que já está ocorrendo com a sua. 

Comprimento: 24 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Figura 32 - Bomba de chimarrão pertencente aos entrevistados Celina e Rogério 
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Elenita e Alberto (2018), costumam usar uma bomba que foi comprada em uma feira de 

artigos típicos. Eles gostam deste tipo de feira onde podem encontrar produtos ligados à cultura 

regional. Eventualmente compram algo, como fizeram com as bombas. Atribuem às 

características funcionais, dimensões e material, o aço inox, sua fidelidade ao modelo escolhido.  

Este casal tem também uma bomba decorada com ágata branca e verde que foi comprada 

porque Elenita (2018) achou bonita, mas acabou não usando porque é grande e pesada. A bomba 

com a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi comprada porque são devotos da santa, mas 

não é muito usada (Figura 33). O casal demostra ser ávido por novidades. Segundo Elenita 

(2018), eles têm várias bombas porque quando encontram uma bonita querem comprar: “a 

bomba é um apetrecho que a gente admira e compra.” Sua bomba preferida está ornamentada 

com dois pingentes, elementos que abordaremos melhor na categoria Identidade. 

 

Figura 33 - Bomba de chimarrão pertencente aos entrevistados Elenita e Heitor 

 

 
 

Comprimento: 24 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Ambos relataram que não receberam bombas de antepassados. Elenita (2018) conta que 

sua mãe usava bombas de lata27 que se rompiam na área do filtro devido ao costume de retirar 

a erva da cuia com a própria bomba. Estas bombas acumulavam resíduos maiores no interior e, 

segundo ela, davam trabalho para limpar. 

Elenita (2018) reconhece que a bomba de sua preferência “não é tão valiosa como as de 

prata”. Ela gostaria de ter uma bomba de prata, mas tem medo que seja roubada. O casal também 

já perdeu ou esqueceu seus apetrechos de mate em passeios, tendo que comprar novos. Por isso, 

fica com as bombas que já têm. “Não são de grande valor, mas são bonitinhas”, relata ela. 

Daniel (2018) é o mais jovem e se mostrou o mais exigente dos entrevistados. Escolheu 

uma bomba de “mil furos” da Casa Vargas por seu desempenho e também pela possibilidade 

                                                           
27 Provavelmente se trata de bombas fabricadas com liga metálica de baixo custo, menor espessura e baixa 

resistência. 
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de personalizar. Segundo ele, devido à quantidade e dimensão dos furos, é uma bomba que 

jamais entope, mesmo preparando o chimarrão com uma erva de moagem fina, como a que 

prefere. A opção pela marca da bomba se deu porque já conhecia a qualidade, tem amigos que 

usam bombas da mesma marca. Todos os detalhes foram tratados em contato direto com a 

fábrica em Alegrete, RS, que lhe enviou fotografias da peça em execução e, quando acabada, a 

remeteu pelo correio. 

Bombas de chimarrão são em geral considerados bons presentes pelos entrevistados. Os 

relatos revelam que são oferecidas em alguma comemoração.  

 Liana (2018) recebeu a bomba que usa (Figura 34) como presente de seus tios, que 

também são seus padrinhos, quando concluiu o curso superior de Psicologia. A entrevistada 

conta que saiu de sua cidade natal e foi estudar em Santa Maria, onde morou na Casa do 

Estudante e passou a trabalhar para o próprio sustento. 

 

A formatura foi um momento bem importante para mim. Marca o fim de um 

período de amadurecimento e de sofrimento. E o tio foi com quem a mãe pode 

contar quando se divorciou tendo três filhas pequenas. Ele sempre teve um 

carinho muito grande, muita atenção conosco. Não é qualquer presente! Traz 

esta memória muito forte da nossa relação. (LIANA, 2018)  

 

Figura 34 - Bomba de chimarrão pertencente à entrevistada Liana 

 

 
 

Comprimento: 24 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 Álvaro (2018) recebeu as duas bombas que tem como presentes. A que usa em casa têm 

o brasão do Rio Grande do Sul (Figura 35). Porém, este elemento não foi o motivo da escolha. 

Segundo ele, uma antiga namorada, conhecendo seu gosto, escolheu numa loja de artigos típicos 

por ser a mais simples disponível. 

 

Figura 35 - Bomba de chimarrão pertencente ao entrevistado Álvaro 
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Comprimento: 22,5 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer.  

 

Sua outra bomba, Álvaro recebeu na formatura. A peça tem como ornamento uma 

pequena cuia de chimarrão com sua bomba e as iniciais do proprietário (Figura 36). Foi presente 

de uma amiga e ele atribui à peça algo místico: 

 

A pessoa que me deu é uma mãe de santo. Ela disse que sempre nos protegeu, mesmo 

a gente não sabendo. Então eu acho que foi benzida. Não que seja verdade, isso é coisa 

da minha cabeça. Mas tem essa superstição. Então eu uso no trabalho para me proteger. 

(ÁLVARO. 2018) 

 

 
 

Figura 36 - Bomba de chimarrão pertencente ao entrevistado Álvaro 

 

 
 

 

Comprimento: 23 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Vladimir ganhou a bomba da sogra por ocasião de um aniversário, mas ele mesmo foi 

na joalheria escolher o conjunto de bomba e cuia. A peça foi escolhida por ser bem tradicional 

(Figura 37), semelhante às bombas que eram usadas por seus avós. 

 

Esta bomba tem um trabalho que é rústico e sofisticado ao mesmo tempo. Eu olhei 

várias e esta me chamou a atenção. Me lembra do vô e da vó tomando mate com aquelas 

bombas de prata e ouro. Isso é algo que se preserva para sempre. (VLADIMIR, 2018) 
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Figura 37 - Bomba de chimarrão pertencente ao entrevistado Vladimir 

 

 
 

Comprimento: 29 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 Telma (2018) relata que recebeu uma bomba de chimarrão de um amigo, mas o presente 

não está relacionado a uma data especial: “Eu tinha uma bomba mas era muito ruim, o 

chimarrão não dava certo. Um amigo que vinha e a gente tomava chimarrão disse que ia me dar 

uma bomba decente para e gente tomar. Daí me trouxe essa.” Ela relata que usou por um tempo, 

mas já não usa a bomba por ser muito grande, a cuia fica desequilibrada e tomba com facilidade. 

Rogério (2018) recebeu dos colegas de trabalho uma cuia e uma bomba com emblema 

do Grêmio, time de sua preferência. A bomba porém, é pouco usada por ser mais longa do que 

o ideal. Para Daniel (2018), dar uma bomba de chimarrão é como dar uma roupa, é difícil acertar 

o tamanho e o gosto da pessoa que vai receber. Por isso, pode ser um bom presente desde que 

se conheça bem o hábito em relação ao chimarrão, o tamanho da cuia e o tipo de erva que a 

pessoa prefere.  

Maria Rosa (2018) recebeu sua bomba de prata como presente de aniversário, cerca de 

três meses antes da entrevista. A peça foi comprada em uma joalheria e quando a fotografamos 

já estava sendo usada, contudo ainda continha uma etiqueta adesiva com a marca do fabricante 

(Figura 38). Ela relata sua satisfação com o presente: 

 

É uma coisa que eu sempre namorei: bomba em vitrine. Não sou muito de olhar coisas 

em vitrines. Mas bomba eu olho. Então a minha filha me deu no meu aniversário. Eu 

fiquei encantada. Veio com garantia e tudo. Achei um gesto muito delicado dela. E as 

iniciais, acho um luxo. Até que é uma bomba simples, mas é um trabalho muito bonito. 

A pessoa que fez, que desenhou, é uma pessoa muito sensível. (MARIA ROSA, 2018) 

 

 

Figura 38 - Bomba de chimarrão pertencente à entrevistada Maria Rosa 
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Comprimento: 23 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer.  

 

 

Jorge relata a ocasião em que recebeu a bomba que pertenceu a seu avô paterno: 

 

Ganhei quando casei, no primeiro casamento, quando vim constituir família em Santa 

Maria no início dos anos 1980. Não foi um presente de casamento, mas uma lembrança. 

Não era a bomba principal, que normalmente, pelo costume, talvez ficasse com o filho 

mais velho. Recebi das mãos da minha mãe. Ela foi procurar onde estava guardada e 

me deu. ‘Toma, esta foi do teu avô!’ E eu saí bem faceiro. (JORGE, 2018) 

 

   

 Décadas depois, Jorge (2018) fez um gesto semelhante ao de sua mãe presenteando a 

filha com uma bomba de chimarrão em seu casamento. No relato emerge também sua 

preferência quanto ao valor do objeto e ao estilo: “Gostaria de ter dado algo melhor, mas foi a 

melhor que pude comprar na época. Então escolhi uma bem trabalhada. Não pelo preço, mas 

pelo valor do trabalho manual. Ainda sou apegado ao estilo tradicional.” 

 Daniel (2018) preserva uma bomba que pertenceu a seu avô já falecido. A peça traz 

gravadas as iniciais e a data da comemoração do aniversário do proprietário, ocasião para a qual 

foi feita, em 1995, ano anterior ao de nascimento do entrevistado (Figura 39). A bomba ficou 

com a família e o entrevistado estava usando antes de comprar a sua. 

 

Não é o estilo de bomba que eu gosto. É desequilibrada, pesada. Mas de funcionalidade 

não há o que dizer, é uma bomba de excelente qualidade. E como foi do meu avô, desde 

antes de eu nascer, não tem como não ter uma estima diferente. (DANIEL 2018) 

 

 

 

Figura 39 - Bomba de chimarrão pertencente ao entrevistado Daniel 
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Comprimento: 24 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 

No conjunto de bombas pertencentes aos entrevistados, predominam a prata e o aço 

inox.  As bombas de prata podem conter elementos chapeados a ouro, rubis sintéticos, além de 

gravações feitas à mão. As bombas em aço inox recebem como elementos decorativos gemas 

de ágata, desenhos em baixo ou alto relevo e gravações a laser. Tais características estão de 

acordo com o que abordamos na categoria Produção. 

A partir dos relatos, percebemos uma tendência à valorização dos materiais em função 

da higiene e das sensações que propiciam. 

Questionada sobre o ouro no bocal das bombas, Telma (2018) revela que não considera 

o ouro importante e também não ser familiarizada com o material: “Acho que o ouro não influi 

muito. Eu não compraria para mim. Se alguém vê, já vai querer levar. E dizem que a prata e o 

ouro não são muito bons para a saúde. Dizem... eu nunca tive.”  

Álvaro (2018), ao contrário de Telma (2018), atribui ao ouro a capacidade de 

esterilização. Apesar disso, para ele, o ouro não tem nenhuma importância. Liana (2018) 

considera o ouro no bico da bomba necessário porque, segundo ela, outros materiais descascam 

e soltam fragmentos. Vladimir (2018) valoriza o ouro por ser característico do estilo tradicional, 

por lembrar a bombas de antigamente. 

Para Bruna (2018), uma boa bomba faz parte de um chimarrão bem preparado. A que 

usa é de prata e tem o bico e um ornamento geométrico no tubo chapeados a ouro (Figura 40). 

Apesar de não ser um tipo de ornamento muito difundido, ela considera sua bomba tradicional. 

“Você faz o chimarrão para agradar um amigo, para receber uma visita. Então, tem que ser bem 

caprichado. Acho importante usar uma bomba bem escolhida, bem tradicional.” (BRUNA, 

2018) 

  

Figura 40 - Bomba de chimarrão pertencente à entrevistada Bruna 
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Comprimento: 23,5 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

O aço inox é associado à higiene, facilidade de limpeza e resistência. Celina e Rodrigo 

(2018) preferem bombas de aço inox, sem ornamentos, mais lisas por questão de higiene. Sua 

bomba de uso frequente tem apenas um ornamento em baixo relevo. “Eu nunca dei muita bola 

para prata e ouro, estas coisas mais chiques. Eu presto mais atenção na cuia.” revela Celina 

(2018). 

Telma (2018) usa uma bomba em aço inox sem qualquer ornamento. É a peça mais 

despojada entre as encontradas em uso pelo grupo de entrevistados (Figura 41). Foi comprada 

no supermercado e a higiene teve preponderância entre os critérios de escolha. A proprietária 

relata que pretendia comprar uma bomba com rosca no filtro para facilitar a limpeza interna, 

mas como não encontrou, optou por esta que avalia como muito boa, ainda que exija cuidado 

com a temperatura da água pois transmite calor e pode provocar queimadura. A entrevistada 

utiliza um filtro de tecido em sua bomba, elemento popularmente conhecido como “camisinha”, 

que pode ser usado por algumas semanas e depois substituído. Segundo Telma (2018), além de 

evitar o entupimento do filtro metálico da bomba, o tecido impede que passem partículas 

maiores de erva que podem incomodar quem está tomando o mate. 

 

Figura 41 - Bomba de chimarrão pertencente à entrevistada Telma 

 

 
 

Comprimento: 24 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 
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Telma e o casal Celina e Rodrigo (2018) associam os ornamentos das bombas à 

dificuldade de limpeza. Para eles, bombas mais simples são também mais higiênicas. 

Aparentemente trata-se de um fator subjetivo já que os resíduos da infusão difíceis de remover 

se acumulam internamente. 

Maria Rosa (2018) demonstra maior preocupação com o tipo de material com o qual a 

peça foi fabricada. Ela acredita que metais de baixa qualidade podem ser prejudiciais à saúde:  

 

Essas bombas de material mais barato envelhecem rápido. E eu sou meio chata, sempre 

fiquei com muito receio de me contaminar com algum produto. Então eu vou botando 

fora.  Eu tenho outras duas bombas nos meus locais de trabalho. Mas as duas estão em 

bom estado. Eu não uso bomba velha! (MARIA ROSA, 2018) 

 

 

Jorge (2018) conserva em uso a antiga bomba que recebeu da mãe. Ele já mandou 

conserta-la uma vez e agora acredita que precisa consertar novamente devido ao desgaste: “Eu 

não sei se ela é valiosa em termos do metal que está aí, mas admiro esse trabalho manual, é 

muito elaborado e tem este valor histórico para mim. Queria alguém de confiança para 

consertar.” 

Alguns entrevistados relataram que mudam de bomba em algumas ocasiões. Liana 

(2018) tem duas bombas porque ela e o marido eventualmente fazem mates separados para 

tomar cada um em seu espaço de trabalho na casa ou então com visitas diferentes. Sua bomba 

preferida, a que ganhou do padrinho na formatura, fica normalmente em casa porque é 

considerada insubstituível em função das lembranças que evoca: “Muito do apreço que eu tenho 

por ela vem de ter sido dada por uma pessoa importante, num momento que marcou a mudança 

da minha vida, a formatura. A outra, se levarem, eu compro uma nova. Mas esta não.”  

Vladimir (2018) usa sua bomba tradicional de prata, ouro e rubis apenas em ocasiões 

especiais, também por ser grande, própria para uma cuia grande, que serve mais pessoas. Os 

mates do dia a dia em casa são feitos com uma cuia menor. Neste caso, é usada uma bomba 

mais simples, mais curta, de aço inox, comprada por sua esposa. Em seu escritório, durante a 

entrevista, tomamos mate numa bomba deste tipo.  

Os demais entrevistados manifestam a tendência de usar a mesma bomba em todas as 

ocasiões, exceto aqueles que mantém uma bomba em casa e outra no trabalho, como Rogério 

(2018), Álvaro (2018) e Maria Rosa (2018). 

Quanto às práticas de consumo, foram observadas entre os entrevistados a importância 

do bom funcionamento, da facilidade de limpeza, da durabilidade e ainda a preocupação com a 

qualidade dos materiais. Entretanto, estes fatores não têm a mesma relevância para todos. 
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É também um presente apreciado, mas que pode ficar em desuso se não atender as 

expectativas quanto à funcionalidade. 

Os indivíduos podem ainda lhe atribuir significados muito particulares em função da 

ocasião em que receberam, da pessoa que ofereceu o presente e ainda a quem pertenceu, no 

caso de peças transmitidas na família. 

 

4.6 IDENTIDADE 

 

Maria Rosa (2018) demonstrou dar grande importância aos materiais das bombas como 

meio de distinção social: 

 

Todo o dia que eu usava essa bomba pensava em comprar uma com bico de ouro. Mas 

muito por causa da minha mãe, uma coisa de infância. [...] O sonho de minha mãe era 

ter uma bomba com bico de ouro. Mas naquela época os pobres não tinham crediário. 

Então a mãe juntou o dinheiro e foi na loja. Eu tinha uns dez anos e fui com ela. Aquela 

bomba nos acompanhou a vida inteira. [...] Depois que ela morreu, deve ter ficado com 

a minha irmã. Mas já estava muito velha. A gente não usava mais. (MARIA ROSA, 

2018) 

 

 

A entrevistada revelou que a condição econômica de sua família foi bastante difícil. Seu 

pai foi carregador de malas na estação de trens de Santa Maria e sua mãe lavadeira. Ela se 

tornou professora nos anos de 1970 e no momento da entrevista, já aposentada, estava 

concluindo doutorado em Educação. Portanto, trata-se de uma pessoa com alto capital cultural 

e uma visão crítica sobre o que relata: 

 

Tu vai no CTG e vê umas bombas muito bonitas. Tem gente que manda fazer a bomba, 

a sua bomba. Mas ser de prata e ouro não influi no mate. Só no imaginário, né? No 

imaginário influi. Vai influir quando a pessoa sai com a bomba. Tu mostrar que é 

poderosa porque tem uma bomba diferenciada. (MARIA ROSA, 2018) 

 

 

A entrevistada diverte-se lembrando dos tempos em que frequentava um CTG: 

 

Isso é muito comum em CTG, quando tu chega com teus avios de mate e uma bomba 

vistosa. É poder, né?  É distinção. Isso aí é Bourdieu28. Tu te distingue dos outros. Uma 

coisa é tu tomar teu chimarrão com uma bomba destas. Outra é um pobre coitado, um 

pobre diabo, com aquela bombinha de nada. (MARIA ROSA, 2018) 

 

 

Décadas atrás a entrevistada frequentava um CTG e fala sobre sua experiência no meio 

tradicionalista: “Houve um tempo em que a cultura gaúcha me serviu. Porque eu tinha as 

meninas pequenas e o CTG era um grupos de amigos, elas estariam bem, estariam em família.” 

                                                           
28 Referência ao sociólogo francês Pierre Bourdieu. 
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Apesar de gostar especialmente das danças, Maria Rosa (2018) relata que está afastada do meio 

tradicionalista por considerar um meio muito conservador, especialmente para com as 

mulheres. 

Maria Rosa (2018) também expressa o valor que atribui à bomba que ganhou da filha 

poucos meses antes da entrevista: 

 

Eu ainda não saí com a bomba para mostrar. Mas contei para todo o mundo. Agora eu 

cuido da minha bomba. [...] Uma bomba assim é uma joia. É coisa que trago da minha 

infância. A mãe tinha esta coisa de dar valor para ouro. E isso é uma joia. Enquanto a 

burguesia está com as joias no cofre, o pobre tem a bomba como uma joia. (MARIA 

ROSA, 2018) 

 

Jorge (2018) também manifesta uma visão crítica do tradicionalismo, ainda que 

reconheça a importância das tradições para a região: 

 

Durante um tempo eu tentei aderir ao tradicionalismo, mas tinha coisas neste discurso 

que não me convenciam. Tem muito de ideologia aí. Então não sou um tradicionalista 

do Movimento Tradicionalista, mas tem coisas que para mim são importantes. É a 

tradição cultural de onde eu vim. (JORGE, 2018) 

 

 

O pai e o avô do entrevistado eram tropeiros, “homens do campo, legítimos gaúchos”, 

segundo ele. Conta que na sua infância a pecuária e os hábitos ligados a ela eram mais presentes 

em seu dia a dia. 

Atualmente Jorge (2018) trabalha como ilustrador e desenhista de histórias em 

quadrinhos sob o pseudônimo Byrata. Ele cria personagens, roteiros e textos ligados à cultura 

regional, usando nos diálogos o linguajar da população local. O chimarrão está presente em 

seus quadrinhos e, durante a entrevista, notamos que as bombas que desenha (Figura 42) são 

baseadas na bomba que usa, a mesma bomba que foi de seu avô (Figura 43). 

 

Figura 42 - Bomba de chimarrão pertencente ao entrevistado Jorge 

 

 
 

Comprimento: 23 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 
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Figura 43 - Ilustração de autoria do entrevistado Jorge, o Byrata 

 

 
 

Fonte: Byrata (2011). 

 

Liana (2018) participou do grupo de danças de um CTG na adolescência em sua cidade 

natal e fala especificamente sobre o chimarrão naquele contexto. 

 

Já tínhamos o hábito em casa, mas o mate vem ainda mais forte no CTG. A 

gente aprende mais sobre a cultura do chimarrão, dos ritos. Dentro do CTG se 

exibe as mateiras. Vai para o ensaio e leva o chimarrão. Está presente o tempo 

todo. (LIANA 2018) 

 

Durante a pesquisa, houve certa dificuldade de extrair dos entrevistados que utilizam 

bombas mais simples suas impressões sobre o artefato. Justamente por dar maior importância 

a aspectos funcionais, alguns deles não dissociam a bomba dos demais elementos do chimarrão. 

Verificamos nestes casos uma atribuição de maior relevância simbólica à cuia, o que se 

manifesta também pelo grau de ornamentação deste recipiente. 

Entre aqueles que utilizam bombas com algum grau de ornamentação, no entanto, a 

aparência do artefato se revela bastante significativa. 

Vladimir (2018) foi na joalheria escolher a sua bomba, um presente da sogra.  Preferiu 

uma peça de prata com bico e detalhes chapeados a ouro e ainda rubis, segundo seu relato por 

se assemelhar com as bombas que os avós usavam: “Eu ainda não tinha uma bomba do meu 

gosto. Então escolhi uma bem tradicional, que me lembra do vô e da vó tomando mate.” 
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Parte da relevância das bombas de chimarrão como referência cultural constituinte da 

identidade regional parece ter relação com a transmissão deste artefato através de gerações de 

uma mesma família. 

Ainda não é possível identificar este fenômeno nas bombas de aço inox. Mas as bombas 

de prata, provavelmente pelo valor simbólico a elas atribuído, tem sido preservadas por certas 

famílias, seja em uso, seja como lembrança. 

Alguns entrevistados manifestaram o desejo de que as peças fossem de algum modo 

preservadas pelos descendentes.  

Vladimir prevê a continuidade de sua bomba na família: 

 

Tenho certeza que esta bomba vai ficar na família para os filhos e para os netos. É algo 

que não vai se terminar com o tempo. Daqui uns 50 ou 100 anos alguém vai estar usando 

esta bomba porque é de um material bom. Mesmo que o estilo das bombas mude 

futuramente, um bisneto ainda vai tomar mate nesta bomba. Escolhi algo que vai se 

perpetuar na família, que não vai se perder. (VLADIMIR 2018) 

 

Daniel (2018), o mais jovem dos entrevistados, acredita que a durabilidade de sua 

bomba a fará permanecer através das gerações: “Pela qualidade das bombas Vargas, espero que 

dure bastante e que siga na família como as outras. Assim como eu usei a bomba do meu avô, 

que meus filhos e que meus netos possam usar a minha.” 

É possível deduzir que tal desejo não se relaciona apenas com a durabilidade das peças, 

mas também com o valor simbólico de se usar um artefato cultural tão intrinsecamente 

relacionado a uma prática familiar como é o chimarrão. 

Liana (2018), por exemplo, relaciona o objeto principalmente à ocasião em que o 

recebeu como presente, sem se referir a características materiais como a durabilidade: 

 

Se eu tiver filhos vai ficar com eles. Então eu acho que vou contar a história do que ela 

representa. Da relação com a família materna, do nonno29, do tio, da mãe. Porque deles 

vem a minha base, os meus valores. (LIANA, 2018) 

 

 

Lembremos também de Jorge (2018) que disse “saí bem faceiro” porque recebeu da mãe 

a bomba que pertencera a seu avô. Mesmo sendo um objeto usado, não exatamente um presente 

de casamento, como ele revelou, a bomba foi recebida com grande satisfação e está em uso há 

mais de 30 anos. 

                                                           
29 Termo usado pelos descendentes de italianos para se referir ao avô. 
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A prática da personalização das bombas de chimarrão pode ser compreendida como uma 

busca por expressão da identidade. Entre os indivíduos pesquisados encontramos três 

estratégias de expressão da identidade pessoal. 

Uma estratégia é a personalização através da gravação do nome, caso de Liana (2018), 

ou das iniciais como se verifica nas bombas de Álvaro (2018) e Maria Rosa (2018). Esta é uma 

prática bastante tradicional e as joalherias disponibilizam o serviço aos clientes. A gravação 

normalmente é feita por processo manual e em muitos modelos os fabricantes deixam uma área 

reservada para a gravação 

A identificação gravada nas bombas aumenta o valor simbólico da peça.  Para Maria 

Rosa (2018), a gravação de suas iniciais é “um luxo”. Para Álvaro (2018), significa que a peça 

foi feita especificamente para, ele ainda que na realidade seja uma peça padronizada que apenas 

recebeu a gravação: “Essa aqui tem as minhas iniciais, é realmente minha. Foi escolhida 

especificamente para mim.” 

Daniel preferiu um desenho bastante original. Forneceu ao fabricante da bomba uma 

referência, um desenho encontrado na Internet, que serviu de modelo para o ornamento de sua 

bomba. Trata-se da representação de um cão galgo perseguindo uma lebre (Figura 44). Este 

desenho se relaciona com a atividade que ele pratica junto com o pai que é criador desta raça 

de cães usada na caça à lebre. O entrevistado justifica sua opção: 

 

Eu tinha a ideia de fazer uma bomba para mim que combinasse comigo, que eu olhasse 

e me identificasse. Mas eu não quis gravar as iniciais. Iniciais não é muito o meu estilo. 

Minha ideia sempre foi uma bomba diferente, mais pessoal. [...] É como uma joia. 

Mandar fazer uma bomba especial é um investimento, mas que tu sabe que é para ti e 

vai durar muito tempo. (DANIEL, 2018) 

 

 

Esta passagem mostra que a personalização através da gravação do nome ou das iniciais 

não atende a necessidade de diferenciação dele, o desenho particular é um grau mais alto de 

personalização. Outro aspecto é que a peça é relativamente simples, discreta. A distinção está 

no desenho personalizado, não na ostentação de valor. 

 

Figura 44 - Bomba de chimarrão pertencente ao entrevistado Daniel 
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Comprimento: 21 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Uma terceira forma de personalização das bombas que observamos entre as peças 

usadas pelos entrevistados é a agregação de pingentes. Esta é uma inovação recente, lançada há 

cerca de cinco anos, conforme pudemos apurar. O sistema consiste em uma anel metálico com 

diversos orifícios nos quais é possível prender símbolos e ornamentos diversos, criados 

especialmente para este fim, e assim formar conjuntos bastante particulares para personalizar 

inclusive uma bomba que o usuário já possua.  

  Elenita e Heitor (2018) personalizaram sua bomba com dois pingentes, uma figa e uma 

ferradura (Figura 45). Ambos foram escolhidos para “trazer sorte”, segundo eles. Durante a 

entrevista foi possível observar na sala de visitas que o casal possui uma imagem de Nossa 

Senhora Aparecida e também diversas imagens de Iemanjá. Possuem também uma bomba e um 

pingente com a imagem de Aparecida, mas ambos não estão em uso. A diversidade de símbolos 

religiosos nos levou a explorar o tema. “Somos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Tem uma 

mistura aí, mas a fé é o que a gente traz no coração.” justifica Elenita (2018). 

 

Figura 45 - Bomba de chimarrão pertencente aos entrevistados Elenita e Heitor 

 

 
 

Comprimento: 23,5 cm. 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

 A associação dos pingentes para bombas de chimarrão com os balangandãs, ornamento 

característico da joalheria afro-brasileira é evidente, não só pelo sistema que permite o 
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acréscimo de peças, mas também pela possibilidade de se escolher elementos com significados 

específicos para compor um conjunto. 

 Para Magtaz (2008) as pencas de balangandãs estão entre os objetos típicos da 

ourivesaria brasileira resultante de influências africanas sobre as artes luso-brasileiras do século 

XVIII e XIX. Tal influência se deu também porque africanos escravizados do grupo malês, de 

fé muçulmana, trouxeram conhecimentos de metalurgia. Tais objetos reúnem elementos tanto 

das religiões africanas quanto da fé católica. 

 
Os elementos que compõem as pencas de balangandãs são reunidos em função de seus 

significados mágicos e rituais. São talismãs e amuletos que afastam o “mau olhado”, 

trazem sorte, “abrem portas e caminhos”, ou indicam “fartura” “riqueza”, etc. 

(MAGTAZ, 2008, p. 89). 

 

Os pingentes de bombas de chimarrão, entretanto, não se limitam ao misticismo. 

Atualmente é possível encontrar pingentes relacionadas a profissões, animais de estimação, 

cultura regional, times de futebol, religiões e estilos de vida. 

Enquanto alguns entrevistados preferem o estilo tradicional, outros optam por bombas 

o mais simples possível. Elenita (2018) no entanto, aprecia ornamentações mais vistosas: “Para 

mim tem que ser bonita. Eu ainda vou comprar uma mais bonita do que estas. Eu gosto das de 

pedra ou destas que têm pedrinhas, mas são as mais caras. Eu gosto de coisinhas, de enfeites.” 

Elenita (2018) deseja ter uma bomba com ágata cor de rosa, mas ainda não comprou 

porque o marido é quem costuma fazer o chimarrão e ela sabe que ele não vai gostar da cor. 

“Daí não!” confirma Heitor (2018). 

A identidade de gênero é um fator que não se manifesta no estilo tradicional das bombas 

de chimarrão. Mesmo a ornamentação floral que muitas apresentam não parece identificada 

com o feminino já que também consta em facas, fivelas de cintos e outros acessórios 

tipicamente masculinos da cultura regional. É possível que a introdução da ágata colorida, como 

tons de rosa e lilás, tenha despertado esta possibilidade de identificação.  

Heitor (2018), o marido de Elenita, gostaria de ter uma bomba com o emblema do 

Grêmio, seu time de futebol preferido. Mas ela não tem simpatia pela ideia porque não se 

interessa por futebol e também porque prevê algum constrangimento na hora de tomar mate 

com alguém que é torcedor do Internacional, time adversário. 

Questionados sobre sua relação com cultura regional, a maior parte se disse admiradora 

da música e das danças, alguns frequentaram ou ainda frequentam CTGs com frequência como 

o casal Elenita e Heitor (2018), ou de forma mais esporádica como Celina e Rogério (2018). 
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 Para Vladimir (2018), a cultura regional faz também parte de seu trabalho em função da 

rádio em que apresenta um programa dedicado à música gaúcha. De forma semelhante, Jorge 

produz histórias em quadrinhos ambientados no interior do Rio Grande do Sul. Estes dois 

entrevistados passaram parte de sua infância na zona rural. 

Para Bruna (2008), as inovações como uso de ágata e os pingentes fazem parte do 

estímulo ao consumo. Mas, ela não se interessa muito pelas novidades, prefere o estilo 

tradicional que, segundo ela, expressa melhor a identidade gaúcha e contribui para perpetuá-la. 

 

A gente vê muita coisa diferente que foge ao tradicional, mas eu gosto mais do 

tradicional. Algo que tu quer que fique para sempre, tanto o material quanto o estilo, 

algo mais clássico. [...] Hoje em dia a gente vê bombas com pedras, com pingentes, mas 

eu acho que isso foge completamente à tradição do gaúcho. Eles têm que criar alguma 

coisa para a venda e para presente. Faz parte do comércio criar coisas novas. O 

tradicional é com ouro e prata, com pequenos detalhes, só. (BRUNA, 2018) 
 

 Filho e neto de fazendeiros, Daniel (2018) considera que a cultura gaúcha parte 

importante da sua vida, tanto na infância quanto atualmente. “Cresci no lombo de um cavalo. 

Desde os dois anos de idade eu ia para fora semanalmente. Meu dia a dia é a faculdade e a 

cultura gaúcha.”  

 Álvaro (2018) se afastou do meio tradicionalista pelo excesso de regramentos e pela 

falta de autenticidade de algumas das manifestações: “Cultivo o que é mais genuíno, o 

chimarrão, a lida de campo. Meu avô materno tinha uma fazenda e eu ia para o campo desde 

pequeno. Este gaúcho que está no campo eu valorizo, não o do CTG.” 

Assim como Álvaro (2018) e Bruna (2018), outros dois entrevistados se referiram em 

seus depoimentos ao gaúcho na terceira pessoa: “O gaúcho é bastante duro com estas coisas.” 

disse Daniel (2018) sobre a desaprovação que se mexa na bomba. “O gaúcho tem fama de ser 

amistoso” disse Elenita (2018) sobre o hábito de oferecer o chimarrão. São passagens que se 

referem a uma personagem idealizada, uma referência para os habitantes da região que nem 

sempre é seguida, mas permanece como modelo. 
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CAPÍTULO V - A EXPOSIÇÃO PRODUTO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo traçamos algumas reflexões a respeito do produto da pesquisa, uma 

exposição itinerante que se caracteriza como ação de educação patrimonial. 

 

5.1 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

 

 

Para o Iphan, de acordo com Florêncio et al. (2014), a Educação Patrimonial constitui-

se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco de atuação o 

patrimônio cultural com o objetivo de promover seu reconhecimento, sua valorização e 

preservação. 

Por se tratarem de ações educativas, tais iniciativas são tidas como processos de 

mediação em que os agentes estimulam o desenvolvimento a aprendizagem dos participantes. 

Tal aprendizagem se dá visando a incorporação da cultura como compreensão dos modos de 

vida, de agir e de pensar tanto da comunidade em que está inserido quanto de outras 

comunidades, de outros tempos e espaços. 

Neste contexto não somente práticas sociais e artefatos são apropriados, mas também os 

problemas e as situações para os quais eles foram criados. Para Meneses (2015), quando objetos 

são expostos de forma circunscrita em sua própria concretude não se está fazendo mais do que 

promover uma forma de idolatria. Uma exposição, ao oferecer objetos ao olhar, deve estar 

também oferecendo ideias, propondo conceitos, levantando questionamentos. 

 Para Florêncio et al. (2014), as políticas de seleção e atribuição de valor, além das 

práticas de preservação e divulgação do patrimônio cultural expressam a assimetria de poder 

entre os grupos sociais.  

 

Esse quadro acaba por originar um desequilíbrio de representatividade em termos da 

origem étnica, social e cultural, o que provoca, por sua vez, uma crise de legitimidade 

e uma baixa identificação da população, em alguns casos, com o conjunto do que é 

reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural nacional. (FLORÊNCIO et al. 

2014, p. 23) 
 

 

Conforme Canclini (2008), os diversos grupos se apropriam de maneira desigual do 

capital cultural. À medida que descemos na escala econômica e educacional, menor é a 

capacidade de fruição do que é oferecido pelas instituições, da mesma forma que se reduz a 

possibilidade de influir no que é por elas selecionado e no discurso elaborado e transmitido. 
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Almeida (1995) aponta que a preocupação com a fruição da exposição pelo público não 

é nova, começa a surgir no início do século XX, junto com a popularização dos museus.  

Nesta época, os especialistas já verificavam que a população tinha dificuldades para 

decifrar as exposições e entender as mensagens propostas. Isso demandou que os museus 

revissem suas práticas e mesmo os temas das exposições para que se tornassem mais acessíveis 

e atraentes. 

Em nosso contexto, apesar da valorização da cultura gaúcha que ocorreu nas últimas 

décadas do século XX, especialmente na música e nos meios de comunicação de massa, seus 

efeitos parecem não ter atingido a área de patrimônio cultural, visto que nos museus do estado, 

por exemplo, traços culturais como a prática do mate e os artefatos nela envolvidos estão apenas 

timidamente registrados, quando não estão totalmente ausentes. 

Tais objetos ainda não foram percebidos no Rio Grande do Sul como dignos de 

salvaguarda e estudo. Talvez, justamente, por estarem inseridos em uma prática, que apesar de 

muito representativa, ainda é relegada ao âmbito do folclore. 

A exposição que será fruto desta pesquisa tem potencial para amenizar esta lacuna, ao 

menos no que se refere ao artefato específico, contribuindo para que o público atingido seja 

sensibilizado para a importância deste bem cultural tão característico de nossa região. 

 

5.2 O OBJETO COMO ELEMENTO GERADOR DO DISCURSO 

 

Ramos (2004) se dedica ao estudo dos artefatos enquanto “objetos geradores” que 

podem ser usados para estimular a reflexão sobre os temas que se quer explorar. Assim como a 

“palavra geradora” de Freire apud Ramos (2014) tem a capacidade de fazer refletir sobre a 

realidade dos estudantes e assim estimular o aprendizado, o “objeto gerador” como proposto 

por Ramos (2004) teria a capacidade de ampliar a percepção dos valores humanos registrados 

na criação, no uso e na transformação dos objetos. 

Desta forma, para além do passado registrado, os objetos se relacionam com a 

experiência vivida no presente e assim possibilitam a percepção da historicidade e a produção 

de conhecimento através dos artefatos. 

Os objetos podem então ser tomados como matéria-prima do conhecimento histórico. 

Para Ramos (2004), os objetos expostos não devem ser tratados como os produtos das vitrines 

das lojas, sem uma mediação adequada e sem a contextualização na realidade vivida. 
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Projetos expositivos que sacralizam os objetos, sejam eles objetos de alto valor 

produzidos para consumo das elites ou objetos da cultura popular, reafirmam a exclusão social, 

pois a fruição fica restrita ao público que traz capital cultural suficiente para tal. 

Para Ramos (2004), expor é separar para mostrar, revelar, contar, explicitar, interpretar 

e uma série de outras possibilidades que transformam o artefato em objeto narrado, tema central, 

ou, dependendo de como é explorado, em objeto narrador, estímulo para pensar sobre temas a 

ele relacionáveis. 

Por isso, é necessário lidar com a história do objeto antes e depois de seu ingresso numa 

coleção e ainda com sua relação como os demais objetos ali reunidos, suas histórias particulares 

e compartilhadas. Mas, não se trata de reconstituir a vida dos objetos e sim de dar-lhes nova 

vida a partir de pesquisas e programas educativos.  

Cabe, segundo Ramos (2004), às instituições restituir de algum modo os significados 

que o objeto perdeu ao ser retirado do mundo, apartado de outros objetos e dos seres humanos.  

Esta ressignificação possibilita que o objeto exposto se torne objeto de passagem, nunca 

fechado em si mesmo, mas que representa a presença do tempo e desperta para seu caráter 

transitório. 

O decurso do tempo tem sido um fator preponderante na qualificação de um objeto como 

histórico. Esta classificação tem predominantemente sido aplicada a objetos ligados às elites, 

móveis, joias, louças, indumentária, armas, etc. o que demostraria que a classificação é muito 

mais de ordem ideológica do que cognitiva. 

Menezes (2015) diferencia o objeto atual, em uso, do objeto antigo que, já dispensado 

de suas funções de uso, adquire a função de significar o tempo. Produzido no passado, seja 

distante ou próximo, um objeto atendia às necessidades de seu tempo. Entretanto, transposto 

para a contemporaneidade, suas funções se reciclam e ele se torna objeto portador de sentido 

do qual se pode extrair tais sentidos para responder a indagações contemporâneas. 

Os objetos são sempre frutos de uma cultura e de uma história. Para Nascimento (2015), 

ao serem selecionados e expostos, os artefatos tornam-se vetores para falar dos modos de viver 

e pensar. Seu processo de criação, produção e uso e seus significados ao longo do tempo podem, 

além de despertar admiração, revelar muitas faces das experiências sociais e históricas dos 

sujeitos e sociedades aos quais pertenceram. 

Os objetos guardam elos de relação entre atores sociais como os fornecedores de 

matérias primas, quem concebeu o objeto, quem o executou, quem o distribuiu, quem o vendeu, 

quem o comprou, quem o usou, o lugar, o país, etc. 
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Os objetos e o visitante dialogam, negociam entre eles os sentidos possíveis de lhes 

atribuírem. Eles brincam juntos. Cada um, objeto e visitante, conta a história de sua 

infância. O objeto do museu conta como ele passou de ‘coisa” a “objeto técnico”. O 

visitante rememora suas brincadeiras infantis com objetos semelhantes. Ele, então, 

lembra-se de outros objetos, ausentes, mas que poderiam também estar lá. No momento 

em que ele re-visita estes objetos imateriais, ele reconstrói seu próprio museu, seu 

próprio caminho em direção a um saber: seu próprio saber. (NASCIMENTO, 2015, p. 

235) 

 

Tais palavras nos permitem pensar que objetos cotidianos ou de um passado próximo, 

podem provocar no visitante reações semelhantes no momento em que este encontra no museu 

objetos que fizeram parte de suas vivências. São objetos que caíram em desuso, deixaram a vida 

diária, mas despertam memórias de família, da escola, da cidade, de sua própria trajetória 

pessoal. 

Cury (2005), privilegia este potencial subjetivo dos objetos na comunicação direta com 

o público e defende que os museus não apenas coletem coisas, mas que busquem coletar a 

poesia que está nas coisas. Segundo a autora, os objetos são preservados porque queremos 

manter sua carga poética como matéria-prima da memória e da identidade. 

Mais do que objetos de uso cotidiano, as bombas de chimarrão são artefatos em torno 

dos quais se constroem significados ligados à família, à identidade pessoal, a diversos modos 

de se sentir gaúcho e ainda se constituem como veículos de transmissão de tais significados de 

uma geração a outra, estabelecendo uma continuidade em que cada geração reelabora a tradição 

e acrescenta suas contribuições. 

 

5.3 EXPOSIÇÃO ITINERANTE 

 

 

Segundo Werneck, Costa e Pereira (2010), uma exposição é a exibição pública de 

objetos organizados e dispostos com o objetivo de comunicar um conceito ou uma interpretação 

da realidade. Pode ser de caráter permanente ou temporário, fixa ou itinerante. 

Conforme tais autores, o primeiro passo para a elaboração de uma exposição é 

estabelecer o seu tema ou conceito, que deve se relacionar, necessariamente, com o acervo 

selecionado para compô-la, considerando o público pretendido. 

 
Seu objetivo principal é o de apresentar o produto de uma pesquisa, que tenha em seu 

percurso uma narrativa que estabeleça a fruição entre público visitante, acervo e 

instituição. A pesquisa possui importante papel no contexto de uma exposição, pois se 

encontra presente desde a referência para se pensá-la, até a fundamentação de seu 

conceito, justificando, desse modo, a museografia, os textos, os catálogos e outros 

produtos gerados pela exposição. (WERNECK, COSTA e PEREIRA. 2010, p. 7) 
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Meneses (2015) concebe a exposição como um discurso, um texto. Mas, não exatamente 

como um texto acadêmico, e sim como um conjunto articulado de enunciados desenvolvidos e 

apresentados a partir dos artefatos materiais. 

Segundo Cury (2005), é necessário considerar os temas de exposições dedicadas a 

divulgação do patrimônio cultural sob o ponto de vista de sua relevância social, assim como 

estabelecer uma relação dialética entre a experiência prévia do público e os novos 

conhecimentos que a exposição propõe para que os visitantes produzam por si mesmos uma 

síntese que influenciará suas experiências futuras. 

Numa pesquisa de estado da arte, foi constatado que o formato itinerante de exposição 

é bastante utilizado por instituições científicas, existindo pesquisas sobre seu formato, seus 

recursos e a linguagem expográfica específica. Entretanto, apesar de já terem sido realizadas no 

país diversas exposições itinerantes de vários portes com temas históricos ou relativos a 

patrimônio cultural, não localizamos nenhuma investigação dedicada a refletir sobre elas, sua 

concepção e especificidades. 

Uma das principais características que se observa na modalidade itinerante de uma 

exposição é a possiblidade de deslocá-la para onde houver demanda e interesse de instituições 

em recebê-la. 

Outra potencialidade é a de atingir públicos não habituados a frequentar museus e 

instituições culturais. Este fator contribui para a democratização do acesso à cultura e para a 

valorização do patrimônio cultural, mas coloca também alguns desafios. 

Deve-se prever que haverá diversidade de bagagens culturais e níveis de escolaridade 

entre os públicos alcançados. Por isso, o conteúdo e a forma devem usar linguagem de fácil 

compreensão sem deixar de estimular a aquisição de novos conhecimentos e a reflexão sobre 

suas próprias experiências de vida. 

É necessário ter atenção para não construir um discurso elitista ou que reforce versões 

cristalizadas da história e ainda estereótipos sobre etnias e suas práticas. Ainda, é preciso 

contemplar a diversidade cultural, as diversas influências que incidem tanto no hábito atual do 

consumo do chimarrão, como na configuração das bombas. É fundamental também levantar a 

reflexão sobre a tradição e sua permanente reelaboração. 

Será necessário contornar a ausência física dos objetos, já que este serão apresentados 

por meio de imagens, e encontrar formas para que esta limitação não comprometa o interesse 

do público e a fruição do conteúdo. 
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5.4 ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO 
 

 

Além da pesquisa bibliográfica e da realização de entrevistas, o conteúdo da exposição 

demandou a obtenção de fotografias e imagens ilustrativas. 

Para realização das fotografias, foi concebido um estúdio de pequenas dimensões, leve 

e desmontável (Figura 46). O conjunto é composto por uma câmera fotográfica digital, um tripé 

e um conjunto de luminárias com tecnologia LED dotado de baterias recarregáveis. Como base, 

foi elaborado um fundo dotado de abas que funcionam como rebatedores. As luminárias 

receberam um anteparo em papel vegetal para suavizar a luz. 

 

Figura 46 - Estúdio portátil concebido para a realização das fotografias 

 

 
 

Fonte: fotografia do autor. Ricardo da Silva Mayer.  

 

Devido às proporções alongadas das peças, elas foram fotografadas em duas ou até mais 

partes. As fotografias foram posteriormente transferidas para o computador, as peças foram 

remontadas e tratadas com eliminação do fundo no software Adobe Photoshop. 
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Fotografias de bombas foram realizadas com este equipamento em residências de 

colecionadores em Porto Alegre, Selbach, Santa Maria, e ainda no Museu Paranaense em 

Curitiba, onde tivemos acesso ao acervo e acompanhamento da equipe. 

Imagens ilustrativas foram buscadas em acervos digitais do Museu Histórico Nacional, 

da John Carter Brown Library dos Estados Unidos, da Biblioteca Nacional de España, da 

Biblioteca Brasiliana da USP em São Paulo e do Arquivo Histórico Municipal João Spadari 

Adami em Caxias do Sul. Em todos os casos foram obtidas imagens em qualidade adequada 

para reprodução ampliada. 

Foram solicitadas à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro duas imagens de seu acervo. 

Obras de artistas em atividade foram obtidas junto aos mesmos com as devidas autorizações 

para reprodução. 

Por não ter sido possível identificar a fonte original, mas por serem consideradas 

ilustrações relevantes, duas imagens do século XIX e a fotografia de Assis Brasil foram obtidas 

através da internet em qualidade adequada.  

Dois mapas e um conjunto de ilustrações foram elaborados pelo autor em linguagem 

gráfica que evidencia se tratarem de imagens atuais. 

Com todas as imagens reunidas, a elaboração dos painéis foi realizada buscando um 

discurso coerente com o embasamento teórico, agradável, instigante e acessível. A 

configuração final do painéis foi realizada no software Adobe Indesign. 

O padrão visual foi testado, inclusive com a impressão de amostras em tamanho real, 

checando a legibilidade dos textos ainda que tenha sido estabelecida uma hierarquia entre eles. 

As fotografias das bombas estão ampliadas, porém houve o cuidado de manter a 

proporção entre elas. As que foram escolhidas como destaque estão porém, bastante ampliadas. 

Em ambos os casos está expressa a medida do comprimento real. 

A cartela de cores foi escolhida para estabelecer vínculo entre painéis do mesmo 

módulo. O fundo lembra a cor da erva-mate, mas cores intensas foram escolhidas para dar uma 

aparência contemporânea, afastando-nos da estética tradicional com que a cultura regional é 

frequentemente representada.  

Toda a elaboração gráfica foi realizada pelo próprio autor, que é designer gráfico de 

formação.  

 

5.5 PROJETO EXPOSITIVO 
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Para a viabilizar a execução e a adequação à itinerância, algumas alternativas foram 

consideradas quando à funcionalidade e ao custo. Concluímos que a exposição será composta 

por 10 banners em lona com impressão digital colorida. 

A opção por banners se dá em função de não dispormos de um acervo físico e mesmo 

que os tenhamos, esta opção traria dificuldades à itinerância. 

A medida de cada banner foi definida em 0.90x1.00 metros. Isso foi determinado pela 

dimensão da impressão disponível no fornecedor, a Imprensa Universitária da UFSM, 

considerando-se a necessidade de área para texto em corpo adequado e área para fotografias e 

ilustrações. 

O projeto expositivo foi elaborado com vistas ao público em geral, admitindo-se que 

crianças e portadores de necessidades especiais podem não estar contemplados. Tais públicos 

demandariam linguagem textual e visual específicas além, de recursos técnicos que poderiam 

inviabilizar economicamente a execução da exposição e sua itinerância. 

 

Módulo Introdução 

 Composto por dois painéis: 

 

Painel de abertura. 

 O painel de abertura (APÊNDICE B) foi concebido para sinalizar o início da exposição. 

Contém o seu título, subtítulo, a ficha técnica, contatos e os logotipos da UFSM e do PPGPC.  

 Como destaque, contém uma imagem elaborada a partir de ilustrações de bombas de 

chimarrão extraídas de catálogo da Metalúrgica Abramo Eberle do início do século XX. A 

disposição lembra um chimarrão preparado e as cores sugerem diversidade. 

Este painel não é numerado. 

 

Painel nº 1 

 O painel de apresentação (APÊNDICE C) introduz o tema da exposição com texto em 

linguagem acessível.  Em tópico à parte, apresenta sucintamente o Circuito da Cultura de Paul 

du Gay et al. Como destaques, contém imagens ilustrativas. 

 

Módulo Origens 

Composto por três painéis:  

 

Painel nº 2 
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 É dedicado aos diversos modos de beber mate na época colonial conforme os registros 

identificados na pesquisa (APÊNDICE D). Como destaques estão ilustrações elaboradas pelo 

autor demonstrando tais modos, bombas de filtro esférico semelhantes ao descrito na literatura, 

um mapa da América do Sul elaborado pelo autor com a marcação de pontos relevantes na 

história do artefato, uma tigela indígena e uma ilustração das folhas de erva-mate. 

 

Painel nº 3 

 Demonstra o modo de consumo do mate com a utilização de artefatos de prata, entre os 

quais a bomba (APÊNDICE E). Contém imagens dos séculos XVIII e XIX e a fotografia de um 

conjunto de cuia e bomba em prata datada provavelmente do século XIX ou início do século 

XX. 

 

Painel nº 4 

 Apresenta como destaque uma bomba indígena de taquara e fibras vegetais 

(APÊNDICE F). São ainda expostos outros modelos de tacuapi, inclusive de produção atual. 

Constam também ilustrações do século XIX em que um artefato semelhante foi retratado e um 

trecho da canção “Tacuapi” analisada na etapa Representação do Circuito da Cultura. 

 

Módulo Tradição 

 Composto por um painel: 

 

Painel nº 5 

 Neste painel (APÊNDICE G) é demonstrado, através de um conjunto de bombas com 

variado grau de sofisticação, o repertório decorativo predominante das bombas rio-grandenses 

e sua relação com outros objetos típicos da prataria regional. Como destaques estão imagens de 

catálogo da Metalúrgica Abramo Eberle do início do século XX e uma fotografia da produção 

de bombas no mesmo período. 

 

Módulo Hibridismo 

 Composto de 2 painéis dedicados às variações formais das bombas de chimarrão 

decorrentes dos diversos contextos culturais e épocas em que foram produzidas. 

 Como título, optamos pelo termo hibridismo em detrimento de hibridação por julgá-lo 

mais acessível ao público geral.  
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Painel nº 6 

 Apresenta um conjunto de bombas que demonstra os principais tipos de filtros já que 

estes estão relacionados com os modos de consumo e o tipo de erva-mate utilizada em diversos 

lugares e épocas. (APÊNDICE H) 

Como destaques estão uma bomba contemporânea com filtro do tipo Assis Brasil, um 

retrato do diplomata e ainda um trecho da canção “Soltando a rouquidão”. 

 

Painel nº 7 

 É dedicado a alguns estilos artísticos e aspectos decorativos, principalmente do século 

XX (APÊNDICE I). Estão demonstrados elementos da cestaria indígena, influências das 

culturas andinas, dos estilos Eclético, Art Nouveau e Art Déco e Moderno. 

 Como destaques estão uma ilustração de conjunto para mate em estilo Eclético 

executada pela Metalúrgica Abramo Eberle com monograma de Getúlio Vargas e duas bombas 

com influências andinas. 

 

Módulo Identidade 

 Composto por dois painéis cujo conteúdo principal foi obtido a partir da pesquisa junto 

a usuários de bombas de chimarrão em Santa Maria, RS. Inclui fotografias das suas bombas e 

trechos de depoimentos: 

 

Painel nº 8 

 O texto principal deste painel (APÊNDICE J) faz a introdução ao tema do módulo. 

Como destaque estão uma reprodução de pintura de Fernando Baril, artista contemporâneo, e 

um mapa elaborado pelo autor demostrando as cidades onde são produzidas bombas no Rio 

Grande do Sul. 

 

Painel nº 9 

 Este painel (APÊNDICE K) dá continuidade ao anterior e tem como destaques a bomba 

do quadrinista e ilustrador Byrata que pertenceu a seu avô paterno, uma fotografia deste e ainda 

detalhe de história em quadrinhos em que Byrata ilustra uma bomba com as mesmas 

características.  Complementa o painel um trecho da canção “Meu pedido”. 

 

5.6 MATERIAL DE APOIO 
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 Como material de apoio foi elaborado um folder (APÊNDICES L e M) que o visitante 

poderá levar consigo. Os textos foram condensados e as imagem selecionadas entre as mais 

relevantes para compor uma síntese do conteúdo exposto. O folder tem as dimensões 240x330 

mm, com impressão colorida frente e verso e duas dobras, resultando no formato 110x240 mm 

quando fechado. 

 Para divulgação da itinerância, foi criada uma página na rede social Facebook 

denominada Exposição Bombas de Chimarrão. Sua função será disponibilizar imagens e 

notícias sobre as edição realizadas assim como informar a agenda de edições futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para delinear uma conclusão, se faz necessário rever o problema e os objetivos, 

rememorar a metodologia proposta assim como seus resultados e discuti-los. 

O problema desta pesquisa foi sintetizado no enunciado: “Como as bombas de 

chimarrão expressam identidades culturais no Rio Grande do Sul?” 

Como objetivo geral deste estudo propomo-nos a investigar as bombas de chimarrão 

como veículos de expressões de identidades. Por se tratar de mestrado profissionalizante, tal 

investigação gera um produto final em forma de exposição itinerante. 

Para cumprir estes objetivos foi necessário identificar e analisar fontes documentais e 

acervos em busca de dados sobre origens, estilos e modos de uso das bombas de chimarrão. Foi 

também necessário investigar as relações de um conjunto de indivíduos, no momento atual, 

com bombas que possuem e utilizam e isso foi realizado através de entrevistas e registros 

fotográficos. Foram ainda reunidos documentos, principalmente fontes iconográficas, que 

possibilitaram compor os painéis da exposição. 

Como revisão bibliográfica, foi investigada a origem da bomba de chimarrão.  Para tanto 

foi necessário compreender o consumo da erva-mate, o desenvolvimento da prataria na América 

Meridional e o que isso determinou na configuração das bombas de chimarrão a partir da 

conquista espanhola da região. 

A divergência entre os autores inicialmente consultados a respeito da origem da bomba 

de chimarrão estimulou a busca de respostas em fontes primárias. Através de registros do século 

XVIII, principalmente, foi possível alargar o conhecimento sobre as formas de consumo do 

mate e os artefatos envolvidos nesta prática. 

Tais fontes permitiram rever o ponto da história do chimarrão delineada por Lessa 

(1986) que inclui a bomba entre os artefatos originalmente usados pelos indígenas para 

consumo da bebida. Assim, constatamos terem existido formas alternativas de consumo da 

erva-mate envolvendo artefatos que hoje não são usados.  

Uma segunda parte da revisão bibliográfica foi dedicada  a questões ligadas ao 

patrimônio cultural, à identidade cultural, à cultura material e a como o chimarrão participa do 

cotidiano dos habitantes do Sul do Brasil. 

O referencial teórico foi dado pelos Estudos Culturais e seus conceitos de hibridação e 

identidade cultural a partir principalmente de Canclini (2008) e Hall (2005). 
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Como protocolo analítico optamos pelo Circuito da Cultura de Du Gay et al. (1997) por 

identificar nele o potencial para compreender os significados de um artefato cultural e 

aplicamos as cinco etapas do modelo: produção, representação, regulação, consumo e 

identidade. 

Questões relativas à produção foram abordadas a partir da observação da linha de 

produtos de quatro indústrias e três oficinas de prataria artesanal a partir de informações 

contidas em seus websites e de entrevistas à imprensa. Como resultado, foi possível constatar 

que os materiais usados atualmente são principalmente a prata, o aço inox e o latão cromado. 

Observamos que algumas empresas mantém um estilo tradicional e introduzem 

inovações lentamente, mas outras se empenham em lançar novidades. Estas duas estratégias 

podem ainda ser praticadas por uma mesma empresa. São formas de atender a consumidores 

com gosto tradicional e também aqueles que são atraídos por novidade, praticidade e preços 

acessíveis. Quando as bombas são executadas artesanalmente, com predominância da prata, 

atendem a consumidores mais exigentes que tanto buscam peças com estética tradicional, 

quanto peças personalizadas. 

Observando que a publicidade de bombas de chimarrão não é uma expressão relevante 

para uma análise de representação como Du Gay et al. (1997) propuseram, buscamos em 

canções regionais elementos que permitiram esta análise. A opção se justifica porque a música 

regional é um dos veículos privilegiados de compartilhamento de sentidos na cultura popular 

no Rio Grande do Sul. 

Após a identificação de 42 canções que citam a bomba de chimarrão de algum modo, 

foram selecionadas cinco canções para análise mais detalhada. Em geral, as canções 

reproduzem o ideário do Tradicionalismo e exaltam a rusticidade do gaúcho mítico e seu modo 

de vida. Tratam também do desejo de volta ao lar e dos beijos trocados de forma disfarçada 

com as moças, já que o protagonista da narrativa é sempre masculino. 

A bomba de chimarrão ideal seria, conforme as canções, um objeto de prata, ou ainda 

alpaca, com detalhes em ouro. Tal objeto contrasta com a vida despojada do gaúcho campeiro, 

protagonista onipresente, e está entre seus objetos de maior estima, digno de ser preservado 

para as gerações futuras como se observa no comportamento de certos consumidores. 

Destas cinco canções, apenas uma tem como tema central a própria bomba. Trata-se de 

uma bomba de produção indígena. A narrativa, neste caso, reproduz a versão tradicionalista 

sobre a origem indígena da bomba. 
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Para prosseguir com a análise das etapas regulação, consumo e identidade foi necessário 

realizar coleta de dados junto a usuários de bombas de chimarrão. Foram entrevistados 12 

indivíduos em Santa Maria, seis homens e seis mulheres de diferentes idades, profissões e 

origens geográficas. Suas bombas foram registradas fotograficamente. 

A partir das entrevistas pudemos investigar o que ser refere à regulação, as normas 

sociais de uso do objeto. Tais normas constam num conjunto de diretrizes conhecidas como os 

“Dez Mandamentos do Chimarrão”. Deste conjunto, três dizem respeito diretamente à bomba: 

a aceitação do compartilhamento, a necessidade de fazer roncar a bomba para indicar que a cuia 

foi esvaziada e a desaprovação de que outras pessoas além de quem preparou o chimarrão possa 

manipular a bomba. 

 Os entrevistados revelaram conhecer as convenções porém o grau de importância dado 

a elas varia bastante. Observamos que tais regras não são coercitivas e estão atualmente bastante 

flexibilizadas. 

As entrevistas foram também usadas para analisar as relações de consumo no tocante 

principalmente aos critérios de escolha. Alguns consumidores privilegiam o estilo tradicional 

das bombas de prata decoradas com ouro. Outros preferem o aço inox por sua resistência e 

facilidade de limpeza. Há certo consenso de que uma boa bomba de chimarrão é aquela que não 

entope e cuja proporção é harmônica com a cuia. 

O artefato também é considerado um presente marcante quando ofertado em ocasiões 

especiais como aniversários, casamentos e formaturas. Eles podem entretanto, ficar em desuso 

se não atenderem requisitos de funcionalidade. 

Alguns entrevistados mantém guardadas ou mesmo em uso bombas que foram dos 

antepassados e outros manifestam o desejo que sua bomba seja preservada pelos descendentes. 

O objeto tem, portanto, uma relevância como materialização de vínculos familiares. 

A vinculação com o grupo social, seja familiar ou a sociedade, se manifesta como um 

traço importante quando investigamos aspectos de identidade em torno das bombas de 

chimarrão. Alguns entrevistados atribuem ao estilo tradicional a capacidade de estabelecer esta 

vinculação, de preservar a tradição com a qual se identificam. Outros manifestam um caráter 

mais prático preferindo bombas com as quais se habituaram, independentemente de sua estética 

ou de seu valor já que preferem bombas mais simples, desde que cumpram suas funções 

adequadamente. 

Detalhes como a gravação de iniciais, símbolos aplicados no corpo da bomba ou ainda 

pingentes agregados à peça são estratégias de expressão de identidade. 
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Como sugerem os autores do Circuito da Cultura, Du Gay et al. (1997), pudemos 

constatar que todas estas cinco etapas estão relacionadas entre si e sua análise como um 

conjunto articulado leva à uma compreensão adequada do artefato e seu lugar na cultura. 

Cumprida parte das investigações necessárias, concluímos o projeto com a execução do 

produto final, uma exposição itinerante. 

Para realizá-la foi necessário embasamento sobre educação patrimonial afim de que o 

produto estivesse adequadamente concebido dentro de uma visão atual sobre a democratização 

do acesso ao patrimônio cultural. Para tanto, foi fundamental o entendimento do artefato como 

elemento gerador de um discurso, inclusive por se tratar de objeto tão presente no dia a dia da 

população do Sul do Brasil. 

O projeto expositivo foi dividido em seis módulos: abertura, origens, tradição, 

hibridismo, identidade e encerramento em um total de 11 painéis. 

O painéis incluem tópicos sobre a origem e o desenvolvimento do artefato, algumas das 

configurações funcionais e estéticas que pudemos identificar como relevantes e ainda imagens 

ilustrativas que inserem as bombas no cotidiano de épocas passadas. 

Trechos de canções analisadas na etapa representação foram aproveitados como 

estratégia para contextualizar o artefato na cultura regional. Imagens de bombas de uso dos 

entrevistados acompanhadas de passagens de seu depoimentos compõem o módulo sobre 

identidade da exposição. 

Uma primeira edição da exposição foi realizada na Casa de Cultura de São Pedro do 

Sul, cidade da região de Santa Maria, conforme Figura 47. Por se tratar de um espaço público, 

a proposta foi oportunamente submetida à seleção por edital. Esta primeira edição possibilitou 

avaliar positivamente o material exposto em um espaço expositivo quanto às dimensões, 

impacto visual, legibilidade e organização do conteúdo. Entretanto, foram realizados ajustes 

como a supressão da numeração dos painéis para permitir a adaptação a outros espaços. 

 

Figura 47 - Exposição realizada na Casa de Cultura São Pedro do Sul 
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Fonte: fotografias do autor. Ricardo da Silva Mayer. 

 

Como pesquisa realizada no âmbito de um programa de mestrado profissionalizante é 

necessário pontuar que o percurso foi realizado tendo sempre em mente produzir conteúdo 

passível de ser apresentado em uma exposição. 

Pesquisa preliminar revelou que o protocolo analítico Circuito da Cultura de Du Gay et 

al. (1997), apesar de ter sido concebido em torno de um artefato, não tem gerado muitas 

pesquisas voltadas à cultura material. Através de sua aplicação para a análise de bombas de 

chimarrão como artefato cultural foi possível validar tal protocolo de forma satisfatória. Olhar 

para o artefato a partir das cinco etapas e ainda articulando-as entre si permitiu revelar a 

complexidade do papel que as bombas desempenham em nossa cultura. 

Uma particularidade, e talvez uma contribuição, desta pesquisa foi incluir objetos 

musealizados, outros preservados por colecionadores particulares, mas sobretudo explorar 

objetos em uso. Estas três categorias de objetos estão apresentadas lado a lado tornando as 

fronteiras entre elas fluidas e propiciando que objetos do dia a dia sejam percebidos como 

dignos de reconhecimento como patrimônio cultural. 

Como recomendações é possível apontar a necessidade de pesquisas acerca dos artefatos 

típicos da cultura rio-grandense pois estes parecem ainda subvalorizados, tanto na academia 

quanto nas instituições museológicas. 

Quanto à suposta origem indígena da bomba de chimarrão, questão que deixamos em 

aberto, o que foi obtido sugere que ainda há o que investigar. Pesquisas a partir de mais fontes 

e com outros métodos poderão responder a questão de forma mais precisa. 

Considerando que a obtenção de dados junto a consumidores se deu por método 

qualitativo, os resultados relativos aos hábitos de compra e comportamento de uso, 

principalmente, devem ser tratados como tendências. Tais dados são úteis para a criação de um 

panorama. Porém, para tomada de decisão em outras áreas, devem ser validados em universo 

mais amplo de consumidores. 

Quanto ao o campo dos Estudos Culturais, podemos apontar que há um universo pouco 

explorado, porém promissor, de investigação junto ao patrimônio cultural e à cultura material. 

Às áreas envolvidas na produção de bombas de chimarrão é possível sugerir que seu design 

merece atenção já que há possibilidades de inovação na busca de atender melhor as demandas 

tanto estéticas quanto funcionais de grupos de consumidores.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

1 Identificação: 

Nome completo: 

Idade: 

Profissão: 

Naturalidade: 

 

2 Entre as bombas de chimarrão que possui, qual mais gosta? 

 

3 Qual das bombas mais usa? 

 

4 Se comprou: 

Quais foram os critérios de escolha? 

Em que tipo de loja foi comprada? 

 

5 Se recebeu como presente: 

Em que ocasião?  

De quem? 

Quais os sentimentos relacionados a isso? 

 

6 Já presenteou alguém com bomba de chimarrão? Em que ocasião? Por que? 

 

7 Costuma usar a bomba em casa, no trabalho ou em passeios? 

 

8 Tem restrições em compartilhar a bomba? 

 

9 Tem restrições em que mexam na bomba ao beber o chimarrão? 

 

10 Acredita ser importante fazer roncar a bomba? 

 

11 Pensa em deixar sua bomba de chimarrão para alguém no futuro? 

 

12 Como é sua relação com a cultura tradicional gaúcha? 
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