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OBRAS DE SIMOES LOPES NETO
CONTOS GAUCHESCOS DE SIMÕES LOPES NETO - Os Contos Gauchescos, de Simões Lopes
Neto, são uma coleção de contos que têm como ambientação o pampa gaúcho. Contado pelo
envelhecido vaqueano Blau Nunes, as histórias constam de aventuras de peões e soldados. Ora
protagonizadas, ora testemunhadas por Blau, as histórias narram sempre sobre o gaúcho,
guerreiro, trabalhador, rústico. Nelas a linguagem é sempre um dialeto característico do interior do
Rio Grande do Sul e existe um enorme respeito pelos elementos deste estilo de vida: os animais,
os instrumentos, a paisagem. Existe também uma grande exaltação do espírito guerreiro do
gaúcho, especialmente nas narrativas de guerra, ambientadas na maioria das vezes na Revolução
Farroupilha.

LENDAS DO SUL, DE SIMÕES LOPES NETO - Este livro reconta várias das lendas ancestrais do
Rio Grande do Sul, passadas de boca a boca principalmente pelo interior. Apesar de várias lendas
menores recontadas terem raízes também pelo resto do país, as três mais importantes são
gaúchas: Boitatá, Salamanca do Jarau e Negrinho do Pastoreio. A Boitatá é a famosa cobra de fogo
que assim ficou por comer os olhos dos animais. O Negrinho do Pastoreio é o escravo afilhado de
Nossa Senhora que agora acha as coisas para aqueles que as perderam. A Salamanca do Jarau é
sobre a princesa moura e a fortuna que guardava. Esta lenda, que inspirou Érico Veríssimo a
escrever partes de O Tempo e O Vento - O Continente, tem a participação de Blau Nunes, o
vaqueano criado por Simões Lopes Neto para Contos Gauchescos.

CASOS DO ROMUALDO, DE SIMÕES LOPES NETO - Completando as histórias de Simões Lopes
Neto sobre o RS, este livro conta os vários casos de Romualdo, gaúcho do interior, contidos em
suas memórias, que fariam corar o Barão de Münchausen. Entre outras coisas, vê-se o parto de 87
ao mesmo tempo e da mesma mãe, a caça de onças a vela, o desenroscamento de tatus (não
perguntem) e várias outras histórias hilárias de caça, viagem e outros assuntos relacionadas ao
RS, contadas no estilo de fala do estado.
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