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BRASÃO
O Município da Barra do Quaraí tem como símbolos municipais, o Brasão e a
Bandeira, escolhidos por concurso público e instituídos por Lei Municipal, no ano de 1997.
Entretanto, necessária se faz uma explicação sobre estes elementos representativos e
de alto significado e conteúdo, especialmente histórico, elaborados de acordo com as regras
da Heráldica.
O Brasão é constituído por elementos externos (coroa, tenentes e goles) e internos
(escudo português, dividido em módulos com motivos históricos e geográficos
significativos).
A coroa é de origem espanhola, a mesma de Madrid, com quatro torres, significando
que o lugar foi elevado à categoria de Município. É uma especial referência às constantes
incursões e dominação espanhola no atual território barrense e à constante disputa travada
entre as coroas portuguesa e a espanhola.
Está colocada na parte superior da figura.
Os adornos laterais, chamados de “tenentes” são formados por cachos de arroz, o
principal produto econômico do município, em figuras que se cruzam na base do brasão,
atrás da faixa de goles. Representa, também, a vida em abundância.
O “goles” é a fita estilizada, que está na parte inferior da figura, em vermelho, com
inscrição em prata, contendo a data do Plebiscito e o nome do Município (22.10 BARRA
DO QUARAÍ 1995), o mais importante e recente acontecimento histórico e político vivido
pela comunidade.
A figura central é constituída por dois escudos portugueses, sobrepostos e divididos
em módulos, representando a resistência portuguesa durante os conflitos platinos
(sucessivos movimentos de avanço e retirada portuguesa sobre o território) e uma especial
referência à Guarda Portuguesa (1814) estacionada na região onde, atualmente, está a sede
do Município.
O sol, colocado no módulo superior, na cor amarelo-ouro, sobre fundo azul-claro,
indica os municípios de confins com a colonização espanhola, pois é o mesmo do Uruguai e
Argentina (com variações estilizadas nos raios, inserindo o modelo uruguaio e o argentino).
Representa a força heróica, criadora e dirigente de acordo com a concepção da memória
coletiva da comunidade local e regional, cujos traços de religiosidade guardam estreita
similaridade. Seus raios representam o calor, a luz; a glória, a espiritualidade, a abundância,
a bondade divina, estando identificado com o dia e a consciência sendo, em termos
psicanalíticos, símbolo de bons prognósticos.
A paisagem artificial, materializada na ponte ferroviária (1915) colocada no escudo
interno, lembra o grande desenvolvimento econômico iniciado com a atividade saladeril e
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coroado com a ferroviária, passando pela comercial e extrativa (madeireiras). Está em
perspectiva ética, de fora para dentro, no ângulo direito, nascente, sugerindo a descoberta e
a valorização dos diversos aspectos de seu patrimônio.
Os módulos periféricos do escudo representam aspectos históricos e geográficos que
merecem destaque, no sentido horário, a saber: o arado com engrenagem, em fundo
amarelo-ouro, representando o grande potencial agrícola do município; o gado sobre fundo
verde, valorizando o enorme desenvolvimento dos rebanhos de diferentes raças e
cruzamentos; as mãos, entrelaçadas, sobre fundo amarelo-ouro, representando a amizade e a
integração com os povos vizinhos e o chapéu com pluma (pena), representando o comércio,
histórica atividade urbana do município e que permitiu sua fixação como importante centro
nas rotas platinas. Os módulos periféricos intermediários, na cor azul-claro, representam a
riqueza hídrica da região onde está fixada a Barra do Quaraí, no coração do aqüífero
guarani.
As cores utilizadas nos símbolos municipais são o verde (sinopla) simbolizando a
honra, a civilidade, a cortesia, a alegria, a abundância, a esperança, a ternura, a fecundidade,
o triunfo da vida sobre a morte e o crescimento; o amarelo-ouro é o símbolo da realeza, da
celebridade, do esplendor, da grandeza, da força, da soberania, da riqueza e da maturidade;
o azul-claro (blau) que evoca a justiça, a perseverança, o zelo, a lealdade, a realeza, a
harmonização da comunidade em busca de objetivos comuns e, geograficamente, os rios
locais e, ainda, a formosura, a recreação, o infinito espaço para a expansão do pensamento e
da força criadora; o branco, simbolizando a paz, a amizade, a integração, o trabalho e a
harmonia na comunidade; o vermelho (goles) representando o sangue que dá sentido à vida
e a prata (coroa e inscrição), o metal que representa a pureza que resiste ao fogo.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
Lei nº 068/97, de 01 de setembro de 1997
(publicada no período de 01/09/97 a 15/01/97)
“Cria e caracteriza o Brasão do Município da Barra do Quaraí,

e dá outras providências”.
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