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RESUMO 

As possibilidades de relação da paisagem - entendida segundo a teorização 
principalmente desenvolvida por Augustin Berque, Eugênio Turri, Marcel Mazoyer e 
Elinor Ostrom - com a multiplicidade de aspectos da ruralidade contemporânea 
brasileira configuram o tema dessa exploração acadêmica. Vila Seca e Criúva 
constituem a área empírica de estudo. Pequenas vilas localizadas no estado do Rio 
Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, são distritos rurais da cidade de Caxias do 
Sul. Compreendidos na região natural dos Campos Gerais do Planalto, integrante do 
Bioma Mata Atlântica, possuem paisagens nativas remarcáveis e ainda bem 
conservadas, consistindo em um mosaico de campo nativo e floresta ombrófila 
mista, com destaque para a presença de Araucaria angustifolia. A região abriga 
parte da discussão emblemática, mas ainda distante de consenso, sobre o manejo 
dos campos nativos no Rio Grande do Sul. A agricultura familiar é a atividade 
produtiva predominante desta área – sendo a pecuária de gado de corte e leite 
estreitamente associada a esta população – seguida pelo suprimento de água 
potável para a segunda maior população urbana do Estado. A questão norteadora é 
se a paisagem - enquanto um processo dinâmico e conectado às atividades agrárias 
- poderia ser reconhecida por esta população rural como bem de uso comum, e 
como tanto, passível de um pacto diferenciado por sua conservação. Um primeiro 
objetivo prospecta a ruralidade, visando apreender a paisagem do lugar. Uma vez 
caracterizado esse modo de ser rural do empírico, igualmente objetiva-se investigar 
se a paisagem associada poderia ser entendida como bem de uso comum. A 
metodologia para tal utilizada é uma abordagem etnográfica, que investiga essa 
ruralidade sob a ótica da evolução e diferenciação dos sistemas agrários. Nesse 
âmbito foi realizada observação participante (com apoio de caderno de campo) do 
ciclo de louvação da Festa do Divino Espírito Santo de Vila Seca, que acontece 
interligada às mesmas festividades em Criúva. Em paralelo realizou-se estudo 
comparativo de mapas históricos e imagens de satélite, visando identificar o 
comportamento do mosaico constituído por campo e floresta ao longo do tempo. 
Resultados mostram que a ruralidade desses distritos serranos é caracterizada por 
quatro sistemas agrários: o indígena, o sesmeiro, o colonial e o contemporâneo, em 
estreita associação à rica vida cultural deste lugar. Conclui-se que a paisagem é 
reconhecida em boa medida, e que sua trajeção aponta indícios de conservação. 
Vislumbram-se possibilidades promissoras para o aprofundamento da pesquisa, no 
sentido de verificar-se das possibilidades de que a agricultura do lugar seja um fator 
chave de conservação dessa paisagem. 

 
Palavras-chave: Paisagem. Ruralidade. Conservação. Sistemas agrários. 
Socioambientalismo.   



ABSTRACT 

The possibilities of the relationship of the landscape with the many aspects of the 
actual brazilian rurality are the investigation theme. The theoretical propositions of 
Augustin Berque, Eugenio Turri, Marcel Mazoyer and Elinor Ostrom are mainly 
followed. The villages of Vila Seca and Criúva, rural districts of the town of Caxias do 
Sul, at southernmost Brazil, were empirically picked as the study area. The natural 
region encompassed is that of “Campos Gerais do Planalto”, in the Atlantic Forest 
Biome. The area presents outstanding, well preserved, native landscapes consisting 
of a mosaic of grasslands and remarkable pine forests (Araucaria angustifolia) still 
quite conserved. The region nestles emblematic, however distant from consensus, 
ongoing discussion on the managing of natural grasslands of Rio Grande do Sul. 
Family farming is the predominant productive activity, followed by the potable water 
supply drained from the area into the town of Caxias do Sul, second largest urban 
population of the state. The main question is if the landscape – as a dynamic process 
linked to agricultural activities – could be taken by this rural population as a common 
good, raising willings and considerations of possibilities towards a distinct pact  for its 
conservation. Two objectives were established. The first one of surveying the rural 
livelihood, aiming to understand the landscape of the place. Next the possibility that 
the landscape could be understood and taken as a commons resource was  
investigated. An ethnographic approach was elected to investigate this rurality from 
the perspective of evolution and differentiation of agrarian systems. Participant    
observation was carried out (with support of fieldwork notebook) at celebrations cycle 
of the Holy Spirit feast of Vila Seca, extended to festivities of the same context  in 
Criúva.  At the same time comparative studies of historical maps and satellite images 
were performed aiming to identify the behavior of the past prairie and forest mosaic. 
The results indicate that the rurality of these hilly districts can be characterized by the 
existence of four farming systems: the indigenous, the sesmeiro, the colonial and 
contemporary, closely associated to the local rich cultural life. It is concluded that the 
landscape is perceived in good measure and that its trajection points to   
conservation signs. Promising possibilities for further research thus exist in order to 
verify the chances of the agriculture of the place coming to be a key factor in the 
conservation of this landscape. 

  

Keywords: Landscape. Rurality. Conservation. Farming systems. Socio-
environmentalism.  

 
  



RESUMÉ 

Le travail explore les rapports entre le paysage et le développement rural à partir et 
par le biais de la compréhension de la ruralité contemporaine brésilienne. Le support 
théorique se base particulièrement sur les propositions d´Augustin Berque, Eugenio 
Turri, Marcel Mazoyer et Elinor Ostrom. Vila Seca et Criúva, petites villes situées au 
extrême sud du Brésil (Rio Grande do Sul), constituent l'espace empirique de la 
recherche. Elles appartiennent aux districts ruraux de la métropolie de Caxias do Sul 
et se trouvent au sein de la région naturelle de Campos Gerais do Planalto, partie du 
Biome  forêt Atlantique. Les deux villes possèdent des paysages exceptionnels natifs 
et encore bien conservés, composées d'une mosaïque de champ natif et forêt 
ombrophile mixte, mettant en évidence la présence d'Araucaria angustifolia. La 
région abrite discussion de fond, mais encore loin d'un consensus, sur la gestion des 
Prairies dans le Rio Grande Sul. Agriculture familiale est l'activité dominante 
productive de cette région, l'élevage de bovins et laitière  étroitement associée à 
cette population – suivi de l'approvisionnement en eau potable à la deuxième plus 
grande population urbaine en l'État. La question directrice  est si le paysage-comme 
un processus dynamique et reliée aux activités agraires -  pourrait être reconnue 
pour cette population rurale comme un bien commun et en tant que tel passible d’un  
pacte différencié pour sa conservation. Deux objectifs spécifiques sont poursuivis 
dans la recherche. D’abord  tracer la ruralité mettant en relief l’appréhension de son 
paysage et après identifier si le paysage est un bien commun sur le lieu. La 
méthodologie utilisée à cette fin fut celle d´une approche ethnographique, qui 
enquête sur cette ruralité de la perspective d'évolution et de la différenciation des 
systèmes agraires. Dans ce contexte s´on a conduit observation participante (avec 
l'appui de cahier de champ) du cycle de laudation de la fête du Divin Esprit à Vila 
Seca, qui, au même propos, a lieu aussi à Criúva. En parallèle, il y avait une étude 
comparative des cartes historiques et des images satellitaires, visant à identifier le 
comportement de la mosaïque composée de champ et forêt au fil du temps. Les 
résultats montrent que la ruralité de ces quartiers montagneux est caractérisée par 
quatre systèmes agraires: l’indigène, le sesmeiro, le colonial et le contemporain, en 
étroite liaison avec la riche vie culturelle de ce lieu. Il est conclu que le paysage est 
reconnu dans une bonne mesure, et que sa trajection signale la conservation en 
même temps qu´indique  des possibilités prometteuses pour des recherches 
ultérieures. Celle-là a le but de vérifier les possibilités de l'agriculture de l'endroit 
devenir un facteur clé pour la conservation de ce paysage. 

 
Mots-clés: Paysage, Ruralité, Conservation, Systèmes agraires, Socio 
environnementalisme. 
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1 INTRODUÇÃO 

Se o espaço é algo árduo de definir e, portanto, difícil de explicar, sua 

percepção pelos sentidos humanos é intuitiva, dispensando a elaboração racional. 

Nesse mesmo campo, o do sentimento (que ainda se poderia dizer que é o do senso 

comum), também é mais simples apreender outro aspecto complexo da existência 

humana no universo que a contém: a indissociabilidade do espaço do tempo, 

dimensão de articulação intelectual igualmente problemática. Por exemplo, pode-se 

pensar que a percepção espacial envolve sempre alguma espécie de deslocamento 

– e aí está o tempo. Aqui e ali; antes, agora e depois: referenciamentos 

espaçotemporais que fundam as experiências singulares de cada um de nós no 

mundo conhecido. Ou seja, na busca do entendimento e da organização implicados 

à vida social, acaba-se por tentar explicar o meio em que o humano está inserido.  

Neste ínterim, o rural e o urbano constituem uma dessas primeiras 

classificações (no lado ocidental do mundo, é bom que se note) dessa dualidade 

intrincada: o espaço-tempo. De início explicada simplesmente como o campo e a 

cidade, a dupla espacial, no entanto, transforma-se constantemente ao longo do 

tempo, tal como a vida do ser humano. Mesmo que haja discussões da validade 

contemporânea dessa reconhecida dicotomia, há de se reconhecer que um de seus 

importantes elos de conexão é a questão das necessidades da vida humana para 

manutenção e reprodução neste espaço. Os alimentos, a água, a energia, as 

matérias-primas, mas também o lazer, o ar puro, a sustentação da vida silvestre – e 

também o “nada”, às vezes necessário para a continuidade sã da vida urbana – 

estão grandemente inseridos na sua contraparte rural. A expansão das áreas 

urbanas e de suas demandas originam crescentes considerações focadas nos 

chamados “recursos naturais”, contidos em áreas cada vez menores. Configurada a 

situação de escassez, em geral no rural, surgem as regras, comumente gestadas 

pelos saberes dos que moram na cidade: que são de toda espécie – leigos, técnicos 

e científicos, mas muitas vezes institucionalizados, e mesmo suportados por um 

arcabouço legal. E nesse exato ponto, aparecem as pessoas envolvidas no outro 

lado desse espaço, o rural – que voz têm mesmo a respeito do espaço que habitam?  

Em outras palavras, é no cenário atual de ruralidade que se encontram as 

várias sistemáticas de gestão existentes para o desenvolvimento das atividades 

humanas e seus ajustamentos com as práticas das populações rurais, via de regra 
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anteriores ao surgimento destes regramentos. A água e a terra, com suas 

respectivas biodiversidades, são cenários recorrentes dos conflitos entre os 

protagonistas variados, em panorama complexo, com diversas esferas de gestão 

envolvidas: ambientais, políticas, sociais, econômicas, culturais. (RIBEIRO, E. M.; 

GALIZONI, 2003;  SCHATTAN et al., 2005). 

Este panorama é constelado de maneira clara em Vila Seca e Criúva, dois 

dos nominados distritos serranos de Caxias do Sul, e campo empírico desta 

pesquisa (ver localização na Figura 1).  Pequenas vilas localizadas no estado do Rio 

Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, são distritos eminentemente rurais da 

cidade, aonde vivem 3916 pessoas em área de 624 km2 (38% da área total do 

município). (IBGE, 2010a;2010b). Estes dois distritos foram incorporados em 

meados do século XX ao município, por intermédio de anexações, advindas do 

lindeiro município de São Francisco de Paula. (IBGE, 2013). Completamente 

inseridos na área rural do município, têm os indígenas do planalto como sendo sua 

primeira ocupação humana conhecida, com estudos específicos e locais que 

referendam este fato.  Subsequentemente, têm colonização açoriana registrada em 

meados do século XVIII (portanto quase cem anos antes da colonização europeia 

subsequente), pela definição de três sesmarias em região de campos e matas. 

(ALVES, 2010b;  CORTELETTI, 2008). 

 Desta forma incorporou-se à cidade, que o senso comum identifica antes de 

tudo com o berço da colonização italiana no Estado, uma população local que 

autodesigna-se como sendo de “gaúchos” (grifo nosso). Aqui se está a referir não 

somente o designar do gentílico do habitante do Rio Grande do Sul, mas a sua 

figura culturalmente emblemática, com ideário relacionado às atividades rurais 

relacionadas ao manejo do gado em campos nativos, majoritariamente situados no 

Bioma Pampa. (OLIVEN, 2006). No entanto, este gaúcho, que aqui se especifica 

como “serrano” (grifo nosso), encontra na cidade, que deverá ser o centro da 

segunda região metropolitana estadual1, o início das formações campestres que se 

situam no Bioma Mata Atlântica. São os Campos de Cima da Serra, ou os Campos 

do Planalto de Araucárias, que avançam até o estado de Santa Catarina, 

constituindo em torno de 8% das formações campestres do país todo. A paisagem é 

distinta das coxilhas de ondulado mais suave, em relevo quase plano da Campanha. 

1  Projeto de lei em tramitação no legislativo municipal. (RIBEIRO, V., 2013). 
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Aqui se tem um campo mais dobrado, que compõe um mosaico com vegetação 

arbórea de grande porte - a floresta com araucária (a Floresta Ombrófila Mista, a 

FOM), que se estabelece em regiões de altitude superior a 800 metros, situando-se 

no RS e em Santa Catarina. (BOLDRINI, 2009, p. 9;  SCHLICK, 2004). Assim é que, 

em paisagens nativas remarcáveis e ainda bem conservadas, esta região abriga 

parte da discussão emblemática, distante ainda de consenso, sobre o manejo dos 

campos nativos do Rio Grande do Sul, aonde o ir e vir de ideias variadas faz-se 

sentir, tanto no meio acadêmico, como no encaminhamento cotidiano da vida. 

(BEHLING et al., 2009). 

  A agricultura familiar é a atividade produtiva predominante nesta área – 

sendo a pecuária de gado de corte e leite estreitamente associada a esta população 

– seguida pelo suprimento de água potável para a segunda maior população urbana 

do Estado. Outro aspecto relevante é que as práticas cotidianas dos habitantes 

destes locais sinalizam indícios de riqueza etnográfica singular: são identificados 

sinais de herança do passado das sesmarias e da vizinhança com a rota dos 

tropeiros, bem representadas na imagem dos habitantes do lugar e de suas 

associadas tradições açorianas, como, por exemplo, o culto ao Divino Espírito 

Santo, a realização de cavalhadas e torneios de laço, entre outras manifestações. 

(RIBEIRO, C.; MIGUEL, 2012). 

Duas situações chamam a atenção neste quadro: a primeira reside 

principalmente no conhecimento de uma ação em curso na instância municipal, 

através de ação conjunta da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 

do Serviço de Saneamento de Caxias do Sul – o Projeto de Preservação das Áreas 

de Produção de Água: Distritos de Vila Seca e Criúva. Tal ação, em andamento 

desde 2002, realiza experimento de melhoramento de campo nativo e ações de 

saneamento rural em 30 propriedades, justamente para tentar manter as práticas 

agrícolas rurais de muitos anos, vistas pelos empreendedores desta ação como 

responsáveis pela boa qualidade das águas da “suíça rio-grandense” (grifo nosso) 

até os dias de hoje.  A cidade, embora tenha seu perímetro abrangido por duas 

bacias hidrográficas de rios de razoável porte (Caí e Taquari-Antas), tem seu centro 

urbano distante destes mananciais de maior volume de água, tendo que buscar a 

água que necessita para seu desenvolvimento na malha de pequenos arroios destas 

bacias, situados nos seus distritos rurais. Em lógica, que é guiada pela proximidade 

do centro urbano de consumo, vem construindo várias barragens, de tal maneira que 
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presentemente 70% da sua água vem do distrito de Vila Seca. Apesar do nome, que 

tem origem oriunda em maledicência surgida em discussão entre vizinhos em 

disputa pela primazia da doação da terra para a sede do povoado, Vila Seca têm sim 

muita água, as “águas excelentes” já reconhecidas como tesouros no histórico das 

Sesmarias (Alves, 2010).  No futuro, se for seguido o que está delineado em seu 

Plano Diretor, o abastecimento de água tratada para todos os usos (inclusive 

industrial e comercial) em Caxias do Sul, virá através das nominadas zonas de 

produção de água, aonde figuram reservas em Criúva e também em Santa Lúcia do 

Piaí. (CAXIAS DO SUL, 2005). Adicionalmente e na mesma direção, o poder 

público, na discussão do Plano Diretor da Cidade, define corredores ecológicos e 

zonas de interesse turístico, com a discussão de estratégias de valorização 

patrimonial ligada a algum tipo de reconhecimento, respectivamente, de 

características singulares ambientais e culturais em determinadas regiões da cidade: 

Criúva e Vila Seca, em maior ou menor grau, são incluídas nestas ações.   

Quase ao mesmo tempo, outra situação dá-se a conhecer. O órgão de 

saneamento municipal, nas ações de construção do Plano Ambiental de 

Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial do barramento do Arroio 

Marrecas (em Vila Seca), realiza consulta aos agricultores, para regramento de uso 

do solo para atividades agrícolas - os mesmos agricultores cujos representantes 

retiram-se, sob protesto, da plenária para aprovação final do plano de bacia 

hidrográfica do rio Taquari-Antas. Esta última ação trabalha em outra escala (de 42 

municípios), e, por certo e provavelmente também por isto, não consegue abarcar 

esta realidade de múltiplos usuários em suas especificidades locais: pois os 

representantes dos agricultores dizem que as metas de qualidade e quantidade de 

água que estão sendo pactuadas inviabilizam a atividade agrícola da região. Como 

parte deste mesmo tipo de desconforto aos agricultores, na mesma região definida 

como de importância como zona de águas, a cidade instala a Penitenciária Regional 

de Caxias do Sul e a Central de Tratamento de Resíduos Rincão das Flores e há 

possibilidades prementes de novas e importantes intervenções viárias que, com 

certeza, modificarão o local, tais como o novo aeroporto que será instalado no 

vizinho distrito de Vila Oliva. Outro exemplo deste tipo de incoerência reside na 

comparação entre duas atitudes com relação ao manejo da araucária. Escuta-se dos 

agricultores e visualiza-se em pesquisa exploratória, que a construção da barragem 

do arroio Marrecas derrubou, legalmente e de uma só vez, porção significativa de 
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mata atlântica (Floresta Ombrófila Mista), repleta de araucárias (Araucaria 

angustifolia) e xaxins (Dicksonia sellowiana),  entre outras espécies  ameaçadas 

deste bioma2, em procedimento interdito aos agricultores, a não ser para uso 

individual e mediante uma série bastante complexa de licenciamentos ambientais.   

Ou seja, há um aparente contrassenso, em cenário sem dúvida complexo, 

podendo-se nele vislumbrar a oposição entre o local e o global. Pois Caxias do Sul é 

um reconhecido exemplo de práticas econômicas associadas ao dito processo de 

desenvolvimento global – centraliza na serra gaúcha importante arranjo produtivo 

local metal-mecânico automotivo, de relevância nacional incontestável, além de, em 

seu bojo, conter um dos casos emblemáticos do processo brasileiro de 

internacionalização produtiva. (CORRÊA; LIMA, 2007;  ZARDIN PATIAS et al., 

2009). 

A recente instituição da possibilidade de declaração da Chancela de 

Paisagem Cultural Brasileira enseja também caminho de debate, acadêmico, neste 

momento, de alternativas de construção de estratégias de gestão de conservação, 

pela vertente socioambiental, com a devida inclusão (mais do que consideração) dos 

sujeitos das ações, engajados pelo seu fazer cultural, que engloba também o seu 

fazer produtivo. Pois, esta paisagem parece estar neste aparente estado de 

conservação, em situação singular, devido a esta associação a um desenvolvimento 

(rural), que não é o mesmo do urbano de Caxias, mas do qual, paradoxalmente, 

essa metrópole depende. Considera-se também existir um cenário favorável para o 

estudo de alternativas diferenciadas para o desenvolvimento rural local, no sentido 

da busca de práticas que espelhem coerência nas disposições e conhecimentos 

locais. Essa possibilidade é de certa forma reforçada pelo interesse por este estudo 

demonstrado oficialmente a esta Universidade pela Prefeitura de Caxias do Sul, 

através de sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Como justificativa 

adicional (mas não menos importante do que as outras duas já arroladas) parece 

procedente supor-se, como razão para a realização deste estudo, a oportunidade 

oferecida de que os habitantes da paisagem deste ambiente rural, responsáveis pela 

aparente conservação do lugar, tenham papel de pronunciamento opiniático a 

respeito de seu destino. Se, por um lado, reconhecido que a ruralidade hoje 

2 Conforme descrito em (TRF4-EMAGIS, 2012) e mencionado em http://institutoorbis-
db.blogspot.com.br/2012/01/100-mil-motivos-para-que-barragem-nao.html, em 12/01/2013. 
Criticidade de conservação da Araucaria angustifolia e Dicksonia sellowiana segundo (VIEIRA DA 
SILVA; MIGUEL; REIS, 2009) e (MANTOVANI, 2004). 
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contenha uma multiplicidade de aspectos, muitos deles conformados pelas 

incertitudes da globalização, por outro lado é justo que possa conter especificidades 

cidadãs locais, até então não plenamente consideradas. A relevância da proposta é 

também justificada pelo fato de poucas discussões acadêmicas abordarem a 

questão da paisagem associada a empíricos rurais, como se encontra, por exemplo, 

em Orofino (2011).  

A motivação, como não poderia deixar de ser, é pessoal. A trajetória pessoal 

da pesquisadora constata a dificuldade de acesso ao coração dos conflitos 

ambientais. Além disso, nota-se que seu emaranhado ideológico-técnico-científico 

por vezes faz esquecer, ou não se querer ver, que há pessoas em todos os lugares.  

Desta forma é que as evidências de singularidade – da paisagem - 

heuristicamente apreendidas pela pesquisadora neste empírico rural, conformam o 

tema desta pesquisa, onde são exploradas principalmente as possibilidades de 

relação da paisagem com a multiplicidade de aspectos da ruralidade contemporânea 

brasileira.  

A ‘questão norteadora’ é se a paisagem - enquanto um processo dinâmico e 

conectado às atividades agrárias - poderia ser reconhecida por esta população rural 

do lugar Vila Seca e Criúva, como um bem de uso comum, e como tal, passível de 

um pacto diferenciado por sua conservação.  Um ‘primeiro objetivo’ prospecta a 

ruralidade, visando apreender a paisagem do lugar. Uma vez caracterizado este 

modo de ser rural do empírico, um ‘segundo objetivo’ visa investigar se a paisagem 

associada poderia ser entendida como bem de uso comum. A metodologia para isto 

utilizada é uma abordagem etnográfica, que investiga esta ruralidade sob a ótica da 

evolução e diferenciação dos sistemas agrários. Neste âmbito foi realizada 

observação participante (com apoio de caderno de campo) do ciclo de louvação da 

Festa do Divino Espírito Santo de Vila Seca, que acontece interligado às mesmas 

festividades em Criúva. Em paralelo, realizou-se estudo comparativo de mapas 

históricos e imagens de satélite, visando identificar o comportamento do mosaico 

constituído por campo e floresta ao longo do tempo.   

A dissertação é dividida em três capítulos principais, seguidos da conclusão e 

considerações finais. Apresentam-se a discussão teórica e os métodos de pesquisa 

escolhidos e sua condução, seguidos por um grande capítulo, subdividido pelos 

sistemas agrários, que constrói a narrativa da paisagem da ruralidade de empírico.  
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Figura 1: Localização de Vila Seca e Criúva. 
Fonte: Elaboração da autora, cartografia de Silvia Aurélio. 
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2 AS ESCOLHAS TEÓRICAS 

É importante, ao introduzir esta busca teórico-analítica, necessária ao 

investigar acadêmico, esclarecer o que se entende como objetivo da procura e como 

este caminho é traçado. 

O caminho de reflexão não é construído em atmosfera inerte – é bom que se 

explicite que ele inevitável e frequentemente visita a realidade, como apreendida no 

empírico estudado, Desta forma, o aprofundamento dos temas abordados é 

relativizado, de acordo com o que se julga adequado, no raciocínio teórico que se 

constrói para analisar a situação em foco - Isto sim, o aspecto mais relevante do que 

aqui se pretende. 

Partindo da gênese da proposta, como exposto introdutoriamente a esta 

dissertação, buscam-se pontos de encontro entre a ‘ruralidade’ e a ‘paisagem’, 

visando explorar vias de acesso para considerar as ‘ditas’ questões ambientais dos 

dias contemporâneos. Por isso é que se justifica também algum referenciamento a 

essas questões: além desta deliberada atitude, o assunto é constantemente referido 

na lida com o universo de pesquisa, e, por isso, de capital interesse à discussão; 

mas, enfatiza-se, de incidência tangencial neste momento, por conta de limitações 

do que é possível abarcar neste agora do percurso de investigação. A busca de 

fundo, tendo este tema como motivador, é averiguar a possibilidade de diálogo entre 

a paisagem e o ser rural – sendo que o ser, aqui, tem duplo sentido: tanto quer dizer 

as pessoas que habitam este lugar dito rural, como quer dizer o sentido que 

impregna este estado de vida em um dado espaço tempo. 

 Intrincado jogo, onde um tema, seguramente, invade o campo do outro – sob 

este efeito conhecido tenta-se transitar, dentro de uma hipótese heurística que 

aponta a paisagem justamente como uma possível via de superação desta 

problemática moderna. 

 

2.1 A RURALIDADE 

Discorrer a respeito de ruralidade é um desafio que se apresenta ao se 

enfrentar a dinâmica e a multidimensionalidade desta qualificação, características 

unanimemente citadas pelos estudiosos dedicados a este tema, que, por sua vez, 

também se espalham por variados compartimentos epistemológicos. Demarca-se, 
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portanto que a aproximação desta noção parte de algumas visões contemporâneas 

do respectivo panorama conceitual, com a valorização de análises que privilegiem 

os aspectos espaciais contidos nesta busca de qualificação do rural. 

 Paul Cloke, geógrafo inglês, bem sumariza os três enquadramentos teóricos, 

que foram predominantemente utilizados pela geografia rural nas décadas de 70 a 

90, para abarcar o entendimento e procurar definir a ruralidade em contexto 

ocidental. Considera este entendimento enraizado (e significante) no imaginário da 

vida cotidiana popular e surpreendente a celeuma em torno de sua demarcação 

conceitual, em visão crítica e relativa ao urbano, vide a ampliação na citação.  

O autor alerta para o fato de que, além do enfrentamento desta multiplicidade 

(e de certa forma, fragmentação) conceitual, é necessária uma atitude de atenção 

para a rápida e complexa dinâmica das condições da vida, do lugar e da economia 

política do rural, pois estes aspectos conjuntamente configuram importantes 

mudanças na materialidade desta ruralidade. Desta forma afirma que as fronteiras 

convencionais entre o rural e o urbano perdem a sua nitidez, em generalização que 

pode ter consideráveis variações entre as situações em diversas nações, sendo o 

fenômeno mais intenso na direção da urbanização do rural do que na ruralização do 

urbano (que também ocorre). Mas, concordando com Marc Mormont (1990), justifica 

as mudanças das relações entre espaço e sociedade como responsáveis por esta 

aproximação entre o rural e o urbano, e suas respectivas e cruciais mudanças. De 

tal forma que visualiza os aspectos sociais e espaciais do rural não mais irmanados, 

e é “na distinção social da ruralidade que as diferenças significantes entre o rural e o 

urbano permanecem”. (CLOKE, 2006, p. 19;  MORMONT, 1990).  

3  Part of the issue here is that the distinction of rurality is significantly vested in its oppositional 
positioning to the urban. While cities are usually understood in their own terms, and certainly without 
any detectable nervousness about defining or justifying that understanding, rural areas represent 
more of a site of conceptual struggle, where the other-than-urban meets the multifarious conditions of 
vastly differing scales and styles of living. 

Parte da questão reside em que a distinção de ruralidade é 
significativamente apoiada em oposição ao urbano. Enquanto cidades 
geralmente são compreendidas em seus próprios termos, e certamente sem 
qualquer nervosismo detectável nesta sua definição ou entendimento, as 
zonas rurais representam mais de um sítio de luta conceitual, aonde o que 
não é urbano encontra as variadas condições de escalas e estilos de vida 
imensamente diferentes. (CLOKE, 2006, p. 18, tradução e grifos nossos).3 
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Nesta direção Cloke diz ser possível reconhecer três grandes 

enquadramentos teóricos, como influentes nestas diversas conceituações de 

ruralidade, de acordo com o viés preponderantemente considerado – conceitos 

funcionais, conceitos político-econômicos ou a perspectiva do rural como 

socialmente construído.  A primeira perspectiva é pelo autor considerada a mais 

cômoda do ponto de vista conceitual, e tem como ressalva implícita reprodução da 

dicotomia ou continuum rural-urbano: considera a ruralidade associada a áreas com 

usos extensivos da terra (agrícolas e florestais), além de enfatizar a condição da 

existência de povoados pequenos, com forte relação com a paisagem extensiva 

circundante, e o reconhecimento desta condição de rural pela maioria dos 

residentes. Em uma segunda abordagem teórica, os aspectos político-econômicos 

são ditos como dessensibilizantes da ruralidade como categoria analítica em muitos 

casos (aqui vista como resultado da produção social da existência), na medida em 

que a dinâmica da economia política parece frequentemente operar em base não 

estabilizada – muito do que acontece nas áreas rurais é visto como causado por 

fatores que trabalham fora destas supostas fronteiras.  O autor argumenta, no 

entanto e defendendo ainda a validade da ruralidade como categoria analítica, que 

os problemas estruturais do rural e urbano seguidamente manifestam-se 

diferentemente nas áreas que possuem “dimensões rurais”, que poderiam não ser 

incompatíveis com as aproximações político-econômicas, mesmo considerando as 

particularidades de tempo e espaço a elas associadas – pois não seria possível 

desconectar a construção social de certos tempos-espaços como rurais.  Esta 

caracterização dar-se-ia por três características tomadas em conjunto: um ambiente 

aprazível que atrairá desempregados (voluntários ou não); uma estrutura geográfica 

desespacializada com problemas de acessibilidade e serviços públicos dispendiosos 

e uma ideologia política local distinta que favorece o mercado, as ações voluntárias 

e de autoajuda ao invés da intervenção do setor público. Finalmente a ruralidade 

pode ser vista como socialmente construída, com sua importância sendo buscada no 

mundo dos valores sociais, culturais e morais que podem ser associados à 

ruralidade, aos espaços e à vida rural. Nesta perspectiva é ressaltada a crucial 

emergência de significância de estudos que focam nas “interconexões entre 

construtos socio-culturais de ruralidade e natureza [...] e as experiências vividas 

reais e práticas de vida nestes espaços”, em considerações que buscam o além das 
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“óbvias interconexões entre a construção social e a prática rural”. (CLOKE, 2006, p. 

21, grifo do autor).  

Woods (2009) coloca que muitos novos desafios estão inseridos nos esforços 

teóricos mais recentes, dentre eles os vários processos de reconsideração dos 

aspectos materiais do mundo rural, em alguma medida relegados no período 

anterior, e agora requeridos no fazer prático dos governos como resposta a algum 

tipo de mobilização “rural”, tendo reflexos também no fazer acadêmico. Um dos mais 

promissores, segundo o autor, seria o caminho que visualiza o rural como um 

espaço híbrido e permeado por redes. Destaca neste sentido justamente o trabalho 

de Keith Halfacree e de outros geógrafos rurais que aplicam os conceitos de híbrido 

e de redes para investigar como os espaços rurais são constituídos por actantes 

humanos e não-humanos, além das narrativas culturais que dominaram a última 

década. Essa multiplicidade de possibilidades leva a pesquisa nesta área a 

desvanecer limites rígidos epistemológicos, possibilitando agendas multidisciplinares 

de investigação. (WOODS, 2009).  Essa “virada cultural” (grifo nosso) tem seu 

impacto nos estudos rurais também criticamente analisada por Cloke (2006, p. 23 e 

24): inicialmente entusiasmado pela nova vitalidade trazida por este movimento aos 

estudos rurais (por exemplo, evidenciadas pela reconceituação das relações 

natureza-sociedade), acaba concluindo, em laborioso e detalhado raciocínio, pela 

efetiva e atual fragilidade de seus resultados transformadores neste campo, mas 

nem por isso negando as suas importantes oportunidades conceituais de renovação 

de um “ruralismo convencional e acrítico”, mas neste campo – o conceitual – 

demarcando ‘duas cruciais questões’. O primeiro questionamento colocado pelo 

autor reside em que, uma vez havendo disposição para aceitar-se o chamado da 

virada cultural para o reestabelecimento da importância do espaço, verificar se há 

algo que possa ser dito, ao mundo de fora dos estudos rurais, sobre de que maneira 

as hibridizações do que pode ser considerado como espaço rural são especialmente 

relevantes na interconexão de coisas, lugares e pessoas. E se assim for, se é 

possível rematerializar, ressocializar e repolitizar nossos entendimentos do espaço 

rural como um todo. Já a segunda questão reside no fato de que, em estando 

mesmo dispostos a aceitar o apelo da virada cultural sobre as teorias da diferença e 

da identidade, possamos estar correndo o risco de negligenciar, trivializar ou mesmo 

reforçar vitalmente os assuntos da problemática social nos espaços rurais.  
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No caminho de investigação do caráter híbrido desta ruralidade (a primeira 

questão conceitual), Cloke (2006, p. 24, grifo nosso) aponta também como exemplo 

promissor o desdobramento de Keith Halfacree, em construção também triangular 

de entendimento da ruralidade, firmemente ancorada nas ideias de Lefebvre. Os 

diversos aspectos são vistos como “intrínseca e dinamicamente entrelaçados e 

encarnados com cultura ‘de carne e sangue’ e com associações com a vida real”, e 

parte dos estudos rurais seria identificar estas conexões entre estes mundos 

materiais e imaginativos. Halfacree vê o rural como inerentemente espacial (espaço 

rural é desta forma uma expressão redundante), sendo que o espaço é visto como 

sendo produzido em uma totalidade de séries de formas e escalas pelos indivíduos 

sociais. Desenha-o segundo três facetas distintas, que diz coexistirem, entretecidas 

em variados graus em cada realidade analisada. A primeira delas é a localidade 

rural, com práticas espaciais (de produção ou consumo) relativamente distintas. O 

segundo aspecto relaciona-se às representações formais associadas a esta 

qualificação, tais como as expressas, por exemplo, pelos interesses do capital, pelos 

árbitros culturais ou pelos planejadores ou políticos. Finalmente, o último ponto de 

sua construção triangular é o que é chamado de vidas cotidianas do rural, aspecto 

subjetivo e diverso, com ditos variados graus de coerência ou cisão. (HALFACREE, 

2006, p. 44;2007, p. 127).  

Como ressalva à sua abordagem (valorizada por retomar em alguma medida 

aspectos mais concretos do rural), estendida também a outras iniciativas contidas na 

virada cultural, fica a crítica de não permitir de maneira satisfatória a análise das 

relações de poder que ali também existem. Uma vez este aspecto sendo 

considerado, no entanto, não se invalida, a sua potencialidade de adição significativa 

de entendimento para entendimento amplo das agendas de política rural, de crítica 

importância. Em outras palavras, o recado maior, dado aqui textualmente por Paul 

Cloke, está em que “o potencial de significativamente ampliar os entendimentos das 

agendas de política rural (e também a importância crítica destas agendas) reside na 

associação da fertilidade conceitual da dita virada cultural com uma análise mais 

crítica das relações de poder”.4 (CLOKE, 2006, p. 26, tradução livre nossa;  

FRISVOLL, 2012). 

4  However, when the conceptual fruitfulness of the cultural turn is pursued in conjunction with a more 
crictical analysis of power relations there is a potential to add significantly to the broader 
understandings of, and critical importance of, rural policy agendas. 
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2.1.1 A Ruralidade Contemporânea Brasileira  

A visão da ruralidade contemporânea, também na cena brasileira, é 

demarcada por posicionamentos teóricos bastante distintos.  Carneiro (1998) explica 

desta forma a existência de visão dicotômica do rural, definido relativamente ao 

urbano. Alternativamente, há os que defendem que o rural estaria fadado ao 

desaparecimento, subvertido pelo urbano – o continuum, e finalmente existem os 

posicionamentos que buscam a retomada do conceito em base não generalista. 

Neste último caso, defendendo a existência de conformações particulares em cada 

localidade, aonde a cultura seria a ponte entre o rural e o urbano em cada caso.  

Este digladiar acadêmico e político (bastante situado na cena europeia) é 

detalhado e profundamente explorado do ponto de vista sociológico por Maria de 

Nazareth B. Wanderley, que defende principalmente a existência das “novas 

ruralidades” no Brasil contemporâneo, aonde “este mundo rural mantém 

particularidades históricas, sociais, culturais e ecológicas, que o recortam como uma 

realidade própria, da qual fazem parte, inclusive, as próprias formas de inserção na 

sociedade que o engloba.” (WANDERLEY, 2001, p. 32).  

 A autora entende assim a permanência do mundo rural nas sociedades 

modernas – que ela situa como em “novo contexto gerado pelos processos de 

globalização/mundialização e o pós-fordismo” - como um espaço físico e social 

distinta e dinamicamente utilizado, visto como uma categoria histórica que “se 

transforma, com variantes em cada sociedade ao longo do tempo” (destaque nosso).  

Interessante julga-se aqui cotejar algumas especificidades de suas caracterizações 

do rural. Desta forma, de Kayser (1990, p. 13) extrai um entendimento em três 

vertentes: “espaço físico (referência à ocupação do território e aos seus símbolos), 

lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência identitária) e lugar 

de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção nas 

esferas mais amplas da sociedade)”. A especial relação com a natureza, tanto por 

intermédio da lida produtiva como quanto local de vida, é descrita por citação de 

Mathieu e Jollivet (1989, p. 15), que dizem que, justamente por isso, a natureza do 

rural (ou seja, a sua característica) é “a menos natural possível”. Por fim, a partir de 

Mendras (1976), caracteriza as relações sociais específicas destes agrupamentos 

ditos rurais – “as relações de interconhecimento das coletividades”.  A partir deste 

entendimento abrangente e da discussão de diversas tentativas de definições e 
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tipologias no contexto europeu, Wanderley mantém a importância do recorte campo-

cidade, em diferenciação encontrada nos processos de construção social da 

ocupação do território e de que modo este é entendido como um lugar de vida, com 

referências identitárias e de cidadania do homem rural em um panorama de inserção 

na sociedade como um todo. A diferenciação fundamental residiria não mais no que 

tange exclusivamente ao acesso aos bens materiais e sociais (pois em alguns 

casos, segundo a autora, já se teria atingido “uma certa homogeneidade, naquilo 

que se refere aos modos de vida e à chamada paridade social”), mas “no plano das 

identificações e das reivindicações na vida cotidiana, de forma que o rural se torna 

um ator coletivo, constituído a partir de uma referência espacial e inserido num 

campo ampliado de trocas sociais”. Nestes espaços, físicos sem dúvida, mas 

também sociais, é que acontece o encontro entre o campo e a cidade, o rural e o 

urbano, com a plenitude complexa de suas convergências e conflitos, em 

“configuração de uma rede de relações recíprocas, em múltiplos planos que, sob 

muitos aspectos, reitera e viabiliza as particularidades”. Ocorre o reconhecimento 

das multiatividades deste novo rural, ‘além da prioridade como destinação produtiva 

agrícola’(grifo nosso), também sendo visto como ponto de atração para outras 

categorias sociais urbanas, contendo distintos tipos de habitação (aposentados, 

lazer, dormitórios para trabalhadores profissionais urbanos), e também para 

atividades de outros atores coletivos que não os agropecuários, também vindos da 

cidade – indústrias, serviços, vias de comunicação e atividades de turismo, entre 

outros exemplos. Por fim existe um entendimento de que os espaços rurais possam 

ser vistos como um bem coletivo, fazendo parte de “um patrimônio ambiental a ser 

preservado contra todos os usos considerados predatórios, produtivos ou não”.  

(WANDERLEY, 2000, p. 88; 100;2001, p. 32, 33, itálicos da autora).  

Importante demarcar a posição com relação à suposta paridade urbano-rural 

no acesso aos bens materiais e sociais - a situação nacional é bem relativizada, com 

a paridade sendo mesmo ocasional. A autora demarca esta situação claramente, 

citando o projeto Rurbano de José Graziano da Silva, quando explica os espaços 

socialmente vazios existentes no meio rural, vide a citação. 

 
No Brasil, os espaços vazios são, antes de mais nada, a consequência 
direta da predominância da grande propriedade patronal. Para perceber a 
significação deste processo basta considerar a dimensão das áreas 
improdutivas, associada à quantidade de trabalhadores agrícolas, antes 
residentes nas fazendas, que foram expulsos do campo nas últimas 
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décadas. [...] Se a estrutura fundiária inibe o acesso à terra a uma grande 
maioria dos que trabalham na agricultura, também explica o fato de que o 
Brasil esteja longe de ter atingido qualquer meta aproximativa de paridade 
social. A população rural ainda é a principal vítima da pobreza, do 
isolamento e da submissão política. (WANDERLEY, 2001, p. 36, destaque 
da autora).  
 
 

 O desenvolvimento local, para ser “abrangente e eficaz”, ou seja, “entendido 

como o processo de valorização do potencial econômico, social e cultural da 

sociedade local”, deve incorporar o desenvolvimento rural, ou seja, ele não pode 

acabar com o rural, e sim reposicioná-lo nos “lugares da vida”, expressão de 

trabalho de Carlos Rodrigues Brandão (1995) citada e bem explorada pela autora.  

Finalmente, ressaltam-se aqui considerações da autora caras à construção que aqui 

se faz: da importância do estudo das famílias agrícolas e de seu “lugar” (grifo da 

autora), em revalorização dos espaços locais, associado ao que chama de 

patrimônio fundiário familiar, por serem elas depositárias de uma cultura associada a 

valores conformadores de pertencimento e identidade territorial. Estas famílias são 

vistas como sendo ou não pluriativas, e “depositárias de uma cultura, cuja 

reprodução é necessária para a dinamização técnico-econômica, ambiental e 

sociocultural do meio rural”. Daí que o estudo do “lugar dos agricultores” (grifo 

nosso) não pode deixar de tratar, segundo a socióloga, de questões como as a 

seguir, textualmente citadas.  

 
 

 Esta visão é também, de certa maneira, corroborada por José Eli da Veiga. 

Esse autor remonta a sua construção à contraposição das ideias do início da década 

de 70, polarizadas em Lefebvre – da morte do rural e de Kayser – que defendia o 

renascimento do rural, para defender que este rural é inovador. Pois não é somente 

 [...] a)o caráter polivalente e pluriativo do potencial de trabalho das famílias 
dos agricultores; b) os valores e as práticas familiares de valorização (ou 
tentativas de valorização, mesmo nas condições mais adversas) do 
patrimônio familiar; c) os valores e as práticas familiares de valorização da 
educação como meio de ascensão pessoal e de aperfeiçoamento 
profissional; d) os valores e as práticas sociais que reforçam o sentimento 
de pertencimento a um lugar e de identidade territorial; e) os esforços já 
realizados no sentido da integração com a cidade e o mundo urbano e de 
implantação de formas associativas diversas no meio rural; f) a presença no 
meio rural, em função precisamente dos agricultores familiares, de uma 
grande quantidade de quadros técnicos, vinculados sobretudo a instituições 
governamentais e de militantes de organizações não governamentais. 
(WANDERLEY, 2001, p. 37). 
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agrário (realidade que justificaria a predição de Lefebvre à sua época) e não é um 

fenômeno que apresente mudanças sutis (incrementais) com relação a uma situação 

pregressa. Pois sua nova configuração é dita como radicalmente diversa, 

principalmente na incidência ligada à sua multifuncionalidade e às novas exigências 

da dita dimensão ambiental. Sobre a evolução desta ruralidade no Brasil, é 

importante a contraposição do autor com respeito à relevância do êxodo rural no 

período 1991-2000, analiticamente afirmando que o fenômeno foi bem menos 

intenso do que se apregoa, especialmente no âmbito dos pequenos municípios: ou 

seja, de que o Brasil hoje é bem mais rural do que as avaliações baseadas em 

definições puramente normativas deste conceito possam apontar – pois diz serem 

necessárias revisões críticas destas definições normativas de rural. (VEIGA, J. E., 

2001;2004;2006). 

Arilson Favareto faz uma espécie de arqueologia da relação campo-cidade, 

para certificar-se do caráter inovador das ruralidades contemporâneas brasileiras – 

pois a adjetivação poderia ser desprovida de fundamento. Chega à conclusão, 

partindo também de estudos, pesquisas e cenários normativos relacionados à 

discussão deste tema no panorama mundial (latino-americano e europeu, 

principalmente), citando Veiga (2005) e também registrando que este último autor 

tem posicionamento semelhante ao de Wanderley (2000) e Abramovay (2003), de 

que sim, está-se a viver uma nova etapa, em vitalidade registrada não somente nos 

campos (termo do autor, destaque nosso), mas em sua relação com as cidades, em 

seus intrincados aspectos dinâmicos e estruturais: o fenômeno rural permanece no 

mundo contemporâneo (não somente no brasileiro), com a relação deslocando-se da 

“oposição campo-cidade” para a “contradição rural-urbano”. A partir disso, endossa a 

ruralidade também tridimensional nos termos de Abramovay (2003), com as 

seguintes fundamentais definições: “a proximidade com a natureza, a ligação com as 

cidades, a as relações interpessoais derivadas da baixa densidade populacional e 

do tamanho reduzido de suas populações”, sendo que a citação explora e detalha as 

novas tendências dessas características, com novos conteúdos sociais e 

articulações diferenciadas. (FAVARETO, 2006;2010). 

 
No que diz respeito à proximidade com a natureza, os recursos naturais, 
antes voltados para a produção de bens primários, são agora objeto de 
novas formas de uso social, com destaque para a conservação da 
biodiversidade, o aproveitamento do potencial paisagístico disto derivado, e 
a busca de fontes renováveis de energia. Quanto à relação com as cidades, 
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os espaços rurais deixam de ser meros exportadores de bens primários 
para dar lugar a uma maior diversificação e integração intersetorial de suas 
economias, com isso arrefecendo, e em alguns casos mesmo invertendo, o 
sentido demográfico e de transferência de rendas que vigorava no momento 
anterior. As relações interpessoais, por fim, deixam de apoiar-se numa 
relativa homogeneidade e isolamento para dar lugar a um processo 
crescente de individuação e de heterogeneização, compatível com a maior 
mobilidade física, com o novo perfil populacional e com a crescente 
integração entre mercados antes mais claramente autônomos no rural e no 
urbano, mercados de bens e serviços, mas também o mercado de trabalho 
e o mercado de bens simbólicos. (FAVARETO, 2006, p. 103). 
 

 
Similarmente relacionando variadas dimensões conceituais da ruralidade, 

Ângela Kageyama elabora varredura extensa e detalhada de múltiplas referências 

bibliográficas: em um panorama geral, associa a ideia de ruralidade a “uma essência 

geográfica”, que “consiste em algum grau de distância”; essa distância seria 

associada à dimensão econômica, com a existência de maiores custos devidos ao 

ônus do afastamento. Replica o conceito de ruralidade ao longo do tempo passar de 

visões ligadas a aspectos estritamente locacionais ou de uma visão tradicional 

(dicotomia entre campo e cidade) às noções de novas ruralidades, englobando 

novas atribuições além das atividades primárias (quase que) exclusiva e 

originalmente relacionadas. Essas novas noções também se abrem em outras 

variadas abordagens de análise, que passam, além dos enfoques já mencionados, 

necessariamente pela questão da ruralidade como representação e como 

construção social, associadas então à noção de território5, que se soma à noção 

espacial inicialmente colocada. Nesse âmbito, a noção de ‘localidade’ (grifo nosso) é 

bastante cara à reflexão em curso. (KAGEYAMA, 2008, p. 15).  

Já Carlos Rodrigues Brandão (2007, p. 48-50) faz uma análise diferenciada 

que aqui tem muito interesse, pois examina particularmente a maneira como as 

relações culturais tempo-espaço são consideradas nos estudos das comunidades 

rurais tradicionais brasileiras, em amplo revisitar dos estudos e reflexões pregressos: 

de forma especial os de José Souza Martins dispostos em “Capitalismo e 

Tradicionalismo” (1975). Sem preocupar-se com a qualificação da ruralidade, 

apenas afirma que o “mundo rural brasileiro é muito mais diversificado e polissêmico 

do que em geral se imagina”, e que há “diversas modalidades de comunidades 

rurais (ou relacionadas ao mundo rural) por ventura (ou desventura) presentes no 

5  É importante que se diga que o recorte aqui escolhido não contempla as ditas análises ou 
abordagens territoriais desta ruralidade contemporânea, conforme escrutinadas, por exemplo, por 
(FAVARETO, 2010;  SCHNEIDER, 2009). 
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Brasil de hoje”.  Desta forma, diz que, com relação aos diferentes mundos “não-

urbanos do Brasil”, coexistem, “três amplas categorias de ocupação de territórios, de 

apropriação da terra, de manejo do ambiente, de criação de tipos de vida social e 

suas diferentes culturas”, com distintas racionalidades geoexistenciais, ou seja, com 

distintos padrões tempo-e-espaço, em que “sujeitos sociais criam os cenários entre 

a natureza e a cultura, que os recriam como múltiplos e interativos atores culturais 

dos dramas de vidas que compartem.” O autor vê este gradiente de diversidade em 

“territórios, paisagens e unidades sociais situadas fora das cidades”, em “produções 

de consumo, produção de excedentes e produção de mercado”. Nessas três 

categorias, propõe “pensar, no tempo os espaços da vida”, nominando também os 

personagens que encontra e ao quais se dedica com prioridade, pois, deixando de 

lado os “senhores do poder e do capital”, Brandão encontra os seus “outros homens 

da terra”, com entendimento próprio detalhado pela citação.  

Desta forma, estes mundos rurais brasileiros são vistos como um coexistir de 

diversas formas de agricultura. Mesmo em um mundo globalizado, convivem formas 

antigas e tradicionais, em que um “campesinato modernizado, em parte cativo, mas 

em parte ainda livre diante do poder do agronegócio, não apenas sobrevive, mas se 

reproduz com sabedoria.” A citação das palavras do autor explica esta convivência, 

situando as modalidades econômicas de produção, segundo José de Souza 

Martins6. (BRANDÃO, 2007, p. 42 e 43). 

6  Martins (1975) afirma da “relação dinâmica e da interdependência entre as economias do excedente 
(que diz não ser nem natural e nem de subsistência), explicando: “O excedente não é o produto que 
sobra do consumo, mas o produto dos fatores de produção excedentes dos que foram utilizados na 
subsistência ( no caso, a mão-de-obra e a terra com suas pastagens naturais). É o fator excedente 
que gera o produto excedente e que define a economia, a sociedade e a cultura baseadas no 
excedente, à margem das relações monetárias, das relações sociais abstratas, da dominação 
política, das relações capitalistas de produção típica, da conduta racional com relação a fins 
seculares. [...] economia do excedente, cujos participantes dedicam-se principalmente á própria 

 [...] a começar por pessoas, famílias e comunidades de povos indígenas e 
quilombolas até todos os outros, se possível: os agricultores e pecuaristas, 
agricultores camponeses, de produção ainda familiar, pequenos 
proprietários, sitiantes tradicionais; os trabalhadores parceiros, “agregados” 
e “moradores” ou não, trabalhadores parceiros, meeiros e, no limite, 
arrendatários. Sigamos adiante em direção aos outros “herdeiros”, 
“deserdados” e expropriados da terra: os camponeses, os expropriados, os 
trabalhadores diaristas, volantes, os peões de fazenda, os acampados nas 
beiras de estrada e os assentados da reforma agrária, enfim os homens 
pobres da terra.” (BRANDÃO, 2007, p. 48-50, grifos do autor).  
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Em resumo, Brandão (2007, p. 61 e 62) visualiza a complexidade dos mundos 

rurais, com uma sociodiversidade ocupando os territórios em convivência nem sempre 

pacífica, com dependência entre a economia de mercado da economia de subsistência 

e de excedente e com a existência de uma ação que “nos intervalos e de maneira bem 

mais ativa e diferenciada do que podemos imaginar” tem condições de “reocupar 

espaços e reinventar formas de ser e viver no campo”. 

Finalmente julga-se importante alinhar aqui a análise que Alfio Brandenburg faz 

da ruralidade nacional, em tipologia que propõe para o que nomina como “ambiente 

rural da modernidade” (grifo nosso), a partir de acesso ao processo histórico de 

ocupação do território nacional, com suas formas correlatas de produção e de 

organização social. Ao reconhecer que a grande propriedade foi a majoritária vencedora 

deste processo e responsável por “grandes espaços vazios no meio rural”, acaba 

também por conformar os personagens maiores do rural, segundo o seu ponto de vista, 

de certa forma também na direção analítica de Brandão, a detalhar na citação textual. 

 
As grandes propriedades foram, sem dúvida, as responsáveis por grandes 
espaços vazios no meio rural. Em primeiro lugar, pela concentração da 
moradia dos escravos, parceiros, colonos, meeiros e agregados nas suas 
sedes e, em segundo, pelo caráter absenteísta dos seus proprietários. Mas, 
na medida em que surgem as cidades, os centros urbanos, a categoria de 
fazendeiros (grandes proprietários) tem o rural apenas como espaço de 
atividade econômica ou de lazer e não como espaço de vida. Assim, pode-
se afirmar que foram os pequenos proprietários, camponeses ou 
agricultores familiares que tradicionalmente expressam um modo de vida 
distinto da vida urbana, os grandes personagens da construção do rural. 
(BRANDEMBURG, 2010, p. 417 e 418). 

 

subsistência e secundariamente á troca do produto que pode ser obtido com os fatores que 
excedem às suas necessidades.”(MARTINS, JOSÉ SOUZA, 1975, p. 12 e 45, grifos do autor). 

Podemos situar essa agricultura rústica, camponesa, familiar, ou que nome 
tenha, em diferentes pontos a meio caminho de uma linha de alternativas 
que começa, aí sim, em unidades familiares ou mesmo coletivas de 
produção de consumo e as unidades empresariais de produção de 
mercado. Concordo com José de Souza Martins em que, fora o caso de 
algumas comunidades muito isoladas mesmo de um mercado local, ou de 
produção muito limitada, que caracterizariam uma restrita produção de 
consumo, na qual se troca e, mais ainda, se vende apenas o pouco que 
sobrou do consumo destinado ao grupo familiar ou à unidade maior, a 
comunidade, todas as outras constituem as diferentes modalidades de 
tempos-espaços produtora de economia de excedente. (BRANDÃO, 2007, 
p. 46, destaques do autor). 
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 Brandenburg apresenta similitudes à aproximação analítica de Brandão, 

justamente por discorrer sobre este coexistir de vários rurais com espaços não 

homogêneos e tempos diferenciados – no seu dizer, não existe o rural moderno 

espacialmente disseminado (na acepção geográfica), e muito menos com relação à 

temporalidade histórica, pois este convive com o rural tradicional e, mesmo, 

“precário”. Além disso, identifica um rural “socioambiental”, de múltiplos atores 

também, mas com espaços e tempos diferenciados: “o rural brasileiro é, portanto, o 

rural da diversidade, e é esse o rural do socioambientalismo”. (BRANDEMBURG, 

2010, p. 427). Logo, de especial interesse nesta exploração que busca entender 

melhor o que acontece em significativa área rural de uma grande cidade, é de 

inicialmente entender como as questões contemporâneas ambientais estão 

configuradas na ruralidade do cenário nacional. 

 

2.1.2 O Viés Ambiental da Ruralidade Brasileira 

Inegável, portanto, é o reconhecimento da vertente ambiental nesta ruralidade 

de muitos componentes, e frequentemente associada à imagem de natureza, em 

contraposição ao urbano, sem dúvida neste caso. Mais do que o mundo das 

representações, as novas demandas assim o fazem de maneira absolutamente 

concreta. Assim listam-se a busca de alternativas para o suprimento de água de boa 

qualidade; a procura de atividades de lazer fora do urbano – a busca do contato 

“com a natureza”, as práticas agrícolas de conotações diferenciadas – ligadas a 

busca de alimentos mais saudáveis, a busca da segurança alimentar, em exemplos 

que mostram a exigência de manutenção de um espaço físico diferenciado do 

urbano. À parte disto há a demanda mais do que palpável, ligada às ações 

institucionais de segregação de espaços, destinados à proteção ambiental pura e 

simples, que é de implicação direta nesta reflexão. Este viés, embora não esteja no 

coração das discussões desta pesquisa (no momento exploratória, e por isso, de 

certa maneira limitada), é, no entanto, aqui incontornável e nevrálgico, incorporado 

nas diversas concepções (e dimensões) desta ruralidade de hoje, e, como já 

explicado na introdução, também presente no empírico em análise. Assim, estes 

aspectos são aqui resumidamente explorados, ficando como um “pano de fundo”.   

Desta forma, pode-se dizer que a ruralidade dos dias que correm contém 

amiúde ações de proteção ambiental (que podem ser de preservação ou de 



42 

conservação7) em conflito com a eficiência econômica. Além disso, o meio rural 

pode tornar-se patrimônio de consumo ligado à ideia de qualidade de vida 

(associado a outros habitantes que não os agricultores) e, por fim, este espaço rural 

pode ser visto como bem coletivo, “integrante do patrimônio ambiental a ser 

preservado contra todos os usos considerados predatórios, produtivos ou não”. 

(WANDERLEY, 2000, p. 99 e 100). 

Favareto (2006) enfatiza bastante estes aspectos ambientais associados à 

nova ruralidade brasileira: em todas as características que cita como sua principal 

caracterização, são encontradas amplitudes ambientais, como lista a citação a 

seguir. 

Segundo o autor, o entendimento desta situação contemporânea é 

caracterizado também por uma nova maneira de tratar a hoje chamada dimensão 

ambiental – pois a preocupação de regulação com “as formas de apropriação da 

natureza” é reconhecida existir desde a Antiguidade. “O que muda é “o ambiente 

institucional que orienta a regulação das formas do uso social dos recursos 

naturais”, assim como igualmente a abrangência deste “mundo social”, que passa a 

englobar também” [...] o acesso à terra, a gestão de bacias hidrográficas, a 

conservação de florestas e rios, e a valorização da paisagem e da biodiversidade”. 

(FAVARETO, 2006, p. 98). 

7  Pois afinal, o que vem a ser uma atitude de ‘conservação’, e que gradação a difere de uma ação de 
‘preservação’? Esta discussão, iniciada no continente europeu nos meados do século XVIII, é 
frequentemente exemplificada por Gifford Pinchot e John Muir, reconhecidos porta-vozes desta 
celeuma no continente americano: já no século XIX, representaram pontos de vista emblemáticos 
dos caminhos primordiais desta discussão de conservação do mundo natural. O primeiro 
inaugurando a natureza como mercadoria, por ser detentora de recursos que possibilitariam o 
desenvolvimento humano, e defendendo então a conservação destes recursos naturais. Já Muir, 
pautando a preservação idílica do natural intocado, excluindo o humano e fazendo a apologia do 
wilderness e protegendo (outra ideia) esta natureza virginal do desenvolvimento moderno, industrial 
e urbano. (DIEGUES, 2000, p. 29, 30, grifos nossos).  

 

Tudo isso levou Veiga (2005) a afirmar, em consonância com outros 
estudos como Wanderley (2000) e Abramovay (2003), que se trata 
efetivamente de uma nova ruralidade. E que, segundo o autor, se expressa 
em três vetores: os desdobramentos paisagísticos dos esforços de 
conservação da biodiversidade, o aproveitamento econômico das 
decorrentes amenidades naturais através de um leque de atividades que 
costumam ser tratadas no âmbito do turismo, e a crescente necessidade de 
utilização de fontes renováveis de energia disponíveis nestes espaços 
rurais.” (FAVARETO, 2006, p. 102).  
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Em se tratando do entendimento da questão ambiental no rural brasileiro, 

Antonio Candido é uma referência basilar. Em Os Parceiros do Rio Bonito sua 

análise escrutina, específica e pioneiramente, a relação do agricultor com o seu 

meio. (BRANDEMBURG, 2010). Conforme relaciona A.C.V. Santos (2010), a partir 

de reflexões críticas sobre a ruralidade da época, influenciadas de forma importante 

pelos estudos de Sérgio Buarque de Holanda. Segundo a autora, é na época deste 

estudo antropológico seminal, que a natureza, passa a ser predominantemente 

situada no rural, mas em posição longe de ser neutra: o termo é “enquistada”. Este 

entendimento bem sumariza a visão primordial de algum rudimento de pensamento 

ambiental no contexto nacional: não somente implicando a ruralidade, mas 

definitivamente conformando-a de maneira decisiva e duradoura, como pode a 

citação ampliar a compreensão.  

A concepção de natureza, desta forma, passa para ser operacional e 

deterministicamente definida como “meio”, ligada a outro conceito chave da época 

(finais do século XIX), a “raça”: o processo evolutivo então constelado é 

caracterizado pelas palavras da autora: “Se a natureza tropical e a miscigenação 

são os signos do atraso brasileiro [...] - a natureza domada e o branqueamento do 

povo – são ideais a serem alcançados no futuro.”. Posteriormente, nas primeiras 

décadas do século XX, a natureza passa a ser vista como paisagem, em ligação 

direta com a preservação, mas como “relíquia” da memória de constituição da 

Nação. O viés de compreensão é importante nesta aproximação, pois diz do 

entendimento da paisagem neste momento: “[...] entendida como natureza 

socialmente construída é depositária de valores, de uma tradição [...] a paisagem é a 

cultura materializada, registro do humano na matéria física”. Sintonizado com o 

 A natureza, até a década de 1930, tinha uma presença importante no 
debate sobre nação e nacionalidade. A partir da década de 1940, natureza 
é como que “enquistada” no mundo rural, este tomado como resquício do 
privatismo e do aristocratismo dos tempos do Império e da República Velha. 
Passado a ser superado. De 1940 ao final da década de 1970, natureza é 
obstáculo ao progresso material do país. As relações dos homens com a 
natureza voltam à cena quando dos primeiros questionamentos do nascente 
ambientalismo brasileiro – voltam à cena, mas premidas de uma 
significação completamente distinta daquela da década de 1930. A natureza 
é tema da disputa política – há a percepção de que os usos da natureza são 
foco de conflitos políticos, econômicos e sociais, cujo coroamento é o êxito 
nos debates que deram forma à Constituição de 1988. (SANTOS, A. C. V. 
R., 2010, p. 268,269). 
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compasso do processo histórico, logo depois se situa ainda a aproximação 

intelectual de Gilberto Freire, que aporta a questão tropical como particularidade 

geográfica a ser considerada na análise social brasileira. Os estudos de 

comunidade8 são o passo seguinte a estas aproximações ditas “ensaísticas”, em 

florescimento ao final da metade do século XX.  O cenário motivador eram as 

“contradições econômicas, sociais e políticas gestadas pela economia agro-

exportadora”, e, o esforço de aportar ao poder público subsídios para ação de 

integração deste rural que havia ficado para trás da “onda de progresso e 

modernidade”, como algo a ser superado, que inevitavelmente vai desaparecer. 

Antonio Candido é visto pela autora em sintonia com Sérgio Buarque de Holanda e 

outros nomes. Representantes, entre outros autores, de enquadramento de certa 

forma reativo a esta visão dos estudos de comunidade (criticados por seu pouco 

alcance de explicação social e política). É ressaltado o profundo esforço de 

entendimento deste ser rural brasileiro ao final da primeira metade do século XX, 

aonde a relação deste ser humano estudado com o seu meio é a “[...] pedra de 

toque da história do caipira que Antonio Candido refaz”. (SANTOS, A. C. V. R., 

2010, p. 269-272, destaques da autora).  

A ótica de Sérgio Buarque de Holanda, segundo a mesma autora, de aporte 

fundante na aproximação de Antonio Candido, é focada na dialética tradição-

modernidade, no homem simples – fora do círculo do poder e em suas relações com 

seus pares em sua luta cotidiana com o meio, em paulatino apego à terra, que se 

manifesta nas ‘áreas de fronteira’ (grifo nosso). Incidental (aqui nesta análise) nesta 

dinâmica socioespacial, mas igualmente digno de nota está o ir e vir cultural entre os 

colonizadores e a população pristina de nosso país, vide a citação a seguir para 

ampliar este olhar. 

 
As análises históricas, baseadas no estudo das práticas materiais, refletem 
o modo pelo qual a relação com a natureza se cristalizou às percepções, 
valores, leis e costumes dos homens – não é apenas o emprego de 
artimanhas diversas no enfrentamento das adversidades do meio que conta 
na forja de um “novo homem”. Na “fronteira”, trata-se acima de tudo, do 
advento de um complexo de atitudes e comportamentos que conformam 
uma mentalidade sui generis que tempera a tradição (o legado ibérico) com 
a novidade (o meio e a cultura nativa). (SANTOS, A. C. V. R., 2010, p. 276). 

8  O “estudo de comunidade”, como recurso de estudo sistemático da realidade, permite a conjugação 
de pesquisas de reconstrução histórica às de campo, assim como a associação das técnicas de 
observação qualitativas à inquirição estatística. [...] tomando como recorte metodológico pequenas 
comunidades, situadas em áreas de avanço da urbanização. (SANTOS, A. C. V. R., 2010, p. 273). 
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Enfim chega-se ao estudo realizado por Antonio Candido entre 1947 e 1954 

em vários municípios paulistas com “áreas caracteristicamente caipiras”, com foco 

principalmente nos agrupamentos rurais (“os bairros”) situados no município paulista 

de Bofete, havendo também ocorrido comparativos com municípios lindeiros em 

Minas Gerais e algumas zonas rurais em Mato Grosso. A transformação dos meios 

de vida destas pessoas é escrutinada, sendo que a sua relação com a natureza 

ocupa papel central nesta análise. Candido define uma situação de “continuidade 

geossocial, um interajuste ecológico” para as relações do grupo com o meio, 

centrada em “síntese adaptativa da vida econômico-social” com situação de 

“conhecimento e aproveitamento dos recursos naturais”, em sintonia original com o 

meio total, evoluindo posteriormente para uma relação diferenciada com o meio 

externo, visto após como fragmentado. A citação amplia esta relação em suas duas 

condições. 

O dito equilíbrio ecológico e social estabelece-se em atos de mobilidade do 

grupo para recriação continua do meio: a terra virgem, os recursos de caça, pesca e 

coleta eram buscados, quando de sua exaustão, em outros lugares. A fusão da caça 

e da agricultura em um mesmo ciclo de atividades tem sua aparente 

incompatibilidade por particularidades encontradas na situação. Como explica 

também o autor, o trabalho agrícola tinha sua penosidade aliviada em boa medida 

pelos trabalhos de ajuda mútua, “mais ou menos amplos, cujo cunho festivo, e 

portanto, recreativo, já foi assinalado”, enquanto a caça, tem seu prazer desportivo 

reduzido, “desde que esta visa, em primeiro lugar, a obter carne para a dieta e, 

longe de ser eventual, é atividade permanente e monótona”. Enfatiza as diferenças 

com relação a outras práticas de caça, estendendo de certa forma esta delimitação 

relativamente também às práticas de pesca (e mesmo de coleta, poderíamos dizer 

nós), como mostra a citação. 

Assim é que o trabalho agrícola, a caça, a pesca e a coleta não eram 
práticas separadas e de significado diverso – mas complementares, 
significando cada uma per si, e todas no conjunto, os diferentes momentos 
dum mesmo processo de utilização do meio imediato. A roça, as águas, os 
matos e campos encerravam-se numa continuidade geográfica [...] onde 
cultura e natureza apareciam, a bem dizer, como dois pólos de uma só 
realidade. (CANDIDO, 2003, p. 217,218). 
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Outra importante fusão neste sistema integrado com o meio é identificada 

pelo autor no campo das representações religiosas com as atividades de 

subsistência (a agricultura, a caça, pesca e a coleta), com reflexo igualmente na 

literatura oral: este ser humano da economia de subsistência é visto quase só – 

“dobrado em si mesmo”, no máximo com algumas relações com “agrupamentos 

vicinais”, e visto como aparecendo ele próprio “como segmento de um vasto meio, 

ao mesmo tempo natural, social e sobrenatural”, a remarcar os preciosos e 

importantes detalhes que a citação aporta sobre as variadas dimensões e formas 

que a integridade deste ajuste ecológico abarca. 

Tal prática, com o decorrer do tempo, encontra limites, “a familiaridade do 

homem com a Natureza vai sendo atenuada, á medida que os recursos técnicos se 

interpõem entre ambos, e que a subsistência não depende mais de maneira 

exclusiva do meio circundante”: pela legalização da apropriação agrária e maior 

adensamento populacional e maior tempo dedicado ao trabalho agrícola (o que 

também reduziu as demais atividades econômicas anteriormente empreendidas) – 

surgem então a desarticulação e o desequilíbrio dos “meios parciais, [...], não mais 

Estas reflexões parecerão gratuitas a quem conhece apenas a caça 
praticada por sitiantes abastados, fazendeiros ou gente de cidade. Nela, o 
caipira aparece como cachorreiro, rastreador, piador de macuco, etc., dando 
a impressão de que há o caipira caçador e o caipira lavrador como tipos 
mutuamente exclusivos. Ora, não devemos confundir os casos de 
profissionalização, ou extrema paixão venatória, com a caça individual, 
modesta, praticada como rotina, ligada à coleta, que se define como 
elemento normal de construção de dieta. É ela que caracteriza o roceiro 
comum e, portanto, interessa na presente discussão. Desejo aqui sugerir 
que o caipira-básico – por assim dizer – passava normalmente da enxada e 
do machado para o anzol ou a espingarda; da foice para o visgo, a arapuca, 
a zagaia, o mundéu, como quem circula na mesma atmosfera contínua de 
luta pela vida. (CANDIDO, 2003, p. 220). 

Basta focalizar, neste sentido, o mecanismo das promessas e dos 
esconjuros, através do qual veremos uma religião eminentemente 
propiciatória, ligada a práticas de magia simpática, para obter êxito na 
colheita e na caça, para afastar ou curar males – numa mistura estreita de 
reza, mezinha, talismã, onde a erva do campo se associa ao pelo de bicho e 
à jaculatória, onde o bentinho se prende ao mesmo fio que o dente de quati 
ou a unha de gato. Magia, medicina simpática, invocação divina, exploração 
da fauna e da flora, conhecimentos agrícolas fundem-se deste modo num 
sistema que abrange, na mesma continuidade, o campo, a mata, a 
semente, o ar, o bicho, a água e o próprio céu. (CANDIDO, 2003, p .220). 
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fundidos na unidade ecológica dantes característica do seu equilíbrio”. A um 

ajustamento total, sucede uma pluralidade de ajustamentos.” (CANDIDO, 2003, p. 

221 e 222, itálico do autor). Interessante é atentar para a precisão e propriedade do 

reconhecimento da dimensão ecológica nesta relação com a natureza, em uma 

época em que este termo era raramente empregado, e muito menos utilizado com o 

predominante automatismo inconsciente verificado nos dias que correm. Esta nova 

condição traz outras situações uma nova fase à vida do ser rural, mas ainda muito 

centrado em seu lugar de vida, vide a citação literal. 

 
De fato, a roça pertence agora a uma ordem de atividades e representações 
diversas da mata. Significa um conjunto de atos e interesses mais ligados 
ao comércio da vila do que à caça; mais ligados ao imposto ou ao 
pagamento do foro que às promessas propiciatórias e seus cumprimentos 
festivos. Em lugar do meio contínuo e íntegro, base da subsistência, da 
recreação, da magia, da comemoração, da lenda, surgem meios 
desarticulados e em certa medida autônomos, definindo um dilaceramento 
na atividade do homem rústico, todo concentrado agora na preservação do 
mínimo ecológico por meio da agricultura comercializada. (CANDIDO, 2003, 
p. 222 e 223). 

 

Candido vê que esta fragmentação do original meio contínuo e íntegro deste 

“ser rústico” (destaque nosso), que faz com que suas relações passem de um grupo 

de vizinhança para uma esfera maior, já reconhecida como de “relações 

intragrupais” (pelas atividades agrícolas) ou de “contato entre os bairros” (pelas 

atividades religiosas), além do comércio realizado na vila, ou mesmo em centros 

regionais. E, desta forma, o ajuste ecológico não é mais o mesmo, pois, o “meio 

artificial, elaborado pela cultura, cumulativo por excelência, destrói as afinidades 

entre homem e animal, entre homem e vegetal”. Por outro importante viés, o autor 

aufere que a nova situação, tem um caminho de “compensação”, pois “dá lugar à 

iniciativa criadora e a formas associativas mais ricas, abrindo caminho à civilização, 

que é humanização”. Exatamente neste ponto, em nosso entendimento, o 

pensamento do autor incide - precocemente, sem dúvida, mas talvez de modo ainda 

incipiente – sobre as dificuldades ‘desta’ (grifo nosso) elaboração cultural encontrar 

caminhos mais permanentes deste ajuste ecológico, ao longo do dinamismo desta 

relação entre os seres humanos e seu meio. Vislumbra este inevitável choque com 

atitudes de civilização, sem dúvida imbricadas na cultura, dimensão humana que, 

em alguma forma e medida (ao menos no potencial criador) diz sobrepujar à 

natureza. É importante a leitura de suas palavras exatas, vide o seu dizer. 
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Esta segunda fase (a da integração ao espaço contíguo, lindeiro) leva, 

segundo o autor, a uma terceira etapa, onde ocorre a integração à vida da região e 

do Estado, em que o espaço, não mais “teatro da economia de subsistência” 

comportará novos interesses. As relações comerciais, tanto diretas como através de 

ligações com os distribuidores de produtos manufaturados, são o maior indicador 

desta mudança da dita pelo autor “dependência ecológica”, com a extensão do 

mundo até Sorocaba e São Paulo, os maiores centros regionais da época. 

(CANDIDO, 2003, p. 223-224). 

A relação com a natureza tem seu importante lugar também na reflexão já 

citada de Brandão (2007), aonde o autor explora a dificuldade do equilíbrio entre 

duas dimensões fundamentais (que diz nunca existirem separadas), tanto na 

natureza como nas sociedades humanas: o tempo (que relaciona à história) e o 

espaço (que aproxima da cultura): “Há muitos espaços sem tempos, de um lado, e 

muitos tempos sem espaços, de outro.” Vê a racionalidade empresarial, tanto no 

campo, na cidade e nas relações entre uma instância e outra alterando “espaços, 

terras, territórios, cenários, tempos e paisagens”, e quebrando “o que resta ainda de 

visões e vivências tradicionais de tempo-espaço rural e de modos de vida a que se 

aferram ainda os índios e os camponeses”. Desta forma caracteriza hoje esta 

“terceira fase” prevista por Antonio Candido, em citação certeira que faz de Milton 

Santos, que aqui também utilizamos. 

 
Cria-se, praticamente, um mundo rural sem mistério, onde cada gesto e 
cada resultado dever ser previsto, de modo a assegurar a maior 
produtividade e a maior rentabilidade possível. Plantas e animais já não são 
herdados das gerações anteriores, mas são criaturas da biotecnologia; as 
técnicas a serviço da produção, da armazenagem, do transporte, da 
transformação dos produtos e de sua distribuição, respondem ao modelo 
mundial e são calcadas em objetivos pragmáticos, tanto mais 
provavelmente alcançados, quanto mais claro for o cálculo na sua escolha e 
na sua implantação. É desse modo que se produzem nexos estranhos à 
sociedade local, e mesmo nacional, e que passam a ter um papel 
determinante, apresentando-se tanto como causa, quanto como 

Daí as consequências negativas de uma adaptação integral do homem ao 
meio, em condições tecnicamente rudimentares – na medida em que limita 
a sociabilidade e torna desnecessárias as atitudes mais francamente 
operativas na construção de um equilíbrio ecológico, que ‘integre de modo 
permanente novas técnicas de viver, e realce, mais nitidamente, a 
supremacia criadora da cultura sobre a natureza’. (CANDIDO, 2003, p. 221, 
destaque nosso). 



49 

consequência da inovação técnica e da inovação organizacional. O todo é 
movido pela força (externa) dos mitos comerciais, essa razão do mercado 
que se impõe como motor do consumo e da produção. [...] Nesse mundo 
rural assim domesticado, implanta-se um império do tempo medido, em que 
novas regularidades são buscadas. Muitas delas só se tornam possíveis 
quando tem êxito a vontade de se subtrair às leis naturais. O respeito 
tradicional às condições naturais (solo, água, insolação, etc.) cede lugar, em 
proporções diversas, segundo os produtos e regiões, a um novo calendário 
agrícola baseado na ciência, na técnica e no conhecimento. (SANTOS, M., 
2002, p. 304-305). 

 
O autor enfatiza que a “a própria economia é uma das muitas dimensões de 

uma cultura”, e vê esta interligação de grande importância para a compreensão da 

relação das pessoas do campo com a natureza, mas também com a cidade e com o 

que a dimensão urbana representa: pois vê que este ser humano em foco nos seus 

estudos “ainda subordina o relógio ao sol e o calendário oficial ao das festas 

populares e às marcações naturais das estações do ano” e “tanto pensa em 

paisagens naturais quanto no valor de mercado do alqueire de terra, para pensar os 

espaços da vida e do trabalho”.  A terra é trabalhada com um misto de ferramentas 

antigas, que ele chama de “tecnologias patrimoniais” e tecnologias modernas e 

importadas. A vida cotidiana é centrada “ainda no lugar rural”, secundada pelos 

“entornos naturais e comunidade vicinal próxima: o arraial, o bairro rural, o povoado, 

a vila, o patrimônio”, mas, de acordo com o autor, cada vez mais estes espaços 

tendem a ser “lugares satélites das cidades”, em gradações, de acordo com a 

integração com a economia de mercado que se encontre. (BRANDÃO, 2007) A 

citação enfatiza e detalha o processo. 

 Finalmente, e introduzindo o outro grande bloco de reflexão desta exploração 

aqui feita, Brandão cita vários casos brasileiros aonde vê a paisagem respondendo 

ao grau de entrega de “tempos-espaços rurais ao domínio da cidade”, onde o 

“universo da racionalidade do moderno-urbano domina as paisagens naturais e 

humanas do campo”.  (BRANDÃO, 2007). 

 

A racionalidade empresarial imposta ao campo pouco a pouco inverte todos 
os eixos de uma lógica das relações sociedade-natureza e de uma ética nas 
interações entre as diferentes categorias de atores culturais envolvidos em 
suas diferentes economias e em seus diversos modos de vida (BRANDÃO, 
2007, p. 58 e 59). 
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2.2 A PAISAGEM  

A busca pela compreensão conceitual da paisagem parte de alguma 

exploração ontológica, que é empreendida junto a um aporte clássico e 

incontornável neste campo: A Filosofia da Paisagem, de Georg Simmel. Dito como o 

primeiro texto ocidental – europeu, aqui se ressalta - que elege a paisagem como 

categoria de pensamento, explora o âmago deste fenômeno na esfera da 

subjetividade humana. A articulação entre a natureza e a paisagem, a temporalidade 

da aparição desta categoria mental e o exame da coincidência incidental entre as 

ações de “ver na paisagem” (grifo nosso) e a designação de um campo visual como 

“esta paisagem” são as três questões transversais a esta reflexão seminal. 

Importante é o elemento unitivo identificado nesta coincidência, proporcionado pela 

vivência do observador: chamado pelo autor de “Stimmung”, na significação 

simmeliana é particularizado especial e multiplamente conforme amplia e fixa a 

citação. 

 
 

Ou seja, afirma-se aqui da sintonia entre os aspectos subjetivos e objetivos da 

paisagem no pensamento do autor, que quer esclarecer o processo espiritual que 

institui uma paisagem a partir de, como ele diz, “um pedaço de terra” (grifo nosso). 

Cara a esta construção, cumpre delimitar o entendimento de Natureza 

conforme Simmel (2011, p.42): “Por Natureza entendemos a infinita conexão das 

coisas, a ininterrupta procriação e aniquilação de formas, a unidade fluente do 

acontecer, que se expressa na continuidade da existência temporal e espacial.” A 

paisagem se afasta do conceito de natureza, uma vez que ela seleciona uma porção 

deste todo em sua elaboração, mas, contudo, mantém-se entrelaçada ao Todo 

natural, o Uno Divino. O autor afirma que o “sentimento da natureza” (aspas do 

autor) existia já em religiões de tempos primitivos, e não só na época moderna, 

Tem sido amplamente reconhecida a dificuldade das línguas latinas na 
tradução do termo alemão “Stimmung”, dado o seu carácter polissémico, 
mesmo na linguagem corrente. Para mais, na versão simmeliana 
convergem três aspectos incindíveis: a conformação singular das partes que 
dota cada paisagem de um “carácter” individual; a conjunção dos traços 
anímicos do sujeito numa peculiar “disposição” ou “índole”; e, por fim, a 
fusão de ambas – a vertente objectiva e a vertente subjectiva – numa 
“tonalidade” ou “atmosfera” únicas. (SERRÃO, 2011,p. 40, ortografia, grifos 
e itálico como no original). 
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como superficialmente sabem concluir muitas vezes. Este recorte da paisagem a 

partir da natureza - que permitiu a aparição do que é por ele nominado de 

sentimento pela paisagem (itálico do autor), ocorre no mundo pós-medieval, sendo 

lá evidenciado pelo concomitante surgimento da pintura de paisagem. 

Na mesma época moderna, o autor situa, adjetivando-a como a “tragédia 

fundamental do espírito em geral”, a condução do processo da cultura: “Que a parte 

de um todo se torne num todo autónomo (sic) que se destaca daquele todo 

precedente e reivindica um direito próprio face a ele, como um reflexo de nosso 

dualismo: ao mesmo tempo que fazemos parte de um todo, queremos construir a 

nossa própria obra, individuada em si-mesma.” Daí ele enxerga, muito 

modernamente, a origem dos combates e cisões no social e no técnico, no espiritual 

e no ético, mas, simultaneamente, permitindo a “riqueza reconciliada da paisagem, 

que constitui um individual, fechado, pleno de si e não obstante permanece 

vinculado, sem contradição, ao todo da natureza e à sua unidade”. (SIMMEL, 2011, 

p. 44). 

Sobre a lei que rege este processo indaga Simmel, respondendo que 

qualquer suposição é tentativa, podendo ser que este achado seja inatingível. 

Pondera que possa ser como o processo de vir-a-ser de uma obra pictórica, aonde o 

artista escolhe e delimita uma porção de mundo como é, transformando-o em uma 

outra unidade, com sentido em si-própria. Este é o processo que todos nós fazemos, 

quando, enfim, reconhecemos uma paisagem – reforça, dizendo que esta é uma das 

mais profundas determinações de toda a vida espiritual e produtiva, inserida na 

cultura. 

Esse processo de reconhecimento da paisagem, segundo a qual acontece 

essa extração do natural, está para ele inserido na cultura, e constitui uma das mais 

profundas determinações de toda a vida espiritual e produtiva. Pois se escute o que 

ele define - enfatizando também que a vida empírica, despida a priori de princípios, 

frequentemente encerra rudimentos e elementos das séries de formações que ele 

caracteriza como cultura, vide a seguir. 

Tudo aquilo a que chamamos cultura encerra uma série de formações 
dotadas de lei própria, que se elevaram a uma pureza auto-suficiente acima 
da vida diária, multiplamente imbricada, que transcorre na prática e na 
subjetividade; refiro-me à ciência, à religião, à arte. (SIMMEL, 2011, p. 45). 
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O desafio é compor, identificar, localizar, formar o Stimmung (grifo do autor) 

de uma específica paisagem: sentimento (itálico nosso, mas emprestado de Simmel) 

que é só desta, e que é fruto da interação do observador e do que ele vê, e que, 

finalmente é ao mesmo tempo único em si e parte de um Todo, como preconizava 

Simmel, sinalizando a crise paradigmática da modernidade. 

2.2.1 A Paisagem Como Possibilidade de Entendimento do Meio 

Neste ponto, julga-se interessante cotejar este explorar ontológico da 

paisagem com as explorações contemporaneamente realizadas por Augustin 

Berque, que se entendem localizadas nesta mesma área de exploração – pois, um 

ponto de ligação é exatamente esta crise de modernidade, que anima, de certa 

forma o seu questionar. A partir de uma construção que investiga a ecúmena e os 

meios, investiga não somente a metade ocidental, mas busca no oriente 

(especialmente no Japão e China) subsídios para entender a noção em um contexto 

universal – em aproximação “holista, que pretende a integração do sujeito no 

mundo”, como diz (MADERUELO, 2009, p. 14). 

 As ideias desenvolvidas pelo geógrafo partem da reflexão a partir do, por ele 

dito, paradigma ocidental moderno clássico. Convém esclarecer que este trabalho 

não tem a pretensão de adentrar nesta problemática teórica, mas sente necessidade 

de admitir este panorama de fundo, minimamente situando-o. Segundo Berque, este 

paradigma é estabelecido no século XVII, fundando, ao invés da unidade orgânica 

do mundo ambiente dos meios tradicionais, uma alternância entre as vertentes 

físicas e fenomênicas da realidade, constelando a atual cisão sujeito-objeto. Na cena 

europeia esta situação caracterizou-se pelo “duplo aparecimento e desenvolvimento 

complementar, por um lado, das ciências da natureza, traduzindo um centramento 

sobre o objeto (sic) e, por outro, da noção de paisagem traduzindo o ponto de vista 

do sujeito”. (BERQUE, 2009, p. 51;2011a, p. 189). 

Vários fatos no interior do processo do desenvolvimento das ciências 

modernas são vistos pelo geógrafo de Rabat como questionando a visão de mundo 

desta modernidade, sem, no entanto, resolver a dita alternativa moderna, 

configurando a necessidade da existência de um novo paradigma, visando à 

possibilidade de construção de uma possível ligação entre as duas visões deste dito 

mundo moderno em questão.  
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Neste caminho, a paisagem é vista em patamar de destaque no entendimento 

da relação da humanidade com a extensão terrestre - a ecúmena, a partir da qual o 

autor propõe-se a fundar uma “problemática do mundo ambiente (grifo do autor): 

esse mundo que não revela apenas da humanidade, nem apenas do planeta, mas 

da sua medida mútua, que é a própria expressão da habitabilidade da Terra”. 

(BERQUE, 2011a, p. 188). Vide a citação para que se entendam melhor as razões 

desta proposição. 

Deste ponto, Berque elabora dois outros conceitos fundamentais para a sua 

construção teórica – a mediância e a trajeção. O primeiro conceito é uma tradução 

que o autor propõe para o termo fûdosei, conceito elaborado por Watsuji Tetsurô em 

1935 em Fûdo (Meios), onde afirmava que a “história não se encarna senão através 

do meio, noção que distingue do ambiente (kankyô); porque no meio intervém a 

subjectividade humana (sic)”. Assim, para o autor a mediância está para o meio 

como a historicidade para a história, veja-se a sua conceituação na citação. 

 
Concebo a mediância como o sentido ao mesmo tempo subjectivo e 
objectivo (uma significação, uma sensação, uma tendência), da relação de 
uma sociedade com a extensão terrestre (relação que é um meio). Este 
sentido conjuga três níveis: o do em-si das coisas e da natureza (a extensão 
do mundo físico ou objetivo); o das relações ecológicas que ligam a espécie 
humana ao seu ambiente; e o da paisagem, onde actuam as relações de 
ordem simbólica, pelas quais uma cultura naturaliza a subjectividade 
colectiva. (BERQUE, 2011a, p. 193, grafia original, grifo nosso). 

 

Simultaneamente no tempo (história) e no espaço (meio) acontece esta 

conjugação de aspectos, caracterizando o que é então definido por Berque como 

trajeção, um movimento de contínua interação entre os mundos objetivos e 

subjetivos, que compõe uma realidade dita por ele trajetiva dos nossos meios, cujo 

conjunto constitui a ecúmena. Esta realidade - que pode dizer-se uma formação 

híbrida - é uma combinação do universal e do singular, e, desta forma, para cada 

Com efeito, a ecologia que nos permite julgar o ambiente permanece 
aplicada ao mundo do objeto (sic); daí que ela não nos forneça 
fundamentos para julgar a beleza da paisagem, cujos símbolos colocam em 
jogo a subjectividade (sic) humana, individual e colectiva (sic). A ecologia 
não é o simbólico, e o ambiente não é a paisagem ainda que a paisagem 
suponha o ambiente e que os símbolos de que é portadora existam não 
menos nos ecossistemas do que no nosso imaginário. (BERQUE, 2011a, p. 
192). 
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meio, coloca-se a necessidade de seu escrutínio nestes termos. Pois nem a ecologia 

(objetiva e universal), nem a fenomenologia própria de cada cultura (subjetiva e 

singular), embora contendo indispensáveis conhecimentos da relação do Homem 

com a Terra, conseguiriam individualmente abarcar esta realidade mista – esta 

“medida do mundo ambiente”, que incontestavelmente integra sujeitos e objetos. 

Para Berque (2011a, p. 197 e 198) urge esta busca do reencontro da medida 

do mundo ambiente, passando pela compreensão e gestão do que chama de 

“entidades relacionais impregnadas de valores humanos: recursos, 

constrangimentos, atractivos (sic), riscos, implicando sempre uma dupla referência 

ao em-si da natureza e ao para-si da humanidade”. Esta urgência justifica-se pelo 

fato de, não somente estar ameaçada a habitabilidade da Terra para futuras 

gerações, mas “o próprio sentido da presença humana sobre a Terra; e, por 

conseguinte, o vínculo social entre os homens”, conferindo segundo ele “um valor 

epistêmico e prático sem precedentes à paisagem (itálico do autor)”, pois é nesta 

entidade relacional (aqui se chega a esta conclusão) que “se exprime o sentido da 

nossa relação com a extensão terrestre.” Vide a citação para o melhor entendimento 

dessas dimensões de relação com o mundo ambiente. 

Sua reflexão de ultrapassagem da modernidade passa também pela 

constatação que, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que surge o conceito no 

mundo ocidental, nunca se destruíram tantas paisagens no mundo todo. Pois diz 

que a noção de paisagem não é unanimidade de todos os tempos e culturas, e 

mesmo, é objeto de controvérsias no que tange a delimitações teóricas: segundo 

ele, surge na China no século IV, e, posteriormente, na Europa renascentista, no 

século XVII, segundo citação que faz de consideração de Javier Maderuelo (2005), 

que explica a aparição da palavra no ocidente. 9  Para Berque, há situações como as 

9  Adota-se aqui neste trabalho a visão de Berque, que, ao retraçar a evolução do significado da 
palavra shansui de um original “águas da montanha” para o sentido de paisagem, compara ao termo 
Landschaft do alemão, “ a cuja antiga acepção territorial se juntou no Renascimento a de ‘paisagem’. 

Com efeito, não é apenas como seres vivos que temos a necessidade de 
uma certa qualidade ambiental (a da água que bebemos, a do ar que 
respiramos, etc.), é também como seres sociais, porque o vínculo social 
desfaz-se quando o ambiente perde o seu sentido. [...] A paisagem não é 
somente a superfície das coisas; é, pelo contrário, essencial à própria 
existência da sociedade, por que através do sentido das coisas motiva os 
seres humanos a habitarem em conjunto. (BERQUE, 2011a, p. 198). 
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do mundo romano, que teria somente uma sensibilidade paisageira, ou um 

pensamento paisageiro (pensée paysagère) como cosmofania (de que modo seu 

próprio mundo aparece), mas não o definitivo e caracterizador pensamento da 

paisagem (pensée du paysage). (grifos do autor). 

Berque defende então que, uma vez existindo, essa noção de paisagem 

confere a seus detentores uma “relação particular com o ambiente”. O autor propõe 

critérios empíricos para a detecção deste pensamento da paisagem (que não se 

pode deixar de aproximar do Stimmung – o já explorado sentimento da paisagem de 

Simmel), para aplacar a contenda sobre a sua existência. Pois afirma que há autores 

que dizem que a paisagem existe desde que o ser humano olha o seu ambiente, em 

qualquer época ou cultura. Em trabalho de 15 anos, passa de 4 para 7 critérios, vide 

a citação para sua explicitação, muito cara a esta discussão. 

A ultrapassagem da modernidade é então vista como uma perspectiva viável, 

por esta lógica relacional do mundo ambiente - esta construção, dita como 

“arquitetura eco-simbólica”, segundo Berque funda-se na universalidade, “na exacta 

(sic) medida em que, pelos seus eco-símbolos, valoriza os lugares”.  (BERQUE, 

2011a, p. 195). 

Pela defesa e pelo interesse de utilização da noção de paisagem para o 

entendimento da relação humana com a natureza, aporta-se aqui um pouco da 

teorização proposta por Eugênio Turri (2011, p. 167 a 186) – geógrafo, viajante, 

cartógrafo e acadêmico italiano da Geografia da Paisagem, que “procura justificar o 

valor implícito da noção de paisagem enquanto referencial e elo de ligação na 

relação entre o homem e a natureza”. Para tal, defende que “é necessário restituir a 

paisagem ao campo das manifestações culturais e do universo representativo dos 

indivíduos e da sociedade.” A perspectiva do autor, por ele reconhecida como 

transitando em terreno de difícil definição técnica, “como tudo que estimula a cultura 

[...] nas línguas latinas, houve, pelo contrário, na mesma época, criação de uma palavra nova, por 
sufixação a partir de ‘pays’”.(BERQUE, 2011b, p. 202, 203, destaques todos do autor). 

Esses critérios são os seguintes (por ordem crescente de discriminação): 1. 
uma literatura (oral e escrita) louvando a beleza dos lugares; 2. uma 
toponímia indicando a apreciação visual do ambiente (em francês, por 
exemplo: Bellevue, Belœil, Mirabeau...); 3. jardins de recreio; 4. uma 
arquitectura disposta para a fruição de uma bela vista; 5. Pinturas 
representando o ambiente; 6. uma ou mais palavras para dizer “paisagem”; 
7. uma reflexão explícita sobre “a paisagem”.(BERQUE, 2011b, p. 201).  
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e a história”, inspira-se em várias vivências pragmáticas na Itália. Essas experiências 

mostraram a todos, segundo ele, da impossibilidade redutiva das intervenções que 

considerassem mais do que a componente naturalista por si só. O seu entendimento 

é uma compulsão, que ele quase admite, como evidencia a citação. 

Aqui se constelam os dois eixos de sua proposta de entendimento da 

paisagem, situando-se esses entre a imagem e a realidade: o agir (ator) e o 

observar (espectador), como atos teatrais do ser humano tomando consciência de si 

no espaço territorial, transformando a natureza de espaço biótico bruto em 

paisagem. A paisagem é o lugar do reflexo da ação – “referente visual”, que é 

exercida no território (entendido como o espaço no qual agimos, nos identificamos, 

no qual temos os nossos laços sociais, os nossos mortos, as nossas memórias, os 

nossos interesses vitais, ponto de partida do nosso conhecimento do mundo). 

(TURRI, 2011, p. 173). Estas relações são projeções das relações entre cultura e 

natureza, que por sua vez são domínios estendidos sobre as relações internas à 

sociedade e aos ecossistemas, onde a paisagem tem o papel de mediação ou 

referencial na ação que ocorre no território – ela é a referência perceptiva (mediada 

pela cultura), sendo que o operar na natureza é ainda a “medida ecológica de suas 

intervenções”. A paisagem traduzirá o tipo de sociedade segundo os mais diversos 

aspectos socioculturais existentes, e sua investigação deve ser multidisciplinar: “os 

geógrafos, depois de prestarem atenção ao brado dos poetas, às fantasias dos 

artistas, devem pedir a colaboração de ecologistas, naturalistas, agrónomos, 

historiadores, sociólogos, etc.”. Nesta semiótica da paisagem ele introduz a 

utilização da noção de iconema, vide a sua definição na citação.  

10  E. Goffmann, La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna: Il Mulino, 1969. 

[...] fui compelido, quase que obrigatoriamente, a entender a paisagem 
como teatro, um teatro no qual indivíduos e sociedade recitam (no sentido 
em que foi entendido por alguns estudiosos dos fenómenos (sic) urbanos) 10 
as suas histórias, realizam os seus feitos, pequenos ou grandes, 
quotidianos ou de longa duração, mudando ao longo do tempo o palco, a 
produção, o cenário, consoante a história representada. A concepção da 
paisagem como teatro subentende que o homem e as sociedades se 
comportam em relação ao território que vivem de um modo duplo; como 
actores (sic) que transformam no sentido ecológico, o ambiente de vida, 
imprimindo-lhe a marca da própria acção (sic), e como espectadores que 
sabem observar e entender o sentido do seu agir sobre o território. (TURRI, 
2011, p. 170, 171). 
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Os iconemas são vistos como podendo dar um significado mais preciso às 

políticas de planejamento (territorial, portanto), mais do que isso, devem tornar-se 

referenciais, o “objeto sagrado” - que consideram a dinâmica da paisagem na 

contínua reterritorialização dos espaços. Por isso também, ele – o iconema - deve 

emergir da paisagem, encarnando o genius loci, a alma profunda de um território. 

Todas as paisagens são constituídas de combinações de iconemas e “são o reflexo 

de uma organização do espaço, de uma maneira própria de os objetos sociais se 

ordenarem e revelarem no território, das histórias que tais ordens determinaram.” 

São dinâmicas, mas devem ser necessariamente consideradas nas políticas e ações 

territoriais: “o discurso da protecção (sic) e da sua relação com a paisagem reporta-

se às elaborações internas da sociedade, à sua vontade de transformação e à sua 

maior ou menor vontade de conservação, que não deve necessariamente entender-

se como bloqueio do tempo e da história.” Esta boa política de proteção e de 

intervenções deve basear-se na boa consciência dos cidadãos – e aí ele propõe que 

os atores locais tenham não menos importância que os políticos e os atores da 

transformação da paisagem, como guardiões possíveis das memórias e valores 

locais. (TURRI, 2011, p. 178-183). 

2.2.2 A Paisagem como Bem de Uso Comum  

O significado de um bem de uso comum, a hipótese de entendimento da 

paisagem que é explorada no empírico desta pesquisa, tem auxílio conceitual 

buscado junto aos reconhecidos trabalhos sobre governança econômica de Elinor 

Ostrom. Segundo Lauriola (2009), a Nobel de Economia de 2009 (juntamente com 

Oliver Williamson) originalmente pesquisa teórica e empiricamente aspectos do 

comportamento humano como ser “comunitário”, em trabalhos interdisciplinares com 

outras disciplinas além da sua de origem. Ao longo de mais de quatro décadas, a 

11   E. Turri,  Semiologia del paesaggio italiano, cit. 1990 

Iconema como unidade elementar de percepção, como signo no interior de 
um conjunto orgânico de signos, como sinédoque, como parte que exprime 
o todo, ou que o exprime com uma função primária, seja enquanto elemento 
que, melhor que outros, encarna o genius loci de um território, seja 
enquanto referência visual de forte carga semântica da relação cultural que 
uma sociedade estabelece com o próprio território”.11 (TURRI, 2011, p. 178, 
grifos do autor). 
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emérita pesquisadora americana, falecida em 2012, realiza esforços alternativos de 

compreensão de como são ou podem ser regulados os ditos bens ou recursos 

naturais compartilhados, quando da existência de algum conflito neste ato, como é o 

caso da exclusão ou da rivalidade (ou subtratibilidade) de acesso. São exemplos os 

usos múltiplos das águas superficiais e subterrâneas, das florestas, das pastagens, 

das áreas de pesca ou de outras áreas com uso de outros tipos de vida selvagem. A 

citação amplia este entendimento. 

Ainda segundo a visão do mesmo autor, Ostrom consegue analisar e criticar a 

até então dita ciência econômica dominante12, que tinha três paradigmas como mais 

recorrentes. O primeiro é a dita tragédias dos (bens) comuns, conforme Garret 

Hardin formula em 1965: mostrando uma pastagem (em tese comunitária), o autor 

mostra como cada pastor pode seguir apenas a lógica do seu próprio benefício 

(internalização dos benefícios), não considerando de forma alguma o ônus de seu 

procedimento (a externalização de custos) e, desta maneira, não considerando que 

um recurso “comum” poderia então esgotar-se para toda a “comunidade” (destaques 

nossos). Já pelo dilema do prisioneiro, inserido nas construções da teoria dos jogos, 

os comportamentos não cooperativos são evidenciados, também sob a ótica da 

racionalidade individual. Pois o prisioneiro, na ausência de comunicação, aposta na 

possibilidade de sucesso máximo individual: escolhe trair, mesmo sabendo de 

antemão que o melhor resultado garantido coletivamente seria o da cooperação. 

12  De inspiração neoclássica, segundo o modelo ortodoxo do homo economicus, em que, o homem, a 
partir do princípio que tem  desejo de obter riqueza (como colocado a partir de Adam Smith), é 
modelado sem preocupação com seus valores morais. (LOPES; AVILA, 2012). 

Os bens ou recursos, de acordo com a teoria da Análise Institucional e 
Desenvolvimento de Ostrom, podem ser analiticamente classificados a partir 
destas duas características. A exclusão - a medida em que é física, jurídica 
ou economicamente possível excluir usuários do acesso ao recurso e a 
rivalidade ou subtratibilidade, que é definida como a medida em que, a 
utilização de um recurso por um indivíduo prejudica ou indisponibiliza o uso 
para outro indivíduo. O cruzamento em matriz dois a dois destas duas 
características com os principais regimes de propriedade adotados para 
regular direitos de apropriação, uso e transferência destes bens mostra 
algumas sobreposições. Genericamente, bens de fácil exclusão e alta 
rivalidade são tipicamente objeto de propriedade privada, enquanto bens de 
difícil exclusão e baixa rivalidade são normalmente públicos. Além destas 
duas categorias, há outra dupla; os bens de fácil exclusão e baixa rivalidade 
(toll goods, bens a pedágio), e os de difícil exclusão e alta rivalidade, 
representados justamente pelos recursos ou bens de uso comum, ou 
common pool resources (CPRs), objeto dos estudos de Ostrom. 
(LAURIOLA, 2009, p. 4 e 5, destaques do autor). 
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Lauriola (2009, p. 5) afirma que Hardin via somente duas soluções para resolver o 

impasse do pastor, que se comporta não cooperativamente, tal como o prisioneiro 

em seu dilema. A saber, o socialismo, mediante intervenção direta do Estado, ou a 

privatização, por intermédio da gestão descentralizada pelo mercado. Adiciona o 

autor que o modelo de Ronald Coase acaba defendendo a privatização, através de 

sua demonstração da “eficiência da solução de mercado fundada na definição de 

direitos de propriedade privada e em ausência de custos de transação”. (LAURIOLA, 

2009, p. 5). O resultado acaba fundando a ampla abordagem nominada como 

Análise Institucional e Desenvolvimento, cuja aplicação mais ampla e geral vai bem 

além dos recursos naturais. A amplitude de seu trabalho acadêmico - aonde 

aprofunda o estudo da ação coletiva, indissociada da cooperação - e seus esforços 

de compartilhamento acabam, segundo Baiardi (2011), gerando o paradigma da 

gestão do bem comum.  Esse último autor vê Ostrom partindo de múltiplas 

influências, em entendimento que a citação amplia.  Além das clássicas13, vários 

autores contemporâneos: entre eles Vincent Ostrom, ex-professor, colega e esposo 

de Elinor e, destacadamente, Douglas C. North, que a incentivou a compreender a 

natureza das instituições e seu papel em nível micro, estimulando-a a publicar em 

1990 sua obra referencial – Governing The commons: the evolution of institutions for 

collective action.    

 De acordo com Lauriola (2009), seus esforços de pesquisa são feitos 

internamente aos enquadramentos tradicionais, utilizando rigorosamente suas 

13 [...] não se pode omitir as considerações de Marx sobre a cooperação voluntária simples para 
aproveitamento dos recursos da natureza e a cooperação complexa associada à transformação da 
produção artesanal em manufatureira e desta em indústria [...] e as de Weber sobre a ação coletiva 
e as normas (instituições) [...]. (BAIARDI, 2011, p. 206, destaques e grafia originais do autor). 

O estímulo dado por North se explica porque ele viu na pesquisa de Elinor a 
expressão de suas teses, na medida que a autogestão de recursos naturais 
ou produtivos escassos só seria possível mediante a criação ou adoção de 
instituições, entendidas como criações humanas, para promover e favorecer 
o desenvolvimento. O que North pensara como análise de tendências 
históricas e agregados maiores se expressava no objeto de pesquisa de E. 
Ostrom, na realidade de comunidades rurais e urbanas em todo o mundo, 
que preservavam utilizavam de modo sustentável os recursos naturais 
escassos e conduziam uma gestão democrática e coletiva de recursos 
produtivos insuficientes em termos de dotação por habitante. [...] V. Ostrom 
tinha como principal interesse de pesquisa a análise institucional no manejo 
de bacias e de recursos hídricos e a eficiência do governo. (BAIARDI, 2011, 
p. 207). 
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mesmas ferramentas e metodologias, criticando basicamente as situações da 

tragédia de Hardin ou do dilema do prisioneiro, mas obtendo, no entanto, resultados 

opostos. Na verdade, o problema postulado por Hardin não é um modo de 

apropriação comunitário, mas sim de livre acesso. O caso do prisioneiro é bastante 

criticado em alternativa ao par público-privado apresentado: pois as previsões são 

conformadas por premissas “simplistas e irreais” – a rodada única e a ausência de 

comunicação. Assim é que os efetivos regimes de propriedade comum poderiam ser 

respostas (em alternativa diversa da dualidade de saídas condicionada por Coase) 

ao problema de fundo das duas situações – que, é bom dizer, continua sendo uma 

tragédia, como enfatiza o autor na citação. 

Segundo Baiardi (2011) e Lauriola (2009), não dizendo que a coerção ou os 

estímulos materiais não fossem eficientes na organização da diversidade das ações 

humanas, Ostrom não só defende, mas empiricamente demonstra, que, nos casos 

de propriedade coletiva de recursos naturais ou mesmo bens de capital, os melhores 

resultados (menores custos e maiores garantias de preservação) são alcançados 

pelos autogovernos de bens comuns, na ausência de problemas de suprimento, de 

credibilidade e de monitoramento. Estes resultados são a terceira via da gestão 

comunitária: não são soluções nem de mercado, nem de Estado (o modelo dualista 

de Coase14), e dependeriam unicamente da capacidade da comunidade criar 

instituições adequadas e estáveis, por meio de ações coletivas, com o intuito da 

construção de regras para um desfrute coletivo e sustentável do bem de uso comum 

em foco. A citação resume evidências empíricas de seus principais resultados.  

14  “ [...] o modelo de Coase, sobre a existência e a entidade dos custos de transação para cada caso 
específico – reduzindo-se a defender a privatização se o mercado minimiza os custos de transação, 
ou a nacionalização no caso inverso [...]”. (LAURIOLA, 2009, p. 9). 

 [...] Como demonstram estudos empíricos no mundo inteiro, instituições 
coletivas, frequentemente milenares, manejam com surpreendente 
eficiência sistemas e recursos ambientais extremamente complexos: ao 
invés de ignorá-las ou destruí-las por considera-las antiquadas ou pré-
modernas, o desafio da ciência econômica, com o auxílio e por meio do 
diálogo com outras áreas científicas, tanto humanas e sociais como naturais 
e exatas, é antes de tudo estuda-las e compreendê-las em profundidade. 
[...] “A realidade não é avulsa da história, dos processos de aprendizagem 
fundados nos erros, os atores podem comunicar-se entre si, e geralmente 
eles utilizam a comunicação para definir regras, mecanismos de fiscalização 
e controle de seu cumprimento e sanções para os infratores”. (LAURIOLA, 
2009, p. 6 e 7, grifos do autor). 

                                            



61 

 Esta discussão inscreve-se em uma seara muito mais ampla: tem-se 

consciência que aqui se caminha pelo campo das definições de sistemas de 

propriedade e direitos, engendrando outras profundas e complexas explorações, 

com divergências de entendimentos e classificações distintas apresentadas - os 

regimes de apropriação humana. Ou seja, como definimos e reconhecemos quem é 

dono do quê neste mundo em que vivemos, e mesmo, o que significa ser dono de 

algo. Fica-se por aqui: não há como aprofundar nesse momento esse tema, 

adentrando e discutindo as conceituações sobre o que seria um direito. No entanto, 

julga-se apropriado reproduzir o entendimento de Cole e Ostrom (2012), quando os 

dois autores, reforçando a sugestão que buscaram em Eggertsson (1990, p. 254), 

dizem da ingenuidade da teoria dos direitos de propriedade individual-privada como 

resposta evolucionária à demanda crescente por recursos naturais escassos, entre 

outros argumentos, contrapondo-a com a evidência de uma multitude de arranjos 

contemporaneamente existentes, como amplia a citação. 

15  Ostrom, E., R. Gardner and J. Walker. 1994. Rules, Games, and Common-Pool Resources. Ann 
Arbor: University of Michigan Press apud (LAURIOLA, 2013). 

Assim, Ostrom, Gardner e Walker (1994) 15 utilizam técnicas de economia 
experimental aplicadas à gestão de um recurso comum para testar as 
previsões dos modelos tragédia e dilema frente à introdução de hipóteses 
mais realistas. Os resultados são notáveis: em condições fiéis às hipóteses 
chaves (rodada única, ausência de comunicação) as previsões trágicas dos 
modelos são corretas, e não se alteram significativamente mesmo 
introduzindo rodadas repetidas e risco de esgotamento do recurso; ao 
introduzir a comunicação, já nos jogos de rodada única os resultados 
melhoram, embora de forma instável, enquanto nos jogos de rodadas 
repetidas os resultados melhoram de forma significativa, reduzindo a 
ineficiência de 50%. É interessante observar o uso que os atores fazem da 
comunicação e os resultados específicos de cada estratégia. Nos jogos 
repetidos, a comunicação é utilizada para calcular as melhores estratégias 
coordenadas, definir acordos para implementá-las e lidar com traidores, 
principalmente por meio de sanções verbais, com a eficiência do resultado 
variando entre 42 e 80% do ótimo, as taxas sendo menores quando a 
comunicação envolve custos e quando as apostas são maiores. Estes 
resultados demonstram também que a intervenção direta de agentes 
externos não é indispensável para melhorar os resultados [...] No caso de 
instituições exógenas, mesmo sem comunicação, há uma melhora dos 
resultados, mas esta é ineficiente, na medida em que a maior eficiência é 
absorvida pelo custo da instituição; em presença de comunicação, o ganho 
de eficiência obtido pelas instituições exógenas é mais relevante, 
alcançando até 56% do ótimo teórico, mas as taxas de traição permanecem 
elevadas (42%). No caso de instituições endógenas, que pressupõem 
evidentemente comunicação, os resultados alcançam em média 90% a 93% 
do ótimo, e a traição é reduzida a taxas marginais, de 4% em média. 
(LAURIOLA, 2009, p. 9, grifos do autor).  
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Julga-se bastante apropriada a simples definição de bem de uso comum, 

pelas palavras textuais de Hess & Ostrom (2007, p. 4, tradução livre nossa) que 

dizem que “um bem de uso comum – é um recurso compartilhado por pessoas que 

está sujeito a dilemas sociais”.17 Exemplos da vida diária são encontrados na 

citação, para ampliar a compreensão quase que intuitiva proposta inicialmente. 

Segundo Ostrom, as mais verdadeiras descobertas da pesquisa dos regimes 

de propriedade dos bens de uso comum estão relacionadas a um conjunto de 

princípios gerais. Definidos por esforços empíricos de entendimento, a autora 

principalmente conclui que uma variedade extremamente rica de regras específicas 

era utilizada em sistemas sustentáveis temporalmente, mas que nenhum conjunto 

único de regras específicas, por outro lado, tinha uma clara associação com seu 

sucesso. Os fatores identificados foram aqueles encontrados existindo nas 

instituições mais robustas, contudo ausentes em sistemas falhos – não são ditos 

16 The history and evolution of actually existing property regimes applicable to natural resources do not 
support the naïve theory, even as a first approximation. Instead, there is a vast array of complex 
property systems, including various combinations of private-individual, common and public property 
rights that apply differentially to various natural resources on the basis not only to supply relative to 
demand, but also of many other variables, including the structure of underlying institutions (both 
social norms and formal laws), ecological conditions, and culture. Moreover, specific property 
regimes that prove viable and sustainable in one set of social-ecological circumstances (or in a single 
case) may prove nonviable or unsustainable in another (or many others). Just as the ecology of 
natural resources is highly complex and still not fully understood, so too are the property/regulatory 
systems that human societies deploy to manage, with greater or lesser success, those resources. 
(COLE; OSTROM, 2012, p. 38). 

17 “commons—a resource shared by a group of people that is subject to social dilemmas”.  

A história e a evolução dos realmente existentes regimes de propriedade 
aplicáveis aos recursos naturais não suportam a teoria ingênua, mesmo 
como uma primeira aproximação.  Em vez disso, há uma vasta gama de 
sistemas de propriedade complexos, incluindo várias combinações dos 
direitos de propriedade privado-individuais, comunais e públicos, que se 
aplicam de maneira diversa a vários recursos naturais, com relação não 
somente a um relativo suprimento à demanda, mas também de muitas 
outras variáveis, incluindo a estrutura das instituições subjacentes 
(igualmente com respeito às normas sociais e leis formais), condições 
ecológicas e cultura. Além disso, os regimes de propriedade específicos 
provados viáveis e sustentáveis em um conjunto de circunstâncias sociais-
ecológicas (ou em um único caso) podem revelar-se inviáveis ou 
insustentáveis em outro caso (ou muitos outros). Assim como a ecologia 
dos recursos naturais é altamente complexa e ainda não completamente 
entendida, assim também são os sistemas de propriedade e regulação que 
as sociedades humanas dispõem para gerenciar, com maior ou menor 
sucesso, estes recursos. (COLE; OSTROM, 2012, p. 38, tradução livre 
nossa).16 
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modelos e muito menos prescritivos, mas já inspiraram muitos estudos e são úteis 

para a fase inicial de pesquisas, principalmente de sistemas pequenos e 

homogêneos, conforme se destaca no quadro a seguir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualmente apropriado é evidenciar o disposto por Ricardo Petrella (2011), 

que relaciona os bens de uso comum (os ‘bens comuns’, no seu dizer) e o bem estar 

coletivo (o ‘Bem comum’), dizendo que os primeiros são “essenciais e 

insubstituíveis” para que o segundo exista de fato, como principais e inerentes 

instrumentos do existir e do viver juntos. Este ‘Bem comum’ é pelo autor definido e 

exemplificado conforme pode ser visto na citação.  

O Bem comum, como confirmado pela experiência histórica, é o conjunto 
dos princípios (por exemplo, a igualdade entre todos os seres humanos com 
respeito ao direito à vida...); das regras (a democracia representativa 
fundada sobre o sufrágio universal...); das instituições (os parlamentos, as 
municipalidades, a magistratura, as escolas...) e dos meios (o sistema fiscal, 
por exemplo, a memória, os símbolos...) que uma sociedade se dá para 
permitir que todos os seus membros vivam digna e decentemente e que 
contribuam ao viver juntos no respeito às diversidades de cada um e em 
cooperação com as outras comunidades humanas. (PETRELLA, 2011, p. 
30, destaque do autor). 

1. Fronteiras claras estão definidas no lugar, para as habitações e indivíduos. 

2. As regras utilizadas (restringindo tempo, local, tecnologia e /ou quantidades de 

unidades de recursos) devem adequar-se às condições e necessidades locais, com 

relação à trabalho, dinheiro e/ou recursos materiais de outra espécie.  

3. Os acertos (regras operacionais) devem ser escolhas coletivas: os indivíduos 

afetados por estas regras podem normalmente participar da modificação das regras. 

4. O direito dos membros da comunidade conceberem as suas próprias regras deve 

ser respeitado pelas autoridades externas. 

5. Um sistema de automonitoramento dos comportamentos dos membros está 

ativamente estabelecido.  

6. Um sistema de sanções gradativas existe; na instância dos próprios membros, na 

instância oficial ou em ambas alternativas de recorrência. 

7.  Membros da comunidade tem acesso a um mecanismo de baixos custos para 

resolução de conflitos: entre si ou entre os membros e instâncias oficiais. 

8. Para o caso de bens de uso comum em sistemas maiores, empresas acopladas ou 

aninhadas existem – isto é, a apropriação, provisão, monitoramento, sanção, resolução 

de conflitos e outras atividades de governança – são organizadas em múltiplas 

camadas de atividades nesta estrutura acoplada ou aninhada. 

Quadro 1: Princípios gerais existentes na governança de bens de uso comum. 
Fonte: Hess e Ostrom (2007, p. 7) e Ostrom (1990, p. 90), tradução livre nossa. 
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Já os ‘bens comuns’, com seu papel central para a existência do ‘Bem 

comum’, são compreendidos pelo autor no campo dos direitos humanos e sociais, 

individuais e coletivos. São públicos e universais, segundo sua definição, citando 

como exemplos os bens e seus “serviços conexos”, tais como “o ar, a água, o solo, a 

saúde, o conhecimento, a segurança, a informação, o trabalho, a memória”. 

Ressalva que podem existir ‘bens comuns’ privados (exemplos são o caso de uma 

cooperativa, uma cidade, uma congregação religiosa ou um clube de futebol), mas 

neste caso, idêntico ao dos ditos ‘bens comuns locais’ – os relacionados a uma 

coletividade territorial específica, como uma região, um Estado ou um continente - 

estes tipos de bens comuns, não seriam qualificados como essenciais e 

insubstituíveis para a vida e para o viver juntos em geral. O ‘Bem Comum’ não 

pertence ao campo de escolhas individuais e/ou coletivas, mas engloba, segundo o 

autor, um conceito de sustentabilidade global (grifo nosso), sem dúvida implicado ao 

que aqui se discute: “A sustentabilidade implica a centralidade irrenunciável das 

relações de alteridade (entre humanos e humanos, e entre humanos e a natureza).”. 

(PETRELLA, 2011, p. 30). Tomando como referência Ricardo Petrella, Pierre 

Donadieu (2005) faz outra aproximação muito própria, trazendo os valores do Bem 

comum, como um segundo tipo de utopias: não as irrealizáveis (que ele chama de 

quiméricas), mas as como chamadas por Edgard Morin de “utopias realistas” – cita o 

caso do pós-crise americano de 1929, com o exemplo do Estado-protetor, da 

providência ou do bem-estar. Donadieu cita Petrella como fundador do termo que 

considera mais adequado para este caso, vide a citação de suas considerações: “[...] 

Ricardo Petrella prefere conservar o termo inglês híbrido l’Etat du Welfare State 

(Petrella, 1996, p:12) para designar a aspiração ao Bem comum, baseado não só 

num sistema político, social democrático e não dogmático, mas também na 

solidariedade entre os homens.” (DONADIEU, 2012, p. 282, grafia e destaque como 

no original). Ou seja, este Bem Comum, cuja concretização depende também da 

utilização dos bens de uso comum, é uma construção a ser permanentemente 

perseguida, conforme também evidenciam as pistas para este caminho na direção 

de resultados estáveis, como discute Elinor Ostrom em seu trabalho. Tem-se 

consciência da imensidão desta discussão, e sabe-se da abrangência diminuta que 

é possível aqui atingir – a ideia é delinear um panorama, um caminho de discussão, 

que pode, heuristicamente, fomentar soluções que desta maneira já aconteceram 

em outros lugares. Importante nesse sentido é saber da Convenção Europeia da 
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Paisagem, aprovada em 2000. Com implementação paulatina e não uniforme no 

âmbito da Comunidade Europeia esta institucionalização cobre todas as paisagens, 

incluindo normas e proteção também para aquelas que não têm valor excepcional e 

incentivando a participação dos cidadãos nos processos decisórios políticos a 

respeito das paisagens onde vivem. O conceito de paisagem que é considerado 

nesse contexto europeu compreende seus entendimentos como morfologia, como 

cenário e como política, vide a citação. 

 
 Como morfologia, a paisagem inclui todos os tipos de paisagem física, bem 
como as paisagens aquáticas. Como cenário, paisagem é percebida não 
principalmente por uma elite, mas pelas pessoas em geral. Como política, 
paisagem é da responsabilidade das autoridades eleitas, juntamente com 
uma população participante. A Convenção define 'paisagem' como 'uma 
área, como percebida pelas pessoas, cujo caráter é o resultado da ação e 
interação de fatores naturais e/ou humanos' (Council of Europe, 2000a: 
Article 1º)18. Portanto, a paisagem não é algo objetivo; é mais do que 
apenas uma área, como 'também expressa a percepção de uma área que 
as pessoas compartilham, valorizam e utilizam'. (Olwig, 2007:581)19. 
(JONES; STENSEKE, 2011, p. 8, destaques do autor, tradução livre 
nossa).20 

 

Exatamente neste quadro insere-se a discussão da paisagem como bem 

comum, segundo Anne Sgard (2010). Essa possibilidade insere-se no âmbito da 

ação pública de planejamento territorial na cena europeia, cotejada a outro polo de 

abordagem (mais antigo), o viés patrimonialista. De acordo com a visão da autora, 

após dois marcos institucionais (na França a Lei de Paisagem de 1993, seguida pela 

Convenção Europeia da Paisagem em 2000), a discussão sobre a paisagem não 

mais se resume aos casos emblemáticos e remarcáveis, mas passa também a 

englobar o ambiente cotidiano, as paisagens ditas “comuns”. Além do quase único 

viés de valorização de uma paisagem até então existente - a patrimonialização (com 

o risco associado, por exemplo, de museificação), apresentando atualmente os 

18  Council of Europe (2000a) European Landscape Convention, Florence, 20.X.2000. ETS No. 176. 
  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/176.htm. Accessed 6 Mar 2007 apud (JONES; 

STENSEKE, 2011, p. 8).  
19  Olwig KR (2007) The practice of landscape ‘conventions’ and the just landscape: the case of the 

European Landscape Convention. Landsc Res 32:579-594 apud (JONES; STENSEKE, 2011, p. 8). 
20  As morphology, the landscape includes all types of physical landscape as well as waterscape. As 

scenery, landscape is perceived not primarily by an elite but by people in general. As policy, 
landscape is the responsibility of elected authorities together with a participating population. The 
Convention defines ‘landscape’ as ‘an area, as perceived by people, whose character is the result of 
the action and interaction of natural and/or human factors’ (Council of Europe, 2000a: Article 1a). 
Hence landscape is not something objective; it is more than just an area, as ‘it also expresses the 
perceptions of an area that people share, value and used’ (Olwig, 2007:581).(JONES; STENSEKE, 
2011, p. 8).  
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aspectos “de proteção e conservação”. Passa a existir outra possibilidade, na 

direção da gestão, mas que a autora diz ser futura - pois pondera que talvez a lei 

francesa de 1993 tenha sido ambiciosa demais, ao conceber as paisagens comuns 

(as paisagens não remarcáveis) como podendo ter a sua dinâmica concebida 

“matricialmente pelos atores locais”.  

A paisagem segundo ela seria um objeto político, escapando em parte das 

leis do mercado e às maneiras de mensuração, sendo mais ligada, segundo ela, à 

estética e ao simbolismo. Este aspecto, o político, é discutido em relação estreita 

com o desenvolvimento, em um campo de muitas possibilidades e ideias na esfera 

pública. Interessa aqui ressaltar que a paisagem é nessa aproximação dita não ser 

um bem de mercado, mas sim tendo mais relação à noção de bem público e 

escapando à apropriação privada exclusiva. (FORTIN; PEYRACHE-GADEAU; 

SGARD, 2010, destaque nosso;  SGARD, 2010).  

Mesmo assim, uma discussão da paisagem entendida como bem comum é 

feita por Sgard (2010) – considerando a classificação dos bens em quatro tipos: 

públicos, de uso comum, bens com pedágio (toll goods) e bens privados. A 

paisagem ficaria segundo ela, implicitamente alojada na categoria de bens públicos, 

no entanto sendo mobilizada como bem comum. A precisão é interessante: a 

paisagem deve ser acessível a todos e seu consumo por uns não deve atentar ao 

consumo dos outros e das gerações futuras. A utilização do termo é desta forma, 

vista pela autora como uma reinvindicação, alinhada com ao modo pelo qual a 

temática paisageira é mobilizada na cena pública – conseguindo ignorar a trama da 

apropriação agrária, e desta forma situando-se na perspectiva do acesso coletivo. 

Utiliza a autora as paisagens de montanha como exemplo, onde encontra vários 

tipos de bens ali dispostos: comunais, privados e dominiais, além dos próprios 

discursos sobre o simbolismo da montanha, que fariam dela um espaço público – o 

que a autora entende, neste caso, um bem comum. Pois Sgard (2010) acaba 

discutindo a ‘acessibilidade’ à paisagem pela ótica dos bens de uso comum, 

tentando uma generalização que é de difícil entendimento nos vários exemplos 

elencados, cada um de uma escala diversa e um tanto quanto descontextualizado: é 

bom lembrar que estamos discutindo esta possibilidade, de a paisagem ser 

entendida como bem de uso comum, ‘sob a ótica do lugar’ – “lembremos que a 
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paisagem é sempre do lugar”. (grifos nossos) (FORTIN et al., 2010, p. 3, tradução 

livre nossa).21  

No Brasil esta linha de reflexão - do entendimento da paisagem como bem 

comum – talvez tenha alguma abertura, como pode ver-se no pronunciamento de 

Maria Angela Faggin Pereira Leite22, que vê as paisagens como “recursos culturais 

mutáveis e finitos como quaisquer outros recursos”, vide a citação em seu contexto. 

O panorama brasileiro apresenta por enquanto um caminho de compreensão 

institucional da paisagem relacionado aos movimentos internacionais, como a 

percepção de paisagem cultural que emerge em 1992, em conceito adotado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

na Convenção para a Proteção do Patrimônio. Movimento similar em 2002 emerge a 

partir de atitude da Food and Agriculture Organization (FAO), em estreita 

colaboração com este programa da UNESCO, quando se propõe um programa 

global visando reforçar os vínculos entre os sistemas agrícolas tradicionais, de rica 

biodiversidade e diversidade cultural associada ao patrimônio cultural, com a 

intenção de trilhar um caminho para o estabelecimento da categoria “patrimônio 

agrícola mundial”. Nesta direção pode ser inscrita, a traços largos, a discussão a 

respeito dos marcos legais da agrobiodiversidade. Essa categoria tem a seguinte 

definição, segundo a FAO: "remarcáveis paisagens e sistemas de uso da terra, ricos 

em biodiversidade biológica significante, oriundos da coadaptação da comunidade 

com seu ambiente e suas necessidades e aspirações para o desenvolvimento 

sustentável”.23 (FAO, 2014;  RIBEIRO, R. W., 2007;  SANTILLI, 2009, tradução livre 

21  [...] rappelons que le paysage est toujours du lieu. (FORTIN et al., 2010, p. 3) 
22  LEITE, M.A.F.P. A Contribuição da Arquitetura Paisagística para a Discussão da Paisagem Cultural, 

palestra proferida no 2º Colóquio Ibero-americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto, em Belo 
Horizonte. Comunicado pessoal à pesquisadora. Mensagem eletrônica. 2012. 

23  Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) are defined as "Remarkable land use 
systems and landscapes which are rich in globally significant biological diversity evolving from the co-

“[…] Cada paisagem é única como representação material de nossos 
sonhos e desejos e merece, por isso, ser legada às próximas gerações para 
que, estando nelas, lhes seja dada, tal como ocorreu com as gerações 
precedentes, a oportunidade de compreender a vida e a cultura produzida 
por nossos antepassados. Paisagens são recursos culturais mutáveis e 
finitos como quaisquer outros recursos e, como quaisquer outros, devem ser 
valorizados no jogo concreto das relações sociais e das políticas culturais e 
de preservação.” (LEITE, 2012, p. 6). 
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nossa). Em nosso país existe já há algum tempo a compreensão dos bens culturais 

de natureza imaterial e dos seus instrumentos jurídicos de salvaguarda como 

patrimônio cultural: a proteção do patrimônio cultural brasileiro pelo poder público, 

com a colaboração da comunidade, é reconhecida desde a Constituição de 1988 

(artigo 216, parágrafo 1º). Mais recentemente, o país criou um instrumento oficial 

específico para tal: a Portaria nº 127, de 30/04/2009 do presidente do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que estabelece a chancela da 

Paisagem Cultural Brasileira.  (SANTILLI, 2009). A sua definição geral consta no 

artigo 1º: “Paisagem Cultural é uma porção peculiar do território nacional, 

representativa do processo de interação do homem como o território natural, à qual 

a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores.” Tal chancela é 

declarada pelo IPHAN, através de processo administrativo que pode ser instaurado 

por qualquer pessoa, e, uma vez concedida, é avaliada periodicamente e deve ser 

revalidada num prazo máximo de dez anos.  (IPHAN, 2009). A citação exemplifica 

especificidades patrimoniais de utilização do conceito de Paisagem Cultural, 

segundo a visão do IPHAN. 

 
São exemplos da Paisagem Cultural as relações entre o sertanejo e a 
caatinga, o candango e o cerrado, o boiadeiro e o pantanal, o gaúcho e os 
pampas, o pescador e os contextos navais tradicionais, o seringueiro e a 
floresta amazônica, por exemplo. [...] Como exemplo de contexto que 
denota claramente o objetivo pelo qual foi criada a chancela, o Pantanal 
Mato-grossense, considerado Patrimônio Nacional pela Constituição e 
Patrimônio Mundial pela UNESCO, é cotado como forte candidato a 
Paisagem Cultural Brasileira. A região é um exemplo de como homem e 
natureza convivem de forma equilibrada e harmoniosa. Outros exemplos 
são as regiões de imigração do Sul do Brasil, os núcleos de pescadores que 
formam, com seus barcos e suas habitações, as paisagens tradicionais do 
patrimônio naval; o rio São Francisco e o Vale do Ribeira – conjunto de 
cidades do litoral do estado de São Paulo que margeiam o rio Ribeira de 
Iguape (IPHAN, 2009, p. 13; 26). 

 
 

Esta nova possibilidade institucional federal de gestão do território, então visto 

como patrimônio, nasce em um quadro institucional que pode ser interpretado de 

duas formas, em um primeiro olhar: como customização nacional de tendências 

mundiais, em tendência não muito diversa de outras tantas iniciativas legislativas, ou 

como uma iniciativa que contenha em seu bojo a possibilidade de discussão e abrigo 

legal de pactos sociais diferenciados e particulares de gestão de uma paisagem, na 

adaption of community with its environment and its needs and aspirations for sustainable 
development". (FAO, 2014). 
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visão que aqui se discute - ou seja, podendo abrigar o cenário natural e as práticas 

produtivas e culturais de um conjunto de atores mobilizados pelo potencial de usos 

no mesmo espaço geográfico. Desta forma (ou talvez de outras, diz-se aqui), esta 

recente institucionalização abre uma possibilidade nova de reconhecimento, de 

conservação e de gestão do valor cultural de uma porção definida do território 

nacional, com notadas características na interação socioambiental. Associadas a 

esta definição (mas dela independentes) está a recomendação da utilização dos 

conceitos de território e de itinerário cultural – embora não institucionalizados, estes 

aportes podem ser complementares para o estabelecimento de estratégias e ações 

de preservação do patrimônio cultural brasileiro. A operacionalização desta política é 

recente, e tem as suas potencialidades e sutilezas em exploração. Segunda este 

enquadramento institucional, é bom que se ressalte, enfatizam-se as condições 

necessárias, mas não suficientes de “excepcionalidade, exemplaridade e 

singularidade”, como entendimento ampliado pela citação. 

 
O que se quer dizer é que, para fins do estabelecimento de uma política ou 
uma estratégia de preservação das paisagens culturais brasileiras, nem 
todas as porções do território nacional poderão (nem deverão) ser passíveis 
de chancela [...] Importante destacar que chancela não se aplica a todos os 
sítios excepcionais ou singulares. Se os fatores preponderantes que 
singularizam o sítio forem materiais é possível que o tombamento seja o 
instrumento de proteção mais adequado. Se os elementos materiais forem 
secundários ou acessórios, o registro será possivelmente o instrumento 
indicado. Nos sítios onde são constatadas as singularidades materiais de 
determinada área, somadas à sua relação intrínseca com a natureza e ao 
caráter dinâmico no convívio com o elemento humano, aí então caberá a 
chancela da Paisagem Cultural. (IPHAN, 2011). 

 

O início de um estudo, segundo o IPHAN, passa inevitavelmente por estudo 

do recorte territorial e da respectiva abordagem de caracterização que o torna 

diferenciado, peculiar, singular, frente às demais situações e abrangência territorial. 

Antecedendo a este pedido de “selo de qualidade”, está a definição de um pacto de 

gestão dos vários atores ligados ao objeto da chancela, “que ‘pode’ envolver o poder 

público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando à ‘gestão compartilhada’ da 

porção do território assim reconhecida”.  Este pacto não tem como objetivo resolver 

‘todos os problemas do território’ mas sim claramente estabelecer e priorizar 

medidas de curto, médio e longo prazo para ‘estimular, garantir ou possibilitar a 

preservação da paisagem cultural’. Tal acordo apregoa considerar o “o ‘caráter 

dinâmico’ da cultura e da ação humana sobre as porções do território a que se 
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aplica”, buscando a convivência harmoniosa com “as transformações inerentes ao 

desenvolvimento econômico e social sustentáveis” e valorizando a “motivação 

responsável pela preservação do patrimônio”.  (IPHAN, 2011, p. 1-5, grifos nossos). 

As primeiras chancelas de paisagens culturais do país estão sendo estudadas 

e, eventualmente implementadas, em cenário de roteiros e procedimentos ainda em 

construção, e, por isso mesmo, também contendo dúvidas e mesmo desconfiança 

de suas potencialidades. Assim existem já estudos neste sentido para parte das 

cidades do Rio de Janeiro e Niterói, e regiões do Vale do Ribeira em São Paulo e a 

foz do rio São Francisco, este último caso abrangendo cinco estados brasileiros. 

(MARTINS, F. D. M.; MONGELLI, 2012;  VASCONCELOS, 2012). Refere-se que a 

primeira chancela de paisagem cultural brasileira foi aprovada em 2011, consistindo 

do “tombamento de 61 bens”, relacionados aos processos de imigração europeia em 

Santa Catarina. Deste modo, da listagem constam edificações variadas, 

propriedades rurais específicas e “Conjuntos Rurais” de Testo Alto em Pomerode e 

Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. Ressalta-se que nesta ‘dinâmica’ cultural, o termo 

institucionalmente utilizado é ‘preservação’, e recente documento estabelece 

diretrizes e normas para o conjunto tombado. (IPHAN, 2011;2013). Assim como a 

paisagem e o território cultural, o conceito de itinerário cultural complementa o leque 

de categorias patrimoniais mais amplas, trabalhadas a partir de recortes geográficos 

abrangentes e que, além de interpretar de forma diferenciada as múltiplas 

ocorrências do patrimônio, sejam materiais ou imateriais, dando-lhes maior coesão e 

significação histórica, conduzem diretamente a um modelo de gestão compartilhada. 

(IPHAN, 2011, p. 20). Por fim, digna de nota é a menção à expectativa de 

apresentação de proposta piloto com relação aos ‘Pampas’, presente no Relatório 

Síntese das Mesas Redondas 04 e 14 (Paisagem Cultural e Patrimônio Natural) do I 

Fórum Nacional do Patrimônio Cultural. (IPHAN, 2010). 

Em suma, pelas evidências pragmáticas que são aqui amealhadas, a 

conservação da paisagem no Brasil pelo caminho institucional disponível, é 

nitidamente patrimonial e tem critérios de aceitação nos ritos estabelecidos. Não é 

‘qualquer paisagem’ que merece esta deferência - e nem sequer é a paisagem - mas 

sim os conjuntos arquitetônicos ou algumas propriedades rurais que integram essa 

paisagem, julgada em alguma instância ser ‘excepcional, exemplar e singular’. 
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2.3 A PAISAGEM E A RURALIDADE  

 

Uma vez que se está a estudar a hipótese de que a paisagem possa ser uma 

noção de interesse para a conservação socioambiental em um campo empírico que 

é rural, buscam-se subsídios teóricos que permitam progredir com o raciocínio, no 

sentido de como a paisagem poderia ser entendida pelo ser humano que vive nesta 

dada ruralidade. Berque embasa seu elaborar empírico-teórico em experiência de 

vida nas montanhas do alto Atlas (norte de Marrocos), e faz uma descrição que para 

este estudo tem importância. Vide a riqueza da citação, ao mesmo tempo descritiva 

de uma paisagem, mas também absolutamente retratadora de uma mentalidade 

impregnada já por este “espírito da paisagem”, o Stimmung de Simmel, ou enfim, o 

pensamento da paisagem.  

 
Estamos no inverno. No entanto mais acima, seguindo o vale, na brancura 
dos cumes e das nuvens, se perderá a paisagem. Efetivamente, se 
seguirmos dois ou três dias nesta direção, acabaremos por chegas ao “lugar 
aonde alguém se perde” (grifo do autor), o Tichka. Do lugar aonde alguém 
se perde ‘desce a vida, em forma de água’ (grifo nosso). Em seu momento, 
a transumância traz aqui o seu rebanho e é motivo de festejos. No inverno, 
os caminhos que levam a Tichka estão fechados devido à neve e a vida 
volta para baixo. Estes são os tempos da natureza e este é o ritmo da 
existência. (BERQUE, 2011b, p. 42, tradução livre da autora).24 
 
 

E neste quesito parece incontornável aportar o que Berque chama de 

forclusão – fenômeno de recuo do mundo do trabalho pelo qual nasce a noção de 

paisagem – o pensamento da paisagem, a partir da existência de um pensamento 

paisageiro: como já visto anteriormente, em sua elaboração teórico-empírica, A. 

Berque vê os chineses como sendo precursores no pensamento da paisagem: 

identifica os primeiros rudimentos nos escritos do taoísmo, posterior e 

cronologicamente em um poeta dito ‘do campo’, para, ao fim deste percurso 

‘trajetivo’ chegar a um reconhecido poeta de paisagem. (grifos nossos).  Muito 

pertinente ao que se reflete aqui (da busca de conexões entre a paisagem e a 

ruralidade), é ressaltar o seu achado, da lógica social pela qual se dá esta 

24  Estamos en invierno. Más arriba todavia, siguiendo el valle, en la blancura de las cimas y de las 
nubes, se perderá el paisaje. Efectivamente, si seguimos dos o tres días en esta dirección, 
acabaremos por llegar al “lugar donde uno se pierde”, el Tichka. Del lugar donde uno se pierde 
desciende la vida, en forma de agua. En su momento, la trashumancia trae aquí sus rebaños y es 
motivo de festejos. En invierno, los caminos que llevan a Tichka están cerrados debido a la nieve y la 
vida regresa abajo. Éstos son los tiempos de la naturaleza y éste es el ritmo de la existencia. 
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passagem na China: é a classe de lazer (encarnada pelos mandarins) que tem esta 

primeira visão, elitista, pois – os camponeses são ditos como percebendo o 

ambiente como meio de vida e subsistência. Estão longe da fruição estética, e 

paradoxalmente, fazendo parte dela - como a natureza, são motivos paisageiros.    

Este fenômeno – a forclusão do trabalho da terra (grifo do autor) é dito pelo 

autor como universal, ao menos para as sociedades suficientemente complexas. 

Esta complexidade é vista em termos de divisão do trabalho social, permitindo o 

desenvolvimento de cidades e de uma ‘“classe de lazer” (Veblen)’ (grifo do autor). 

(BERQUE 2009, p. 40 & 2011b, p. 204). 

A estas polaridades, que podem ser escrutinadas por estes pares campo-

cidade e ócio-negócio, é ainda adicionada outra, vide a citação que explica mais 

profundamente a relação implicada com o trabalho, em reflexão que o autor 

anteriormente inicia em escritos que buscam em tempos imemoriais (e felizes) a 

época em que o homem não precisava trabalhar para recolher os frutos da terra. 

Este mito – o da Idade do Ouro, vem, segundo o autor, da ideia que atravessa os 

tempos, “de que colher os frutos da terra não é um trabalho – e que só há que 

molestar-se para receber esses dons da natureza”. (BERQUE, 2009, p. 39, tradução 

livre da autora). Veja-se como o autor descreve o princípio daí originado, em que o 

ambiente é visto em função do frui (prazer) em detrimento do uti (utilitário) (grifos do 

autor, vide a citação a seguir). 

Finalmente, Berque resgata várias associações etimológicas que fazem 

associações entre rural e selvagem para amealhar evidências em torno de sua ideia 

de que para esses privilegiados urbanos, de onde se origina a fruição da paisagem, 

“A paisagem nasceu assim sob o signo do otium: o ócio daqueles que não 
trabalham a terra, ou seja, que não transformam a natureza pelas suas 
mãos. É pela mesma razão que a cidade lugar de negotium – a negação do 
ócio – permaneceu, por muito tempo, estranha à paisagem.” (BERQUE, 
2011b, p. 205). 

Denomino de princípio de Xie Lingyun esta lógica social, segundo a qual a 
classe de lazer percebe enquanto paisagem, ou seja, em termos de fruição 
estética, o ambiente que as massas camponesas percebem como meio de 
vida e subsistência, ou seja, em termos de uti. (BERQUE, 2009, p. 39-
40;2011b, p. 204, grifos do autor). 
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o campo e a natureza seriam a mesma coisa. E aí, enfim, origina-se o “utilitarismo 

funcionalista moderno”, que coloca as paisagens em risco pelo mundo todo.  

Esse ponto é bastante sensível na discussão em construção – entender de 

que modo os seres humanos que vivem e trabalham no campo seriam ou não 

capazes de ter um pensamento da paisagem, além de, não menos relevante, como 

os ditos urbanos elaboram esta ideia.  Alain Roger (2011), também citado por 

Berque, defende que esta percepção rural não existiria, vide seu argumento.   

A questão que aqui se defende é que a visão dos autores sobre a paisagem 

não parece ser a mesma – pois enquanto Berque aproxima-se de Simmel, Alain 

Roger, citando vários autores que reportam depoimentos em solo francês, 

claramente separa a questão da paisagem (que ele adere fortemente à fruição do 

belo) da questão ecológica (quando comenta artigo específico da Política Agrícola 

Comum) - ou seja, neste caso, a cisão moderna continua sem saída. Pondera-se 

aqui - diluindo um pouco a centralidade do rural - se a questão não seria mais do par 

ócio/negócio do que do rural/urbano. Vide a citação, que, sem dúvida contribuindo 

para o entendimento das intercambialidades possíveis destas polaridades e suas 

dinâmicas, influenciando a compreensão da paisagem pelos seres humanos, no 

entanto também traz a questão de que a cidade seja igualmente lugar de paisagens, 

e de que haja a considerarem-se muitos outros aspectos além da estética no 

sentimento da paisagem. 

A percepção de uma paisagem, essa invenção dos citadinos, como em 
breve veremos, supõe ao mesmo tempo distanciamento (recul) e cultura, no 
fundo, uma espécie de recultura. Tal não significa que o camponês seja 
desprovido de toda a relação com a sua terra e que não sinta nenhum 
apego por ela, muito pelo contrário [...] Falta-lhe, desde logo, esta dimensão 
estética, que se mede, ao que parece, pela distância do olhar, indispensável 
para a percepção e o deleite paisagístico. (ROGER, 2011, p. 164, grifos do 
autor). 

O camponês é o homem da terra, não da paisagem, e talvez fosse preciso 
opor, com a devida prudência, o camponês e o paisajante (paysageant), isto 
é, o homem da cidade, mas também, provavelmente, esse mesmo 
camponês quando visita outra terra que não a sua e adopta, 
ocasionalmente, com mais ou menos facilidade, o olhar ocioso do turista. 
(ROGER, 2011, p .164, grifos do autor). 
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 Uma conexão direta da ruralidade à paisagem é provida por Gonçalo Ribeiro 

Telles (2011), ao colocar que “A ‘invenção’ da paisagem é uma consequência da 

apropriação, pela sociedade humana, do espaço físico necessário à actividade (sic) 

agrícola ou pastorícia”, fazendo, no entanto a ressalva da apreciação das mais 

tardes chamadas de “paisagens naturais” no caso de impressões ligadas aos 

descobrimentos europeus no novo mundo ou de impressões de viajantes. Explora a 

paisagem como “imagem da acção (sic) complexa e voluntária de um grupo humano 

sobre o espaço bruto, a tal paisagem natural”, em que a ruralidade principia com o 

“acto brutal sobre a natureza para a criação do espaço agrícola, tendo o fogo sido o 

instrumento mais utilizado para o efeito, bem como as operações de saneamento de 

pântanos”. (TELLES, 2011, p. 476). Retraça a passos largos as atividades agrícolas 

da humanidade, como ações de inteligência que redundaram na criação de campos 

cultivados. Surgem desta forma a agricultura e a ruralidade a ela associada e, com 

estas duas, a cidade. A busca do equilíbrio na gestão deste espaço agrícola oscila 

entre as ações de destruição (ligadas à sua utilização) e aquelas que buscam a sua 

permanência para a utilização, predominantemente relacionadas à manutenção de 

sua fertilidade. Associada a esta necessidade, as transformações que acontecem 

lentamente – pelas conjunturas naturais - fazem com que a continuidade do trabalho 

geração após geração seja necessária, “o que contribui para o culto dos 

antepassados e a aceitação do costume e das experiências bem sucedidas”. 

Sentencia: “Na civilização rural, tudo quanto favorece a população é bom e tudo que 

a prejudica, é mau.” (TELLES, 2011, p. 477). Identifica os seguintes fatores pelos 

quais a paisagem é construída, no que é por ele qualificado de “civilizações mais 

evoluídas” 25, vide a citação. 

25  Importante que aqui se ressalte que esta qualificação do autor pode alimentar uma vasta discussão, 
que, no entanto não é o objeto do que aqui se aprofunda neste momento. 

Conhecimento do meio. Conhecimento e desenvolvimento da diversidade 
biológica. Transformação da circulação e permanência da água. 
Transformação do solo e do relevo. Criação de microclimas favoráveis. 
Melhoramento de plantas e animais. Protecção contra as pragas. A 
organização do espaço deve, portanto, basear-se nestes factores e, da 
harmonia entre eles, nasce a paisagem que tem como atributo pôr a ordem 
nas coisas e, portanto, procurar o belo. (TELLES, 2011, p. 478). 
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Retorna aos primórdios da agricultura europeia, com a Ecúmena constituída 

pela tríade ager, saltus e silva26, para dizer que a agricultura que acontece no ager e 

no saltus que causa o surgimento das cidades, permanecendo após isto a relação, 

em gradual afastamento da natureza, no entanto, que atinge o seu ápice no século 

XIX. Vide a citação relevante que descreve o processo em Portugal, mas também 

em outros países, transformando-os em industrializados ou agrícolas, em processo 

que causa a estagnação do mundo rural e que o autor também chama de “a morte 

da paisagem” – consistindo na sua desvalorização estética e também da destruição 

do mundo cultural e social ligado a esta paisagem, mormente, na sua reflexão, a 

paisagem rural. 

A superação deste quadro de extremos, que é circunscrito claramente no 

paradigma moderno, faz-se necessária, pois a “morte” (grifo do autor) da paisagem 

conduz à perda de identidade e futuro dum povo como colectividade (sic) diferente e 

independente Como alternativa ainda a ser formulada, está a por ele proposta 

“paisagem global do futuro”, baseada na organização do espaço e que terá como 

“atributo pôr (sic) a ordem nas coisas e, portanto, procurar o belo”. (TELLES, 2011, 

p. 482; 478). As motivações e justificativas são claras e indubitáveis, vide a citação a 

seguir. 

Nesta nova conformação da paisagem, que enxerga como dinamicamente 

equilibrada e regendo-se por princípios biológicos (“não é mais do que uma 

26  Segundo o autor, ager são os campos agricultados e saltus os matos e prados permanentes. Silva é 
a mata natural. 

No século XIX tal equilíbrio desfaz-se, as fábricas que tinham inicialmente 
ocupado as cidades ou a sua periferia, ou estavam ligadas a determinados 
condicionalismos naturais (rios e quedas de água), invadem 
indiscriminadamente o espaço rural. A população emigra para a cidade e 
abandona o trabalho nos campos e o mundo rural torna-se sinónimo (sic) de 
pobreza e passa a ser considerado como um obstáculo ao progresso que 
convém ultrapassar. (TELLES, 2011, p. 480). 

Da paisagem rural e do mar, únicas fontes de alimentos, dependem a 
sobrevivência da Humanidade. Da organização do espaço rural depende 
também a qualidade e a melhor utilização da água potável e dos recursos. 
Por sua vez o “recreio”, no sentido mais profundo do termo, e a cultura não 
podem desenvolver-se sem o suporte da paisagem. (TELLES, 2011, p. 
478). 
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biocenose de substituição”), contesta as conformações atuais, onde encontra a 

cidade pós-industrialização totalmente afastada da natureza. Tratando do “vai-e-vem 

existente entre a ruralidade e as ideias da civilização urbana”, necessário ao 

desenvolvimento global da sociedade, diz que o urbanismo não pode mais ser 

concentracionário, e que a agricultura deverá ser ‘reabilitada’ (grifo nosso), com 

particular significado, em reestabelecimento do continuum naturale entre o espaço 

urbano e o rural: “reabilitar o mundo rural, o que não é torna-lo urbano, mas sim 

dignificá-lo a fim de se poder confrontar, em termos sociais e económicos (sic), com 

a sociedade urbana”.  O rural – a paisagem rural - é o grande tecido espacial 

contínuo que conterá a cidade (também um patrimônio inscrito no território), 

constituído de povoados de diferentes funções e dimensões, que são interligados 

por uma rede racional de circulação. Os espaços de produção, nesta paisagem 

global do futuro, deverão “garantir a auto-suficiência local regional e ate nacional, em 

produtos agrícolas essenciais à segurança, independência e saúde da população, 

cujos espaços de produção deverão estar biologicamente integrados no conjunto da 

paisagem rural”. Desta forma questiona profundamente, mencionando o exemplo 

português, o processo de modernização da agricultura, conforme detalhamento a ser 

visto na citação. (TELLES, 2011, p. 478-482, grafia original). 

 
 Cabe, neste momento, pôr (sic) em causa todas as acções (sic) de fomento 
da agro-química, de especialização regional e de expansão de 
monoculturas florestais ou cerealíferas que exigem carácter (sic) 
empresarial, elevados investimentos e consumos energéticos, baixo 
emprego de mão-de-obra rural por unidade de superfície e de fertilizantes 
orgânicos. A este conjunto de acções (sic) desenvolvidas sectorialmente e 
sem respeito pelas circunstâncias edafoclimáticas, sociais e culturais tem-se 
chamado a “modernização da agricultura portuguesa”. (TELLES, 2011, p. 
482-483). 

 

Em outros dizeres, ao mesmo tempo em que declara textualmente que “as 

questões ambientais não podem deixar de ser integradas na construção da 

paisagem global”, ressaltando como fundamental a importância do rio como sub-

ecossistema nesta paisagem global (como exemplo mais significativo deste campo 

contínuo que deve existir), Telles (2011, p. 485) não mumifica a paisagem, mas 

ressalta que a estabilidade dinâmica a ser perseguida tem tempos diversos do que a 

noção de tempo atual. Nem tão pouco, diz-se aqui, prega ideais românticos de 

agricultores congelados no tempo, à espera do tempo dos habitantes do negotium, 
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virem relaxar um pouco nas terras do otium, em seu ideário talvez, em alguma 

medida, circunscritos como eternas e imutavelmente à sua disposição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Enfim Michel Corajoud (2011, p. 217 e 220), que diz simplesmente, “a 

paisagem é o lugar onde o céu e a terra se tocam”, coloca neste horizonte, um 

sentido ao mesmo tempo de espacialidade e de temporalidade, e declara a sua 

sensibilidade às paisagens do campo – e de que seria na experienciação da 

paisagem enquanto ato humano que seriam acessadas “todas as formas de 

conhecimento da natureza”, pois para ele, “a paisagem é uma memória e eu posso 

interroga-la” (217). Vejam-se com atenção as especificidades de seu entendimento 

na citação.  

Corajoud chama atenção, ao falar da crítica atual do modernismo, ao que ele 

nomina mais esquivamento do que superação, fazendo também um alerta a respeito 

do fato de que a partir desta relação entre o campo e os dados da natureza, 

estabeleça-se uma confusão voluntária no campo ideológico, que causa a 

naturalização do campo e seu esvaziamento de significação social, com cenário que 

enseja assimetrias para os moradores destes lugares onde a ruralidade acontece. 
 
“As formas do campo antigo, como de resto as formas das cidades antigas, 
são cuidadosamente esvaziadas de todas as significações reais, reduzidas 
a meios geográficos ou topográficos inocentes em que o saber-fazer das 
gerações precedentes é largamente sobrestimado. Dissimulamos assim os 
antagonismos sociais que nos causaram essas paisagens urbanas ou rurais 
que desejaríamos, actualmente (sic), musealizar. (CORAJOUD, 2011, p. 
220). 

 

Enfim ele faz a defesa da paisagem histórica (similar à trajeção de Berque, 

diz-se aqui), que ao mostrar as sucessivas construções do ser humano em questão, 

propõe vários planos de leitura, inclusive, os dispostos espacialmente. Não está 

pautado pelo autor, portanto, um estudar nostálgico que busca laços com a tradição 

de algum paraíso utópico perdido no passado, mas sim algo que poderia levar-nos a 

Olhar o campo, é sentir e retomar por sua vez o sentido do trabalho que o 
produziu; é apreender, no seu próprio corpo, uma dinâmica de realização; é 
reencontrar as linhas de partilha, os limiares, as recuperações sucessivas. É 
compreender, de modo confuso, a história das gerações que se sucederam 
e que moldaram essa tapeçaria sem todavia conseguirem vencer as 
resistências do sítio, como esse rochedo que rasga sempre a sua 
superfície. (CORAJOUD, 2011, p. 220). 
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uma recusa da paisagem enquanto hoje ela se apresenta, fazendo-nos, enfim tomar 

uma posição significativa. 

Isto posto, faz-se necessário o reconhecimento da complexidade deste 

quadro de pesquisa, aqui multidisciplinar, sem dúvida – fonte simultânea de cuidado 

e preocupação, mas igualmente abrindo portas para perspectivas instigantes, pela 

necessidade de envolver várias áreas do conhecimento, mas também libertadora, na 

medida em que permite o diálogo de saberes com a ciência, conforme explora a 

citação de Dimas Floriani. 

 
Julga-se enfim conveniente aqui delimitar a ‘existência de muitas modalidades 

de relações possíveis entre os campos e as cidades’ (grifo nosso), ocorrendo em 

múltiplos planos complexos, em espaços físicos distintos e com especificidades 

variadas a considerar, sendo que a desafiadora procura de entendimento da 

situação pode ser tentativamente acessada. Ao invés da segmentação de certa 

forma delineada pelos compartimentos tripartites propostos por Lefebvre, Halfacree 

e Cloke, decide-se tentar explorar empiricamente a trajeção da paisagem ao longo 

de um determinado espaço-tempo da ruralidade do empírico, tendo como guia 

condutor a sua atividade inequívoca, a agricultura. Isto posto surge como importante 

a discussão do ponto de vista teoricamente mais adequado para adentrar neste 

empírico, rural sem dúvida, para pesquisar a paisagem. 

2.4 COMO PROCURAR A PAISAGEM NA RURALIDADE? 

Esta busca procura definir escolhas conceituais, em primeiro lugar, como 

entendimentos das discretizações do espaço, enquanto conveniências do prisma 

analítico em uso. Nesta linha, uma possibilidade seria entender aqui o espaço rural 

“[...] essa tentativa de diálogo entre diferentes saberes nos convida a uma 
tarefa ingente e abrangente, qual seja, a de uma reeducação não apenas 
pelos sentidos, mas também pela razão: ambos não são contraditórios. O 
especialista da ciência não poderá deixar de tentar construir uma visão de 
generalista (pela estética, pela ética, pelo conhecimento espontâneo e 
criativo – popular, religioso, etc.), reeducando-se (trocando) com os outros. 
Porém, a construção de um conhecimento interdisciplinar exige imaginação 
e prática, além de remeter-se concretamente aos desafios que a sociedade 
lança aos seres humanos (homens e mulheres) em permanente diálogo 
com a natureza.” (FLORIANI, 2000, p. 37). 
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sendo visto como “localidade”, uma das três dimensões de Halfacree (2006) na 

construção de sua proposta de entendimento teórico da ruralidade.  

Quase em paralelo e mais recentemente, encontram-se as defesas da 

retomada do lugar, associadas a intenso debate teórico da propriedade ou não de 

sua utilização enquanto categoria analítica. Resgata-se a importância que Milton 

Santos, entre outros estudiosos, dá ao lugar: “Hoje, cada vez mais, os lugares são 

condição e suporte de relações globais que, sem eles (lugares), não se realizariam 

[...]”. (SANTOS, 2002, p. 156).  

Um lugar, uma localidade, um local: utilizados na operacionalização do senso 

comum, em algumas vezes com invejável adequação conceitual. Cria-se assim um 

enleio do lugar e do local, vindo desde as elaboradas discussões acadêmico-

científico-técnicas (e usos, mesmo nestes meios, talvez não tão adequados), 

passando pela utilização destes termos pela vida cotidiana.  

Mas é possível continuar a pensar com a ajuda de Milton Santos: ”Hoje, nós 

sabemos que os conceitos devem esposar seu tempo para se tornarem operacionais 

e, para isso, a inspiração é a história do Presente.” (SANTOS, 2002, p. 156).  Nesta 

direção, também é importante a discussão que faz Anna Barros, em estudo de tema 

cultural e indiscutivelmente conectado aos dias de hoje, que, pois sim, são os 

mesmos dias da ruralidade em estudo. Assim, distingue “um ponto definido por 

coordenadas pessoais” como sendo o lugar.  Já o local é “um espaço já humanizado 

e possuindo uma narrativa histórica própria, com características mais amplas do que 

o primeiro, mas que pode ainda ocasionar uma reação em direção contrária, 

invadindo o espaço mais geral”. Adiciona ao local a conceituação de ter as 

características do lugar geográfico, e diz que o lugar é um locus de desejo, 

reforçando o seu caráter individual, através da consideração da memória, o que “faz 

de um lugar uma multiplicidade de locais”. Invoca The Lure of the Place, de Lucy 

Lippard (1997, p. 33, tradução como citado), que resgata os vários trabalhos de 

estabelecimentos de “sensos de lugar”, afirmando serem ferramentas sociais e 

culturais inestimáveis para o acesso ao que “chamamos ‘natureza’, e, às vezes, às 

culturas que não as nossas”.27. Finalmente defende a importância do local, em 

importância que “advém da confrontação da percepção cada vez mais refinada da 

27  “At the same time, senses of place, a serial sensitivity to place, are invaluable social and cultural 
tools, providing much-needed connections to what we call “nature”, and sometimes, to cultures not 
our own.” (LIPPARD, 1997, p. 33, destaque da autora). 
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experiência de diferenças de lugares e de culturas, experiência adquirida pela 

facilidade de locomoção e pela aceleração da comunicação e divulgação de 

conhecimentos.” (BARROS, 1998). 

Essas defesas da retomada do lugar - enquanto categoria analítica de 

consideração do espaço – são ditas sendo visualizadas basicamente por intermédio 

de duas abordagens: a humanista e a crítica, segundo Leite A. (1998). A primeira o 

percebe como produto da experienciação humana, fruto de redes de afetividade dos 

indivíduos em cada situação particular. Já a abordagem crítica, dentro da visão 

marxista, reconhece o capitalismo vigente e a sua dialética histórica e cultural 

acontecendo em um mundo globalizado. 

Na abordagem crítica, partindo também da percepção de Milton Santos, Ana 

Fani A. Carlos, realiza uma extensa e profunda reflexão sobre abordagem do lugar: 

em que pese o contexto urbano ao qual referencia as suas considerações, o 

panorama mais abrangente é o dos fenômenos da globalização, cenário este que é 

também o pano de fundo do caso em análise, em meio rural. Para ela fica clara a 

distinção entre o lugar e o local, este último estritamente ligado “apenas” á 

especificidade e concretude de coordenadas geográficas de situação, como amplia a 

citação a seguir disponibilizada. 

 

Simultaneamente, é importante a consideração dos avisos sobre as 

armadilhas de sua utilização, com o lugar e a localidade podendo ter leituras como 

sendo “focos de escapismo romantizado da atividade real do mundo”, equiparados a 

“imobilismo e reação”, como as colocadas por Doreen Massey (2000). 

Reconhecendo sentidos problemáticos a essa abordagem, como “os nacionalismos 

reacionários aos localismos competitivos ou às obsessões introvertidas com a 

‘herança’”, no entanto a autora defende a procura de um “sentido adequadamente 

progressista do lugar, aquele que seria adequado aos tempos globais-locais atuais e 

aos sentimentos e relações que esses tempos fazem emergir, e que seriam úteis no 

que são, ao final das contas”. Percebe-se que Massey vê o lugar de maneira não 

 O lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se 
anuncia e a especificidade histórica do particular. Deste modo o lugar se 
apresentaria como ponto de articulação entre a mundialidade em 
constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto momento. 
[...] (CARLOS, 2007, p. 14 e 23). 
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muito distinta da visão de Milton Santos: dinâmico, com múltiplos sentidos, 

dificilmente com uma identidade única e singular, mas provavelmente com conflitos. 

Propõe uma interpretação alternativa, visando enxergá-lo como o centro de uma 

especificidade, uma mistura distinta, lugar “de encontro, interseção de várias redes 

de relações sociais, de movimentos e de comunicações”, mas não necessariamente 

coincidente a uma comunidade. Mas possuindo um sentido progressista do lugar, 

que “é extrovertido, que inclui uma consciência de suas ligações com o mundo mais 

amplo, que integra de forma positiva o global e o local”. (MASSEY, 2000, p. 181-

182).  

Entende-se que esta compreensão possa ser aproximada à ampla discussão 

sobre a utilidade do conceito de lugar nos esforços para pensar a cultura, conforme 

Arturo Escobar (2005, p. 70). Dizendo que os lugares são “criações históricas, que 

devem ser explicados, não assumidos, e que esta explicação deve levar em conta 

as maneiras pelas quais a circulação global do capital, o conhecimento e os meios 

configuram a experiência da localidade”, atribui o seu enfraquecimento – e sua 

quase desaparição - à globalização, que privilegia o espaço. Defende a retomada 

deste conceito como de crescente importância para os trabalhos nos temas da 

intersecção do desenvolvimento, da cultura e do meio ambiente, mas em contexto 

epidemiológico de sua consideração nas teorias sociais, em diálogo com a sua 

compreensão na geografia e na economia.  No entanto, há receios externados pelo 

autor nesta proposta – estes temores ressoam, em certa medida, os de Massey, 

manifestados em forma de alerta restritivo ou manifesto de dúvida, como pode 

integralmente ver-se na citação. 

 
Na medida em que as mudanças na economia política global se voltem para 
concepções distintas de lugar e identidade, a relação lugar/poder/identidade 
se torna mais complicada. Como reconceber a etnografia para além dos 
lugares e culturas limitadas espacialmente? Como explicar a produção de 
diferenças num mundo de espaços profundamente interconectados? [...] 
sem naturalizar ou construir lugares como fonte de identidades autênticas 
ou essencializadas [...] É possível lançar uma defesa do lugar sem 
naturalizá-lo, feminilizá-lo ou fazê-lo essencial, uma defesa na qual o lugar 
não se converta na fonte trivial de processos ou forças regressivas? 
(ESCOBAR, 2005, p. 70,71). 

 

Enfim volta-se a Milton Santos, na busca de possibilidades: que vê o lugar 

encontrando o futuro, colocando-o como via de acesso para percepção empírica do 

mundo, mas também afirmando que as relações globais dependem dos muitos 
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lugares para a sua existência. Sua definição estabelece definitivamente esta 

conexão: “O lugar, aliás, define-se como funcionalização do mundo e é por ele 

(lugar) que o mundo é percebido empiricamente.” Em um mundo globalizado, vê um 

processo dinâmico, onde tudo muda inclusive os lugares. Visualiza redes, à moda 

Latouriana, com objetos híbridos, e um lugar que acontece solidariamente (no 

sentido da realização compulsória de tarefas comuns) tanto pela “existência 

corpórea”, como pela “existência relacional”. Este acontecer, tanto na cidade, como 

no campo, é visto como homólogo ou complementar paralelo ou hierárquico, 

caracterizando respectivamente os seus conceitos de horizontalidades e 

verticalidades. Não se prende em descobrir a consciência do lugar, mas diz que é ali 

que conhecemos o mundo, e aponta o seu grande papel, ao mesmo tempo em que, 

realiza, de certa maneira, a ‘localização’ (grifo nosso) do conceito: é onde a flecha 

do tempo entorta, onde o evento é imprevisível, e onde há a possibilidade de 

construção de uma “história das ações que seja diferente do projeto dos atores 

hegemônicos”. (SANTOS, 2012, p. 163). Conclui à sua moda, dizendo que “Cada 

lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, 

convivendo dialeticamente”.  (SANTOS, 2012, p. 170). 

Enfim, entende-se que um local certamente é constituído, permeado, por 

muitos lugares, mas nada impediria que um lugar fosse maior do que um local, 

enquanto uma construção pessoal. Partindo da pesquisa que se propõe a estudar 

uma visão local através de suas especificidades culturais, e seu diálogo (ou não) 

com uma visão mais ligada a um mundo globalizado, não se vê motivo para deixar 

de entender este local como um lugar. 

Mas como então, buscar a paisagem de um lugar? Pois a dificuldade agora 

fica constelada no ‘como’ acessar esse lugar, de que maneira apreendê-lo, segurá-lo 

de alguma forma. Carlos (2007) enxerga o lugar indissociavelmente ligado ao fazer 

cotidiano da vida, sempre cambiante e em conexão indubitável com o que acontece 

no mundo, mas particularizado pela identidade do habitante, vinculada a uma esfera 

predominantemente cultural, mas ligada “à produção da vida”, vide a citação. 
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Desta forma, o conhecimento da identidade cultural do rural parece ser 

fundamental: a autora também diz que esta identidade tem uma relação espacial, 

suportada em um grupo limitado tanto no espaço como no tempo, e que só se 

“visualiza num espaço onde elementos da sua história estão presentes”. (CARLOS, 

2007, p. 48). Consultam-se os estudos de Brandão (2007, p. 37) a respeito da 

“existência, vivência e percepção cultural de tempos e espaços no mundo rural”, em 

que o autor reflete sobre o cruzamento da vida e do trabalho neste ambiente, em um 

olhar contemporâneo, mas atento e preocupado às imposições de novas 

racionalidades em espaços onde convivem os antigos e novos personagens deste 

mundo. Os valores de identidade são aqui entendidos pela consideração destas 

duas dimensões percebidas pelo autor (espaço e tempo), que relaciona-as 

respectivamente com a cultura e com a história,  reconhecendo  o conflito entre a 

racionalidade ligada ao “progresso” e aos antigos e tradicionais modos de vida dos 

nominados antigos personagens rurais. Mas, simultaneamente, pondera a 

possibilidade da existência das por ele ditas contra-racionalidades, citando Santos 

(2002)  com a emergência de “diferenciações de formas culturais de vida e modos 

sociais de trabalho no campo”, em movimentos de adaptação e transformação. 

(BRANDÃO, 2007). Outro aspecto muito interessante e correlacionado ao que 

Brandão discute é o que é chamado por Milton Santos de “rugosidades”, onde o 

espaço é “portanto um testemunho; [...] um ‘momento’28 de um modo de produção 

pela memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem 

criada29“ (SANTOS, M., 2008, p. 173).  

As rugosidades são explicadas pelo autor como um fenômeno no qual um “um lugar 

pode, a um dado momento, ou por uma mais ou menos longa extensão de tempo, 

ficar a salvo da influência, em quantidade e qualidade diversas, de variáveis 

28  Grifo do autor. 
29  Grifo nosso. 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido 
por relações sociais que se realizam no plano do vivido o que garante a 
construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o 
homem se reconhece porque é o lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar 
como este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente à 
produção da vida. (CARLOS, 2007, p. 22). 
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correspondentes a uma nova fase histórica”. (SANTOS, M., 2008, p. 259). Em 

citação de obra anterior, entende-se melhor este conceito. 

Ou seja, consolida-se o valor da busca do entendimento da ruralidade do 

lugar na situação empírica, através de sua reconstituição temporal ao longo de uma 

forma geográfica de acesso ao espaço, qual seja neste caso, a paisagem.  

Em suma, ao final desta incursão teórica, afirma-se que os subsídios 

acessados enfatizam o quadro de múltiplos aspectos que compõem estas duas 

noções, em abordagem sem dúvida multidisciplinar. Encontra-se esta situação com 

relação à nova ruralidade brasileira e seu viés de entendimento dos aspectos 

ambientais, vista principalmente através das reflexões de Candido, Wanderley, 

Brandão, Martins e Brandenburg. Similar contexto mostra o pensar ontológico sobre 

o processo de reconhecimento da paisagem, feito por Simmel, Berque e Turri. 

Complementa o quadro a discussão sobre bem de uso comum fornecida por 

Ostrom, e o enquadramento da paisagem como tal, segundo Leite, sendo que se 

enfatiza igualmente a utilização dos critérios pragmáticos e da noção de trajeção, 

oriundos do trabalho de Augustin Berque. Por fim, algumas sutilezas do 

entendimento da paisagem na ruralidade são entendidas também a partir de Roger, 

Telles e Corajoud.    

 

Ainda que sem tradução imediata, as rugosidades nos trazem os restos de 
divisões do trabalho já passadas (todas as escalas da divisão do trabalho), 
os restos dos tipos de capital utilizados e suas combinações técnicas e 
sociais com o trabalho. Em cada lugar, pois, o tempo atual se defronta com 
o tempo passado, cristalizado em formas. [...] As rugosidades, vistas 
individualmente ou nos seus padrões, revelam combinações que eram as 
únicas possíveis em um tempo e lugar dados. O meio ambiente construído 
constitui um patrimônio que não se pode deixar de levar em conta, já que 
tem um papel na localização dos eventos atuais. [...] O trabalho já feito se 
impõe sobre o trabalho a fazer. A atual repartição territorial do trabalho 
repousa sobre as divisões territoriais do trabalho anteriores. E a divisão 
social do trabalho não pode ser explicada sem a explicação da divisão 
territorial do trabalho, que depende, ela própria, das formas geográficas 
herdadas. (SANTOS, M., 2002). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A pesquisa é pensada como sendo de caráter aplicado, do tipo exploratório.    

Este item detalha as escolhas metodológicas e sua posterior utilização, visando 

abarcar a questão orientadora e seus respectivos objetivos específicos (conforme a 

introdução detalha). Empreende-se igualmente simultâneo detalhar das 

particularidades dos trabalhos de campo e de gabinete finalmente empreendidos, 

assim como da conduta ética adotada. (GERHARDT et al., 2009). 

Após uma primeira prospecção dos sistemas agrários do empírico, que assim 

foi delimitado com mais segurança, a metodologia utilizada é uma abordagem 

etnográfica, que, por sua vez, também complementa as primeiras informações 

recolhidas – desta forma buscando os dois objetivos específicos, conforme 

explicitados na introdução.  Neste âmbito foi realizada observação participante (com 

apoio de caderno de campo) do ciclo de louvação da Festa do Divino Espírito Santo 

de Vila Seca, que acontece interligada às mesmas festividades em Criúva, com forte 

conexão com a área rural do empírico. A escolha deste evento justifica-se por 

informações recolhidas nos primeiros estudos de campo, que evidenciaram a 

interpenetração dessas atividades com a ruralidade do lugar. Estes preparativos, ao 

mesmo tempo em que levam a benção do Divino aos moradores da região de uma 

maneira geral, especificamente buscam os donativos para a festa junto aos 

moradores rurais – as doações de animais de maior porte são muito valorizadas. 

Somado a isto, José de Souza Martins identifica a combinação de dois ciclos nas 

comemorações litúrgicas do catolicismo, de maneira especial na Festa do Divino, 

que acontece na época de Pentecostes – “as regularidades da natureza e as 

regularidades da religião combinam-se em função do trabalho rural, da atividade 

humana sobre a natureza”. Nos estudos do mundo caipira, o sociólogo identifica 

mesmo coincidências muito estreitas com o calendário agrícola local. (MARTINS, 

JOSÉ SOUZA, 1975, p. 108, 109). 

Inserido na identificação dos sistemas agrários, merece também destaque o 

estudo comparativo de mapas históricos e imagens de satélite, visando determinar o 

comportamento do mosaico constituído por campo e floresta ao longo do tempo, 

assim como a atual utilização do solo. Assim, embora estas ferramentas tenham se 
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complementado permanentemente ao longo do percurso metodológico, divide-se, 

para efeitos de compreensão, a sua apresentação em duas partes: uma explicação 

relativa à identificação dos sistemas agrários, e outra, o detalhamento sobre a 

condução da abordagem etnográfica. Passa-se a especificar este percurso, sem 

dúvida iterativo e complexo, na busca do entendimento da trajeção da paisagem 

associada à ruralidade do empírico.  

 

3.1 EVOLUÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DOS SISTEMAS AGRÁRIOS 

 
A agricultura é indubitavelmente uma das atividades produtivas mais antigas 

da raça humana, e embora em época contemporânea concorra com um sem número 

de outros processos produtivos também desenvolvidos, permanece sem dúvida 

como fundamental para a humanidade. Como alguns de seus importantes papéis a 

serem destacados (alguns exclusivos), podem ser citados sem sombra de dúvida: a 

produção de alimentos e matérias-primas, a geração de empregos e, interesse maior 

nesta abordagem em curso, a manutenção de paisagens e modos de vida. O seu 

estudo é complexo, justamente por apresentar várias faces em seus aspectos 

observáveis, atuais ou retrospectivos – as formas de agricultura variam no espaço e 

no tempo. (MIGUEL 2009 & 2010).  

A aplicação da noção de sistemas no estudo das ciências agrárias faz parte 

de um movimento que aplica essa abordagem em várias outras áreas do 

conhecimento humano, buscando, através deste enfoque transdisciplinar, uma nova 

metodologia que permita reunir conhecimentos de várias áreas, visando uma maior 

eficácia das ações pretendidas (ROSNAY, s.d.).  

Faz sentido pensar que o estudo da história da agricultura visualizada como 

um sistema complexo agrega elementos de valor indiscutível para a compreensão 

de uma realidade agrária contemporânea, onde dificilmente encontram-se as 

atividades do universo agrícola desconectadas do que acontece ao seu redor. Ao 

contrário, cada vez mais se faz necessário ao menos perceber, se não entender, as 

complexas relações entre as várias atividades humanas, principalmente se este 

estudo for feito na busca de proposições que busquem a coexistência destas várias 
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atividades em uma base contínua e sustentável30 em médio ou longo prazo. O 

estudo da ruralidade brasileira contemporânea não desmente esta visão generalista 

e abrangente: ao contrário, reforça o quadro de complexidade antevisto para seu 

estudo, como Favareto (2006), citando Wanderley (2000), Abramovay (2003) e 

Veiga (2005) consegue bem abarcar. Ainda a considerar-se que neste caso, busca-

se uma metodologia que não meramente obtenha um relato histórico da agricultura 

ao longo do tempo, mas que principalmente consiga identificar e explorar as 

relações da ruralidade com a paisagem que a abriga. Desta forma, a capacidade de 

uma metodologia das ciências agrárias dialogar com as de outras disciplinas é 

bastante conveniente, o que é, sem dúvida, o caso da evolução e diferenciação dos 

sistemas agrários. 

Segundo Cochet (2012), foram geógrafos franceses que cunharam o termo 

“sistemas agrários”, na primeira metade do século XX. Após muitas outras 

elaborações, encontra em Marcel Mazoyer a forma sob a qual o conceito 

disseminou-se, que preconiza que o estudo de um determinado sistema agrário 

presta-se a transformar um objeto “real de conhecimento”, em outro, “de 

conhecimento e reflexão”. O processo de compreensão dos sistemas agrários 

constitui um percurso de caráter holístico, atentando-se aos aspectos históricos e 

traços geográficos das diversas formas de agricultura existentes, permitindo 

caracterizar as mudanças que afetam os seus processos produtivos, bem como o 

modo de exploração de um dado ambiente. Neste conjunto, engloba-se sem dúvida 

a consideração das relações dos agricultores com a natureza, bem como a sua 

convivência com outros sistemas produtivos que não a agricultura. (COCHET, 2012;  

MAZOYER; ROUDART, 2010). 

 Outra questão importante levantada por Cochet é a respeito da definição das 

fronteiras e de sua escala de aplicação, com a escala do povoado ou da 

comunidade rural sendo aquela onde a análise do sistema é mais nítida, em próxima 

relação com a paisagem, como evidencia a citação: “[...] Todos os povoados ou 

comunidades cujas atividades deixam marcas similares na paisagem e estão 

organizados em torno das mesmas regras e instituições seriam considerados parte 

30  Não é objetivo e muito menos pretensão deste trabalho abordar a discussão das práticas agrárias 
sustentáveis; no entanto, face à motivação do trabalho ser nitidamente ligada a uma procura neste 
sentido, é sentida a necessidade de uma definição preliminar destas práticas, que fica então 
minimamente compreendida no sentido do postulado por (ALMEIDA, s.d., p. 47), de que “os 
conceitos de desenvolvimento agrícola sustentável incorporam, de um modo geral, as preocupações 
de integrar a produtividade dos sistemas agrícolas a aspectos econômicos, sociais e ambientais”. 
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do mesmo sistema agrário”. (COCHET, 2012, p. 132, aspas e itálico do autor, 

tradução livre nossa).31 O conceito básico de sistema agrário utilizado é o de 

Mazoyer e Roudart, conforme explicitado na citação.  

A operacionalização desses estudos parte da visualização do ecossistema 

cultivado em suas variadas apresentações e do entendimento do respectivo sistema 

social produtivo, buscando-se, no último caso, entender sua organização e 

funcionamento. As variáveis a serem essencialmente consideradas na constituição 

desse objeto de estudo são listadas na citação. 

Desta forma, as ações pragmáticas de estudos de evolução e diferenciação 

de sistemas agrários partem do reconhecimento do espaço geográfico, onde os 

“elementos do tipo ecológico e do tipo antrópico se articulam entre si de maneira 

organizada e finalizada”, sendo que o produto dessa primeira etapa é o zoneamento 

regional. Para isso, recomenda-se considerar “características fundamentais do ponto 

de vista geomorfopedológico, natural e humano”. Em fase subsequente, os sistemas 

agrários de interesse para o estudo são reconstituídos no seu contexto espaço-

temporal, utilizando informações qualitativas e, na medida da possibilidade, 

“variáveis socioeconômicas e produtivas” (grifo do autor). Buscam-se informações 

relevantes sobre a agricultura e o mundo rural, sendo que o esforço é concentrado 

31  […] All villages or communities whose activities imprint the landscape similarly and are organized 
around the same rules and institutions would be considered part of the same agrarian system. 
(COCHET, 2012, p. 132). 

[...] cada sistema agrário é a expressão teórica de um tipo de agricultura 
historicamente constituído e geograficamente localizado, composto de um 
ecossistema cultivado característico e de um sistema social produtivo 
definido, permitindo este explorar duradouramente a fertilidade do 
ecossistema cultivado correspondente. [...] o conceito de sistema agrário é 
um instrumento intelectual que nos permite apreender a complexidade de 
toda forma de agricultura real através da análise metódica da sua 
organização e do seu funcionamento. (MAZOYER; ROUDART, 1997/1998, 
p. 43). 

[...] o meio cultivado; os instrumentos de produção (materiais e força de 
trabalho); a divisão social do trabalho entre agricultura, artesanato e 
indústria; os excedentes agrícolas e as relações de troca com outros atores 
sociais; as relações de força e de propriedade que regem a repartição do 
produto do trabalho, dos fatores de produção e dos bens de consumo; o 
conjunto de ideias e instituições que permitem assegurar a reprodução 
social. (MIGUEL, 2009, p. 23) 
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no entendimento das causas e fatores implicados à dinâmica dos diversos sistemas 

agrários de dado espaço - a identificação e a descrição dos vários sistemas agrários 

historicamente registrados visam evidenciar as suas origens e causas de suas 

oscilações do início ao final de seus ciclos. (MIGUEL, 2009, p. 32). 

Para esta pesquisa escolhem-se como grandes categorias de atenção os 

seguintes tópicos: a identificação e caracterização dos habitantes, buscando sua 

relação com a agricultura; o conhecimento da constituição fundiária do empírico e de 

seus sistemas de cultivo. Como resultado, espera-se conhecer, para cada sistema 

agrário: a sua estrutura fundiária; as etnias habitantes; as modalidades de mão-de-

obra existentes; os sistemas de cultivo, suas técnicas e ferramentas e, finalmente, 

os fatores de transição de um sistema agrário a outro.   

A busca de subsídios para a identificação dos sistemas agrários foi feita por 

pesquisa bibliográfica – que atentou de maneira especial para a rica bibliografia local 

sobre o lugar, estudo cartográfico e trabalho prospectivo de campo. O estudo 

cartográfico fez parte da primeira caracterização do empírico e identificou o 

zoneamento dos sistemas agrários e os usos do solo ao longo do tempo. Já esse 

primeiro trabalho de campo buscou tanto conhecer a paisagem, como 

principalmente contatar agricultores que pudessem, em um curto espaço de tempo, 

agregar informações locais e relevantes à pesquisa do histórico dos sistemas 

agrários da região. 

3.1.1 O Estudo Cartográfico 

Os mapas originalmente utilizados foram feitos utilizando-se imagens de 

domínio público, que permitiram uma primeira orientação na área; foram assim 

utilizadas imagens Google e também do Projeto RADAM. Com o decorrer da 

pesquisa descobriram-se importantes recursos imagéticos da área de estudo, que 

permitiram a ampliação e o refinamento deste trabalho.  

Assim soube-se, em trabalho de Osmar Possamai, da existência de mapa 

histórico de porção da área de estudo: um mapa da Sesmaria Palmeira dos Ilhéus, 

datado de 1871, que englobava praticamente toda a área de Criúva e uma razoável 

porção de Vila Seca, com mensuração das áreas de campo e floresta. (POSSAMAI; 

RIZZON, 1987, p. 44). Realizou-se contato pessoal com o autor da referência, além 

da leitura de suas considerações, onde se soube de como havia feito a cópia do 

mapa, de próprio punho, na década de 1980, no Arquivo Histórico do Estado, onde 
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esse registro cartográfico encontra-se inserido em um documento maior. Com estas 

informações e pesquisa adicional no Arquivo Histórico Estadual, foi possível acessar 

o registro em sua íntegra - a Planta da Fazenda nos Ilhêos, de autoria de Ernst 

Müzell, parte integrante do Auto de Medição nº 1534 da Lei 1850, de Serafim José 

Gonçalves. Desta forma obteve-se permissão para acessar o documento original e 

fotografá-lo em registro de alta definição, permitindo o seu georreferenciamento e 

subsequentes trabalhos cartográficos, sendo desta forma possível realizar 

comparações com demais registros referentes aos atuais limites geográficos de Vila 

Seca e Criúva. (MÜZELL, 1871, p. 49). Definem-se, em razão dessa informação 

inicial e também de acordo com o que se conhece da paisagem, as categorias de 

análise principal do levantamento cartográfico: a ocorrência de áreas de campo e 

floresta. 

Em paralelo, verifica-se junto ao Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de Caxias do Sul (SAMAE) a existência de fotos aéreas de 1998 e de 

imagens de satélite de 2011 da cidade de Caxias do Sul, que a prefeitura cede para 

utilização nesta dissertação. As imagens de 2011 abrangem todo o município, o que 

já não ocorre com os registros fotográficos de 1998, que não cobrem nem mesmo 

uma área significativa do empírico. Por isso é que se decide, alternativamente, pela 

utilização dos mapas do exército brasileiro. Dessa forma é que são criados, para 

uma porção muito significativa do empírico, três momentos de verificação do estado 

do campo e da floresta. (DSG, 1980;  GEOEYE-1, 2011). Várias outras informações 

geográficas foram posteriormente consultadas e adaptadas para o tratamento dos 

dados e elaboração dos mapas, onde estão detalhadamente referenciadas. Em 

grandes linhas, foram consultadas as bases vetoriais do Instituto Brasileiro de 

Economia e Estatística – conforme IBGE (2010e), da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Rio Grande do Sul - conforme Rio Grande do Sul (2010 e 2012), de 

Caxias do Sul (2007a), além de cartas topográficas construídas por Hasenack e 

Weber (2010). Informações relativas a futuros barramentos foram obtidas no Plano 

de Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e junto a Troleis et al. (2012). As classes 

geomorfológicas e de vegetação são oriundas de IBGE (1986), enquanto que a 

classificação de solos é feita de acordo com tipologia elaborada por EMBRAPA 

(2006), adaptada por Kämpf et al. (2008) a partir de BRASIL (1973) e IBGE (1986).                

A elaboração cartográfica, uma vez definidos os temas de interesse e sua 

metodologia, foi feita com o auxílio do software de Sistemas de Informação 
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Geográfica (SIG) ArcGis versão 9.3: na fase prospectiva de 2011 pela geógrafa 

Daniela Viegas, seguida pelo refinamento e complementação em 2013 pela 

engenheira florestal Sílvia Aurélio, em procedimento descrito no apêndice 

Metodologia de Elaboração de Mapas Temáticos. A sua execução, em paralelo ao 

trabalho de campo, enriqueceu tanto o seu detalhamento e qualidade final, como a 

melhor apreensão da paisagem do empírico. 

3.1.2 O Trabalho de Campo Prospectivo 

Este primeiro trabalho de campo foi efetuado em 13/06/2011, na bacia do 

Arroio Marrecas, no distrito de Vila Seca, consistindo de um recorrido da área, 

permitindo uma leitura inicial da paisagem e da realização de contatos com 

agricultores antigos da região que pudessem contribuir para o levantamento 

preliminar do histórico dos sistemas agrários na região. Para isto contou-se com o 

inestimável apoio dos agrônomos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento de Caxias do Sul. 

Buscou-se para realizar esta primeira coleta de informações o apoio de 

entrevistas semiestruturadas, com orientação buscada em Manzini (2004). Desta 

maneira elaboraram-se previamente perguntas que fizeram parte do roteiro utilizado 

como apoio de memória para as entrevistas, sem, no entanto, inibir outras questões 

que apareceriam em função do desenrolar de cada entrevista. Os três agricultores 

entrevistados foram esclarecidos informalmente a respeito do propósito do trabalho 

(a pesquisa da Evolução e Diferenciação dos Sistemas Agrários de Vila Seca), tendo 

sido a eles propostos os seguintes itens de pesquisa: (1) nome, idade e local de 

nascimento da pessoa entrevistada; (2) localização da propriedade e a relação deste 

local com o Entrevistado; (3) tamanho da propriedade e quais as culturas que são 

nela praticadas; (4) tamanho da família e quem trabalha a terra; (5) quais são as 

dificuldades do trabalho; (6) recordações do passado (pai e avô, ou antigos 

proprietários), com relação ao cultivo da terra e ao sustento da família; (7) motivos 

das mudanças ao longo do tempo; (8) expectativas para o futuro.  

As respostas foram anotadas, e, subsequentemente ao trabalho, os 

resultados foram transcritos e agrupados de acordo com as categorias maiores de 

análise e caracterização dos sistemas agrários, de maneira a permitir também a 

correlação com os achados bibliográficos. As categorias utilizadas majoritariamente 

aqui neste estudo são as seguintes: características fisiográficas do empírico e 
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constituição histórica do povoamento, reconstituição de relações de produção e 

respectiva caracterização dos sistemas técnicos e das forças produtivas, com ênfase 

no entendimento dos fatores de transição ao longo da dinâmica dos sistemas, ao 

longo do tempo. 

Este primeiro esforço gerou uma aproximação inicial que foi depois 

complementada pelos aportes da abordagem etnográfica, em incorporação destas 

atividades produtivas predominantes à narrativa da paisagem, com bastante atenção 

à incorporação de Criúva e suas particularidades. Na direção deste intento, buscou-

se uma aproximação aos festejos do Divino Espírito Santo, em dois momentos. 

Primeiramente assistindo à missa e festejos do centenário em Vila Seca, em 

06/05/2012 – este é momento ápice do ciclo festivo do ano, quando, entre várias 

coisas, o grupo de festeiros existente anuncia o grupo do próximo ciclo (como será 

detalhado mais adiante, este grupo tem papel relevante na condução do ciclo 

festivo, juntamente com um conjunto maior de pessoas). Posteriormente e após 

vários contatos, participou-se da primeira reunião deste novo grupo de festeiros, em 

11/12/2012. Neste primeiro momento realizou-se a apresentação da pesquisadora e 

de sua proposta de pesquisa, pedindo-se, e obtendo-se cordata e prontamente, o 

consentimento informal para a realização da observação participante ao longo das 

futuras atividades do grupo, as quais também foram explicadas e primeiramente 

apreendidas pela pesquisadora, o que permitiu o planejamento da pesquisa de 

campo. 

3.2 ABORDAGEM ETNOGRÁFICA 

O contato com os sujeitos do sistema agrário contemporâneo, após a 

prospecção inicial já descrita, é aprofundado por intermédio de uma abordagem 

etnográfica, por meio da observação participante, com o apoio de diário de campo, 

tomando por fio condutor as categorias de atenção delineadas de acordo aos 

objetivos específicos desta pesquisa: a ruralidade e a paisagem. O conhecimento da 

organização espontânea da população em torno das manifestações culturais 

evidenciou ocasiões únicas de compreensão deste universo. (GERHARDT et al., 

2009). Esta opção metodológica é reforçada por recomendação análoga e específica 

nesta área do estudo da paisagem ligada às questões culturais, conforme aventado 

por Mitchell (2001), em trabalho contemporâneo que, entre outros aspectos, analisa 

as possibilidades de exploração do lugar nos estudos de paisagem. Ao mesmo 
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tempo em que reconhece a dificuldade metodológica de alcançar a maneira pela 

qual “as paisagens são acolhidas, entendidas e utilizadas pelas pessoas comuns”, o 

autor sugere que o truque para tentar abarcar esta dimensão da “política de 

acolhimento e entendimento” da paisagem, seria “ver como as pessoas tecem 

estórias dentro e fora do lugar, de forma a construírem identidades”. E o caminho 

pragmático é por ele encontrado em sua citação de DeLyser (1999, p. 604), que, por 

sua vez, argumenta que trabalhos de “arquivo ou baseados em textos” podem ser 

“proveitosamente suplementados por observação participante e trabalho 

etnográfico”.32 

  A proposta da pesquisa por intermédio de uma abordagem etnográfica 

enquadra-se no que Roberto Cardoso de Oliveira distingue como monografias 

modernas, aonde se pode atingir uma apreensão holística em torno de um tema 

priorizado. Justificada pela possibilidade de contribuir-se à compreensão de uma 

dada visão de mundo, pela tríade de etapas (ou maneiras) simples e ricamente 

detalhadas pelo estudioso, que enxerga este fazer em outras ciências sociais para 

além da antropologia e podendo contribuir ao “estímulo de reflexões de caráter 

interdisciplinar”. Cardoso de Oliveira visualiza estes atos cognitivos como fazendo 

parte das demais ciências sociais, sendo aí também identificados como etapas da 

busca do conhecimento pela pesquisa empírica: o olhar e ouvir, de onde virá a 

minha percepção da realidade pesquisada - constela-se aí a observação 

participante, que se esforça por transformar o informante em interlocutor, e “por meio 

do qual o pesquisador busca interpretar – ou compreender – a sociedade e a cultura 

do outro “de dentro”, em sua verdadeira interioridade”. O terceiro ato da etnografia 

dá-se concomitante e posteriormente pelo escrever - através da textualização do 

trabalho de campo, oportunidade de exercício e materialização do pensamento do 

pesquisador, aonde ele faz uma espécie de “presentificação do passado, com tudo 

que isso possa implicar do ponto de vista hermenêutico”. (grifos nossos). Em outro 

32  Much less well studied – perhaps because methodologically so much more difficult – is the way 
landscapes are received, understood and used by ordinary people.[…] Lippard’s personal narrative – 
the one running across the top of the pages of Lure of the local – is one approach to getting at the 
politics of reception and understanding.4 Lippard (1997: 33, quotation unattributed) begins from the 
argument that ‘every landscape is a hermetic narrative: “finding a fitting place for oneself in the world 
is finding a place for oneself in a story” .’ The trick then is to see how people weave stories into and 
out of place so as to construct identities. Such a goal, according to Dydia DeLyser (1999: 604), does 
not necessarily imply a focus on ‘texts’. Indeed, DeLyser argues that ‘text-based or archival works’ 
can be usefully supplemented by participant observation and ethnographic work. (MITCHELL, 2001, 
p. 276). 

                                            



94 

momento, citando Paul Ricœur, não vê problemas de convivência entre o método 

explicativo e o compreensivo, e sim fazendo parte de uma “relação muito complexa 

e paradoxal entre ciências humanas e ciências da natureza”. (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2006). É importante que se entenda que não existe a pretensão de 

realizar um estudo antropológico nesta dissertação: pois, com relação ao conhecer 

antropológico da ruralidade brasileira, há importantes subsídios a serem buscados 

nos trabalhos – magistrais e consagrados - deste tema, em especial (sem esgotar 

outras possibilidades) junto às obras de Carlos Rodrigues Brandão, José de Souza 

Martins e Antônio Candido. (BRANDÃO, 1995; CANDIDO, 2003; JACKSON, 2002; 

MARTINS, 1975). Importa sim, por intermédio da riqueza que a abordagem 

etnográfica possibilita, tentar-se enfrentar o desafio proposto pelos objetivos da 

pesquisa, que tenta relacionar dois temas por si só bastante complexos: a ruralidade 

e a paisagem.  

Desta forma realizou-se a observação participante nas atividades que 

envolvem a preparação da Festa do Divino Santo em Vila Seca, que mantém 

contato estreito com as mesmas festividades em Criúva ao longo do tempo. Desde o 

ano de 2012, estas duas festas também envolvem de algum modo a Festa do Divino 

que acontece no bairro Sagrada Família: este bairro, em zona urbana de Caxias, é 

dito como sendo a localidade de moradia mais comum para quem sai do campo e 

vai para a área urbana. Não havendo como ater-se simultaneamente a todas as 

festividades, decidiu-se por acompanhar a de Vila Seca – pelo trabalho de 

prospecção da ruralidade já efetuado, pela metodologia dos sistemas agrários, e 

também pela sua localização geográfica, mais próxima à zona urbana de Caxias do 

Sul.  

3.2.1 A Descrição do Ciclo da Festa 

A programação da festa de Vila Seca pode ser resumidamente abarcada na 

figura a seguir, que reproduz partes do material gráfico produzido especificamente 

para isto, pelo seu grupo de festeiros - o material principal é a “Revista da Festa do 

Divino Espírito Santo: Vila Seca”.  Esta revista é novidade nos festejos, datando de 

dois anos sua distribuição – é entregue em cada uma das visitas de louvação, e, ao 

mesmo tempo em que anuncia as festividades do ano, relata o que aconteceu na 

festa do ano anterior, agradecendo participações e ressaltando momentos 

marcantes, além de fornecer informações históricas a respeito das origens destas 



95 

festividades. Os dois ciclos festivos, em Criúva e Vila Seca, acontecem praticamente 

na mesma época. Há algumas pequenas diferenças na condução de um de outro: 

sua duração, a composição e nominação do grupo de festeiros e também com 

relação à condução da louvação. Eventualmente e de acordo com os propósitos 

deste estudo, alguns desses aspectos serão oportunamente abordados nos 

próximos capítulos.  
 

3.2.2 As Atividades Empreendidas. 

Definiu-se o critério de inclusão da pesquisadora nas atividades do grupo de 

louvação de Vila Seca, que foi o acompanhamento das visitas aos campos (que é 

como é percebida a área rural pelos próprios festeiros), assim dos contatos com o 

“mundo externo” à Vila Seca, explicado como sendo Criúva, e todas as instâncias 

oficiais visitadas. A programação das visitas é interna ao grupo, e vai sendo definida 

na medida da disponibilidade dos 42 casais de alferes, que acompanham o grupo 

quando este vai à sua localidade; também é bastante influente na programação a 

oferta de almoço e/ou janta para o grupo para esses dias inteiros de louvação nos 

campos. Pois as distâncias são longas, e os trabalhos mais intensos são sempre 

nos finais de semana ou nos feriados: algumas jornadas de louvação aos campos 

começaram às sete e meia da manhã e acabaram perto da meia-noite. 

É importante que se diga que o encontro dos grupos de festeiros de Vila Seca 

e Criúva ocorre em vários momentos das festividades, que acontecem praticamente 

juntas (com defasagem de poucos dias, para que os momentos festivos finais não 

coincidam): há convites mútuos, que são cuidadosamente honrados por um grupo e 

outro. Além desta atitude, as festas se interpenetram de outras formas: há casais de 

alferes que participam das duas festas, ou pessoas que se relacionam com um 

grupo e outro e recebem em suas casas as duas louvações. Para que se entenda, 

tanto Vila Seca como Criúva tem a sua própria igreja central, ligada a uma rede de 

capelas, que centraliza a coordenação global da preparação: no caso de Vila Seca é 

ligada à diocese de Caxias do Sul, enquanto a de Criúva é ligada a esta instância 

religiosa da cidade de São Marcos. Esta preparação tem, além da louvação 

conduzida pelo grupo de festeiros, músicos e de uma pessoa investida de poder 

religioso (ministro leigo, no caso de Vila Seca, o pároco, no caso de Criúva), outro 

grupo. Esta outra esfera de organização, ligada diretamente aos religiosos locais, 
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conduz os preparativos ‘operacionais’ (grifo nosso) da festa: os bailes, almoços e 

jantas comemorativos e os ritos religiosos – missas e procissões. As pessoas desse 

grupo são os ditos ‘fabriqueiros’ (grifo nosso), que, identicamente aos festeiros, 

doam seu tempo e trabalho para essas atividades junto à paróquia. Os fabriqueiros 

têm atualmente uma gestão de dois anos, com atividades em praticamente todas as 

festas religiosas do lugar – que são muitas, pois cada uma das várias capelas de 

Vila Seca e Criúva festeja o seu padroeiro. Além disso, há a tradição de fabriqueiros 

de uma capela e outra ajudarem-se mutuamente; em alguns casos, de acordo com a 

situação locacional e também de acordo com os relacionamentos que se 

estabelecem ao longo do tempo – casamentos de uma pessoa de uma localidade 

com outra, cada uma com sua respectiva capela, por exemplo. Exemplo presenciado 

está na localidade de Rincão das Flores, que, embora esteja situada em Criúva, fica 

mais perto do “centro” de Vila Seca, e desta forma participa ativamente das duas 

festas e festividades variadas das capelas.  Ainda há outro grupo, também ligado 

aos festeiros, que organiza a cavalhada, outro evento do ciclo festivo.   

Quatro grandes tipos de encontros, que muita riqueza aportaram a esta 

pesquisa, são identificados e aqui resumidamente descritos, para, nos resultados, 

aportarem suas contribuições. Primeiramente, as louvações realizadas nas casas 

das pessoas (em entorno rural e urbano), aonde o grupo de festeiros e músicos, 

seguindo um ritual característico, leva a Bandeira do Divino Espírito Santo aos 

visitados, realizando o convite para a festa e pedindo também uma contribuição para 

a sua efetivação.  

Outros dois momentos de contato são os propiciados pelas louvações do 

grupo nos estabelecimentos comerciais e industriais de zona urbana, que é a grande 

fonte de donativos para a realização da festa, seguidos pelas visitas de louvação a 

várias instituições: à prefeitura (e quase todas as secretarias municipais) e à câmara 

municipal de vereadores de Caxias do Sul; às autarquias que tratam do saneamento 

e da gestão de resíduos sólidos; à Universidade de Caxias do Sul, seu hospital e 

televisão, um asilo, uma escola para crianças portadoras de necessidades especiais, 

a Rede Brasil Sul de Comunicações (jornal e TV), e, finalmente, ao Palácio do 

Governo e à Assembleia Legislativa em Porto Alegre. O foco geográfico deste 

contato é centrado em Vila Seca (rural e urbano, sendo abrangidas as zonas de 

campo e de colônia) e zona urbana de Caxias do Sul. No entanto, acontecem 
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também algumas visitas a outras cidades, por conta de pessoas do lugar envolvidas 

anteriormente com a devoção e as festividades, que se mudaram e pedem a visita.  

Finalmente, ocorrem os momentos devocionais e festivos coletivos (por que 

nas louvações nas casas também existem estes dois lados). A devoção é 

comunitariamente manifestada nas missas semanais normais, oficiadas em várias 

capelas espalhadas pelos locais visitados, que também honram a presença do grupo 

de louvação, e nas missas com ritual especial para o ciclo (incluindo as ditas missas 

crioulas), em datas inscritas no calendário da festa. Além disso, acontecem 

procissões a isto associadas, sendo uma delas uma cavalhada: procissão de 

cavaleiros de um dia a outro, partindo do Santuário de Caravaggio em Farroupilha e 

tendo como ponto final a igreja de Vila Seca, passando no centro de Caxias do Sul e 

na zona rural neste trajeto. Já os momentos festivos, são os jantares dançantes e 

almoço, de acordo com o calendário já explicado, além do leilão dos animais doados 

para a festa.   

A inserção etnográfica no grupo era sempre anunciada, com breve explicação 

do ministro que conduz a louvação, dizendo da pesquisadora da Universidade 

Federal, e de seu intuito – uma explicação espontânea, que era complementada por 

nossas palavras – pois as pessoas em Vila Seca, conforme explicado e percebido, 

ficam bastante receosas ao escutarem menção de qualquer tema que rescenda 

levemente a “qualquer tema ambiental”. Algum ligeiro mal estar era logo 

francamente revertido por eventual complemento da pesquisadora, explicando que a 

intenção da participação na louvação é justamente buscar um modo de entender 

melhor o que as pessoas do lugar pensam a respeito desta relação de suas vidas e 

da natureza que as envolve; este esclarecimento, somado ao fato de “a 

pesquisadora não ser contratada de ninguém”, fez com que a proposta de pesquisa 

fosse muito bem recebida ao longo de todas as visitas que foram feitas juntamente 

com o grupo. Adicionalmente, em vários momentos em que se seguiu a bandeira 

(em geral conduzida pela dona da casa) e o ministro na benção da casa, pedia-se 

licença adicional, para tal e para os registros fotográficos, de áudio e vídeo que 

foram feitos. Muitos contatos para conversas posteriores foram assim feitos, em 

função da riqueza de relatos antevista, em muitos diálogos prometidos nas muitas 

louvações acompanhadas. Desta forma, depois do ciclo encerrado, realizou-se uma 

série de “conversas com mais tempo”, onde, de acordo com o interesse da pesquisa 
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e dos diálogos antes entabulados, foi-se procurando tecer esta narrativa que agora 

aqui se apresenta. 

O reporte final das atividades empreendidas é feito com base em duas fontes 

documentais: o Caderno de Campo da pesquisadora, em que foi registrado o dia a 

dia da pesquisa e suas reflexões, e o Caderno de Ofertas do Divino de 2013, que 

contem o registro de todo o ciclo de louvação – em todas as visitas é recolhida a 

assinatura de ao menos uma pessoa do local que recebe o grupo de festeiros, assim 

como a doação efetuada. Além disso, o casal festeiro, responsável pelo caderno, 

registra diariamente as localidades visitadas e a distância percorrida pela van que 

transporta o grupo (contratada e paga por quilômetro), além das despesas efetuadas 

pelo grupo. Disso resulta que a incursão ao campo de estudo empírico compõe-se 

de 28 momentos, não contínuos, sendo 17 destas oportunidades em conjunto com o 

grupo de festeiros de Vila Seca, totalizando 31 dias de pesquisa, realizadas entre 

11/12/2012 e 8/6/2013. Estes trabalhos tiveram desta forma a seguinte abrangência. 

As ‘andanças’ coletivas dos festeiros de Vila Seca em 2013 totalizaram em torno de 

4300 quilômetros, com 464 assinaturas no Caderno de Ofertas do Divino, tendo sido 

visitadas as seguintes localidades: Caxias do Sul: Vila Seca e Criúva, Ana Rech, 

Santa Lúcia do Piaí, Fazenda Souza, Vila Oliva, Quarta Légua, centro de Caxias do 

Sul e outros distritos; São Marcos, São Francisco de Paula, Sapiranga, Farroupilha 

(Caravaggio), Flores da Cunha e Porto Alegre. A observação participante 

acompanhou, na maneira já descrita, os momentos em que foram colhidas 145 

assinaturas, ao longo de 1800 quilôometros do total das ‘andanças’: somente não 

tendo ido a São Marcos, Sapiranga, Farroupilha e Flores da Cunha.  Neste ínterim, 

além do acompanhamento da missa de reis na localidade de Criúva, dos ciclos das 

Festas do Divino Espírito Santo de Vila Seca e Criúva e da Festa do Pinhão de Vila 

Seca, foram posteriormente realizadas 32 conversas complementares a estas 

atividades: ‘as conversas com mais tempo’. Dos muitos contatos que foram feitos na 

inserção com os festeiros, selecionaram-se para estas conversas os que foram 

sendo julgados próprios, de acordo com as reflexões que paulatinamente eram 

construídas no Caderno de Campo: o esforço na direção de entendimento adicional 

e mais profundo de aspectos ainda não bem percebidos da paisagem do empírico 

apreendida até então. A título de exemplo e digno aqui de referência, buscou-se em 

vários destes momentos entender as especificidades do distrito de Criúva com 

relação ao de Vila Seca, tanto com relação à sua ruralidade percebida por 
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intermédio dos sistemas agrários, como com relação a sua dinâmica cultural, em 

estreita relação com a paisagem. Outra preocupação foi alcançar de alguma 

maneira o que disto que se tenta apreender do empírico ‘fica de fora’ da Festa do 

Divino – além de conversas com este intuito, o acompanhamento da Festa do 

Pinhão inscreve-se também neste esforço. Outro quesito de atenção foi certo 

enfoque voltado às questões do gênero e faixas etárias, no sentido de escutarem-se 

opiniões de homens e mulheres, de pessoas jovens e mais maduras. Outra fonte de 

pesquisa importante foi o contato com os técnicos da Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, nesta fase também de muita utilidade 

no acesso às pessoas em Criúva, de acordo com as complementações que eram 

sendo necessárias ao longo da marcha empírica. O fim da pesquisa teve dois 

critérios: o horizonte temporal, planejado previamente pela inserção etnográfica, e 

indicações de saturação, de acordo com acompanhamento realizado junto à 

orientação. Esses dois critérios acabaram decidindo o acompanhamento da Festa 

do Pinhão, que não era previsto originalmente, como última atividade no campo. 

(FESTEIROS, 2013;  RIBEIRO, C., 2013a).  



Figura 3: Passagem de bandeiras para os novos festeiros.
Fonte: Autora, Vila Seca (2012).

Figura 4: Festeiros de Vila Seca e seu transporte.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 5: Festeiros do Divino Espírito Santo de Vila Seca e Criúva.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 6: Festeiros de 2014 recebem suas bandeiras.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.Figura 2: Programação da Festa do Divino.

Fonte: Revista da festa do Divino, (2013), Vila Seca.
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3.3 OS ASPECTOS ÉTICOS 

Mesmo sabendo-se das limitações de tempo e contexto ligadas a uma 

dissertação de mestrado, viu-se como necessário, em paralelo às escolhas 

metodológicas, investigar e minimamente definir e explicitar a postura ética da 

pesquisadora. Manifesta-se a preocupação com o envolvimento da pesquisadora 

com o universo pesquisado: seja pela influência pela proximidade, seja pela 

preocupação com o retorno à comunidade envolvida. Neste sentido, é interessante 

mencionar a existência de interesse mútuo e de laços de colaboração incipientes 

entre a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e a UFRGS/PGDR. 

A mediação inicial com a comunidade é feita por intermédio dos agrônomos 

da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Caxias do Sul (SMAPA). 

Como já houve um interesse manifesto da Prefeitura Municipal neste trabalho, 

julgou-se procedente de início proporcionar-se à comunidade algum tipo de 

apresentação dos propósitos dos envolvidos nesta pesquisa, visando estruturar 

processo de relacionamento ao longo de estudo acadêmico, almejando uma relação 

justa e simétrica para as partes envolvidas: Comunidade, Universidade e Mestranda.  

Desta forma, com relação à Comunidade, os objetivos são de estabelecer cenário 

propício ao diálogo em torno dos vários aspectos culturais conectados ao seu 

cenário de desenvolvimento rural. Já para a Universidade, visualiza-se entretecer 

um processo de relacionamento com a Comunidade pesquisada, explorando novas 

possibilidades de colaboração mútua. Finalmente, para a pesquisadora, este 

processo favorece cenário de relações adequado para o desenvolvimento do 

presente estudo acadêmico. Esses três passos foram, de alguma maneira, 

cumpridos: com relação à Comunidade, pelos paulatinos contatos e apresentações 

feitos até agora, assim como pelo compromisso do retorno do resultado deste 

trabalho. Outra forma de envolvimento, em conjunto com a Universidade, é a 

assinatura de um Termo de Cooperação, motivado pela aproximação feita por este 

trabalho de pesquisa, entre a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em fase final de tramitação, como pode ser visto nos 

Apêndices. A mestranda, além dos acontecimentos até aqui descritos, também teve 

o seu relacionamento com a Comunidade facilitado por visita de campo para este fim 

em conjunto com a sua orientação. No âmbito das tratativas para a efetivação do 

Termo de Cooperação, igualmente importante foi a realização de reunião dos 
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técnicos da SMAPA no âmbito da Universidade, com a professora orientadora, 

professor Carlos Nabinger e a mestranda, e posterior dia de campo em Vila Seca e 

Criúva. 

 Nesta pesquisa, como maneira de abordagem das pessoas contatadas ao 

longo de todo o processo, foi utilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(conforme modelo disposto nos Anexos), com a subsequente garantia do anonimato 

das pessoas cuja opinião foi recolhida para o estudo. (GERHARDT et al., 2009).  

Finalmente, é importante registrar que as imagens de satélite são recebidas 

com a ciência de uso restrito para este estudo e suas relacionadas publicações, 

resultantes de um longo processo burocrático da mestranda (com o apoio do 

PGDR/UFRGS) junto à municipalidade de Caxias do Sul.     

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os trabalhos de campo tiveram como resultado farto material: ao todo foram 

geradas em torno de 53 horas de gravação de áudio – destas, quase oito horas e 

meia referentes às missas e músicas As fotos foram muitas (mais de duas mil), 

inclusive por que o grupo pediu que a pesquisadora registrasse muitos momentos de 

sua atuação. Seleção deste material fotográfico foi repassada ao grupo de festeiros, 

para seu uso. Adicionalmente, existem ainda registros em vídeo a serem mais bem 

explorados: pelo amadorismo da pesquisadora, necessitam de muita edição.  Enfim, 

gerou-se um material para bem além desta pesquisa, que foi finalmente transcrito e 

utilizado seletivamente, de acordo com o foco da exploração em curso.  

As aquisições qualitativas resultantes da observação participante são 

reconhecidas e interpretadas pela técnica de análise de conteúdo, em triangulação 

de elementos obtidos com as entrevistas já realizadas na fase de prospecção e 

resultados de pesquisa bibliográfica correspondente ao principal tema de 

aprofundamento teórico proposto, quais sejam as possibilidades de articulação da 

ruralidade com a paisagem.  (BARDIN, 1979; DESLANDES et al., 2004; MINAYO, 

1992). Por fim, com relação aos trabalhos de levantamento de uso do solo, mesmo 

que se tenham dados quantitativos a este respeito, é decidido pela sua 

compreensão no viés qualitativo que aqui se empreende. 
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4 A TRAJEÇÃO DA PAISAGEM DE VILA SECA E CRIÚVA 

Assim é que em Vila Seca e Criúva, a inserção etnográfica enriquece a 

demarcação espaço-temporal que já se tinha delineada a partir da primeira incursão 

exploratória ao empírico. A montagem fotográfica que aqui se mostra ilustra a capa 

do Projeto de Preservação das Águas de Criúva e Vila Seca, e abre as 

apresentações que os técnicos da SMAPA fazem a este respeito – é a primeira 

imagem que se conhece do empírico. Transcorrido um tempo, entende-se melhor 

esta deliberada composição, como uma tentativa de síntese, um primeiro apanhado 

desta paisagem – pois, mais do que dar ciência, sente-se a vontade de evidenciar o 

que os autores chamam de ‘aspectos culturais’ (grifo nosso) dos homens e mulheres 

que vivem neste lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entende-se então próprio que as pessoas que moram nos distritos de Vila 

Seca e Criúva possam ter a sua visão de mundo – a paisagem, compreendida 

através da busca de como é este lugar. A proposta é reforçada pela reflexão textual 

de Lucy Lippard (1997, p. 9, aqui traduzida livremente): “Espaço define a paisagem, 

Figura 7: Paisagem de Vila Seca e Criúva. 
Fonte: Facchin et al. (2007). 
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aonde o espaço combinado com a memória define o lugar.” 33 Este enquadramento, 

sem dúvida de apreensão delicada, é, no entanto pessoalmente mobilizador, como 

bem constela a rica oportunidade contida na ênfase de Mitchell (2001, p. 276, 

tradução livre nossa) 34, quando cita textualmente Lippard (1997:33, citação não 

referenciada) que 'cada paisagem é uma narrativa hermética: "encontrar um lugar de 

encaixe para si mesmo no mundo é encontrar um lugar para si mesmo em uma 

história"‘. Pois, a partir de elementos coletados em Vila Seca pelo estudo dos 

sistemas agrários, intui-se a presença de uma identidade cultural estreitamente 

conectada às atividades agropecuárias do sistema agrário contemporâneo - 

pecuária extensiva e policultivos coloniais.  Por sua vez, esta, tentativamente 

nominada “ruralidade vivida” pode ter estreita conexão com a intuída conservação 

da paisagem do local, com reflexos também por certo na conservação dos seus 

mananciais.  Pois há fortes indicativos da fruição da paisagem neste lugar: são 

amostras disto o refazer das cavalgadas por rotas ancestrais, as festividades 

religiosas e o lazer ao ar livre, além da onipresente lida do homem no campo nativo, 

ligada à pecuária extensiva da localidade. (RIBEIRO, C.; MIGUEL, 2012). 

Como se poderá apreciar neste capítulo de apresentação dos resultados da 

pesquisa, a questão temporal, a princípio encarada linearmente, adquire alguns 

meandros. Por isso é que se decide tomar como fio condutor, em paralelo à 

estruturação metodológica (e também temporal) aportada pelo estudo dos sistemas 

agrários, um cotejamento com a maneira pela qual aqui se entende que a paisagem 

vai sendo apreendida nesse “lugar empírico” (grifo nosso). Quando for o caso, 

relaciona-se o recorte do lugar a um panorama mais abrangente, para efeito de 

compreensão de fatos cuja compreensão extrapola o espaço agrário de Vila Seca e 

Criúva. Como poderá ser verificado, isto acontece muito frequentemente, pois desde 

o seu começo, o lugar nunca esteve fechado em si mesmo. Julga-se dimensionar 

razoavelmente o desafio: pesquisar a paisagem sem cair nas armadilhas de 

construção de uma história romanceada, mas também sem desprezar a riqueza que 

pode estar oculta na estória de um lugar. Adicionalmente, menciona-se outro ponto 

33  Space defines landscape, where space combined with memory defines place. (LIPPARD, 1997, p. 7, 
9). 

34  “ […] Lippard’s personal narrative – the one running across the top of the pages of Lure of the local – 
is one approach to getting at the politics of reception and understanding.4 Lippard (1997: 33, 
quotation unattributed) begins from the argument that ‘every landscape is a hermetic narrative: 
“finding a fitting place for oneself in the world is finding a place for oneself in a story”. (MITCHELL, 
2001, p. 276). 
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sensível da utilização da perspectiva do lugar, mencionado por Mitchell (2001) e 

também por Massey (2000), que vem a ser o conflito local/global centrado no recorte 

espacial da abordagem, assim como o nível de tratamento na pesquisa no que tange 

aos sujeitos em foco – há o perigo de se fazerem registros quase individuais de 

narrativas.  

Por fim, como viés intencional importante de longo prazo nesta pesquisa que 

é agora exploratória, endossa-se o que agudamente explicita Mitchell (2003), como 

uma estreita ligação dos estudos de paisagem com a realidade dos processos de 

desenvolvimento, vide a citação. 

 
Como resultado, esta dissertação pretende constituir uma narrativa sobre esta 

paisagem, em diálogo com a ruralidade do empírico - contar sua trajeção, este misto 

de tempo e espaço, sujeito e objeto, que define Berque, sobre o qual também falam 

Brandão e Milton Santos.  Uma narrativa, segundo Potteiger e Purinton (1998), 

refere-se, tanto a uma estória que é contada, como a maneira utilizada para 

comunicá-la, sendo por isso um termo mais compreensivo e inclusivo, vide a citação 

dos autores de Landscape Narratives. 

35  Landscape studies can no longer be only about just landscape. Landscape is too important to be 
allowed, any longer, to be the dreamwork - or the groundwork - of empire. Landscape studies must 
be dedicated to seeing that landscape becomes the groundwork - and dreamwork – of justice.  
(MITCHELL, 2003,793). 

36  Like a language, narrative is a means of communicating. The selecting and sequencing of events to 
construct a meaningful story can be homologous to the selecting and sequencing of words to form a 
meaningful sentence. Changing the order in which events are told in a story changes the meaning of 
the story.  (POTTEIGER; PURINTON, 1998, p. 3). 

Estudos de paisagem não podem mais apenas ser sobre paisagem. 
Paisagem é importante demais para ser permitida ser, por mais tempo, o 
trabalho de sonho - ou a base - do império. Estudos de paisagem devem ser 
dedicados a ver que a paisagem torna-se a base - e o trabalho de sonho – 
da justiça. (MITCHELL, 2003, p. 793, tradução livre nossa). 35 

Como uma linguagem, uma narrativa é um meio de comunicação, e os 
eventos selecionados e a sequência escolhida para a construção de uma 
estória significativa são como a escolha e a seleção de palavras para 
constituir uma frase com sentido. Mudar a ordem na qual os eventos são 
contados numa estória muda o seu significado. (POTTEIGER; PURINTON, 
1998, p. 3, tradução livre nossa).36  
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Sobre as narrativas de paisagem, os autores dizem que a relação e jogo entre 

a paisagem e a narrativa acontecem pelo entrelaçamento feito pela experiência 

vivida. Digno de especial nota no que aqui se constrói, é sua afirmação de que 

“lugares configuram narrativas”, e que a “paisagem não apenas localiza ou serve de 

‘pano de fundo’(grifo nosso) para estórias, mas ela própria é uma figura e processo 

plena de movimentos e mutante, que engendra as estórias”. Adicionalmente, 

afirmam que as narrativas de paisagem podem ser entendidas não apenas como 

estórias literalmente descritivas de uma realidade ou textos que devem ser lidos, 

mas como elas mesmas integrantes do processo que, antes de tudo, conforma a 

paisagem, não só pela narrativa em si, mas, sobretudo, pelo papel dos leitores na 

produção de significado. (POTTEIGER; PURINTON, 1998, p. 5, 6).  De antemão 

sabe-se que este ato – o de contar estórias da paisagem é também conformador, 

inserido em um processo que configura este “reino” (terno do autor, grifo nosso): 

aqui se diz então, a título de pretensão, que seria ótimo que essa estória pudesse 

ser uma parte da criação deste domínio cultural.37 Na citação textual disposta, 

aportam-se detalhes desta construção. 

37  ‘Telling stories in landscape raises the question “Will they get it?” […]  Telling this story was a 
constituent part of creating a shared cultural realm.’ (POTTEIGER; PURINTON, 1998, p. 17). 

38  Reading relies on remembering, and memory is an intertextual realm. It is dispersed among 
individuals, yet shared to created collective identities. Memories cut pathways and networks across 
time and are often anchored in place by association with events or explicit commemorative practices. 
The whole landscape can be wowen into the texture or memory, Any element - a doorstep, a tree – 
may provide an opening to this realm. To alter landscapes often erases the locus of shared memory. 
As Robert Pogue Harrison cautions in Forests: The Shadow of Civilization, the destruction of the 
world’s forests not only means the loss of habitat and biodiversity, but it obliterates a landscape of 
thousands of years of cultural myth and memory. (POTTEIGER; PURINTON, 1998, p. 58, destaques 
do autor). 

 

A leitura baseia-se em recordar, e a memória é um reino intertextual. É 
dispersa entre os indivíduos, ainda que compartilhada para criar identidades 
coletivas. Memórias cortam caminhos e redes através do tempo e ‘muitas 
vezes estão ancoradas no lugar pela associação com eventos ou práticas 
comemorativas explícitas’. Toda a paisagem pode ser tecida em uma 
memória ou textura. Qualquer elemento, uma soleira de porta, uma árvore – 
pode fornecer uma abertura para este reino. Para alterar paisagens muitas 
vezes se apaga o locus de memória compartilhada. Como Robert Pogue 
Harrison adverte em Florestas: A Sombra da Civilização, a destruição das 
florestas do mundo não só significa a perda de habitat e a biodiversidade, 
mas oblitera a uma paisagem de milhares de anos de mito cultural e 
memória. (POTTEIGER; PURINTON, 1998, p. 58, tradução livre e 
destaques do autor e nosso - este entre aspas).38 
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Neste universo amplo, cumpre escolher, ao menos a título de orientação, não 

um modelo, como a teoria dos autores auxilia a sistematizar, mas uma pretensão 

debilmente delineada – pois ser mais definido do que isso seria demasiado neste 

momento. Melhor dizendo, não se saberia como acessar estas especificidades a não 

ser encontrar-se uma maneira de entender (e relatar) ‘que lugar é este’ (grifo nosso) 

que se pesquisa. O compromisso, enfim, é o esforço de construção de uma narrativa 

da paisagem do lugar, pois neste momento não há outra garantia a ser amealhada. 

4.1 A CONFORMAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO EMPÍRICO 

A primeira aproximação de estudo dos sistemas agrários, feita ainda em 

2011, permitiu configurar em definitivo esta pesquisa, através de dois achados 

principais relacionados à ruralidade do empírico. A saber, os já detalhados subsídios 

imagéticos e a aproximação à viva e riquíssima dinâmica em torno do ciclo de 

festividades do Divino Espírito Santo - não somente em Vila Seca, como também no 

distrito vizinho de Criúva. Desta forma, esta prospecção permitiu a definição final do 

empírico – uma vez que Vila Seca (que havia sido tentativamente escolhida como 

empírico) guarda muitas similitudes com sua vizinha Criúva, mas não tanto com 

Fazenda Souza, Vila Oliva ou mesmo Santa Lúcia do Piaí (os outros distritos 

serranos de Caxias do Sul). Determinante na inclusão de Criúva foi a leitura da 

paisagem, que mostrou que, além da composição distinta do mosaico 

campo/floresta, também as formas de agricultura (vistas pelo modo de ocupação do 

solo) são bem diversas: nos outros distritos percebe-se a predominância do 

agronegócio em várias modalidades, enquanto em Vila Seca e Criúva predominam a 

pecuária semiextensiva e os policultivos coloniais. Adicionalmente, os dois distritos 

compartilham similaridades com relação à apresentação do relevo e da hidrografia, 

majoritariamente sediam as atividades de pecuária no município e são os únicos 

distritos rurais que festejam o Divino Espírito Santo. 

Os distritos de Vila Seca e Criúva são, desta forma, a área empírica desta 

pesquisa, sua área total 623,97 quilômetros quadrados (km2): 168,59 km2 

correspondentes à delimitação de Vila Seca e 455,38 km2 de Criúva. Os distritos têm 

como coordenadas de seu ponto central, respectivamente, a longitude 50°57’41,53” 

W e latitude 29°03’03”S, e a longitude 50º55'30,9"W e latitude 28º55'06,7"S. A área 

do empírico tem como limites ao Sul os distritos caxienses de Caxias do Sul (centro) 

e Fazenda Souza, a Oeste o rio São Marcos (que define o limite de município de 
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Caxias do Sul com São Marcos), ao Norte o rio das Antas (na outra margem os 

municípios de Campestre da Serra, Vacaria e Monte Alegre dos Campos) e ao Leste 

o município de São Francisco de Paula, conforme pode ser visualizado no Mapa 1 – 

Localização da Área de Estudo: Distritos de Vila Seca e Criúva, Caxias do Sul, RS, 

Brasil. Na caracterização do empírico a seguir apresentada, faz-se alguma 

caracterização da população residente e discorre-se sobre os aspectos fisiográficos 

de Vila Seca e Criúva – clima, hidrografia, relevo, solos, e tipologias vegetais.  A 

partir destas informações e dos subsídios do trabalho de campo prospectivo, define-

se o zoneamento para o estudo de seus sistemas agrários. 

4.1.1 Os Habitantes Contemporâneos de Vila Seca e Criúva 

Discorre-se aqui brevemente sobre o ritmo de sua ocupação humana com 

dados estatísticos disponíveis, em paralelo às suas estruturas políticas e 

administrativas: os detalhes históricos deste povoamento serão abordados ao longo 

do restante da disposição dos resultados da pesquisa. O distrito de Vila Seca foi 

incorporado ao município de Caxias do Sul no ano de 1937, oriundo de parte do 

município de São Francisco de Paula de Cima da Serra. Pelo decreto estadual nº 

7842, de 30/06/1939, confirmado pelo decreto-lei federal nº 1307, de 31/05/1939, o 

distrito de Vila Seca (anteriormente nominado João Pessoa) foi transferido do 

município de São Francisco de Paula para Caxias. Criúva passa a existir como 

distrito por intermédio do ato municipal nº 25, de 09/01/1903, que registra a sua 

criação em São Francisco de Paula de Cima da Serra.  (ALVES, 2010b, p. 267, 268; 

IBGE, 2013, p. 3). Sua incorporação à Caxias do Sul é oficializada pela Lei Estadual 

nº 2531 de 15/12/1954, após a realização de duas consultas plebiscitárias39·. 

(ALVES, 2010a, p. 149). São Francisco de Paula, por sua vez, originou-se 

primeiramente de Santo Antônio da Patrulha em 24 de março de 187840, que por sua 

vez tem seu ato legal registrado em 27 de abril de 1809, a partir de Viamão.  

(POSSAMAI; RIZZON, 1987, p. 150). Com relação à evolução da ocupação 

humana, a primeira informação que se encontra é referente à grande abrangência 

de São Francisco de Paula “de Cima da Serra”, com o registro (total, incluindo os 

39  1949 e 1953, as duas consultas com resultado pela anexação à Caxias do Sul, não havendo a 
primeira sido homologada pelo Governo Estadual. 

40  O município foi incorporado por Taquara do Mundo Novo e Santa Cristina do Pinhal em 24 de março 
de 1889, novamente restabelecido em 24 de dezembro de 1889 mesmo e novamente agregado a 
Taquara do Mundo Novo em primeiro de setembro de1892, para então ser definitivamente 
estabelecido em 23 de dezembro de 1902. 
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20% de escravos) de 5458 pessoas, em recenseamento realizado em 1872, ainda 

no período imperial. (TEIXEIRA, 2008, p. 125). Citação de outro trabalho da autora 

detalha como era essa primeira ocupação. 

Em primeiro lugar, a notar o crescimento populacional de Caxias do Sul: a 

segunda maior cidade do Estado cresceu na última década 1,94%, em ritmo superior 

aos números médios do Estado e do país no mesmo período (respectivamente 1% e 

1,01%). (PNUD41 et al, 2013). O Quadro 2 a seguir mostra alguns dados 

demográficos de Vila Seca e Criúva, em relação à totalidade do município de Caxias 

do Sul, elaborado segundo dados do IBGE. (IBGE, 2010a;2010b). A totalidade da 

população dos distritos aumenta nesse mesmo período em 1,3%, mas à custa de 

acréscimo verificado na área ‘urbana' (grifo nosso) de Vila Seca, pois diminui o 

número de pessoas que moram em Criúva. Registra-se que, ao longo dos distritos, 

há o registro de várias moradias de pessoas que se mudaram para a localidade 

quando da aposentadoria, não se tendo maiores informações a seu respeito. Da 

mesma forma, foi referenciada a presença de novos moradores oriundos de mão de 

obra aportada, principalmente em Vila Seca, em função das obras do Sistema 

Marrecas, vindos mesmo de outros Estados. Segundo o critério do IBGE (que 

considera as pequenas vilas áreas urbanas), a população rural de Vila Seca passa 

de um percentual de 82% em 1991 para 63% em 2010, enquanto que em Criúva, no 

mesmo período, mantem-se estável, em torno de 86%. (IBGE, 2010b). Os dois 

distritos hoje abrigam em 38% da área do município, 0,9 % de sua população. No 

entanto, da fração rural da totalidade de habitantes de Caxias do Sul em 2010 

(3,71%), 18% estão em Vila Seca e Criúva. 

 

 

41 PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

[...] em 1872 a população de São Francisco de Paula de Cima da Serra 
contabilizava 5458 almas. Uma foto de 1878 revela que o mesmo povoado 
não tinha mais que 30 casas. A população estava espalhada pela enorme 
extensão do município, indo até a fronteira com Santa Catarina na região 
das escarpas do fim da serra geral. Fazendas de produção de gado 
espalhadas pela área municipal formavam pequenos núcleos onde 
conviviam a família senhorial, escravos, agregados e trabalhadores livres. 
(TEIXEIRA, 2005, p.1). 
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Abrangência 

População Área 
Densidade 

Demográfica 
População rural 

(habitantes) (km2) (habitantes/km2) (habitantes) (%) 

1991 2000 2010 2010 2010 2010 

Vila Seca 1456 1907 2113 169 12,53 1335 63 

Criúva 2181 1959 1803 455 3,96 1546 86 

Vila Seca e Criúva 3637 3866 3916 624 6,28 2881 74 

Caxias do Sul 290925 360419 435564 1644 264,89 16158 4 

Quadro 2: Dados demográficos de Caxias do Sul, Vila Seca e Criúva. 
Fonte: Autora (2014), a partir de IBGE (2010a e 2010b). 

 

Da população total de Caxias do Sul em 2010, tem-se a proporção de 49% de 

homens para 51% de mulheres; já no distrito de Vila Seca, 51% são homens e 49% 

são mulheres, enquanto que em Criúva tem-se 53% de homens para 47% de 

mulheres; se o cálculo for feito somente para habitantes localizados no meio rural 

dos distritos, esta tendência de uma maior população masculina fica ainda mais 

acentuada. (IBGE, 2010b). Com relação à educação, em Vila Seca, ainda registram-

se pessoas analfabetas: de 1818 pessoas de idade maior do que 10 anos, em 2010 

setenta eram analfabetas; para Criúva a situação era de 111 pessoas analfabetas 

para um total de 1640 pessoas de idade maior do que 10 anos. (IBGE, 2010c). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 42 de Caxias do Sul 

é 0,782, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 

entre 0,7 e 0,799, para um valor máximo de 1). Segundo PNUD et al. (2013): 

“Caxias do Sul ocupa a 113ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, Sendo que 112 (2,01%) municípios estão em situação melhor e 5.453 

(97,99%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 496 outros 

municípios do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul ocupa a 12ª posição, sendo que 11 

(2,22%) municípios estão em situação melhor e 485 (97,78%) municípios estão em 

situação pior ou igual.” Nas duas últimas décadas o crescimento do índice é inferior 

às médias nacionais e estaduais. (PNUD et al., 2013, p. 3). A citação melhor situa as 

características da vitalidade econômica da cidade, em relação ao contexto estadual 

e nacional. 

 

42  O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal considera três dimensões: educação, longevidade 
e renda.  
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 O PIB de Caxias do Sul representa 5,5% do produto gerado no estado (R$ 
193 bilhões em 2008), enquanto a renda per capita é de R$ 25.270,00, 
estimada para 2008, superando a estadual em 46,2%, conforme dados da 
FEE (2009). A economia é sustentada pelos setores industrial e de serviços, 
os quais representaram, respectivamente, 42,0% e 55,9% do Valor 
Adicionado Bruto (VAB) municipal em 2006, enquanto o setor primário 
participa com apenas 2,1%. A indústria de transformação, embora perdendo 
participação na economia local para o setor de serviços, destaca-se como a 
principal atividade industrial. [...] As atividades industriais ligadas ao metal 
consagram o município como um polo metal-mecânico estadual e nacional. 
O setor primário caxiense, de acordo com o IBGE (2008b) 43, comporta 
3.021 estabelecimentos agropecuários, classificados como de pequeno 
tamanho, pois a grande parte possui área de até 50 ha. As principais 
lavouras existentes são de culturas permanentes, como de uva e de maçã, 
com áreas plantadas de 3.596 ha e 2.600 ha, respectivamente. Essas 
culturas geraram, em 2007, um valor da produção de R$ 44,0 milhões e 
48,6 milhões, seguindo a mesma ordem. A produção de hortigranjeiros 
também se destaca com área plantada de 4.004 ha no ano de 2007, 
destinada ao consumo local e, principalmente, para outros Municípios e 
Estados. A principal cultura, nesse caso, é o de tomate, com valor da 
produção de R$ 33,2 milhões no ano de 2007. Já no setor agropecuário, a 
criação de aves, especialmente de corte, é outro destaque do município, 
com 6,9 milhões de cabeças registradas em 2007. O município de Caxias 
do Sul apresentou também um bom desempenho na área do comércio 
internacional, que se constitui num fator de sustentação e crescimento da 
economia local. (CALDART; TRICHES, 2011, p. 122). 

 
 
 
Segundo a Fundação Estadual de Estatística (FEE), desde 2000 o município 

de Caxias do Sul lidera o ranking dos municípios gaúchos de acordo com os valores 

do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) 44. Mesmo sendo o 2º 

município mais populoso do RS, é apenas o 23° no ranking de extrema pobreza em 

termos absolutos. (MATTOS et al., 2013). Não sendo o foco da análise dessa 

dissertação, minimamente incursiona-se pelos dados de renda mensal domicilar por 

capita do Censo 2010.  (IBGE, 2010d)45. Faz-se rápida análise no quadro a seguir 

disposto, para a   população total de Vila Seca  e Criúva, em alguma relação com o 

panorama municipal.  Vê-se desta forma  que a situação que corresponde a classes 

43  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (IBGE). 2008b. Sistema IBGE de 
Recuperação Automática – SIDRA. Características da Família. Disponível em: <http://www. 
ibge.gov.br/>. Acesso em: 04 abr. 2008 apud Caldart e Triches (2009). 

44  Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do estado do Rio Grande do Sul, que considera a 
renda, saúde, educação e saneamento e domicílios. 

45  Através das classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita correspondentes aos 
domicílios particulares permanente com relação à renda. 
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inferiores de rendimento (contendo as situações de  pobreza46 )  é mais acentuada 

em Vila Seca, Criúva e Vila Oliva, em comparação com o restante do município. 

 

 

Abrangência Caxias 
do Sul  

Caxias 
urbano 

Fazenda 
Souza 

Santa 
Lúcia 

do Piaí 

Vila 
Cristina 

Vila 
Seca Criúva Vila 

Oliva 

Domicílios totais 146830 142711 882 850 594 438 684 671 

Renda per capita 
mensal de até ¼ de 
salário mínimo ou sem 
rendimento 

(%) 2,8 2,7 2,0 3,5 1,4 4,8 5,0 5,3 

Renda per capita 
mensal de mais de 1/4 
a 1/2 salário mínimo 

(%) 5,5 5,3 8,4 3,5 6,6 14,5 14,2 14,2 

Renda per capita 
mensal de mais de 1/2 
a 1 salário mínimo (%) 20,3 19,9 27,9 16,1 28,5 30,6 36,4 36,8 

Renda per capita 
mensal superior a 1 
salário mínimo (%) 71,5 72,1 61,7 43,7 63,6 50,2 44,4 43,8 

Quadro 3: Distribuição de renda per capita pelos domicílios de Caxias do Sul. 
Fonte: Autora (2014), a partir de IBGE (2010d). 

  

46  Até ¼ de salário mínimo a pobreza absoluta,  até ½ salário mínimo a situação de pobreza. 
(OLIVEIRA, 2010). 
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4.1.2 Aspectos Fisiográficos 

 
a) Clima 

Considerando a classificação climática de Köppen, Caxias do Sul enquadra-

se dentro de um clima do tipo Cfb (subtropical úmido). (MORENO, 1961). Dados 

atualizados (1970-2007) são utilizados para analisar o Rio Grande do Sul a partir de 

uma nova classificação climática. É proposta, dentro da área de domínio do Clima 

no Estado - o Clima subtropical, uma divisão em quatro tipologias principais. A 

região ficaria enquadrada como Clima subtropical IV-b, significando clima muito 

úmido, com inverno frio e verão fresco. As chuvas são abundantes, com 

precipitações de 1700 a 2000 mm anuais distribuídas em 130 a 150 dias. A 

temperatura média anual fica entre 14 e 17ºC, e a temperatura do mês mais frio 

oscila entre 8 e 14ºC, enquanto que a temperatura média do mês mais quente varia 

entre 17 e 23 ºC, sendo a região a que tem o conjunto de médias de temperatura 

mais baixas de todo o Estado. (ROSSATO, 2011, p. 191; 199 e 200). 

b) Hidrografia 

A área de estudo fica integralmente inserida na região hidrográfica do Guaíba, 

majoritariamente na bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas - com exceção de 

pequena área de Vila Seca, cuja drenagem alimenta a bacia do rio Caí. A 

conformação hidrográfica dos distritos pode ser vista no Mapa 2 – Hidrografia dos 

Distritos de Vila Seca e Criúva, Caxias do Sul, RS, Brasil. Destaque para os 

barramentos existentes, tanto para o abastecimento de água potável – a Barragem 

Faxinal e Marrecas, como para geração de energia elétrica - Pequenas Centrais 

Hidrelétricas Morro Cascavel, Palanquinho e Criúva, assim como as várias intenções 

futuras já sinalizadas para as duas situações de uso das águas.  A atentar, em 

especial, para o caso dos barramentos previstos nos arroios Mulada e Sepultura 

para fornecimento de água potável para Caxias: em futuro não muito distante, 

praticamente toda a área de Criúva e Vila Seca seria compreendida em bacias de 

captação deste tipo – pois na foz do arroio Ranchinho já existe captação de água 

potável para São Marcos. Interessante, ainda neste contexto, é notar que a área de 

nascentes do arroio Marrecas (de onde vem hoje 70% da água de Caxias do Sul) 

fica em São Francisco de Paula e que o Aterro Sanitário mais novo de Caxias do Sul 
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– o Rincão das Flores e sua Penitenciária Regional estão praticamente no divisor de 

águas das bacias do Arroio Sepultura e Marrecas, respectivamente.  

c) Relevo, geomorfologia e solos 

Os Mapas 3, 4 e 5 respectivamente tratam do relevo, da geomorfologia e dos 

solos em Caxias do Sul e seus arredores. É verificada uma correspondência com as 

unidades geomorfológicas propostas pelo projeto RADAM/BRASIL (IBGE, 1986). 

Pequenas áreas ao leste de Vila Seca e ao norte de Criúva ficam abrangidas na 

Serra Geral, com a maior parte do empírico ficando compreendida mesmo no 

Planalto dos Campos Gerais. A altitude da área de estudo varia entre 600 metros até 

quase 900 metros. Com relação aos solos, segundo também esta referência, 

ocorrem na área predominantemente o Argissolo vermelho alumínico típico e o 

Cambissolo hístico alumínico típico, com pequenas áreas do Neossolo regolítico 

húmico léptico ou típico (na parte da Serra Geral). Para os Argissolos alumínicos é 

apontada como limitação principal a forte acidez e saturação por alumínio, que 

representa toxidez para as culturas anuais e frutíferas com sistema radicular 

profundo. Em função destas características, “necessitam investimento em corretivos, 

fertilizantes e sistemas de manejo para alcançar rendimentos satisfatórios, seja em 

campo nativo ou na lavoura". (STRECK et al., 2008, p. 51). Os Cambissolos desta 

região são caracterizados por terem no relevo pedregosidade e pequena 

profundidade dos perfis além de forte acidez e baixa disponibilidade de nutrientes. 

Apresentam, desta forma, limitações ao uso agrícola, sendo verificado o emprego de 

práticas simples de manejo, com a tração animal sendo descrita como comum. 

Interessante a recomendação de (IBGE, 1986, p. 465): “num cultivo racional, seriam 

necessárias práticas conservacionistas sofisticadas, sendo sua melhor utilização 

relacionada ao reflorestamento ou fruticultura”. Já Streck (2008) aponta para a 

necessidade de práticas conservacionistas intensivas e aplicação de altos níveis de 

corretivos e fertilizantes. Finalmente, com relação ao Neossolo regolítico, o mesmo 

autor diz que ocorrem em regiões de relevo forte ondulado e montanhoso, em geral 

com pedregosidade e afloramento de rochas (que é o caso de estudo). Apresenta 

restrições para culturas anuais, podendo ser cultivado através de práticas intensivas 

de conservação, que possibilitem mínima mobilização deste solo, pois o preparo 

convencional causaria o afloramento de pedras, dificultando o posterior uso deste 

solo para pastagens. Em suma, o relevo é resumidamente caracterizado por 
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apresentar uma superfície ondulada, pedregosa e de solos com baixas 

possibilidades de mecanização para as práticas agrícolas. (FACCHIN et al., 2007). 

d) Bioma e vegetação 

Vila Seca e Criúva, assim como Caxias do Sul, ficam integralmente 

compreendidas no bioma Mata Atlântica, segundo IBGE (2004). No que toca à 

caracterização da vegetação hoje existente, a descrição feita pelos técnicos da 

prefeitura de Caxias do Sul fornece uma boa síntese: descrevem a existência de 

áreas alagadas e turfeiras, com a paisagem sendo composta por mosaicos de 

campos entremeados de florestas, com transição não raro abrupta. Explicam, 

adicionalmente, que o contato do campo com a floresta ocorre tanto nas bordas de 

florestas contínuas, como nas florestas ripárias ou no entorno dos capões de mato 

(manchas insulares inseridas em uma matriz campestre). (FACCHIN et al., 2007). 

A caracterização detalhada desta região, feita por IBGE (1986), agrega 

informações valiosas para o entendimento da vegetação disposta no relevo da zona, 

conforme pode ser visto mais pormenorizadamente no Mapa 6 - Tipologias Vegetais 

de Caxias e Arredores. Este estudo nomeia o tipo de campo que ocorre na unidade 

geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, região Planalto das Araucárias, como 

Savana Parque. Esta formação herbácea está quase sempre associada a capões e 

florestas-de-galeria, sendo nestas últimas constante e característica a presença da 

Araucaria angustifolia (pinheiro). Na citação está descrita em maior detalhe esta  

vegetação. 

Esta formação está localizada em duas diferentes áreas, sendo uma na 
bacia do rio Pelotas e do rio das Antas, no Planalto das Araucárias [...] 
Caracteriza-se por apresentar um estrato herbáceo constituído basicamente 
por gramíneas cespitosas e, em menor escala, rizomatosas, sobre a qual 
estão distribuídas, de forma isolada ou pouco agrupada, espécies arbóreas 
e grupos de arvoretas, sob a forma de parque, juntamente com florestas-de-
galeria, ao longo dos cursos de água. [...] o tapete gramináceo 
(hemicriptofítico) é constituído, em 50 a 60%, por Androgon lateralis (capim-
caninha), acompanhada por outras espécies cespitosas e rizomatosas. Em 
meio ao estrato graminoso acham-se distribuídos exemplares de Araucaria 
angustifólia (pinheiro), isolados ou agrupados, de forma esparsa, 
juntamente com capões e florestas-de-galeria, cuja composição florística é 
semelhante à da Floresta Ombrófila Mista: Araucaria angustifólia (pinheiro), 
Blepharocalix salicifolius (murta), Matayba elaeagnoides (camboatá-branco), 
Campomanesia xanthocarpa (guabirobeira), Ilex theezans (congonha) e 
outras. (IBGE, 1986, p. 555) 
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Marchiori (2004) discorda, no entanto, da denominação de savana para à 

realidade sul-riograndense, por julgá-la inadequada, como explica a citação, que 

também caracteriza como é esta vegetação, que ele propõe chamar de Campos 

Sulinos. Destacam-se nesta os extratos do que diz Lindman: pois este botânico 

sueco percorreu o Estado em 1892 e 1893, sendo dito como quem melhor conheceu 

a vegetação naquele tempo. A este estudioso justamente intrigava o dito “enigma da 

fitogeografia sul-rio-grandense”, com a presença de campos e floresta lado a lado. 

(MARCHIORI, 2004, p. 13-15). 

O diagnóstico atual genérico desta vegetação relata que o total de 

remanescentes campestres e florestais no Planalto das Araucárias corresponde a 

43,88% em estado natural ou seminatural, sendo para o caso dos campos nativos 

exatamente os utilizados para uso pecuário extensivo, em grande parte no município 

47  MAAC, R. Geografia física do Estado do Paraná. Curitiba: Banco de Desenvolvimento do 
Paraná/Universidade Federal/Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas, 1968. 350 p. 

48  SCHIMPER, A.F.W. Plant geography upon physiological basis. Oxford: Clarendon Press, 1903. 
839p. 

49  LINDMAN, C.A.M. A vegetação no Rio Grande do Sul (Brasil austral). Porto Alegre: Echenique 
Irmãos & Cia., 1906. 356 p. 

50  RAMBO, B. A Fisionomia do Rio Grande do Sul. Porto Alegre:Selbach, 1956. Op. Cit, p. 411 
51  LINDMAN, C.A.M., Op. cit., p. 37. 
52  LINDMAN, C.A.M., 1906. Op. cit., p. 115. 

[...] em face da predominância de gramíneas baixas na vegetação e da 
vigência do clima Cfb, tanto na região do Escudo, como no Planalto Médio e 
nos Campos de Cima da Serra. No Estado, inexiste clima estacional com 
período seco pronunciado; ao contrário, em todo o Rio Grande do Sul o 
clima atual mostra-se nitidamente ombrófilo. Como relictos de um clima 
semiárido pleistocênico, os campos primitivos cederam gradativamente 
terreno à vegetação florestal, a partir das matas de galeria, dos capões de 
nascentes e das matas em escarpas montanhosas, na Vigência do clima 
“constantemente – úmido e rico em chuva do Holoceno”.47 Com base em 
Schimper48 e Lindman49, Rambo já havia postulado a mesma conclusão, ao 
reconhecer que “grande parte dos campos são relitos dum clima mais seco, 
hoje lentamente sujeitos à invasão da selva pluvial e do pinhal”. 50 [...] 
parece preferível a denominação tradicional – campos -, como proposto 
originalmente por Lindman e adotado por eminentes estudiosos da 
vegetação sul-brasileira, incluindo Balduíno Rambo. [...] Em seu clássico 
estudo sobre a vegetação sul-riograndense, Lindman já assinalava que a 
palavra “campo” servia, regionalmente, para designar áreas desprovidas de 
mata, abrangendo “territórios com fisionomia tão distinta que a população 
lhe dá nomes diversos, como: potreiro, gramado, pantanal, chapadão, 
cerradão, charravasco, etc.” 51 Tendo percorrido o Rio Grande do Sul ainda 
numa época de reduzida influência antrópica, o fitogeógrafo sueco salientou 
que os campos gaúchos “nunca são completamente destituídos de árvores” 
e que é “difícil encontrar uma só milha quadrada” onde a paisagem não 
inclui “um grupo de árvores ou uma parte florestal”. 52 (MARCHIORI, 2004, 
p. 47, 48). 

                                            



118 

de São Francisco de Paula; Vila Seca e Criúva com certeza pertencem a este 

contingente, por similitude da paisagem contígua. (CORDEIRO; HASENACK, 2009, 

p. 298). Constata-se que a ação do ser humano está há muitos anos presente nesta 

área, em estreita conexão com a vegetação, por intermédio da pecuária – pois estes 

campos nativos são utilizados como pastagem para o gado: “o fogo é utilizado 

regularmente na eliminação da folhagem seca da vegetação herbácea, com vistas à 

rebrota antecipada das gramíneas. As queimadas juntamente com o contínuo 

pastoreio do gado constituem fatores da modificação florística do estrato herbáceo.”. 

(IBGE, 1986, p. 555).  

Por isso também é que esta região abriga parte de uma discussão 

emblemática, mas ainda distante de consenso, sobre o manejo dos campos nativos 

do Rio Grande do Sul. A dúvida de fundo reside na origem destes campos – se 

seriam fruto de origem antrópica recente ou se são relictos naturais de outros 

regimes climáticos, com sua alta biodiversidade e manejo tradicionais associados.  

Por exemplo, se por um lado Heringer e Jacques (2002, p.1) dizem que “alternativas 

de manejo sem queima são mais produtivas e ecologicamente sustentáveis”, 

também há considerações como a de Pillar (2003, p. 2), sustentando que “Fogo e 

pastejo são provavelmente os fatores-chave para explicar a dinâmica de bordas 

floresta-campo” ou ainda as ponderações de Behling et al. (2009, p. 24): 

“Conseqüências na supressão de pastoreio e de fogo em áreas de conservação 

atuais no Planalto Sul-Brasileiro, onde ainda domina uma paisagem em forma de 

mosaico campo-floresta, deveriam ser cuidadosamente consideradas”.  

A composição polínica (partículas de pólen) encontrada em perfil sedimentar 

de turfeiras (também em lagos ou em outros locais de acúmulo de sedimentos 

orgânicos) e a presença ou não de partículas carbonizadas, associadas à datação 

radiocarbônica destes sedimentos fornecem dados para a reconstrução da 

vegetação e a intensidade e frequência de queimadas no passado. Estudos deste 

tipo feitos no sul do Brasil permitem dizer que a vegetação arbórea esteve 

provavelmente ausente no Planalto nordeste do Rio Grande do Sul entre em período 

compreendido aproximadamente 42.840 anos 14C AP53 e 11.500 anos 14C AP. Vide 

a citação de Behling et al. (2009) com a evolução deste quadro neste estudo em 

Cambará do Sul. 

53  A.P., antes do presente, idade em anos radiocarbono não calibrados antes do presente, cujo 
presente significa 1950, a referência utilizada nestas datações. 
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Outra grande dúvida é a relação do pastejo com esta vegetação, não só no 

que diz respeito à recente introdução do gado, mas também dos grandes herbívoros 

de 8500 anos atrás, como dizem Behling et al. (2009, p. 19), pode-se “conjeturar que 

o efeito da falta de grandes pastadores nesse intervalo de 8 mil anos entre sua 

extinção e a introdução do gado teria influenciado no aumento das queimadas nos 

campos durante esse período.” A citação detalha o raciocínio dos autores neste 

quadro de opiniões díspares. Após o mapa 6, uma série de figuras (figuras 8 a 25) 

apresenta vários registros fotográficos referentes aos aspectos fisiográficos do 

campo empírico de estudo. 

 
Os resultados mostram que com a supressão do gado e do fogo um ativo 
processo de expansão florestal, o qual tem sido historicamente reprimido 
através de distúrbios humanos, será assim re-estabelecido. Se esse tipo de 
manejo for mantido, então em poucas décadas os campos nessas áreas de 
conservação irão encolher e, finalmente, desaparecer através da expansão 
da floresta. Do nosso ponto de vista, os campos merecem ser conservados 
e não ser condenados à extinção, simplesmente porque são ecossistemas 
que não correspondem ao clima atual e, por isso, dependem de intervenção 
humana para serem mantidos. Além disso, a supressão de gado e do fogo 
produz uma grande acumulação de biomassa inflamável aumentando, 
assim, o risco de queimadas catastróficas e incontroláveis, com 
conseqüências imprevisíveis para a biodiversidade. Pela legislação, as 
queimadas sobre o campo em fazendas, com propósitos de manejo, estão 

Somente durante a primeira parte do período Holoceno Superior (4320 até 
1100 anos cal AP), a Floresta com Araucária se expandiu na região em 
torno de Cambará do Sul, formando uma rede de florestas de galeria, 
embora a vegetação campestre ainda dominasse regionalmente. A Floresta 
com Araucária incluía populações de Myrsine sp. (capororoca) e, com 
menor freqüência, indivíduos de Mimosa scabrella (bracatinga), espécies de 
Myrtaceae, Podocarpus sp. e Ilex sp. O xaxim (Dicksonia sellowiana) já era 
comum nas matas de galeria. Desde o Holoceno Superior, a Mata Atlântica 
e, provavelmente, também espécies da matinha nebular estavam bem 
estabelecidas nas escarpas do Planalto, localizadas aproximadamente 6 - 
10 km de distância da área estudada. Durante a segunda parte do Holoceno 
Superior (1100 até 430 anos cal AP), ocorreu uma notável expansão da 
Floresta com Araucária, principalmente observada através da presença de 
Araucaria angustifolia e Mimosa scabrella, substituindo a vegetação de 
campo no sítio de estudo. Durante o período do Holoceno Superior (430 
anos cal AP até o presente), a Floresta com Araucária continuou a expandir, 
o que reduziu a área de campo no local estudado. A expansão da Floresta 
com Araucária (incluindo o xaxim), desde 4320 anos cal AP e 
especialmente após 1100 anos cal AP, provavelmente está relacionada à 
mudança para um clima úmido, com altas taxas pluviométricas e curta 
temporada anual de seca ou uma estação seca não marcada. Os resultados 
de Cambará do Sul indicam que, no entorno do local amostrado, houve uma 
substituição completa dos campos originais pela floresta. (BEHLING et al., 
2009, p.17). 
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proibidas. Porém, uma maneira de se manter os campos poderia ser 
através de atividades de pastoreio com o gado. O número limitado de 
cabeças de gado poderia ser uma boa alternativa para o manejo dos 
campos, o que seria mais apropriado do que freqüentes queimadas com 
efeitos negativos, tais como a degradação do solo, poluição do ar e o risco 
de fogo incontrolável. (BEHLING et al., 2009, p. 24. grafia original). 

 

 Por fim, outro estudo próximo a região para os últimos 600 anos54 conclui 

que “que a freqüência de fogo é um importante fator controlador da dinâmica e 

estabilidade dos mosaicos de campo e Floresta com Araucária, bem como dos 

limites entre esses dois tipos de vegetação”, agregando subsídios que reforçam a 

possível ligação das atividades antrópicas produtivas da região com a manutenção 

desta vegetação nativa relicta.  

  

54  Jeske-Pieruschka & Behling em preparação, citado em Behling et al. (2009, p.19). 
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Mapa 5 - Solos de Caxias do Sul e Arredores 
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 Mapa 6 - Tipologias Vegetais de Caxias do Sul e Arredores

Classes de vegetação: (IBGE, 1986).
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4.1.3 Zoneamento Para Estudo dos Sistemas Agrários 

 O zoneamento da área de estudo empírico é o primeiro passo no estudo dos 

sistemas agrários, onde se busca a definição de um espaço geográfico coerente às 

necessidades e ao objetivo de quem observa. Parte-se de sua caracterização 

fisiográfica, segundo vários pontos de vista: geomorfopedológico, natural e 

antrópico, com também de relevante contribuição o estudo do uso dos solos. 

Pode-se ver no Mapa 7 – Zoneamento dos Sistemas Agrários dos Distritos de 

Vila Seca e Criúva, Caxias do Sul, RS, Brasil o zoneamento proposto, que se 

ampara também em subsídios recolhidos nas entrevistas, quando os agricultores 

fazem menção a esta divisão por eles utilizada corriqueira e historicamente.  

Diferencia-se o empírico em zonas de campo e zonas de colônia. A ressaltar 

as diferenças de relevo – mais dobrado no último caso. Igualmente a vegetação 

diferencia as duas zonas, com maiores ocorrências de floresta na colônia; chega-se 

mesmo a distinguir uma região de transição, onde a vegetação campestre fica mais 

arbustiva ao se aproximar dos locais de colônia - o localmente chamado ‘campo 

sujo’ (grifo nosso). Com relação aos solos, os da zona do campo são em geral mais 

ácidos, portanto menos adequados para a agricultura. Já na zona de colônia, a 

dificuldade para os plantios é configurada pela existência de solos bem mais 

pedregosos e acidentados.    De acordo com esse zoneamento e com o trabalho de 

campo prospectivo, puderam ser identificados quatro sistemas agrários em Vila 

Seca, que podem ser intuídos também para Criúva: o indígena, o sesmeiro, o 

colonial e o contemporâneo. (RIBEIRO, C.; MIGUEL, 2012). No Quadro 4 

demonstram-se as temporalidades associadas a cada um deles. Sua evolução e 

características, enquanto sistemas produtivos inseridos em uma paisagem (com as 

eventuais particularidades em cada um dos distritos) constituirão o corpo deste 

tecido narrativo que aqui principia.  

 

Sistema agrário indígena 10.000 A.C. até 1760 

Sistema agrário sesmeiro 1760 a 1912 

Sistema agrário colonial 1912 a 1980 

Sistema agrário contemporâneo 1980 ao presente 
Quadro 4: Sistemas agrários em Vila Seca e Criúva. 
Elaboração: autora (2013). 
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Figura 10: Arroio das Marrecas.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 15: Mosaico campo-floresta.
Fonte: Autora (2013), Criúva e Vila Seca.

Figura 9: Arroio da Mulada.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 11: Nascente do Arroio da Mulada.
Fonte: Facchin et al. (2007).

Figura 17: Campo nativo no inverno.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 12: Lagoa olho de boi.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 16: Borda campo nativo-floresta ombrófila mista.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 18: Campo sujo entre o campo e a floresta.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 14: Floresta ombrófila mista, campo nativo e área 
úmida.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 19: Relevo dobrado no campo.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 13: Rio Lajeado Grande.
Fonte: Autora (2013), Cazuza Ferreira.

Figura 8: Mata ripária e campo nativo à beira de curso 
d'água.
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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Figura 25: Solo pedregoso.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 24: Rio das Antas.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 21: Araucária no interior da floresta 
ombrófila mista. 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 20: Capão de mato.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 23: Peraus junto ao rio das Antas.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 22: Canion Palanquinhos.
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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4.2 A PAISAGEM NO SISTEMA AGRÁRIO INDÍGENA 

 Os primeiros habitantes da região, indubitavelmente foram de etnia indígena, 

conforme demonstra o achado de casas subterrâneas em Vila Seca, em evidência 

anterior ao encontro com o colonizador europeu55. Em 1966 foram achadas três 

casas subterrâneas em escavação realizada em Vila Seca, Caxias do Sul, que eram 

ditas ter 1500 anos. (GARDELIN; COSTA, 1993). Beber (2004) detalha, referindo 

Schmitz (1988a, p. 9): “O sítio RS-40, localizado no distrito de Vila Seca, Município 

de Caxias do Sul, foi visitado por Alan L. Bryan no início da década de 1960. Possui 

2 casas, sendo que em uma delas foi aberta uma trincheira de 5 m de comprimento.” 

Corteletti (2008) detalha melhor os dados arqueológicos da região, dizendo que 

entre 12 de janeiro e 15 de agosto de 1966, Pedro Ignácio Schmitz e Fernando La 

Salvia catalogaram 44 sítios nesta região e seu entorno. O autor, em seu trabalho, 

retoma o estudo destes vestígios, e adicionalmente registrou mais quatro. Esses 

sítios destas primeiras populações, pré-coloniais da região sul do Planalto, 

caracterizam-se através de estudos arqueológicos feitos nestas estruturas 

subterrâneas ou semi-subterrâneas - segundo Corteletti (2008, p. 12 e 13, grifos do 

autor), a comunidade científica não endossou a denominação popular original – 

“buraco ou toca de bugre”, sendo que mais tarde teve a clareza que nem todas as 

depressões cavadas pela população Jê no planalto serviam como moradia, por isso 

também finalmente a troca do primeiro termo cientificamente adotado “casa” para 

“estruturas”. Estas construções são ditas por Beber (2004) como sendo “uma forma 

de adaptação das populações humanas a um ambiente de Mata Ombrófila Mista, 

caracterizadas como depressões circulares e/ou hemisféricas, localizadas tanto no 

interior da mata com araucária como em áreas de campo”, explicando 

adicionalmente a respeito de sua denominação na literatura arqueológica -

Tradição56 Taquara no Rio Grande do Sul, Itararé em Santa Catarina e no Paraná, 

segundo Beber (2004, p .33). Os grupos indígenas históricos associados a esta 

tradição arqueológica receberam ao longo do tempo vários nomes, além do já citado 

Bugre, dentre outros: Coroados, Botocudos, Cabeludos, Kaaguás, Gualachos, 

55  No ano de 1531, é organizada a primeira expedição no território gaúcho, naquela época denominado 
de Rio de São Pedro. O contato europeu é retomado somente por volta de 1610, com a fundação de 
reduções jesuíticas (NORONHA, 2006). 

 
56  Segundo Souza (1997, p. 55) apud Corteletti (2008, p. 141), “Tradição Arqueológica é um conceito 

compreendido como um grupo de elementos ou técnicas, ou ainda uma sequência de estilos ou de 
culturas que se desenvolvem no tempo. 
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Guaianás. Em 1882 Telêmaco Morocines Borba diferencia todos os grupos não 

Guaranis como Kaingang, unificando a denominação de vários grupos que 

formavam o ramo meridional da Família Jê (exceção feita aos Charruas, já extintos 

nesta data). (BECKER, 1976, p. 37). Seu território reconhecido, segundo Corteletti 

(2008, p.141), “é constituído de três ambientes: o planalto com campo e araucárias, 

a encosta e os vales florestados e a planície litorânea com lagoas e restingas”, e 

esta característica é dita pelo autor como sendo importante na sua sobrevivência – o 

autor adicionalmente afirma, referindo Schmitz (1988) que a existência de sítios 

arqueológicos nestes três ambientes, somado ao fato do conhecimento etno-

histórico da migração dos grupos indígenas entre estes três ambientes, leva os 

pesquisadores à crença de que esta rotação sazonal em função da complementação 

alimentar estivesse já presente nos grupos pré-históricos. 

Visando identificar as particularidades deste sistema agrário, interessa saber 

como viviam estes primeiros habitantes.  Algum apoio pode ser buscado junto aos 

escritos do tenente-coronel-engenheiro Pierre François Alphonse Booth Mabilde, 

considerando, no entanto, o minucioso exame que D’Angelis (2006) faz de seus 

manuscritos publicados e da biografia feita por suas bisnetas, onde encontra 

incoerências na versão que o coloca como prisioneiro dos primeiros habitantes da 

terra (ao longo de dois longos anos). Argumenta convicentemente que este belga 

naturalizado brasileiro, engenheiro (e agrimensor) do período colonial, não foi 

realmente preso, mas sim deve ter tido contato com o grupo do Cacique Braga nos 

campos de Vacaria. Este contato aconteceu entre os rios Turvo e Prata, como 

demonstra finalmente a sua citação: “Mabilde promoveu, em maio de 1850, a saída 

para fora das matas” da gente de Braga, aldeando-os “nos fundos dos campos da 

Vacaria”. (D'ANGELIS, 2006, p. 16;  MABILDE, 1983, p. 149; 165). A partir de seu 

conhecimento da língua kaingang, D’Angelis também afirma que Mabilde obteve as 

suas informações por intermédio de um intérprete – o que é bastante mais 

compatível com a sua condição de trabalho. Desta forma, se por um lado muita 

cautela deve ser utilizada neste relato, caracterizado em algumas partes pelo autor 

como tendo “sentido ufanista (a-histórico) e de tom escolar”, de outra parte, com os 

devidos cuidados, algumas informações preciosas podem aí ser obtidas. Não 

somente sobre o modo de vida desta população, ainda nesta época bastante 

próxima do seu original, mas, diz-se aqui, sobretudo como registro da visão do 

europeu sobre os habitantes da terra aonde chegavam.  Desta forma, a citação 
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mostra algumas destas contribuições sobre como poderiam ser as práticas de 

sustento dos Kaingang: caçadores e coletores, mas sem dúvida, também 

agricultores.  

 D’Angelis é taxativo com relação às práticas agrícolas, vide a citação na qual 

comenta parte do que Mabilde fala sobre as práticas agrícolas kaingang. 

Esta assertiva é confirmada mesmo por evidência da atividade agrícola deste 

período, demonstrada na descrição da dita Gruta do Matemático – conforme os 

autores das primeiras explorações arqueológicas da região, a leste de Bom Jesus, 

perto de um passo no Rio das Antas. Ali foi recolhido como material arqueológico: 

“cerâmica, cascas de pinhão (assado nas brasas, tendo o fruto sido arrancado 

posteriormente com auxílio dos dentes), sabugos de milho (inteiros e quebrados), 

palha de milho, taquaras cortadas para cestaria, carvão [...] fragmentos de ossos e 

dentes humanos”. (LAZAROTO et al., 1971, p. 81). Beber (2004) escrutina vários 

pontos de vista neste sentido, acabando por concluir que a ocupação indígena do 

 O seu principal – e quase exclusivo alimento – é o pinhão [...] os coroados 
alimentam-se quase que exclusivamente de frutas. A caça é para eles um 
alimento secundário e pouco lhes interessa. [...] A pesca com anzol ou outro 
artifício para pescar é desconhecida pelos indígenas coroados [...] Na falta 
do pinhão comem o palmito, ou o miolo da cabeça donde nascem as 
palmas do jerivazeiro [...] e da içara ou jissara [...] e a raiz de uma espécie 
de gravatá ou caruatá [...] comem todas as espécies de frutos silvestres que 
abundam em nossas matas, como o bacupari, bacopari ou bacuri [...], araçá 
[...], a fruta do tucum [...], pitanga [...], araticum-do-mato, araticum ou 
aretecum [...], a chamada “banana do mato” [...] guabiroba [...], cereja do 
mato [...], umbu [...], jaboticaba [...] e outras frutas menos comuns. Todas 
essas frutas, porém comem mais por gosto do que como alimento. [...] os 
coroados nada plantam, não obstante gostarem muito de milho verde, 
batata doce, abóbora, amendoim, mandubim ou mandobim que comem 
assado no borralho. (MABILDE, 1983, p. 123; 125; 127, grafia e destaque 
originais). 

 Trata-se de afirmações categóricas fundadas em visão preconceituosa. Os 
exemplos são muitíssimos. É sério erro, por exemplo, a afirmação taxativa 
de que: Os coroados nada plantam, não obstante gostarem muito de milho 
verde, batata doce, abóbora e amendoim... (op. cit. p. 127). Mesmo se 
escrita depois do estabelecimento do grupo de Braga em aldeamento oficial, 
e mesmo que se tratasse de um grupo vivendo uma rotina mais nômade, 
em função da penetração luso-brasileira em seu território, não parece 
plausível que uma sociedade com tradição milenar de agricultura 
(representada no mito da origem do milho, do feijão e da moranga – ver 
Borba 1908) abandonasse tão importante fonte de recurso alimentar. 
(D'ANGELIS, 2006, p. 16). 
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planalto foi de tribos que tinham sua alimentação fortemente ancorada na coleta e 

utilização do pinhão, mas que teria sido provavelmente complementada por 

horticultura, realizada principalmente nas áreas de várzea dos rios. Finalmente, esta 

perspectiva é enriquecida pelos achados de estudo que também engloba vestígios 

arqueológicos em Criúva, incluindo artefatos líticos que sugerem atividades 

agrícolas (Figura 26). Conforma-se assim a suposição sobre o modo de vida deste 

povo com relação a seu sustento: está-se num caso de agricultura incipiente, ainda 

associada à caça, à pesca e à coleta, vide a citação. 

4.2.1 Espécie nativa não é o mesmo que planta 

Não há como saber-se ao certo como essas pessoas interagiam com o meio 

que as abrigava, no sentido do reconhecimento ou não da paisagem, de acordo com 

os autores da citação pregressa.  Mas, no entanto, encontram-se duas 

aproximações de interesse neste sentido. A primeira é a de Corteletti (2008, p. 170 e 

171), que faz detalhado estudo das localizações das estruturas construídas na 

época, Amostra da sua aparência atual e distribuição é vista respectivamente nas 

figuras 27 e 28. O autor analisa esta distribuição segundo vários fatores, e descobre 

que os assentamentos (as estruturas) “eram construídos preferencialmente em 

locais que possibilitassem uma ampla visão da paisagem já que 64% deles 

conseguem observar os 360º do horizonte por alguns quilômetros [...] dentro da 

mata de araucária, buscando insolação matinal maior e com nascente de água 

próxima”.  

A segunda aproximação encontra-se em algumas considerações de Almeida 

e Notzold (2011, p. 4 e 17, grifos das autoras) - evidenciam que paisagem e espaço 

não tem o mesmo significado, apontando em todos os tempos considerados, a 

A visão final da cultura não é a de um agricultor estável, nem a de um 
caçador itinerante, mas a de um grupo estável num território, que 
complementa o manejo de recursos florestais com a caça, a pesca e 
cultivos tropicais. Para isto ele se apossa da paisagem e de seus recursos, 
moldando e recriando-a para sua utilidade. Estabelecimentos semelhantes 
se propagaram por todo o Planalto das Araucárias. (ROGGE; SCHMITZ, 
2009, p. 89). 
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cosmologia kaingang57 com papel fundamental neste entendimento. Certo é que, 

após o contato com os europeus, verificam-se transformações radicais, pois em 

função de disputas territoriais, altera-se ‘a natureza que poderia ser pensada como 

“natureza doméstica” e em alguns momentos como “natureza mágica” para os 

Kaingang – onde os elementos da paisagem: mundo humano, natural e sobrenatural 

se interpenetravam e compunham o cosmo’. A citação evidencia algumas 

particularidades desta percepção das autoras. 

Se há dificuldades de acesso ao entendimento pleno da paisagem neste 

tempo, pode-se inferir sobre a importância da percepção do ambiente na vida destes 

primeiros habitantes. Busca-se uma compreensão desta primeira ocupação, onde 

ainda não há como falar-se em ruralidade na acepção atual de seu entendimento, a 

não ser pela agricultura – uma vez que os espaços urbanos eram ainda muito 

tênues. Adentrar-se na densidade dos estudos antropológicos já realizados sobre os 

Kaingang não seria possível nesta exploração – no entanto, é importante demarcar 

que a sua cosmologia aporta por certo entendimento e importância para o tempo 

outro vetor fundamental na caracterização trajetiva que aqui se pretende para a 

paisagem, no entanto diverso do contexto europeu, da época, ocidental de hoje. É 

preciso saber, pois, da radicalidade eurocêntrica de Sepp (1972, p. 85), que, falando 

dos Guarani, dizia que “este povo não tem previdência alguma, que tudo devora 

num dia e não cogita de que precisa viver também no dia seguinte”.  

Segundo contribuição de D’Angelis (2014) nesta discussão que aqui se 

constrói para os Kaingang a percepção da natureza - no sentido de ser o meio em 

que estão inseridos – não encontra uma palavra muito específica. Hoje empregam 

57  Os Kaingang percebem o mundo como perfeitamente simétrico, formado por pares antitéticos e 
complementares. Esse princípio formador do mundo é personificado nos heróis míticos Kamé e 
Kanhru, homônimos das metades Kaingang. [...] A cosmologia Kaingang é aberta para a alteridade, 
sendo o outro parte constitutiva de uma unidade.(VEIGA, J., 2000, p. 1, negritos da autora). 

Não existe um termo geral para designar o conjunto “natureza”, os Kaingang 
conseguem distinguir os espaços naturais nas suas especificidades, 
conforme a exploração e uso dos elementos do ambiente, como nem 
(mata), rê (campo), krin, rã (montanha, serra), egohó (capoeira), bêre 
(baixada, planície), wãin (capão de mato), eratemã (morro), rê eratemã 
(Lugar despencado, penhasco), paró (parede de pedra), gój (rio), xá 
(cachoeira), wó (corredeira), wéin kunyá (foz, barra de rio), gój djuro tã 
(nascente, cabeceira de rio), gój fyr (margem de rio). (TOMMASINO, 2004, 
p. 158) apud (ALMEIDA; NÖTZOLD, 2011, p. 16, itálico e grifo das autoras). 
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para natureza uma espécie de extensão de significado, a partir do termo “aparência, 

parecer”: ve pē. No entanto, o autor observa e reconhece dois pontos cruciais na 

maneira kaingang de colocar-se no mundo – e, por conseguinte, sobre como dizem 

que enxergam este mundo onde estão inseridos. O primeiro ponto é a sua visão 

totalizante (ou holística, como alguns preferirão dizer), segundo a qual as coisas não 

existem em isolamento: só no compartilhamento que elas se constituem e realizam 

suas possibilidades. Citando um exemplo concreto, D’Angelis diz que para eles uma 

espécie vegetal não  tem determinadas propriedades apenas “em si”, se estiver 

separada de sua “espécie companheira”: toda espécie vegetal teria para eles a sua 

‘contraparte’. Desta, forma, para os Kaingang tradicionais não faz muito sentido 

pegar-se uma “planta” que é boa para “tal coisa” e colocá-la em um vaso, para tê-la 

a mão quando precisar. Para eles, em caso de necessidade das propriedades de 

uma espécie vegetal qualquer, deve-se ir aonde ela cresce – isto quer dizer, onde 

ela escolheu crescer, onde o solo e as plantas companheiras são propícios para o 

desenvolvimento desta espécie, onde se dá a sua interação “natural” com o seu 

“meio”. Na base deste procedimento está a noção kaingang de que “um” não é a 

unidade, como explica o autor: “a palavra para dizer ‘um’, pir, é a mesma que se usa 

para dizer ‘pouco’. A unidade, para a visão tradicional kaingang, é o ‘par’. Um 

homem não vai caçar ou fazer roça com seu irmão, mas com seu cunhado (isto é, 

sua contraparte), como não é bom que Kamé case com Kamé, ou Kanhru com 

Kanhru, mas sempre em ‘trocas’ entre as duas metades exogâmicas”. Em suma, 

nesta visão de mundo, o autor vê que o “mundo social e o mundo natural respeitam 

os mesmos princípios”.  O segundo ponto desta integração da percepção do meio, 

poder-se-ia dizer, é a questão que, para os Kaingang, planta e espécie nativa não se 

confundem. Toda “planta” pode ser vista como uma espécie vegetal que o homem 

cultivou, do mesmo modo que é para um agricultor não índio. Só que, no caso desta 

etnia indígena, é mais do que isso: toda planta tem uma origem em algum ser mítico, 

que a doou ou fez surgir em algum momento, e a deu aos índios para a continuarem 

cultivando. Já as espécies nativas - como o pinhão, a erva, a taquara, etc., são parte 

"do mundo", algo que na nossa visão poderíamos chamar de "presentes da 

natureza". É neste aspecto que, finalmente, o autor identifica a séria dificuldade de 

os Kaingang pensarem ou aceitarem ocupar-se de “plantar erva”, ou “plantar 

pinheiro”, ou “plantar taquara”. Até porque, em muitos (senão em todos) “projetos”, 

essas plantações são feitas em terras que não eram próprias daquela espécie ou, 
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mesmo quando não isso não ocorre, as plantações são feitas como monoculturas: 

uma proposta totalmente distinta da visão totalizante já mencionada como 

característica de sua visão de mundo. (D'ANGELIS, 2014).58 Nos dias de hoje, no 

entanto, precisa-se levar em consideração o que diz Nascimento (2012), sobre a 

complexidade do estudo linguístico sobre as modalidades da expressão do tempo 

para etnia, e que dá pistas do quanto longe se pode estar do entendimento deste 

modo de vida: “É evidente que temos ainda muitas lacunas a serem preenchidas até 

se poder chegar a uma sistematização suficientemente abrangente e explícita da 

expressão de noções temporais em Kaingang, um desafio a ser enfrentado ao longo 

dos próximos anos.” (NASCIMENTO, 2012, p. 34). Ou seja, a compreensão das 

dimensões espaçotemporais da paisagem desta ruralidade, no sentido buscado por 

Brandão e também por Berque, é apenas tentativa. 

 

4.2.2 Sinais de Transição 

Uma linha de tempo (aos moldes ocidentais) desta época pode ser 

demarcada precisamente: o sítio referido em Vila Seca como o primeiro achado, em 

1960, justamente tem datação de 14C de 1520+/- 90 A.P., o que faz deste o mais 

antigo do conjunto estudado por Corteletti (2008, p. 167-168). Baseado em datações 

calibradas dos sítios estudados, o autor afirma que a ocupação em Caxias do Sul 

inicia em fins do século V (569 D.C.) e finaliza no século XIV (1373 D.C.), quando os 

“registros acabam”. No entanto, Schmitz (2006, p. 18) afirma que os estudos feitos 

até então permitiriam dizer que há indícios de ocupação anterior do planalto entre 

10.000 e 6.000 anos A.C.. 

O fato que altera significativamente as características deste sistema agrário é 

a introdução do gado no RS59, em época não posterior a 1640. A partir deste fato, as 

regiões de campos do Estado povoaram-se rapidamente, com tropas do gado 

bovino xucro (chimarrão) formando inicialmente na zona sul a Vacaria Del Mar. 

Subsequentemente, tentando achar um recanto mais protegido dos ataques dos 

espanhóis e portugueses, abre-se um caminho na parte de matas, criando a 

58  D'ANGELIS, W. R. A percepção  Kaingang do meio em que estão inseridos. Comunicado pessoal 
à autora. 2014. 

 
59  Existem várias teorias a este respeito: a ação dos jesuítas e guaranis através do Padre Cristóvão de 

Mendonça é uma das mais citadas.(DE BONI; COSTA, 2011;  SILVA, 2006).  
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“Baqueria de los Piñares” nos Campos de Cima da Serra em 1709, com cerca de 

100 mil cabeças de gado, para logo este gado ir ocupando os municípios de Vacaria, 

Bom Jesus, Esmeralda, Caxias, etc..  (DE BONI; COSTA, 2011;  GARDELIN; 

COSTA, 1993). 

Principia então outra dinâmica de ocupação pela ação dos bandeirantes 

paulistas, em suas incursões na busca de mão-de-obra indígena para as atividades 

econômicas do centro do país. Em 1635 e em 1727 há registros de incursões que 

cruzaram a região, respectivamente de Fernão Dias Pais Leme e Cristóvão Pereira 

de Abreu. Quando da ocupação definitiva pelos colonizadores europeus, pela 

distribuição de sesmarias na área (meados do século XVIII), os Campos de Cima da 

Serra eram dominados pelos Botocudos, adversários férreos dos Kaingang do 

cacique geral Braga, que ocupava os Campos e pinheirais de São Francisco de 

Paula, Caxias do Sul e arredores. (BECKER, 2006, p. 72). 

A extensão do domínio deste sistema agrário na paisagem do lugar pode 

então ser aproximadamente delimitada como iniciando em 10.000 A.C., perdurando 

até o surgimento das Sesmarias em 1760. Há, no entanto, um período de transição 

de em torno de um século, caracterizado por evidências da coexistência dos colonos 

europeus (primeiro os portugueses) com os indígenas. Em 1845 e 1847 ainda 

registram-se oficialmente ataques de indígenas na região do distrito de Cima da 

Serra e aos colonos de Feliz. (POSSAMAI; RIZZON, 1987, p. 36). Outra evidência é 

a origem de um dos tantos nomes pelos quais são conhecidos os Kaingang, vide a 

citação de extrato do relato de Mabilde.  

 

É bom adicionar-se que, neste caso endossadas por D’Angelis (2006), que 

afirma que existe mesmo, entre os Kaingang, ‘o verbo pugrĩn, que significa “cobrir a 

Uma tradição, bastante vulgarizada, a respeito da palavra “bugre” é a 
seguinte: logo que os primeiros homens brancos, portugueses, foram vistos 
por aqueles indígenas, o espanto, a admiração ou o sinal de alerta – por 
eles dado à tribo a que pertenciam – foi um grito agudo, no qual pareceu 
ouvir-se, pronunciada, a palavra “bugre”. (...) É provável ser esta origem 
pois, até hoje em dia, os selvagens de que tratamos usam, em certas 
circunstâncias, de um grito agudo, pelo qual avisam seus companheiros da 
chegada de alguma pessoa ou coisa estranha ao alojamento a que 
pertencem. Neste grito de alarme pronunciam, distintamente, a palavra 
pucri, cuja última sílaba prolongam até lhes faltar a respiração. (MABILDE, 
1983, p. 7 e 8, destaques do autor) apud (D'ANGELIS, 2006, p. 14, 
destaques do autor). 
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cabeça”’‘ atestando a coerência com o que Mabilde explica na citação. Se há ainda 

necessidade de evidências adicionais, vide o relato do primeiro nome de Caxias do 

Sul: “Na época de sua criação, foi chamada colônia aos fundos de Nova Palmira; 

mais tarde, após a bandeira de Luís Antônio Feijó Júnior, quando foi encontrado um 

antigo acampamento de nativos, ficou conhecida como Campo dos Bugres”. 

(GIRON, 2010, p. 317, itálico da autora). 

  



Figura 28: Distribuição dos diferentes tipos de sítios na Zona de Estudos.
Fonte: Corteletti (2009, p. 141).

Figura 27: Estrutura subterrânea indígena.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 26: Reconstituição de artefatos líticos.
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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4.3 A PAISAGEM NO SISTEMA AGRÁRIO SESMEIRO 

 
A partir da introdução do gado no Estado e dos conflitos armados envolvendo 

tropas portuguesas e as reduções jesuíticas, nova etapa de ocupação inicia. O 

marco temporal situa-se em 1750, com o Tratado de Madrid e expulsão dos jesuítas 

do Rio Grande do Sul, com resistência documentada até meados de 1801. 

(NORONHA, 2006). Mais ou menos na mesma época iniciam os movimentos que 

formaram os vários caminhos dos tropeiros, que tiveram importância relevante na 

região de estudo, pois uma das rotas mais importantes cruzava esta área, no então 

município de São Francisco de Paula.  Segundo De Boni e Costa (2011), estes 

caminhos a partir da nova dinâmica criada a partir de 1680, com a fundação 

portuguesa da “Colônia do Sacramento”: visando abrir caminho entre as vacarias do 

sul e os centros consumidores de São Paulo e Minas Gerais, paulistas começam a 

movimentar-se pelo litoral em direção ao sul, enquanto lagunenses volta de 1723 

começaram a fazer invernadas ao longo do litoral entre São José do Norte e Laguna, 

deslocando tropas a partir de Sacramento. A partir da intensificação do comércio de 

gado, e por causa da dificuldade do caminho pelo litoral a partir do rio Araranguá, 

em 1727, abre-se nova rota, relegando a original rota de Laguna a uma posição 

secundária. Este novo percurso partia do Morro dos Conventos em direção aos 

campos de Lages, rumando após para Curitiba e dali para Sorocaba e Minas Gerais. 

Finalmente ficou configurado o caminho, “o mais importante de todos”, segundo os 

autores, possibilitando que em 1733 registre-se os primeiros lagunenses residindo 

no Rio Grande do Sul: “[...] desviando-se mais para o norte, na região da Guarda 

Velha de Viamão (hoje Santo Antônio da Patrulha), onde subia a Serra Geral, 

cortando os atuais municípios de São Francisco de Paula e Bom Jesus, 

atravessando o rio Pelotas junto à barra do rio dos Touros, no Passo de Santa 

Vitória, e encontrando-se com o caminho já aberto a partir de Lages”.  (DE BONI; 

COSTA, 2011, p. 26 e 27). Outro fato importante a ser citado para o entendimento 

do período é a colonização açoriana do Estado, e a forma de distribuição de terras a 

ela associada. Mesmo antes disso, registra-se que muitos portugueses, vindos de 

Laguna, receberam sesmarias no Rio Grande do Sul, a partir de 1750, com a posse 

portuguesa definitiva do Estado pelo Tratado de Madrid. (POSSAMAI; RIZZON, 

1987). A motivação da vinda dos ilhéus do Arquipélago dos Açores e a modalidade 
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de concessão de terras eram estreitamente conectadas a interesses militares e 

econômicos, havia sim a intenção de desenvolver a agricultura e a pecuária, mas os 

que recebiam as terras tinham também a obrigação de defender essas terras se 

assim fosse necessário. A terra era distribuída para a criação de gado, através de 

Sesmarias, ou pelas Datas (menores), que eram mais destinadas à agricultura. 

(NORONHA, 2006, p. 29).  O sistema de sesmarias, como poderá ver-se de 

interesse particular aqui, foi estabelecido em Portugal ao final do século XIV, 

naquele tempo e espaço, para resolver severa crise de abastecimento de alimentos, 

ou seja, visava-se “impor a obrigação do solo ser cultivado.” Já no Brasil, segundo 

Motta (2005), o sistema adquire peculiaridades diferenciadas – “o sistema de 

sesmarias no Brasil foi estabelecido não para resolver o acesso à terra e seu cultivo, 

como foi pensado em Portugal, mas para regularizar a colonização.” (MOTTA, 2005, 

p. 2, tradução livre nossa)60. É importante que se saiba que esta concessão envolvia 

uma série de obrigações, como bem explica José de Souza Martins na citação. 

 
O rei, constantemente, se valia do patrimônio dos súditos para lograr os fins 
da Coroa, isto é, do Estado. Eram os particulares que faziam as expedições 
de guerra ao índio, que construíam as pontes e caminhos, que organizavam 
e administravam as vilas, que faziam guerra ao invasor. Sempre à custa de 
seu patrimônio, como tributo político, mais que econômico, devido à Coroa. 
Não havia uma distinção entre o que hoje poderíamos chamar de bens do 
Estado e bens do cidadão, de modo que entre eles se estabelecesse uma 
clara relação contratual. [...] Não havia outra regra que não fosse a vontade 
do rei. [...] Os súditos, isto é, o povo, em nome do mesmo princípio, também 
usufruíam do patrimônio do rei, assim consideradas as terras devolutas, as 
árvores, os frutos e os animais que, por sua qualidade, haviam sido 
previamente classificados como reais: as terras realengas, a pimenta-do-
reino, as madeiras-de-lei, o papagaio-real, como os nomes já indicam. Tudo 
disponível para uso mediante pagamento de tributo. Em relação às terras, 
em particular, centro e base do poder até os dias de hoje, e muito mais 
ainda no período colonial, o rei mantinha sempre a propriedade eminente 
dos terrenos concedidos em sesmaria. [...] No fim das contas, uma relação 
de arrendamento. [...] A concessão territorial era o benefício da vassalagem, 
do ato de servir. Não era um direito, mas uma retribuição. Portanto, as 
relações entre o vassalo e o rei ocorriam como troca de favor. (MARTINS, 
JOSÉ  SOUZA, 1994, p. 23 e 23, destaques do autor). 

 

60  The sesmaria system was created in Portugal at the end of the fourteenth century. Its goal was to 
solve the problem of supplying the country, putting an end to a severe crisis of general food stuffs. 
The objective of the legislation was not to prevent land from remaining uncultivated, but rather to 
impose the obligation that the soil be utilized. In an effort to understand the peculiar characteristics of 
the system, researchers have stressed that, in Brazil, the Portuguese Crown needed to establish a 
judicial system capable of securing colonization. The sesmaria system was established in Brazil not 
to resolve the question of access to land and its cultivation, as was the thinking in Portugal, but to 
regularize colonization.(MOTTA, 2005, p. 2). 
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Assim é que os primeiros momentos de ocupação das terras do Continente de 

São Pedro, segundo Décio Freitas (1993, p.441), acontecem segundo processos 

que não são econômicos: “o Estado português dava-as segundo o valimento e a 

influência dos postulantes”. Hamesteir (2002, p.152) aponta elementos comuns nas 

famílias destes primeiros povoadores, quais sejam: o envolvimento com o gado e 

sua movimentação segundo os interesses da época, o envolvimento militar com “os 

exércitos de Sua Majestade no combate aos espanhóis do Prata, recebendo 

patente, seja de Ordenanças, Aventureiros ou Dragões” e as ações de tomada de 

posse das terras, segundo a autora, “homologadas ou não por mercê real, sem 

envolver transação de compra, ainda que existisse um tênue mercado para terras”.  

Ao mesmo tempo, já naquela época identificavam-se os que ficavam de fora deste 

processo, bem como suas irregularidades, como Freitas (1993, p. 441) bem aponta, 

segundo pesquisa bibliográfica em várias fontes do final do século XVII até meados 

do século XIX. Havia a questão de alguém que pedia sesmarias usando nome de 

outras pessoas (até crianças de berço); a Coroa constando que os campos estavam 

todos doados a algum senhorio, no entanto desertos; a expulsão de pequenos 

agricultores de suas terras por famílias ricas, no caminho de obtenção de mais terras 

e, finalmente, a constatação da existência de famílias pobres errando ao longo da 

província, à procura de trabalho e morada. Helen Osório (2005, p. 1-3) aporta uma 

visão diferenciada da atividade agrária “da capitania do Rio Grande do Sul” - como 

centrada na pecuária -, ao mostrar, a partir de 541 inventários na capitania como um 

todo para o período de 1765 a 1825, que a atividade dos lavradores era também 

muito importante. Chama-se atenção, no entanto, para o recorte deste achado. 

Como bem diz a autora, citando Garavaglia (1993, p. 15), “os inventários são uma 

fonte socialmente determinada e sobrerrepresentam os setores mais ricos da 

sociedade, aqueles que têm algum bem a declarar.” Sabendo disso, a citação 

detalha esta visão geral da “paisagem agrária” da época.  
 

Entre as principais conclusões, que contrariam a visão tradicional de uma 
paisagem agrária conformada apenas por grandes latifúndios pecuários 
manejados por poucos e indômitos peões livres, indicamos uma presença 
majoritária de lavradores dentre os produtores rurais; a existência de uma 
variada gama de criadores de animais, que se iniciava com poucas dezenas 
de cabeças e alcançava rebanhos vacuns de alguns milhares de cabeças 
(ainda que 68% dos proprietários possuíssem até 500 animais); o fato de 
que mais da metade das “estâncias” (definidas por nós como as unidades 
produtivas com mais de cem cabeças vacuns), eram na verdade 
estabelecimentos mistos, dedicados simultaneamente à pecuária e à 
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agricultura (especialmente do trigo e da mandioca); uma forte presença de 
mão-de-obra escrava, não só na agricultura, mas também na pecuária e, 
finalmente, que grande parte dos denominados “lavradores” eram, também, 
pastores, criadores de pequenos rebanhos de gado. (OSÓRIO, 2005, p.1, 
grifos da autora). 

 

Neste contexto é que, em meados do século XVIII, sabe-se da existência de 

três grandes Sesmarias na Região Serrana, constituindo mais da metade do atual 

município de Caxias do Sul (além da totalidade de São Marcos), originando os seus 

hoje chamados distritos serranos: Criúva, Vila Seca, Fazenda Souza, Vila Oliva e 

Santa Lúcia do Piaí. Estas três Sesmarias, nomeadas Fazenda Palmeira dos Ilhéus, 

Fazenda Souza e Fazenda do Raposo, pertenciam originalmente à Freguesia de 

Santo Antônio da Patrulha, sendo posteriormente incorporadas a São Francisco de 

Paula. As pesquisas de Possamai e Rizzon (1987) e Alves (2010) identificam os 

primeiros proprietários, datas de ocupação e localização aproximada nas Cartas de 

Sesmarias originais, estabelecendo assim uma correspondência aproximada com os 

distritos atuais. Segundo Alves (2010, p. 263), os campos onde hoje fica situado o 

distrito de Vila Oliva, chamados originalmente de Fazenda do Raposo, têm seus 

primeiros registros identificados em 1766, segundo Alves, em transação aonde o 

sorocabano Antônio Francisco Lisboa vende a propriedade ao português Francisco 

José de Oliveira Raposo. Em 1803 há um requerimento de Sesmaria de parte desta 

terra, aonde o requerente é o “Capitão” Pedro Ferreira de Carvalho, que pede ao 

Ilustríssimo Senhor “Brigadeiro” Governador a “posse” de um campo (grifos até 

agora nossos), dizendo que “mostra achar-se há mais de 10 anos na posse de 3 

léguas de campo e um de fundos, de Cima da Serra de Santo Antônio da Patrulha, 

no Rincão do Raposo”. Neste campo diz que “tem invernado muitas tropas e bestas, 

muares e novilhos, os quais tem sucessivamente feito subir para a província de São 

Paulo com muito interesse da Fazenda Real”. Com a postura já bem descrita por 

Martins (1994), o “suplicante requerente” (grifo nosso) de parte do Rincão do 

Raposo chama atenção do poder instituído pelo rei, na figura do Brigadeiro 

Governador (que depois é chamado também de “Exmo. Vice-Rei do Estado” 61) a 

61  De agosto de 1738 a agosto de 1760 o estado constituía a Comandância do Presídio, integrando o 
Governo de Santa Catarina e subordinado à Capitania do Rio de Janeiro. De agosto de 1760 a 19 de 
setembro de 1807, constitui o Governo do Rio Grande de São Pedro, independente de Santa 
Catarina, mas ainda subordinado à Capitania do Rio de Janeiro. Nesta última data passa a ser a 
Capitania Geral de São Pedro, autônoma e com jurisdição sobre Santa Catarina, até 25 de março de 
1824, quando passa a constituir a Província do Rio Grande de São Pedro do Sul, até a proclamação 
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respeito da demonstração que faz em documento anexo da “volta do dízimo o 

número de bestas e novilhos que tem sido despachado neste (sic) província pela 

supra invernada no campo desaproveitado que o suplicante provou” (ALVES, 2010b, 

p. 263, 264; 272). 

Já no documento da primeira ação de compra e venda da Sesmaria de Pouso 

Alto (antigo nome da Fazenda Souza), datado de 19 de abril de 1790, Ignácio de 

Souza Correa vende a terra (de uma e meia por meia légua) para Ignácio Leite 

Ribeiro, dizendo que lá vivia já perto de 30 anos, ou seja, desde 1760. Nesta 

transação, é bom notar que o proprietário inclui as manadas de éguas, seus 

pastores e tudo o que possuir a sua “marca”. (POSSAMAI & RIZZON, 1987, p. 22). 

Esta área corresponde hoje ao distrito de Vila Seca, Fazenda Souza e parte de Vila 

Oliva.  (ALVES, 2010, p. 261). 

Finalmente, há referência de registro de uma Sesmaria, de área de duas 

léguas e meia de comprimento e duas léguas de largura 62, passada a André Nunes 

Porto em 1772 nos campos chamados ‘as Palmeiras’ (grifo nosso), no povoado de 

Cima da Serra de Viamão. Conforme Alves (2010a), este proprietário seria originário 

da cidade do Porto, e sua mulher seria lagunense, filha de açorianos. Esses campos 

“se dividem ao Norte com os Rios das Antas e Camizas, do Sul partem com o 

Campo Alto e de Leste com o Rincão que foi de Lourenço Rodrigues e de Oeste 

com a mesma Serra”. Análises de muitos autos de medição identificam mutações 

deste nome: fala-se, em transação de 1833 de Fazenda Palmeira dos Ilhéus e 

também em “histórico da Fazenda dos Ilhéus” – em suma, estudos feitos dizem ter 

existido a “Sesmaria das Palmeiras”, que seria essa primeira concessão de 1772, e 

que englobaria “São Marcos, Criúva e parte de São Francisco”. (POSSAMAI, 2005, 

p. 406-415;  POSSAMAI; RIZZON, 1987, p. 38-47).  

Alves (2010a, p. 43) estuda profundamente a genealogia desses pioneiros na 

apropriação dessas terras, no período de 1752 a 1790. Chegaram ali, segundo o 

autor, portugueses de várias cidades - Braga, do Porto, de Lisboa e também muitos 

do arquipélago dos Açores (praticamente de todas as ilhas), justificando por isso o 

da República em 15 de novembro de 1889. O vice-reinado não era do estado, mas sim no Rio de 
Janeiro. (FORTES; WAGNER, 1963, p. 86) apud (FEE, 1981, p. 10). 

62  Considerada a légua como equivalente a seis quilômetros e meio, o que era pedido neste 
requerimento de 1803 corresponderia a 12.675 hectares; em 1891 e 1899 novas medições da 
Fazenda do Raposo foram requeridas por posterior proprietário, onde então a área medida foi de 
14.121 hectares.(ALVES, 2010b, p. 272). A Fazenda Souza teria área de 3.169 hectares e os 
campos chamados as Palmeiras, por André Nunes Porto em 1773 teriam 21.125 hectares. 
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nome Ilhéus que aparece adjetivando este Campo das Palmeiras; mas igualmente 

vieram catarinenses, paulistas, e mesmo nascidos já em Santo Antônio da Patrulha, 

Viamão e Triunfo, dentre outros povoados próximos. 

  Detalhado acompanhamento da evolução fundiária da Fazenda Palmeira 

dos Ilhéus, principal referência de Criúva e lindeira à Fazenda Souza, é feito por 

Possamai e Rizzon (1987, p. 38-47), cujos resultados são utilizados para o 

entendimento deste aspecto do sistema agrário. Em praticamente todos os autos de 

medição de terras por eles analisados (em torno de meia centena) são 

mencionadas, além do gado, culturas efetivas de milho, cana, feijão, abóboras e 

árvores frutíferas, além do registro das boas condições ambientais da região – 

abundância e excelência dos pastos e das águas. Com relação a quem trabalhava a 

terra, também são evidenciadas várias outras situações dignas de nota: os autores, 

mencionando a existência do termo “mais trabalhadores” (grifo nosso) nesses 

documentos, de certa forma concordam com Alves (2010a, p. 43), que diz que 

muitos “não chegaram a residir em suas terras, mas tinham peões e agregados que 

construíam galpões provisórios ou moradias bem precárias”. Há registro das 

tentativas de ocupação de terras por posseiros.  

Sobre a questão dos escravos, afirmam Possamai e Rizzon (1987) que era 

indissociável a presença de mão-de-obra escrava no caso dos fazendeiros 

portugueses. Esta assertiva é comprovada por relatos orais e por fartas citações nos 

Autos de Medição e Legitimação e em documentos religiosos correspondentes à 

região, além de vários indícios históricos que sugerem a existência mesmo de 

Quilombos na área: exemplos são nomes de localidades - como Rincão dos 

Quilombos e citações da existência de Capitães-do-mato e de relatos de escravos 

fugidos, além de achados de várias leis de Posturas específicas à população 

escrava. Outro ponto é que os posseiros nesta região foram denominados de 

nacionais: eram considerados intrusos e “eram peões de fazendas, capatazes, ex-

escravos, aventureiros e mesmos agricultores açorianos vindos de São Paulo e 

Laguna”, sendo que os autores afirmam que “com o advento da colonização, a 

maioria deles recebeu o seu lote”. (POSSAMAI; RIZZON, 1987, p. 49; 64 e 65). 

Esta pesquisa consegue reforçar alguns dos relatos bibliográficos desta 

época, nos contatos junto aos agricultores mais antigos em Vila Seca e Criúva. 
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Otávio63 conta que o seu avô por parte de mãe tinha 10-15 milhões de campo64 

(1.000 a 1.500 hectares), e que tinha 500 cabeças de gado crioulo – mas que não 

vivia com isso, pois era difícil de vender. Já Rocha relata que o seu bisavô veio de 

Portugal, e que chegou a possuir área de 25 milhões de campo na localidade 

(equivalente a 2.500 hectares). Longa conversa com Carlos, nascido em uma das 

localidades de Criúva na década de 40, revela muito desta época da chegada dos 

primeiros europeus ao local: autodenomina-se “crioulo”. Sua mãe era filha de 

imigrantes italianos, e o crioulo é logo explicado - o pai da mãe era português, “mas 

cruzado aqui com escravos, cruzou com índio, ele era bem moreno”.  Do lado do pai 

são todos de ascendência portuguesa, dos dois ramos – o bisavô de parte de pai 

morreu com 104 anos e veio de Portugal; do lado da mãe vieram da Ilha Terceira; 

outros parentes vieram também da ilha da Madeira, aí por 1700 e poucos. Por isso o 

nome da localidade de Ilhéus, aqui perto dos Dalagno - eram os “troncos velhos que 

chegaram por aí”. Tem a lembrança nítida das estórias contadas pelo pai e avô, de 

como era a paisagem daqui: chegaram aqui e não existia nada – “só tinha índios por 

aí, e eles não tinham nada aqui, então começaram a usar a tradição deles”. Ficavam 

distantes um dos outros, pela serra da Mulada, pelos Ilhéus e também na Fazenda 

Rincão das Flores – “12 milhões de terra, um para cá, outro ali”. Com o tempo 

fizeram a divisão e, como não havia arame, fincaram palanques na divisa, por o isso 

nome Palanquinhos. No início criavam mulas e cavalos. Explica que o pasto morre 

com a geada e que, naquele tempo eles não tinham plantação de nada – por isso 

que no inverno, para folgar o campo para o gado, traziam as mulas para São Jorge, 

aonde era tudo serra, tinha “mato, taquarais, grama”. Aí trancaram a frente com 

umas varas na frente – e ali colocaram uma barbaridade de mulas, era o rodeio para 

as mulas, por isso o nome Mulada. Do rio da Mulada para cá era outra fazenda. 

Esse bisavô tinha terreno na Mulada, foi dos primeiros “que veio abrir terrenos ali”. 

Conta esta estória: que quando ele era ainda solteiro, saíram em quatro homens “lá 

de cima” (grifo nosso) a cavalo, com um cargueiro com mantimentos – o lá de cima é 

perto de São Francisco de Paula, no Lajeado Grande, na Várzea, no arroio dos 

Moreira, dos Rodrigues – esses lugares tinham nomes das pessoas que lá 

moravam. Vieram para conhecer aqui a Mulada: “não conheciam o tal de rio das 

63  Os nomes de todos os interlocutores são fictícios, conforme compromisso de anonimato assumido 
previamente; já os nomes de domínio público que fazem parte das estórias contadas, já citados por 
outras fontes, são mantidos. 

64  Cada milhão de campo corresponde a 100 hectares. 
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Antas, do qual já tinham visto falar que existiam”. Quando chegaram ali pouquinho 

adiante de São Jorge, mais para o “fundo” (perto das recostas do rio das Antas), 

tiveram de deixar os animais, “pois era tudo mato, não tinha estrada, não tinha nada; 

cortaram varas de taquara nativa e fizeram tipo uma cerca e deixaram os animais 

ali.” Prossegue narrando que ali pousaram, partindo cedo pela manhã, com mala de 

garupa nas costas, com “bóia para comer na viagem, e ali foram com um facão 

fazendo um piquezinho numa árvore aqui, e em outra na frente, fazendo um 

descascadinho para não se perderem na volta”. Muito longe, 20 e tantos quilômetros 

depois, chegaram ao rio quase escurecendo, quando foram dar uma caminhada na 

praia do rio, só para ver como parecia, e depois montaram um acampamentozinho - 

na base da folha do mato - para dormir. No outro dia cedo continuaram a jornada: 

“subiram - tanto é que esta estrada que cruza, que corta, que vem daqui do Ilhéus 

até o fundo, Chapadão, foram eles que fizeram esse risco de estrada - por cima do 

morro, não pegava uma sanga, não pegava nenhum arroio, pois eles não conheciam 

o que tinha dentro da mata”. E foi assim que eles foram conhecer “as Antas”, 

primeiramente finaliza o narrador.  Mas continua o relato quase em um fôlego só, 

pois a primeira impressão que este lugar imprimiu neste bisavô, então guri novo, 

permanece vívida na memória de Carlos, vide a citação.  
 

Quando voltaram, esse bisavô disse para o pai dele que “o terreno tinha 
fundamento, era muito bonito, uma beleza para plantas” (grifo nosso) - 
tampado de pinhais, assim (sinaliza com as mãos sinal de muitos), “de 
pinheiro” (grifo nosso, pois ele exclama). O terreno bom era “desde que 
fosse fácil de trabalhar para planta”. Em resumo, daqui para frente era 
campo limpo, melhor que hoje, e aqui era tudo mato e pinhais, só na beira 
da serra tinha campo. No fundo, indo por São Marcos, era tudo serra, 
beirando Vila Seca, que nem a mata atlântica de lá, os rios eram no meio 
daquele pinhal. Campo sujo não existia, os campos eram tudo uma 
maravilha, campo limpo, no início era muito bonito – eles tacavam-lhe fogo 
e limpavam tudo – depois é que apertaram o gado e sujou – virou 
vassourais, guamirim e outras coisas. Criúva tinha campo, São Jorge para 
frente, não fosse pela costa do Lajeado Grande era campo também, até a 
praia, até a mata atlântica. Vila Seca era como hoje, campo, mas mais 
limpo, na beira dos arroios tinha mata – mas derrubaram, foi danificado 
bastante a mata. Criúva tinha campo, São Jorge pra frente, não fosse pra a 
costa do Lajeado Grande era campo também, até a praia, até a mata 
atlântica. Vila Seca era como tem hoje, campo, mas mais limpo, era mata 
na beira dos arroios era mata - mas derrubaram, foi danificado bastante a 
mata. (RIBEIRO, C., 2013b, Carlos). 

 

Carlos faz as contas com as idades dos envolvidos nas suas lembranças e diz 

que esta viagem deve ter ocorrido lá pelos fins de 1600 - início dos 1700s, e que 

esse antepassado fez “um combinado com o reino, com o governo de Portugal, para 
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ganhar uma partezinha em contrato, uma sesmaria de terra”.  A contrapartida é 

transcrita literalmente: “quem viesse para a serra - a colônia, podia trazer quantos 

negros queria, e se atracar a cortar mato - mas tinha de derrubar tudo; quem dizia isso 

era o governo de Portugal, Imperial”.   

Reforça-se, portanto, a particularidade da mão de obra escrava, muito importante 

neste sistema agrário. Conta o interlocutor que esse bisavô do seu pai, quando morreu 

seu progenitor (que foi quem fez a primeira excursão), recebeu 29 escravos de herança, 

como cada um dos filhos – “por que eles tinham uma barbaridade de escravos, por que 

eram grandes as extensões, eles faziam o serviço, a lida com gado”. Eram os escravos 

que eram colocados a “fazer hectares” (termo de Carlos, grifo também nosso) - isso 

significava fazer taipa, pois não existiam cercas. Então faziam “valos, de 2-3 metros de 

largura com 3 de fundura, para os bichos não ultrapassar, para os bichos pararem ali, 

só depois começaram a fazer taipa.” O mato era cortado no inverno, tudo “na base do 

machado e do facão, não tinham máquina, não tinham nada, nem serrote, desses 

traçadores, que não existiam”. A citação evidencia os detalhes da consolidação da 

posse, através dos primeiros plantios de milho, as dificuldades de comercialização e já 

o estabelecimento das relações da zona de colônia (na serra, nos matos derrubados), 

com os criadores de gado da zona de campo – a fazenda São Marcos ficava no que 

hoje é Vila Seca. 

 
Então ele derrubou aquela extensão, na época, devia ser assim uns 150-
200 hectares de roça - tudo mato velho e pinheiro, derrubou tudo e tacaram 
fogo naquilo. Depois queimou e aquela madeirama ficou ali, a coisa mais 
horrível, não tinham comércio, então plantaram milho, mandaram os 
escravos plantarem aquele milho, em tudo aquela quantidade de terra - 
então plantavam um pé aqui outro lá, tinham que plantar, senão o governo 
não dava o título de dono, de posseiros, isso ali era posse. A terra, a última, 
em que eu fui criado, quem fez a escritura dela já fui eu, que era do meu 
tataravô - chamavam de posseiros, tinha colônia de posse, que já era com 
título do governo; foi invadido, que o governo deu essa ordem ficava de 
dono.  Então meu avô contava (meu pai, também, mas é estórias dos 
outros, meu pai nem lembra, pois ele nem existia quando abriram essas 
colônias), mas que no inverno deu milho, tão bom, daqueles pés que eles 
plantaram, por que a terra era virgem, total; mas não tinham como colher e 
não tinha comércio para transportar para levar lá em Porto Alegre, no porto 
de São Sebastião, no cargueiro não era fácil, tinha muito milho; então eles 
trouxeram gado dos fazendeiros e largaram ali; então comiam o que dava. 
Eles vieram de São Francisco, das fazendas deles, eles se estabeleceram 
na fazenda São Marcos, que tocou para o meu avô e o irmão dele [...] eles 
tinham 20 milhões de campo para cada um, era da fazenda do velho bisavô; 
tinham mais os da minha avó, também, dali para frente. Então eles 
deixaram esse gado ali, limparam aquela parte [...] a estrada fica hoje onde 
eles cortaram aquela vez e ficaram de dono daquilo lá. (RIBEIRO, C., 
2013b, relato de Carlos). 
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Alves (2010b) resgata relato mais tardio, de 1831, citando Barroso (1992), no 

qual os moradores do local dirigem-se às autoridades buscando melhores condições 

para sua região, e deste pleito podem-se tirar muitas outras características do como 

era a vida neste local, inclusive com vigorosa descrição do entorno, do seu “meio” 

(grifo nosso): os moradores enaltecem a sua atmosfera natural benéfica, pelo clima, 

ar e águas excelentes, com pastagens ou pastos de qualidade – associados a gado 

bovino abundante (que por isso produzem ótimos laticínios) e também com 

arvoredos de muitas utilidades, com já o reconhecimento das virtudes da vegetação 

nativa – citam a abundância de pinhão e da erva-mate. Ao mesmo tempo, este rural 

da época já tem muita consciência de que a sua vida poderia ser muito melhor – 

dirigem-se ao governo e pedem por melhores acessos e instalações comerciais 

locais para o ir e vir dos produtos, por uma escola, por médico e farmácia e, por 

último, num quase detalhe, mas aqui muito importante: dizem, na sua lista de 

aspectos faltantes que encaminham ao Governo, “que não há hum só artista”. 

(BARROSO, 1992, p. 124-126) apud (ALVES, 2010b, p. 237-239, grafia original). 

 

4.3.1 Campos e Matos na Fazenda Palmeiras nos Ilhéus 

A pesquisadora localiza um dos autos de medição citados por Possamai e 

Rizzon (1987) no arquivo histórico do Estado: o identificado como sendo nº 1534 de 

Serafim José Gonçalves. Este documento consta de um caderno manuscrito, com 

74 páginas numeradas (algumas duplas) e três anexos: dois mapas e uma folha de 

um jornal da época. Um desses mapas - o da Fazenda Palmeira nos Ilhêos (sic), 

além da delimitação da área de terra em discussão, apresenta particularidades de 

quantificação de suas respectivas áreas de matas e campos. A figura 29 mostra o 

mapa original de 1871, e pondera-se que essa atitude possa conter na sua origem 

algum tipo de precaução governamental no sentido de conservação, ainda que com 

objetivos estritamente utilitários. (MÜZELL, 1871). Evidencia neste sentido a citação 

de trechos deste registro de Sesmaria, que é, desta forma, um dos primeiros 

registros de ocupação que se tem de Criúva. Este registro diz que André Nunes 

Porto tem tempo de dois anos para o cultivo destas terras (período que pode ser 

ampliado), devendo provar isto ao poder régio, e que antes de tomar a posse deverá 

medir e demarcar judicialmente as terras, notificando seus lindeiros.  A citação 
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mostra condições com relação a alguns conteúdos naturais específicos que 

poderiam ser eventualmente encontrados nesta terra que era concedida. 

Tapinhoãs e perobas eram consideradas “madeiras-de-lei” – pois, dentre 

outras, eram utilizadas para a construção de navios, e, por isso, extraídas 

“desordenadamente”, sendo que a “retirada dessas espécies foi proibida em vão em 

1968.” (PRIORE, 1999, p. 47) Desta forma, esta conservação motivada por 

interesses exclusivos da manutenção do reino em seus status quo da época 

conformam, como hoje poderiam ser ditas, as primeiras leis de cunho ambiental do 

solo brasileiro. Aspecto igualmente a ressaltar é o incentivo para a fundação de 

distritos e vilas – para este caso, diz o Registro de Sesmaria (concedido na cidade 

de São Sebastião do Rio de Janeiro e registrado na Provedoria Viamão) que “o 

poderá fazer ficando livre e sem encargo algum ou pensão para o Sesmeiro”. 

(POSSAMAI; RIZZON, 1987, p. 41). 

O exame das informações contidas neste mapa, aliado ao seu 

georreferenciamento e subsequente elaboração do Mapa 8 - Uso do Solo em 1871 

nos Distritos de Vila Seca e Criúva, Caxias do Sul, RS, Brasil, permite o cotejar com 

as informações contidas em Possamai (2005) e Possamai e Rizon (1987). A área 

original integral da Fazenda nos Ilhêos (sic) era de 64.000 hectares, e correspondia 

realmente a toda a área da hoje Criúva, grande parte de São Marcos e pequena 

porção de Vila Seca. Desta forma, com os registros a que se acessa aqui, não se 

pode afirmar que esta área inteira correspondeu a uma única sesmaria, já que área 

da concessão para André Nunes Porto (de 1772) é de 21125 hectares, uma terça 

parte da área registrada no mapa realizado em 1871. Ao ser entendido em sua 

íntegra, o Auto 1534 mostra uma disputa entre dois postulantes à mesma fração, 

que é enfim medida como sendo de 931 hectares, ou seja, uma muito pequena 

fração do todo.  Outros aspectos são aportados, também confirmando o que José de 

[...] será obrigado a conservar os Tapinhoans e Paroba que se acharem 
n’esta data deixando de as cortar para outro algum uzo que não seja o da 
construção das Naos do mesmo senhor e cuidar na plantação d’estas 
árvores naqueles mesmos lugares em que há as ounerão ou forem mais 
próprios para a produção das mesmas como tãobem a faser os caminhos 
de sua testada com pontes estivas onde necessário faz e descobrindo-se 
nella Rio Caudalozo que necessite de Barca para se atravessar ficará 
reservada de sua das margens delle meya legoa de terras em quadra para 
comodidade pública. (POSSAMAI; RIZZON, 1987, p. 41, grafia original). 
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Souza Martins afirma – da submissão aos desígnios reais, e também a necessidade 

de confirmar atividade de cultivo permanente na terra, vide a citação.  

Serafim é militar, com patente de Capitão. Cristiano Horn é o que contesta o 

seu pleito, mas no mapa seu nome figura em área enorme, bem maior do que a do 

pedido de Sebastião. Utiliza para isto argumentos razoáveis, apoiados em provas 

documentais anexas: de que nas datas citadas em que exerceria a posse Sebastião 

não era sequer maior de idade, que uma das testemunhas de Sebastião é seu 

vizinho de ocupação da terra em litígio igualmente autor de processo de legitimação 

de posse (portanto é parte interessada) e, finalmente, que a comunidade tem uma 

série de dúvidas quanto à isenção de um dos homens da lei envolvidos neste 

processo. A área é enfim legalizada para Sebastião maior do que a medida, e não 

há explicação alguma a esse respeito (muito menos justificativa). Um pouco mais 

tarde, com o advento da lei de terras de 1850, a legislação estadual assinada por 

Borges de Medeiros dá pistas deste cenário, conforme vários tipos de abusos e 

irregularidades bem detalhados por Freitas (1993). 

Muito semelhante é o processo de constituição de uma sesmaria descrito por 

Gomes (1966, p. 22, 23, grafia original) para as estâncias serranas próximas a Cruz 

Alta, que se utiliza para entender melhor os procedimentos da zona de campo do 

sistema agrário sesmeiro – pois não se recolheu para este caso no empírico um 

relato tão detalhado como o de Carlos para a zona de colônia. Relata o autor de que 

estes estancieiros vieram de São Paulo, de Santa Catarina ou do próprio Continente 

de São Pedro, buscando locais mais tranquilos do que a conflituosa zona da 

fronteira. Vinham alguns já com a família, em caminhos feitos com carretas e 

cargueiros, trazendo “escravos, peães campeiros da Província, carretas com móveis 

Declaração para registro. Diz o capitão Serafim José Gonçalves, residente 
neste terceiro districto do município de São Francisco de Paula de Cima da 
Serra, que elle supplicante é senhor e possuidor d’uma posse de terras de 
cultura e de criar situada no mesmo districto e lugar denominado “Costa das 
Antas”, cuja posse o supplicante houve por occupação primaria em época 
legal mansa e pacificamente e nella tem morada habitual e cultura effectiva 
de milho, feijão, canna, mandioca e cereaes de differentes especies, assim 
tambem criação de animaes vaccums e cavallares em potreiros fechados e 
invernadas; e visto que o supplicante deixou de dar o registro à dita posse, 
vem hoje, para fazer esta declaração perante [ilegível] a posse limita-se ao 
Norte com o rio das Antas, ao Leste, Sul e Oeste com terras devolutas. São 
Francisco de Paula de Cima da Serra 2 de Julho de 1882. (RS, 1882, f. 2 
verso, grafia original). 
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e utensílios, gados, animais cavalares, ovelhas, porcos, aves e cães de caça. Alguns 

traziam uma boa tropilha de cavalos ou quadrilha de mulas”, encontravam “uma 

vasta campanha, completamente deserta, desde a expulsão dos jesuítas”. Os 

campos eram ditos serem de “macega mansa e barba de bode, com abundantes 

matos de madeira de lei em árvores frondosas”, bem servidos de água e aonde 

“desdobravam-se enormes serras de matas virgens”. Havia “pontas de gados 

alçados e magotes de éguas gavionas, sem marca e sem dono”, que eram objeto da 

atividade dos “arrebanhadores de gado que vinham da parte de baixo da serra, ou 

pelos fazedores de erva-mate (espécie que abundava nos matos ao norte de Cruz 

Alta)”. Estes homens demarcavam suas sesmarias, com o auxílio das informações 

desses “elementos vaqueanos da região”, aonde erguiam “um rancho forte de páu á 

pique, barreado e coberto de santa-fé, que servia de marco de posse e 

acampamento”. A citação evidencia os processos delineados no exame que há 

pouco se fez do Auto Nº 1534. 

Gomes (1966) também descreve as instalações que eram feitas, tão logo 

fosse encaminhado o pedido das sesmarias, evidenciando a importância da 

paisagem nesta escolha – procuravam estes sesmeiros “um coxilhão plano, ‘lindo e 

alto, com boa vista ao longe’” (grifo nosso), próximo a um caminho ou boqueirão, ou 

ainda próximo de capões ou restingas que trouxessem facilidade de acesso para 

madeira – para construção e lenha, além de proximidade de água. Esta era 

necessária para abastecer a casa e para os “soques de erva-mate, canjica e arroz e, 

posteriormente, a atafona”. Cercavam alguns campos – a melhor pastagem, para 

invernar tropas de mulas ou de bois criados – “o restante dos campos ficava em 

comum entre si e também com os vizinhos, servindo de divisa somente algum rio ou 

arroio”. As cercas eram de vários tipos: de madeira, mangueiras de taipas, de 

taquarussu – essas duravam poucos anos, e “eram muitos sujeitas à queima, 

Embora lhes fossem concedidas sesmarias de 3 léguas de campos e 
matos, havia os espertos que requeriam uma para si, outras para os filhos, 
genros e até amigos, que posteriormente, lhes vendiam por meia dúzia de 
patacas. Até por uma carreta por quatro juntas de bois, houve permuta de 
sesmarias. Formavam assim verdadeiros latifúndios. Depois de escolher as 
suas sesmarias e construir o rancho de posse, o estancieiro tratava de 
conseguir a concessão e legalização de sua área de campo, que era 
calculada a olho, procurando divisas naturais, e sempre seria maior de uma 
légua de frente por três de fundo. (GOMES, 1966, p. 24) 
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exigindo aceros para evitar as queimadas de campos macegosos, mas eram 

baratas”. Aliás, a mão de obra é dita também ser barata, “quase tudo feito por 

negros cativos”, que também podiam fazer os valos para fechar potreiros e até 

invernadas. Por fim, o proprietário em constituição busca o complemento para o 

campo já ‘escolhido’ (grifo nosso) em sua apropriação inicial - a terra que 

necessitavam para o exercício da agricultura. Mas não era qualquer paisagem que 

servia – buscavam “bons matos”, que eram, pelo visto, buscados na serra mais 

próxima, como a citação evidencia. 

Com relação às práticas agrícolas, muita ênfase é dada pelo autor à questão 

da subsequente questão mais importante após a conformação plena da estância – 

qual seja, a constituição do conjunto de animais a serem criados. Isto acontecia pela 

compra do “gado de criar”, na própria zona, ou da região das Missões e Fronteira e 

pela apropriação dos animais alçados (chamado de orelhano ou aragano), que só 

ocorria depois de já terem o seu plantel de animais marcado costeado65 em rotina de 

pastoreio diurno no campo e encerra noturna na mangueira. Não havia preocupação 

com a qualidade genética dos animais – admite que não faziam cruzamentos nem 

seleções, que os reprodutores eram escolhidos no próprio gado e que, 

eventualmente, acontecia alguma troca de touros com vizinhos. Estes - os touros - 

eram castrados aos 3 anos de idade e ficavam na própria cria, mas havia os que 

separavam os novilhos de 4-5 anos para invernar, vender para os invernadores ou 

engordar na cria. Já as vacas não eram invernadas, engordavam na cria. A citação 

amplia o conhecimento a propósito do gado bovino da época.  

 
As raças que existiam eram: o Caracú, gado corpulento e de pêlo fino e 
lustroso; o Crioulão, também graúdo, de couro frouxo e pêlo grosso; o 
Franqueiro, de aspas enormes e grossas, grande papada, também graúdo, 

65  Costeado significa arrebanhado. 

Como estes estancieiros eram criadores e agricultores, se nas suas 
sesmarias não havia bons matos, para as roças de milho, feijão ou trigo, 
requeriam uma posse em serra próxima, com a área de um quarto de légua 
na frente, por meia légua de fundo, que posteriormente, o Governo 
mandava medir [...]. Lá construíam um rancho (paiol), que servia de posse, 
de abrigo ao pessoal e depósito para as colheitas, até serem transportadas 
para a estância. Eram indispensáveis algumas carretas para os transportes 
pesados e cargueiros para os leves e mais rápidos, pois cruzavam em 
qualquer pique de mato ou cêrros de pedra. (GOMES, 1966, p. 28, grafia 
original). 
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mas de menos polpa e com muita aparência; e os Môchos, gado graúdo e 
rústico, pouco preferido, visto os tropeiros o refugarem, alegando que eram 
corneados pelos aspudos e procurando fugir das tropas. A pelagem do gado 
era muito variada, havendo os Africanos e Jagua-nés, muito vistosos e que 
até hoje, passados mais de 150 anos ainda existem, pretos barrosos, 
vermelhos, ôscos, brazinos e ovêros. (GOMES, 1966, p. 36, grafia original). 

 

Explica ainda o autor que os equinos eram chamados de animais, eguada ou 

animalada, e podendo ser adjetivadas como “gavionas, gadelhudas e sem marca”, 

descrevendo-os como “animalada linda, vigorosa, ágil e resistente, pois se criava 

correndo longas distâncias, passando rios a nado, pulando sangas e barrocas.” Os 

estancieiros serranos tinham muito interesse na criação de mulas e tropas – era o 

grande negócio da época. Esta criação podia ser feita com animais comprados na 

fronteira ou através da invernada dos espécimes crioulos apreendidos. Tanto o gado 

bovino como o equino tinha o seu comércio entrelaçado a atividades dos tropeiros, 

sendo o destino final mais frequente o de Sorocaba.  Os plantios eram feitos no 

intuito de buscar-se o auto-abastecimento da propriedade – assim perto de casa 

plantavam mandioca para consumo e criação, sendo que a “braba” era para a 

elaboração de farinha; também cana de açúcar para o melado e a rapadura, além de 

verduras. Nestes plantios utilizavam lavrar com arado pica-pau, depois animais 

cavalares para a quebra dos torrões; novamente o arado e depois um “pesado 

arrasto de taquarussu, puchado (sic) por três ou quatro juntas de bois, até a terra 

ficar moída”. Para as roças de milho, arroz, trigo e feijão, eram necessários matos 

grandes – buscados na estância ou nas posses em serras próximas, em processo 

de trabalho típico deste sistema agrário. A citação complementa o que já foi 

aportado através do relato de Carlos (2013). 

 
[...] No dia aprazado, seguia todo o pessoal com um cargueiro, para o mato. 
Lá dividiam as tarefas e os eitos; uns íam de foice na frente, roçando a 
cipoama e árvores finas; a maioria, de machado, derrubava onde já fora 
roçado, as árvores grossas, e nas que cabiam dois machados, cortavam um 
de cada lado. “Deixavam apenas os coqueiros e algumas árvores de tronco 
alto e de madeira de lei.” Êsses trabalhos duravam de 8 a 10 dias, conforme 
o tamanho da roça e a quantidade de homens. “Trabalhavam parelho: 
patrões, filhos, peães e negros escravos.” [...] Terminada a roça, o pessoa 
recolhia-se às suas estâncias. Passado o tempo necessário para a 
secagem do facho, iam um ou mais homens práticos para queimá-la, e 
procurando o lado favorável ao vento, punham fogo, sempre em dia de 
vento Norte e perto do meio dia. Era um “panorama admirável” quando, em 
agosto ou setembro, surgiam em variados pontos das estâncias ou das 
serras, as escuras e altas nuvens de fumaça das inúmeras roças que 
queimavam. Passados alguns dias da queima, mandavam os plantadores, 
pessoal da estância com cargueiro de sementes para o plantio. O milho era 
plantado de saracuá por homens práticos, para sair um trabalho parelho em 
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meio à galharada que queimava. Depois de plantada, ficava a roça aos 
Deus dará, sem qualquer cuidado ou limpeza, e apenas de vez em quando 
mandavam uma pessoa dar uma olhada. Para plantar feijão e trigo, era 
preciso descoivarar a roça, isto é, juntar a galharada para nova queima. [...] 
A colheita era feita pelo pessoal da estância. Da roça para o campo ou para 
o paiol, o milho era conduzido em cargueiros, com um par de cestos, daí 
para a estância em carretas [...] Em junho plantavam o trigo. [...] Em agosto 
já plantavam o feijão preto, pois não geava mais. Essas plantas eram 
trilhadas e ensurroadas. Assim também a erva-mate, depois de pronta era 
socada nos surrões de couro crú. (GOMES, 1966, p, 51- 53, grafia original, 
grifos nossos). 

 

As práticas produtivas nos Campos de Cima da Serra são exploradas em 

detalhe por Teixeira (2008). Tendo como fontes inventários no período de 1850 a 

1871, aporta um perfil das criações no que chama de “um distrito pauperizado no 

Brasil Imperial”. Conclui pela importância do gado bovino em São Francisco de 

Paula, dizendo que, no entanto, não são desprezíveis os números dos outros 

animais. Identifica já a existência do que aqui se chama zona da colônia e a zona do 

campo – as ‘estâncias’ faziam menção às ‘roças’ (grifos nossos) - “São dois espaços 

de um mesmo sistema agrário cujo pilar das unidades produtivas é a pecuária, ao 

qual a agricultura se integra através da anexação de uma terra fértil, mesmo que não 

contígua ao campo.” (TEIXEIRA, 2008, p. 43; 48).  Por outro lado, para o Estado 

como um todo, Hamesteir (2002) diz que “A despeito do que se afirma, os cavalos 

foram os animais mais vendidos pelo sul no período compreendido desde o início da 

década de 1730 até, seguramente a década de 1770 e possivelmente nos vinte anos 

seguintes.” Pois somente mais tarde, com a formação de um mercado consumidor 

para os couros e sebos é que o gado bovino passa a ter importância econômica – 

antes era só o “gado dos ‘padres” nas pastagens sulinas”, com existência relatada 

desde “desde as primeiras décadas da segunda metade do século XVII. 

(HAMESTEIR, 2002, p. 18; 71, destaque da autora). Décio Freitas (1993) caracteriza 

com muita precisão este quadro da pecuária da época, colocando a pilhagem do 

gado alçado ou chimarrão como sendo a origem do “capital constante e circulante 

que serviu de base ao desenvolvimento da economia pecuária”, e afirmando, por 

intermédio de citação de Magalhães (1867, p. 51-71) que, em 1808, apenas a quarta 

parte do rebanho gaúcho constituía-se de gado manso: somente ao final do século 

XIX a criação de gado domesticado e confinado seria generalizada no Estado. De 

princípio, antes do preparo da carne nas charqueadas (primeira década do século 

XIX) somente eram aproveitados o couro, sebo e aspas, e esta produção pecuária 

tinha, segundo Freitas (1993, p. 442), características de um processo de produção 
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natural, como se não houvesse necessidade do trabalho humano, justamente por 

este princípio em que foram encontrados “fabulosos rebanhos nascidos e criados à 

lei da natureza, sem intervenção do homem”. Com relação à produção de muares, 

defende Hamesteir (2002, p. 75 e 76), que somente em 1750 teria alcançado 

patamares comercialmente significativos nos campos sulinos – para as demais 

regiões do país, já que aqui, a autora diz que os bois mansos seriam animais mais 

eficientes, pelo relevo plano da “pampa sulina”. Convém lembrar que este não é 

caso de boa parte do empírico de estudo, de terreno muito dobrado – a zona da 

colônia. 

Gomes (1966, p 45-54) é pródigo nas descrições dos personagens deste 

entrecruzar de tempo e espaço - como enfatizado por Brandão (2007), bem a feição 

do que aqui se busca. Os estancieiros são calmos, habilidosos, ardilosos e 

perseverantes – não gostam de correrias e violências, não eram “campeiraços como 

os da fronteira”. Mas, note-se bem, “os trabalhos mais brutos são feitos por “algum 

índio fronteiriço”. Esses gaúchos fronteiristas, segundo o autor, “laçavam e 

peleavam de todo o laço e boleavam com segurança, andavam de estância em 

estância procurando boas lidas”, sendo que há outra situação neste quadro - 

“embora os estancieiros não gostassem das gauchadas violentas, tolerando-os por 

precisão.” Para as lidas agrícolas propriamente ditas, faz menção o autor que eram 

feitas pelos “negros e algum peão campeiro”. O posteiro, explica o autor, é” 

geralmente peão bom, que constituía família, ou mesmo caboclo de fora, com boa 

recomendação”. Ajudava nas lidas do campo, podiam ser domador e carreteiro e 

tinha direito de fazer seu rancho no meio da lavoura, mas “em local apropriado e 

num topo de coxilha que avistasse longe em todas as direções”. Essa visão ampla 

era necessária para a fiscalização das tropas pelo campo da estância, “carretamas e 

até certos viajeiros”. Da mesma forma que os posteiros, os índios e os mestiços de 

índios missioneiros são ditos por Freitas (1993, p.449) como muito importantes no 

desenvolvimento da pecuária gaúcha, que conformou, segundo ele, um “capitalismo 

mercantil de caráter impuro”.  

Pois, quando do desmantelamento paulatino das Missões pelos portugueses 

e também pelos espanhóis, gerou-se, além do gado devoluto, uma massa enorme 

de “índios guaicurús, minuanos, charruas e outros que foram obrigados ao trabalho 

assalariado em ambos os lados da fronteira móvel”. Qualificados como hábeis e 

experimentados pastores, nada custaram aos estancieiros, e aportaram 
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conhecimentos essenciais, também “dos charruas e minuanos herdaram os gaúchos 

o governo do cavalo”. (JACQUES, 1912, p. 26, 27; 107) apud (FREITAS, 1993, p. 

449). Acessando a contribuição de vários outros autores, Freitas afirma também que 

foram eles que transmitiram aos europeus “quase todos os instrumentos de trabalho 

– a boleadeira, o laço, o tirador -, a indumentária adequada ao trabalho – a bota de 

couro, o xiripá, o poncho -, a moradia primitiva – teto e paredes de couro-, a 

alimentação – o churrasco, o charque, o mate [...]”. No mesmo sentido segue o 

autor, dizendo que foi a técnica de criação missioneira que trouxe o 

aquerenciamento do gado, o rodeio, a invernada, a criação, a castração e o 

tratamento veterinário, em padrões muito mais eficientes do que os que foram 

inicialmente atingidos pelos “espanhóis, portugueses, sul-rio-grandenses e platinos”. 

E outro aspecto bem importante é por ele realçado: após o desmantelamento das 

Missões, o autor identificou “um processo de coerção extra-econômica” contra os 

gaúchos, aonde ocorreu a desqualificação de quem não estivesse empregado (pois 

os missioneiros sabiam muito bem como sobreviver nestes campos devolutos plenos 

de gado alçado) – desta forma muitos desta massa de gaúchos ou gaudérios, que 

no início do século XIX representavam cerca de 10% da população do Continente, 

foram chamados, tanto aqui quanto no lado platino, de delinquentes, castelhanos 

contrabandistas, ladrões, ladrões do campo e vagabundos. Este processo como um 

todo aportou a mão de obra necessária á atividade pastoril, pois os escravos não 

teriam esta “experiência técnica” prévia, e o seu “adestramento” seria 

antieconômico, na existência de alternativa bem menos onerosa – e que, além disso, 

não necessitava de vigilância e supervisão. Um escravo que fugisse ou ficasse 

ferido na violenta lida com o gado quase selvagem teria de ser novamente adquirido, 

o que não era o caso da farta e barata mão de obra gaúcha ou gaudéria – os 

“elementos de vida duvidosa”, “quadrilha de gente pelo comum perdida e facinorosa” 

que erravam naquela época pelos campos e matos. (FREITAS, 1993, p. 449-454). 

Depreende-se que as lidas agrícolas na zona de campo eram feitas, segundo 

Gomes (1966, p. 51, grafia original) e Freitas (1993) pelos negros e peões 

campeiros – mas neste último caso só nas horas vagas das lidas de campo.  Com 

relação aos escravos, Teixeira (2008, p. 50; 57 e 71) conclui que em São Francisco 

de Paula predominava um “escravismo de pequenos proprietários”, característico de 

regiões focadas em produção para o mercado interno, e que os escravos, “não eram 

apenas parte da população, mas bens de propriedade e signo de status social.” Em 
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análise profunda que faz das relações entre estes senhores e seus escravos, 

identifica, apesar da pauperização do então distrito, “uma profunda desigualdade de 

acesso aos bens de produção e consumo, intimamente ligada à manutenção de uma 

hierarquia social”. A citação é muito semelhante ao que relata Gomes (1966) para o 

âmbito serrano como um todo. 

O termo serrano é utilizado por Gomes em dois momentos. Primeiramente 

fala do Gaúcho Serrano, como sendo resultado da participação da “moçada serrana, 

criada no ambiente ‘abirivado, tranquilo e pacato’ (grifo nosso)” nas sucessivas 

guerras - Revolução Farroupilha, Guerras Cisplatinas e Guerra do Paraguai. Diz que 

voltaram “bem agauchados”, mas não perdendo “a índole e o temperamento pacífico 

e calmo do meio de sua procedência”, desta forma surgindo um gaúcho com 

“características definidas e próprias”. Para que se entenda melhor como é este 

gaúcho em formação, o autor diz de quem não tomou parte nas guerras: “mantinham 

seus hábitos abirivados, retraídos e pacatos, desprovidos de ‘gauchadas’ (grifo 

nosso)”. Este ‘agauchamento’ (grifo nosso) parece ser visto como um processo que 

acontece preservando o vínculo com o seu meio: altera-se um pouco deste modo de 

ser abirivado, retraído e/ou tranquilo e pacato – mas não muito, ao que o autor 

parece querer enfatizar. A citação esclarece mais detalhes. 

 
[...] a moçada serrana [...] tomou parte peleando com destemor e galhardia, 
voltando aos pagos bem agauchada, usando bombachas, botas rosilhonas, 
tirador, chilenas de prata ou ferro de rosetas grandes, laço comprido e fino 

Em São Francisco de Paula, as tarefas agrícolas e pastoris eram realizadas 
reunindo um número pequeno de trabalhadores. Esses grupos poderiam 
estar compostos simultaneamente por escravos, jornaleiros contratados 
para aquele serviço, trabalhadores assalariados anuais ou sazonais e os 
proprietários da roça ou da criação. A agricultura de pequenas roças 
marcadas pela policultura fazia com que existissem tarefas agrícolas para 
serem realizadas em todas as épocas do ano. Na maior parte das vezes 
estas tarefas implicavam deslocamento e, dependendo da distância, a 
permanência por alguns dias nas roças. Os instrumentos de trabalho não 
passavam de machados e foices velhos. Mulas, cavalos e mais 
eventualmente carros de bois eram utilizados para transportar a produção. 
[...] Na fazenda de Luciano ou na roça de Barbosa escravos, trabalhadores 
livres e proprietários campeiam e roçam conjuntamente. As hierarquias 
estão presentes em todos os momentos, definem quem vai a pé ou a 
cavalo, quem carrega mais peso e outros aspectos menores da distribuição 
de tarefas. No entanto os saberes sobre o trabalho são compartilhados e 
mais que isto, a experiência do cotidiano de trabalho é vivida 
simultaneamente por sujeitos de diferentes grupos da escala social. 
(TEIXEIRA, 2008, p. 91; 95-96). 
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para laçar e pealar de armada grande e a todo laço, usando-o à bate-cola, 
chapéu de aba mediano e o pingo de cacho quebrado; e até boleadeira, 
espada e lança manejavam. [...] O Gaúcho Serrano tinha elevado capricho. 
Seu cavalo bem domado e arrocinado era sempre gordo e delgado, tanto no 
verão como no inverno, bem tosado e escovado. Seu apêro de couro crú, 
de capataz ou peão, era também bem engraxado e garroteado, sem ter uma 
peça emendada. Os arreios eram assentados no pingo, com capricho e 
arte, sem uma presilha abotoada às avessas e o laço enrodilhado com 
esmero, sempre duro como arame e lustrado com fígado crú.  Tanto o 
patrão como os empregados não montavam a cavalo para sair fora da 
estância a passeio, sem vestirem a melhor roupa e bem limpa. Nunca íam 
em mangas de camisa, ainda menos arremangados, e o pala era vestido ou 
no braço e até dobrado na garupa. Só o amarravam na cintura ou à meia 
espalda para lidar com o laço ou ginetear. (GOMES, 1966, p. 148, 149, 
grafia original). 

 

 E simplesmente o serrano: dentro das várias categorias de peões que o autor 

descreve, este parece não merecer o nome de gaúcho. Esta identificação parece ser 

só para os estancieiros e de alguns poucos outros dos vários personagens desta 

época que o autor vislumbra e descreve - os índios campeiraços ou campeiros 

(nunca gaúchos); vários tipos de tropeiros (inclusive o patrão, ou comprador, este 

um gaúcho dotado de senso de cálculo); há o capataz de tropa – um caboclo, mas 

cheio de qualidades: campeiro, calmo, honesto, de dignidade, disposto e bom 

contador; já os peões de tropa eram índios selecionados que faziam profissão de 

tropeiro – teriam de ser resistentes ao rigor, ao sono e às lidas de dia e de noite, 

ativos, “geitosos (sic) e sacudidos”; os peões de carreteiros – índios macanudos e 

de confiança, geralmente “recalcados de estância”, estes só precisavam tocar a 

carreta e ter jeito para “broxar bois araganos”. Esses iam com o patrão para a 

revolução, mas eram livres – se não gostavam do tratamento que recebiam, pediam 

suas contas e iam embora. O serrano, segundo o autor, não era nenhum desses, 

mas, segundo suas palavras, inteirava outra “categoria de peões”, uma gente que foi 

aumentando e formou uma espécie de “casta”, vide a citação. 

 
Houve outra categoria de peães, também saídos das estâncias. Quando os 
estancieiros faziam plantações nas roças das serras, deixavam lá 
escoivarando roças para trigo e feijão e cuidando o paiol; caboclos 
geralmente casados, e que não dariam bons campeiros. Lá, êles caçavam, 
melavam, tinham uma vaca para tirar leite, um matungo, o sustento e 
ordenado da estância. Como eram muitos os estancieiros que procediam 
assim, foi aumentando o número dos roceiros. Na maioria, não voltavam 
para a estância, preferiam ficar por lá trabalhando por conta própria, 
empreitando roçadas, tirando madeira, falqueijando ou serrando em 
estaleiro tabuinhas para cobrir a casa, etc. Os patrões cediam-lhes uma ou 
duas quartas de terra para plantarem. Mas, isto êles só faziam depois de 
terminarem as empreitadas do contrato, e já tarde. Essas plantinhas os 
filhos tratavam de comer antes de colherem. As mulheres não trabalhavam 
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na roça, nem carpiam as suas plantas. [...] Criavam os filhos na miséria, 
êles próprios andavam descalços, de calça arregaçada, com as dobras 
viradas para dentro até o joelho, um chapéu de palha e a espingarda na 
mão. Quando a miséria era muita, íam na velha estância pedir uma vaca 
para tirar leite, a qual morria de berne e carrapato, um matungo para ir na 
venda ou uma rêzinha aleijada para carnear. As patroas davam-lhe roupas 
para as crianças; um queijo, uma lata com marmelada, um pouco de açúcar 
ou farinha. Êles levavam-lhe uns favos de mel, de tubuna que era remédio, 
ou de oropa, ou um bichinho que pegavam vivo no mato. Onde houvesse 
fabricação de erva-mate, faziam a safra desgalhando erva à facão. Com o 
decorrer do tempo, as Serras foram sendo povoadas por emigrantes 
alemães ou italianos e os serranos foram seus auxiliares preciosos por 
serem práticos e baratos. Essa gente viveu à vontade da natureza, sem 
médicos, sem remédios e sem escolas. Mas eram valorosos no machado, 
na foice, na serra e na enxada. Quando íam para uma revolução, era lá na 
costa da Serra que revolucionários e mais precisamente os capitães 
provisórios íam reunir a caboclada para organizar os seus esquadrões. A 
maioria acompanhava por bem, mas muitos eram trazidos à maneador. 
Essa gente, criada no rigor e nos sacrifícios, era dum valor inexcedível, não 
receavam nada, não sentiam cansaço e nem fome; não exigiam calçados e 
ou conduções, eram os afamados “pés no chão”, com uma carabina à 
tiracolo e o facão na mão. Com a organização das colônias, foram sendo 
favorecidos com escolas, mais serviço e muitos tornaram-se bons 
agricultores. (GOMES, 1966, p 249, 250, grafia original e destaque do autor) 

 

Esta contribuição bibliográfica parece configurar, em uma parte desta ruralidade, 

uma maneira de vida – que é bastante coincidente como a categorização sintética de 

Teixeira (2008, p. 122), considerando o acesso aos bens de produção: “eram três os 

grupos livres pobres no distrito: o trabalhador livre despossuído, aquele que tinha 

acesso à roça e à criação próprias, e aquele que se tornava proprietário de terras, 

benfeitorias e de poucos escravos”. Fica bastante evidente que esse ‘viver à vontade na 

natureza’ (grifo nosso) é apenas de subsistência, conforme bem descrito por Antônio 

Candido (2003). Essa proximidade – por enquanto bibliográfica - com este interior 

paulista é também de certo modo reforçada empiricamente. O relato recolhido junto a 

Nunes, em Vila Seca, mas com trânsito intenso familiar também em Criúva, evoca um 

aspecto distinto desta possibilidade - diz lembrar-se das músicas de sua infância e do 

sotaque dos pais e avós, que ele relaciona muito mais como o mundo ‘caipira’ (grifo 

nosso) de Sorocaba, do que com a esfera dos gaúchos, atribuindo este fato às 

influências trazidas pela rota dos tropeiros. Outro achado da pesquisa de campo é a 

existência de uma casa de taipa, de 156 anos, que é dita como sendo “a última de 

várias casas de barro que existiam nessa região”. Conforme já vimos, Alves (2010a, p. 

43) registra paulistas nos pioneiros da região e, dentre eles, também sorocabanos. Essa 

casa e também alguns outros vestígios desta época podem ser vistas nas Figuras 30 a 

35. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Nunes). 



Figura 29: Mapa original da Fazenda Palmeira nos Ilhêos.
Fonte: Müzell (1871).
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Figura 35: Tábua de araucária.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 34: Detalhe casa de barro.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 31: Taipa em Rincão das Flores.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 30: Capelinha nos Ilhéus.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 33: Casa de barro.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 32: Taipa na Fazenda São Marcos.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.
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4.3.2 Proteção na Subida da Serra 

 

A partir da abertura do novo caminho das tropas (do litoral para os Campos 

de Cima da Serra), o ir e vir intensifica-se nesta nova rota. Esta subida não devia ser 

fácil. Foi realizada pela primeira vez no lugar “onde acabavam as serras”, que 

parece ser, conforme Hamesteir (2002) “o acidente geográfico conhecido como 

canyon ou garganta do Taimbezinho”, onde “estão algumas das encostas de serra 

mais íngremes existentes no Brasil e onde, por isso mesmo, não existem sequer 

vestígios de antigas trilhas indígenas”. No reconstruir historicamente referido, a 

autora diz que para a construção do novo caminho foram necessários de três a 

quatro anos de trabalho de desbravamento entre Sacramento e São Paulo, para 

uma viagem mais facilitada, a partir disto, de “poucos meses”. (HAMESTEIR, 2002, 

p. 108; 130 e 131) Parece evidente que, muito tempo depois de aberta esta primeira 

trilha, cada nova viagem era uma empreitada cheia de perigos e incertezas. Essa é 

a origem da chegada das Bandeiras do Divino Espírito Santo (e de sua devoção) 

aos Campos de Cima da Serra, segundo relatos que conta Nunes, nascido em 

Criúva e, como várias outras pessoas no empírico, estudioso interessado dos seus 

antecessores.  Açorianos e demais portugueses, ou mesmo já aqui nascidos levam 

estes símbolos de sua devoção religiosa católica como proteção para enfrentar o 

desconhecido, Segundo Nunes, havia toda a sorte de medos: assombrações, de 

ataques de feras, de acidente nas fortes pendentes a serem enfrentadas, e ele 

afirma que várias destas estórias devem ter acontecido. Em Criúva uma delas é 

pública, notória e cultuada, pois uma família ainda conserva a sua bandeira 

centenária: de dona Zequinha Telles, que subiu a serra juntamente com seu tio, que 

era agrimensor, ficando os dois aqui pelo resto de suas vidas.  A população local 

reconhece e trata esta bandeira de forma especial: nos festejos de 2013, 

presenciam-se muitas pessoas na procissão querendo tocar exatamente esta 

bandeira, no meio de muitas outras – dizem que “é a original”. (POSSAMAI, 2005;  

RIBEIRO, C., 2013b, relato de Nunes). 

Arlindo, religioso nascido na região, conta que a família conta de outra estória 

similar, do aparecimento da bandeira nos “campos”, para logo depois passarem a 

bandeira de casa em casa, quando da realização da festa anual nas pequenas 

capelas que iam surgindo aqui e ali. Acredita também que isto deva ter ocorrido em 
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vários lugares na volta, com as famílias portuguesas que vinham de Santo Antônio 

da Patrulha, e estima que isto deva ter sido por volta de 1766. Este interlocutor 

aporta sua vivência e reflexão para o entendimento da prática religiosa no lugar, 

muito particulares, como detalha generosamente a citação. 

Quando se pede para que ele diga qual o sentimento religioso no campo, 

conforme lhe foi passado por sua mãe, ele diz que a sentia diferente: “olha, eu acho 

que é fé, fé - por que ultrapassa o limite da crendice”. Esclarece que fala “crença 

mais como crendice, como uma misturança de fé e crença”, e que “o povo vivencia 

uma fé popular - dos santos, das promessas, da vela acesa, da oração”. Conta que 

tem uma tia, analfabeta, que sabe de cor enormes orações populares, daquela 

região, por exemplo, uma oração rezada na sexta-feira santa e outras, uma série de 

orações - coisas muito antigas, muito interessantes, que não se usam mais, ela faz 

uma mistura de Deus, dos santos, de tudo. Sobre as práticas, conta que na sua 

família existiam um vô que era benzedor e outro que “tinha sua fé muito individual e 

escondida - não se sabia se o vovô era cristão ou não”. Com a vó materna foi que 

aprendeu o Pai Nosso, a Ave Maria e o Creio em Deus “Padre” (grifo de Arlindo). O 

vô era um homem que lia – “era raro naquele tempo, ele lia a Bíblia: tinha uma 

sagrada escritura em casa, com textos da Bíblia, e rezava nas casas”. O padre era 

presença rara: de infância lembra de algo como de uma vez ao mês, e mais 

antigamente devia ser ainda muito mais raro. Nesse tempo as pessoas procediam 

de outra maneira. Por exemplo, quando alguém morria, “o pessoal rezava um terço, 

alguém que tinha um espírito religioso fazia as orações; sei que meu avô oficiava 

alguns enterros, me parece, e também tinha envolvimento com essa questão do 

Eu diria que não são os padrões oficiais, não foram nos padrões oficiais da 
igreja. Eu acredito que a gente retorna a um discurso que os antropólogos 
estudiosos dizem que era de muitos santos, e pouca missa, muita crença e 
pouco padre; muita fé também. Crença e fé é um limite, quase; a fé é você 
quase se colocar como um salto no escuro, uma confiança extrema, num 
valor e numa pessoa. A nossa fé cristã, por exemplo, é a crença numa 
pessoa, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. A relação, o acreditar no 
transcendente; a questão da fé. Nós temos uma fé muito, muito humana, 
que eu costumo dizer. Se nós estamos conversando aqui é por que eu 
tenho uma confiança, a mesma raiz de fé; ultrapassa o limite do humano e 
passa uma fé em quem eu acredito, no transcendente. A crença em si, o 
termo, na linguagem, ele tem a mesma acepção; só que às vezes, a gente 
faz, por exemplo, a crença; eu tenho a impressão que nós utilizamos mais 
no sentido até mesmo de uma fé não erudita. (RIBEIRO, C., 2013b, relato 
de Arlindo). 
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Divino...”. Com relação aos batismos, quando o padre vinha, faziam as “desobrigas”: 

isto é, o padre ia nos povoados uma vez por ano, e onde passava, ia fazendo o que 

precisava: batismos, casamentos, eucaristia, etc. Explica que faziam tudo na missa, 

ao longo de dois dias, como se fossem missões, e que, até bem pouco tempo, esta 

prática era muito comum no norte e nordeste do Brasil. E nestes ritos religiosos, 

aparecem também relações com o sistema agrário dessa época – pois explica ele 

de um fenômeno que acontece na região de Cazuza, Lajeado Grande, Várzea do 

Cedro, Mato Queimado, que “eram regiões que tinham escravos, grandes fazendas” 

- as pessoas iam rezar onde pessoas bem idosas relataram “que um escravo no 

passado, que morreu, e está enterrado em tal lugar, e as pessoas vão lá rezar, pois 

faz milagres, por que ele era uma alma boa”. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de 

Arlindo). A origem de várias festividades açorianas que ocorrem na região explica-se 

desta forma. A maior de todas (em extensão do ciclo e em importância) é a Festa do 

Divino Espírito Santo, mas também existem outras similares atividades coletivas: a 

Festa de Reis, a Festa de São Gonçalo, o culto a São Jorge (daí o nome São Jorge 

da Mulada) e... as serenatas. O que eram as serenatas? Festas, aonde as pessoas 

reuniam-se para divertirem-se, como Carlos explica: “naquele tempo o que esses 

portugueses trouxeram de lá era fazer bailes e festas - que veio muito músico, então 

tocavam violão a semana inteira, fazendo serenata, saiam a cantar terno de reis, 

tocando gaita, faziam baile, a festa do Divino.” Que de início era bem familiar, pois 

não havia quase nada, além disso, não existiam ainda estruturas comunitárias, 

então as festividades resumiam-se a um recolhimento de donativos nas casas – “um 

dava uma vaca, outro dava um porco, outro dava dez galinhas, outra dava uma 

ovelha” e faziam, segundo ele, uma “festa de uns 9-10 dias aí, e ninguém pagava 

nada, comiam e bebiam”. Outras lembranças mais longevas e públicas recolhidas 

com vários interlocutores em Vila Seca situam a origem das louvações há mais de 

uma centena de anos, em uma família de “morenos” (grifo nosso) – o nome que 

todos citam é de Lidorino, que montava num burrinho e, batendo um bumbo, levava 

a bandeira do Divino nas casas e pedia donativos para a festa. As figuras 36 a 41 

trazem alguns registros deste tempo, mostrando também a crença - do lugar - em 

São João Maria, um ‘profeta’ (grifo nosso) que teria cruzado esses campos. Era 

considerado santo: as lembranças dos antigos contam que fazia fogueira que não se 

apagava, mesmo sob chuva torrencial, e acampava perto de vertentes, perto do 

mato.  (RIBEIRO, C., 2013b).  



Figura 36: Bandeira do 
Divino Espírito Santo.
Fonte: Autora (2013), 
Criúva.

Figura 40: Altar também para São João Maria.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 39: Capelinha particular em Criúva.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 41: São João Maria "da Mata".
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 37: Detalhe de 
bandeira de D. Zequinha.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 38: Registros de outro tempo.
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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4.3.3 Um Artista nos Campos de Cima da Serra 

Um dos critérios propostos por Berque (2011b) para saber se uma civilização 

é paisageira é de que existam pinturas que representem o ambiente.  Como já 

descrito na p. 153, entre os itens pleiteados em 1831 por esta população junto ao 

governo, figura um artista. Mesmo não se sabendo se esse querer ensejava um 

retratista ou um paisagista, parece claro que o pensamento estético já existia no 

sistema agrário sesmeiro.  

Sincronicamente, encontram-se indícios muito vigorosos no sentido de que 

sim, este lugar teve um artista que a ele direcionou sua atenção, justamente nesta 

época. Angelo Guido (1956), seu biógrafo, conta da importância na trajetória artística 

“forte e variada” de Pedro Weingärtner de uma série de trabalhos inspirados “na 

paisagem, nas cenas, tipos e ambientes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina”, 

conforme a citação demonstra com mais detalhe.  

Este artista nascido em Porto Alegre em 1853, filho de um alemão que se 

instalou de primeiro em São Leopoldo, decidiu aos 24 anos abandonar promissora 

carreira no ramo comercial para dedicar-se ao seu talento artístico pulsante (já tinha 

estudado pintura e trabalhado como litógrafo), com prolongado período de estudos 

na Europa. Antes, disso, no entanto, adoeceu gravemente. Seu biógrafo não diz que 

moléstia o acometeu, mas parece ter sido algum tipo de esgotamento, não sabe 

dizer se por “excesso de trabalho – pois roubava muitas horas ao sono para 

A principiar de 93 aparecem na obra de Weingärtner cenas gaúchas, como 
as das tradicionais carreiras e pousadas de carreteiros, que pintará muitas 
vezes em épocas posteriores. Pedro Weingärtner formara a sua 
personalidade artística na velha Europa; pintara seus primeiros trabalhos 
em Munique e em Roma, entretanto, ao chegar aqui, em sua terra, é 
possuído pelo fascínio do ambiente novo, “ambiente, aliás, a que estavam 
vinculadas impressões e recordações da infância e da adolescência”. 
Esqueceu momentaneamente a campanha romana, Antícoli e seus 
camponeses, Roma e Pompéia com suas ruinas evocativas, “para se 
colocar, emotivamente, como artista, diante da paisagem, dos costumes, da 
gente, das coisas do Rio Grande do Sul”, que encontrava, afinal o pintor que 
pela primeira vez procuraria fixar-lhe os aspectos vários com alma e com 
talento. [...] “Não poucas dessas telas foram pintadas no próprio ambiente 
que representam”; diversas, porém, resultaram de composições posteriores, 
feitas em Roma, “mediante numerosos estudos de desenho e pintura 
executados no local”. Êsses desenhos, esbocetos, manchas e pequenas 
impressões de paisagens e figuras, mostram “com que meticulosidade e 
espírito de fidelidade ao real Pedro Weingärtner reunia o material para os 
seus quadros de costumes de assuntos rio-grandenses.” (GUIDO, 1956, p. 
63, grafia original, destaques nossos). 
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desenhar” ou “se pelo tormento do espírito que foi aos poucos enfraquecendo”. O 

caso é que a família afastou-o do emprego, “levando-o para o campo”. Mais tarde, 

Weingärtner reconheceu a providencialidade desta doença, pois “os longos meses 

de convalescença e ócio forçado”, somados ao seu agudo e recente estado de 

“consciência de si mesmo”, puseram-no em contato “com o ar puro e a paisagem 

ampla e iluminada do interior rio-grandense”. Não se sabe em que local exatamente 

o pintor foi reestabelecer-se, mas não há como não pensar-se no que se sabe o 

município de “Cima da Serra” em referências bibliográficas do início do século XX: “A 

água serrana é afamada e parece que ella por si só convalesce os doentes que, de 

outras paragens demandam para esta salubérrima região, a qual, devido a sua 

configuração geographica, pode, com razão, ser apelidada a Suíssa rio-grandense”. 

(FARIA, 1914) apud (ALVES, 2010b, p. 269, grafia original). Carta sua a um amigo 

paulista, por volta de 1892, atesta seu conhecimento do empírico: “[...] estive na 

Serra, em São Francisco de Paula, cuja paisagem é encantadora; passei algum 

tempo na colônia italiana de Caxias [...]”. Mas seu biógrafo ressalva, lamentando, 

que ele não foi à campanha, à “região pampeana da fronteira”.  (GUIDO, 1956, 128; 

137) 

 A passagem por Caxias do Sul (especialmente significativa aqui) é contada 

em detalhes por Angelo Guido (1956, p. 64-69) que diz que em 1893 (ano da 

Revolução Federalista) o pintor empreendeu viagem pelo interior, para “fazer 

estudos para quadros de costumes gauchescos” e também “quadros em que pela 

primeira vez se fixavam aspectos da colonização italiana e alemã no Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina: conforme ressalta Guido, nenhum pintor senão ele conseguiu 

reunir artisticamente estes “dois aspectos tão característicos e tão fundamentais na 

formação da civilização rio grandense, quais sejam, o gauchesco da campanha ou 

da zona pampeana da pecuária e o colonial, com as suas lavouras então em início 

[...].” Nova Veneza (que fica em Santa Catarina, quase ao pé da rota dos tropeiros 

que sobre a serra) foi o destino escolhido final pelo pintor para o seu trabalho. No 

retorno a Porto Alegre, já sabendo da guerra civil, tenta voltar pelo mar, a partir de 

Florianópolis (então chamada Desterro), mas encontra o porto bloqueado. Contrata 

então um guia – que se dizia caçador de onças, para voltar por terra, “por vales e 

montanhas”, aonde foi surpreendido por um grupo de revolucionários federalistas. 

Estes o convencem a abandonar o guia – desta forma andou com eles durante uma 

semana, até, que, tendo-o tratado com consideração, o entregaram numa “estância”. 
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E enfim, Guido revela um lugar por onde ele andou: “Daí seguiu para Caxias em 

companhia de dois italianos tropeiros66. O resto da viagem se fez sem incidentes”. 

Deste périplo resultaram e chegaram até os dias de hoje: Vida Nova (1893), Nova 

Veneza (1893), Revolucionários (1893), Cena de guerra (1894) e A derrubada 

(1894). Piquete de forças do governo de Santa Catarina (1893) é descrito, mas não 

encontrado no grande esforço coletivo nacional que se faz para a exposição de seus 

trabalhos em 2009, subintitulada Um artista entre o Velho e o Novo Mundo. 

(TARASANTCHI, 2009). Interessante são os comentários contemporâneos sobre as 

vestimentas dos personagens dos Revolucionários, vide a citação do catálogo da 

exposição. 

O comentário dos dias de hoje retoma, ainda que mais sutilmente, as ferinas 

críticas enfrentadas pelo pintor à sua época, com relação especialmente ao episódio 

de celeuma pública relacionados à tela Rodeio (1908). Trabalho encomendado pelo 

“Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, Presidente do Estado do Rio Grande do Sul”, a obra 

não é bem aceita pela crítica e pelo público, “devido a supostos erros na 

66  Factível, já que a colonização europeia que não a açoriana havia começado há quase duas 
décadas.  

Não fosse pelas lanças, pareceria mais um retrato de tropeiros, um quadro 
de costumes das terras do sul, como também o qualifica Angelo Guido. Os 
personagens ali representados vestem, todos, trajes típicos gaúchos. Muitos 
usam ‘as bombachas tradicionais’ e vários portam ponchos ou longos palas. 
O lenço vermelho ou branco amarrado ao pescoço parece distinguir os 
chefes, que permanecem montados em seus cavalos. A um deles é 
entregue uma carta, por ‘um negro descalço e de calça arregaçada, apesar 
de portar uma lança que o equipara aos demais’. [...] Atrás dos cavaleiros 
montados, estes conversam animadamente com pessoas do local, 
enquanto ali perto outro descansa, de cócoras, na ‘posição típica de gente 
da roça. Pelos trajes – calça curta demais, botina de couro de cano baixo, 
um paletozinho estreito e também curto, chapéu quase sem aba que traz 
enterrado na cabeça – dir-se-ia que um desses cavaleiros não passaria de 
um roceiro, se não fosse pela longa lança que empunha e a espada que 
pende de seu punho pela alça. ’ [...] um jovem negro, também com seu 
‘pequeno chapéu’ enterrado na cabeça, sorve seu chimarrão na cuia. [...] O 
jovem se veste com estranhas bombachas de um xadrez largo de amarelo e 
preto, que mais pareceria o traje de um arlequim que de um bravo 
revolucionário. O traje deveria ser comum na época, já que outro lanceiro é 
também mostrado do outro lado do quadro, na porta de uma venda, junto 
com outro homem que descarrega uma mula, vestindo outro tipo de 
bombachas de alegre colorido, agora em listras, e com o característico 
acabamento trabalhado nas laterais. [...] Apesar de sua condição de 
revolucionário combatente, o jovem negro está descalço, o que era comum 
entre os escravos, e que certamente permanecia como ‘um hábito’, nesse 
tempo ainda tão próximo da abolição. (TARASANTCHI, 2009, p. 122-126, 
grifos nossos). 
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representação dos hábitos dos gaúchos”. (GUIDO, 1956, p. 113) Conforme já 

mostrado através dos relatos de Gomes (1966), ocorre que os peões, os capatazes 

e mesmo os serranos (que não mereciam o nome de gaúchos) - os agricultores da 

época, viravam, por gosto ou não, combatentes – e não parece, pela descrição que 

o trabalho detalhista de Weingärtner realiza, que o rigor ou luxo do uniforme era 

condição ou mesmo necessidade para este engajamento. Parece lógico inferir que 

as pessoas - ainda mais as de poucas posses, que figura ser o caso de “negros” e 

“roceiros” - vestiam-se com o tecido que conseguiam adquirir, em geral os poucos 

disponíveis no armazém mais próximo. Conforme Rosa, de 73 anos (quase todos 

eles vividos nos fundões de Criúva) conta, a roupa dos pobres era a bombacha, e 

era feita no campo, pelas mulheres costureiras – os luxos eram os enfeites que 

estas pessoas sabiam fazer – os folhos que enfeitam a lateral, que se sabia fazer 

em vários padrões. Para os bailes é que havia uma roupa um pouco melhor: vestido 

para as mulheres e, eventualmente, um casaco de paletó para compor um conjunto 

mais arrumado com a bombacha mais nova – “paletó completo era coisa de rico”. 

(RIBEIRO, C., 2013b, relato de Rosa).  

Não parece lógico, portanto, que um artista tão meticuloso e preocupado com 

a fidelidade de suas representações - como seu biógrafo atesta ter sido Weingärtner 

- exatamente neste ponto tão sensível do lugar tenha sido leviano ou fantasioso – o 

que se sugere aqui é que a sua visão de gaúcho tenha nascido no que ele viu nos 

Campos de Cima da Serra (em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul) e mesmo 

em Barra do Ribeiro – no caminho das tropas mais próximo de Porto Alegre, enfim – 

muito mais próximo do Gaúcho dito Serrano, que, como Gomes pontua, guardava 

diferenças com o Gaúcho da Campanha. Outro aspecto que dá forças a esta 

suposição é dar-se conta que o pintor foi duramente criticado pela sociedade porto-

alegrense por causa de sua representação do gaúcho – mas isso não ocorre em 

seus outros trabalhos, como, por exemplo, os relativos aos colonos da zona alemã. 

Será que isso ocorre por que nestas cenas as pessoas estavam mais bem 

‘arrumadas’ (grifo nosso)? Mas mesmo nesse último caso, o padrão da roupa - 

novamente o xadrez, que também aparece no polêmico Rodeio, em Gaúchos 

chimarreando e mesmo em os Revolucionários - continua a ser um marcador social. 

Vide neste sentido o comentário sobre sua tela Chegou tarde (1890), trabalho que 

representa uma venda interiorana na zona de colonização alemã: “os detalhes do 

quadro são mais uma vez exemplos da vida social da região e dos usos e costumes 
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de sua gente, ao mostrar o sistema de abastecimento das vilas do interior pelos 

caixeiros viajantes e os modos simples do povo mais pobre, com suas roupas de 

tecido xadrez e suas vendinhas de dimensões mais acanhadas.” (TARASANTCHI, 

2009, p. 82). Por outro lado, o fato um pouco surpreendente, para o qual aqui se 

chama atenção, é descobrir que, ao mesmo tempo em que o campo pedia um 

artista, a sociedade do maior aglomerado urbano do Continente de São Pedro ainda 

não estava pronta para isto, vide a citação: “o papel desempenhado por [...] é 

fundamental para afirmar a existência do poder de compra da sociedade gaúcha, a 

despeito ‘da falta de percepção’ que essa mesma sociedade demostrava possuir 

sobre o valor da arte”. (BOHNS, 2008, p. 6, grifo nosso). Aventa-se aqui, 

complementar ou alternativamente, que talvez apenas preferisse um artista menos 

comprometido com a fiel representação social de sua época.  

Além deste aspecto, de muito interesse nesta narrativa em curso são suas 

representações da derrubada da mata para as primeiras cidades e as roças – é algo 

que está acontecendo, e, sem dúvida impacta o pintor viajante em seus “trabalhos 

de campo” (grifo nosso). Ele expõe impressionantes matas cortadas: enormes tocos 

decepados no chão, madeiras sendo processadas e mesmo a fumaça da queima 

são aspectos que aparecem em vários dos seus quadros, como um pano de fundo 

para várias outras cenas que ele retrata essa paisagem: Vida Nova, Cena de guerra 

e Derrubada, entre outros, além de Tempora mutantur. Estes trabalhos nascem, 

conforme relato de Guido (1956, p. 90 e 91) na incursão de Santa Catarina. Daí 

surgiram os vários estudos do “ambiente paisagístico da serra, com suas terras 

lavradas, as derrubadas, as queimadas, os primeiros ranchos dos colonos”. Não se 

sabe ao certo de qual foi o local retratado (é dito ser da região germânica), mas o 

processo representado é o de derrubada da mata e subsequente queimada, o 

mesmo que aqui já se descreveu; e a mata (nestes trabalhos) é atlântica sem dúvida 

– a densidade e a exuberância da vegetação, as bromélias em primeiro plano em 

Nova Veneza são bons indícios neste sentido, somado às indicações de seu trajeto 

de estudos. Araucárias, a bem da verdade, encontram-se pouquíssimas em sua 

pintura – com esforço, ao fundo de Paisagem Gaúcha distingue-se uma e em a 

Morte do lenhador, mal e mal, no fundo, à extrema esquerda, encontra-se a silhueta 

de algumas. Mas, em Nova Veneza (1893) não há dúvida que ele retrata um 

tropeiro, com suas mulas carregadas e uma bruaca aberta, expondo os queijos na 

transação comercial que acontece na estrada. Diz-se aqui que bem poderiam ser os 
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queijos serranos tão característicos desta região, nessa transação em que parece 

ser a mulher que compra. O pintor representa os dois formatos ainda hoje 

existentes, a forma retangular e a redonda, em um lugar em que quem ali mora não 

consegue ainda fazer o seu próprio queijo – o cenário retratado enseja mesmo um 

cultivo muito incipiente perto das casas, com aparência de primeiros assentamentos, 

e não há animais à vista. 

Enfim, encontra-se no relato de seu biógrafo a descrição feliz da capacidade 

de Weingärtner, que o pintor encontrou quando se integrou “ao meio cósmico do 

Sul”, veja-se a citação. 

O que aqui se pretende demonstrar, com o auxílio das ilustrações a seguir 

colocadas (Figuras 42 a 52, que agrupam tematicamente alguns de seus trabalhos 

aqui citados) é que Weingärtner nesta época, e depois Guido, já no século XX, 

foram capazes de captar e expressar o espírito do lugar - o genius loci de Turri, ou o 

Stimmung de Simmel; ou, conforme diria Berque, o pensamento paisageiro que 

começava a apontar nestas paragens – rurais aqui nesta época, sem dúvida. E, ao 

que parecem indicar indícios históricos amealhados, o pensamento paisageiro 

apareceu nesse lugar de uma maneira mais precoce do que em Porto Alegre. 

  

Em quadros como Revolucionários e Vida Nova nos defrontamos com 
duas obras de motivos muito diferentes, mas onde reconhecemos as 
notáveis qualidades de figurinista e de paisagista alcançadas por 
Weingärtner naquela sua fase de integração no meio cósmico do Sul do 
Brasil. E dessa sua capacidade de sentir e de captar as formas e o caráter 
das coisas e da gente, das paisagens e das cenas de sua terra, irão nascer 
outras significativas obras de pintura. O Rio Grande do Sul encontrava, 
afinal, o seu pintor.  [...] Aquela tarde é bem uma tarde brasileira; brasileira 
aquela luz macia, a magia triste da paisagem e do silêncio que sobre as 
coisas e as criaturas desceu na hora indefinida em que a alma sente mais 
profundamente a si mesma e parece entrar em comunhão com a grande 
alma da natureza. (GUIDO, 1956, p. 68, 69; 92, grafia e negritos originais do 
autor). 



Figura 42: Pedro Weingärtner, Os revolucionários, 1893. óleo sobre tela. 48,5 x 74 cm. 
Coleção Particular. Rio de Janeiro, RJ.
Fonte: foto de Daniela DaCorso em Tarasantchi (2009, p. 122). 

Figura 43: Pedro Weingärtner, Cena de Guerra, 1894. óleo sobre tela. 45 x 30 cm. 
Coleção particular. Belo Horizonte, MG. 
Fonte: foto de  Isabella Matheus em Tarasantchi (2009, p. 124). 

Figura 44: Pedro Weingärtner, A morte do lenhador, 1924. óleo sobre tela. 50 x 100 cm. 
Coleção Particular. Rio de Janeiro, RJ.
Fonte: foto de  Daniella DaCorso em Tarasantchi (2009, p. 127). 
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Figura 45: Pedro Weingärtner, Vida nova, 1893, óleo sobre tela. 120 x 160cm. 
Acervo Prefeitura de Nova Veneza, SC. 
Fonte: foto de Isabella Matheus em Tarasantchi (2009, p. 119). 

Figura 46: Pedro Weingärtner, Nova Veneza, 1893. óleo sobre madeira. 18 x 43cm. 
Coleção Particular. São Paulo, SP.
Fonte: foto de Isabella Matheus em Tarasantchi (2009, p. 121). 

Figura 47: Pedro Weingärtner, Rodeio, 1908. óleo sobre tela. 51 x 99,5cm. 
Coleção Augusto Carlos F. de Carvalho. Rio de Janeiro, RJ.
Fonte: foto de Daniella DaCorso em Tarasantchi (2009, p. 99). 

Figura 49: Pedro Weingärtner, Pousada de Carreteiros, 1914. óleo sobre tela. 37 x 73cm. 
Acervo Pinacoteca APLUB. Porto Alegre, RS.
Fonte: foto de  Cylene Dallegrave em Tarasantchi (2009, p. 101). 

Figura 48: Pedro Weingärtner, Gaúchos chimarreando, 1911. óleo sobre tela. 101 x 200cm. 
Acervo Pinacoteca Aldo Locatelli, Secretaria Municipal da Prefeitura de Porto Alegre, RS.
Fonte: foto de Cylene Dallegrave em Tarasantchi (2009, p. 93). 
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Figura 50: Pedro Weingärtner, Paisagem gaúcha, 1912. óleo sobre tela. 50 x 100cm. 
Coleção Jorge Yunes. São Paulo, SP.
Fonte: foto de Isabella Matheus em Tarasantchi (2009, p. 98). 

Figura 51: Pedro Weingärtner, Paisagem (RS), 1900. óleo sobre tela. 51 x 101cm. 
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.
Fonte: foto de Isabella Matheus em Tarasantchi (2009, p. 91). 

Figura 52: Pedro Weingärtner, Derrubada, 1913. óleo sobre tela. 117 x 148 m. 
Acervo Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/MinC. Rio de Janeiro, RJ.
Fonte: foto de Daniella DaCorso  em Tarasantchi (2009, p. 90).  
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4.3.4 A Transição Para o Sistema Agrário Colonial 

Possamai e Rizzon (1987) acompanham a sucessão territorial das terras dos 

Ilhéus até 1882, quando o então proprietário Felisberto Paim de Andrade solicita a 

legitimação de suas terras e o governo indefere seu pedido, iniciando em 1885 o 

processo de colonização de São Marcos.  

O processo de colonização (aqui principalmente italiana) é um marco 

importante para o declínio do ciclo correspondente ao sistema agrário sesmeiro, e 

tem características particulares neste caso. Em uma análise resumida, Lorraine 

Slomp Giron aponta três fatores para a vinda de imigrantes ao Rio Grande do Sul: 

povoar terras devolutas, aumentar a produção agrícola e buscar substituição para a 

mão-de-obra escrava67. (GIRON, 1977).  

A colonização italiana no Rio Grande do Sul inicia em 1875, com novas áreas 

de ocupação exatamente na região serrana, principalmente para ocuparem espaços 

geográficos vazios. Dois aspectos são destacados neste novo capítulo desta época: 

o estremecimento entre o governo brasileiro e os estados alemães em torno de 1855 

(em função de lei que proibia os alemães de virem para o Brasil, devido à situação 

de precariedade que enfrentavam quando aqui chegavam) e a questão religiosa, que 

fez com que o Brasil Imperial, católico, preferisse incentivar a imigração dos 

católicos provenientes da Itália. (NORONHA, 2006). É por este processo que em 

1887 instala-se o núcleo colonial São Marcos. Em terras consideradas devolutas, 

com as últimas posses realizadas pelo processo da Lei de 1850 sendo registradas 

em 1890. Outro fato que colaborou para o povoamento e ocupação da região foi a 

movimentação de pessoas em função de novas estradas que foram sendo abertas 

na região no final do século XIX, e as pousadas e estabelecimentos comerciais que 

foram sendo instaladas para atender aos viajantes, tanto em Vila Seca, como em 

Criúva. Desta maneira, em 1855 o Governo iniciou a divisão destas terras devolutas 

em linhas e lotes, para distribuição aos imigrantes, pois já não se encontravam lotes 

disponíveis na Colônia de Caxias.  Em 1908 e 1909 ainda registram-se 

assentamentos do governo na região de Criúva, de migrantes vindos de Caxias e 

67  O processo de ocupação colonial havia iniciado no Estado em 1824, com o estabelecimento do 
primeiro contingente de imigrantes alemães no Vale dos Sinos, em regime de pequena propriedade, 
sendo dividido em duas fases pela Revolução Farroupilha (1835-1845). A segunda leva estabelece-
se em 1850 na região central do Estado, já com o objetivo bem definido de substituição da mão-de-
obra escrava. Logo após, registra-se a Guerra do Paraguai (1865-1870), que incentivou a economia 
colonial, com as áreas alemãs servindo de exemplo para as novas políticas de ocupação. 
(NORONHA, 2006). 
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Flores da Cunha. Eram contingentes constituídos dos ditos nacionais e outros, mas 

sempre em um panorama de insistente oposição dos fazendeiros, que tentavam 

convencer o Governo do seu direito à posse das terras e de que não deveriam trazer 

os colonos para essa região. (POSSAMAI, 2005;  POSSAMAI e RIZZON, 1987).  

 

4.4 A PAISAGEM NO SISTEMA AGRÁRIO COLONIAL 

 
Em 1912 surge o povoado de Vila Seca, com 11 famílias a princípio, conforme 

rememora Vitório (nascido ao final da década de 50), contando estória que é de 

domínio público no lugar. O avô tinha 600 hectares - comprados aos poucos, com o 

dinheiro da venda de pinheiros – e envolveu-se na medição das terras que foram 

doadas para o início da pequena vila. Isto foi motivo de disputa entre duas famílias 

ofertantes, pois tudo começou com a construção da igreja para o padroeiro Divino 

Espírito Santo. A escolha final foi da terra no cimo de um morro, longe da água do 

arroio das Marrecas, o manancial mais próximo. O chefe da família preterida – 

Niquinho Soares disse ao outro ofertante, Natalino Pasquali, meio à guisa de praga, 

que “esta seria uma vila seca”. Acabaram trabalhando juntos na construção deste 

primeiro núcleo, e hoje são homenageados com nome de ruas no seu entorno. A 

suposta maledicência não surtiu seu efeito.  Um prova neste sentido foi a tentativa 

de mudança de nome para João Pessoa, segundo sugestões de políticos - logo 

revertida, pois a população gostava muito mais do nome original.  

O surgimento do povoado de Criúva não tem uma data tão precisa, mas 

encontram-se indícios de sua consolidação como tal ao final do século XIX. Na 

primeira década do século do XX inaugura-se a ponte do Korff (em construção 

desde 1899), em cujos documentos figura o nome do povoado. Conta-se que os 

tropeiros diziam que acampavam pertos das ‘Criúvas’68, próximo ao ponto onde a 

estrada de Caxias do Sul à Vacaria encontrava o rio das Antas, onde havia uma 

balsa para a sua travessia. Com o tempo, acabam surgindo nos arredores vários 

pousos de tropeiros. Acredita-se que essa seja a origem da pequena vila.  

(POSSAMAI, 2005, p. 411). 

68  Nome indígena de árvore muito comum na região: Agarista eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G.Don 
ou Leucothoe eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) DC. (UFRGS, 2014). 
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 Esses marcos, somados às últimas ocupações coloniais no final da década 

anterior, parecem delimitar o início do sistema agrário colonial, que se instaurou de 

maneira progressiva e de maneira diferenciada nas Colônias Velhas – a 

denominação das primeiras instaladas no Estado. Essas diferenças são balisadas 

pelos seguintes pontos: a característica distinta da paisagem, com o misto de campo 

e floresta e o processo histórico de ocupação e povoamento, com a mescla étnica 

bem diferenciada da situação das Colônias Italianas primordiais. Adicionalmente, o 

processo ocorre em um panorama histórico inicial conflituoso, pois, além de a 

população local sofrer os reflexos do conturbado cenário estadual69 os fazendeiros 

da região resistiram ao processo de colonização das terras devolutas, “pois cada 

colônia vendida representaria algumas vacas a menos nos campos dos 

fazendeiros”. O processo é visto pelos analistas locais como distinto do que ocorreu 

em São Paulo, aonde os cafeicultores queriam a vinda dos imigrantes (como 

substituição à mão de obra escrava). Esta postura visualizada na situação de São 

Marcos em 1885 é comparada por esses autores às questões agrárias vividas pelo 

Rio Grande do Sul em 1986, quando “os interesses dos grandes chocam-se com as 

necessidades dos pobres”. (POSSAMAI & RIZZON, 1987, p. 113).  Acompanha-se 

ainda um tanto o trabalho dos mesmos autores, uma vez que descrevem o processo 

de ocupação desta colonização mais tardia, simultânea ao processo de compra e 

venda de terras já estabelecido desde a época do sistema agrário sesmeiro. 

Descrevem que os melhores lotes - os mais planos - foram ocupados mais tarde, 

exatamente pelo desenrolar desse processo litigioso. Os primeiros a chegar 

receberam os lotes piores, na beira dos rios e nas encostas – mas não em qualquer 

encosta, mas sim nas muito íngremes, ou seja, nos “peraus” (grifo nosso). Também 

concluem Possamai e Rizzon (1987) que a localização destas fazendas, a leste do 

núcleo colonial inicial, retardou o contato de São Marcos com Caxias (por um 

caminho que passava pela região que viria a ser Vila Seca), tornando este caminho 

mais difícil e demorado, por ter de ser feito por Nova Trento.  

Assim é que esta referência, somada aos relatos coletados no empírico, 

evidencia que o início do processo de concessão de novas colônias, nas terras 

69  Referem-se os conflitos intensos que ocorreram na região por conta da Revolução Federalista 
(janeiro de 1893 a agosto de 1895) e da Revolução de 1923, redundando em paralisações das 
atividades econômicas e prejuízos às famílias de colonos que estavam ainda no início de suas 
atividades. É dito que a paz somente imperou na região com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. 
(POSSAMAI & RIZZON, 1987). 
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devolutas medidas pelo governo, aconteceu simultaneamente à continuidade do 

processo de compra e venda estabelecido desde a época do Sistema Sesmeiro. 

Sobre os lotes coloniais na região, sabe-se que eram retângulos de 1.100 metros de 

comprimento por 275 metros de largura, de área maior que 30 hectares. Havia as 

“sobras” (grifo nosso) às beiras dos rios e nos extremos dos travessões, que foram 

sendo ocupadas por famílias e deixadas para serem escrituradas mais tarde pela Lei 

do Usucapião. Os colonos poderiam escolher o lote, mas a questão é que isto era 

feito na prática à distância e pela documentação, sendo que a terra era paga ao 

Governo, com dois anos de carência. Deboni e Costa (2011, p. 102) ampliam as 

particularidades sobre a ocupação da terra e sua relação com a água, dizendo que 

nenhum colono aceitava instalar-se em locais sem fontes de água. Também dizem 

que em alguns locais, “perto do rio das Antas, por exemplo, ficaram faixas de terra 

sem medição, mas, pouco tempo depois, os colonos limítrofes a elas se apoderaram 

delas pacificamente”. Neste período derrubava-se parte do mato, para construir a 

casa e para plantar, e os colonos recebiam ferramentas, sementes e um auxílio 

inicial para a construção de sua moradia. Os imigrantes eram de várias etnias - 

registram-se na região principalmente italianos, e poloneses (estes em 1891), e até 

mesmo alemães, que vieram mesmo antes dos italianos.  Lima confirma esta 

particularidade da estruturação fundiária e também das etnias envolvidas nesta fase: 

nasceu na terra que vive hoje, no início da década de 50 – o pai e os tios tinham, 

originalmente, 180 hectares (em duas propriedades), sendo eles filhos de mãe 

brasileira, mas seus bisavós paternos vieram da Alemanha. O pai de sua mãe tinha 

de 10 a 15 milhões de campo (cada milhão de campo é 100 hectares, ou seja, ele 

tinha de 1000 a 1500 hectares), e 500 cabeças de gado crioulo – mas ressalta que 

isso não garantia seu sustento, pois eram de difícil comercialização. Também da 

Alemanha vieram os bisavós de Otávio (nascido em Vila Seca, em meados da 

década de 40), adquirindo primeiramente uma terra de 60 hectares – “só peraus”. 

Esta terra foi adquirida na localidade de Boca da Serra (na zona da colônia, próximo 

à represa do Faxinal) aonde já existiam um matadouro e um moinho.  Já a família de 

Vitório, de origem italiana, chegou um pouco mais tarde, em 1935, vinda do interior 

de Farroupilha, buscando melhorar de vida. (RIBEIRO, C., 2013b, vários 

interlocutores). 

Com relação a outros aspectos de fundamental interesse para a 

caracterização do sistema agrário – sobre como se desenvolvem os cultivos em 
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relação com seu zoneamento - recolhem-se ricos subsídios nesta pesquisa junto a 

vários interlocutores em Vila Seca e Criúva, em concordância com a bibliografia.  O 

sistema de cultivo predominante nesta época é o da derrubada e queimada da mata, 

com a policultura estabelecendo-se desde o princípio. O rodízio de culturas 

usualmente alterna plantações de trigo e milho (em geral o trigo primeiro, pela 

exigência de maior fertilidade), com cuidados na escolha do terreno ao se decidir 

qual parte da floresta seria derrubada: “Os ‘posternos’ são os terrenos que recebem 

sol somente ao final do dia, enquanto que os ‘ensolarados’ já o recebem desde o 

amanhecer. Estes últimos são os preferidos para a maior parte das culturas, razão 

porque os ‘posternos’ foram reservados para a floresta, os potreiros”. Deboni e 

Costa (2011) falam de várias outras características das muitas pequenas culturas 

domésticas características desse sistema agrário colonial.  São citadas a existência 

da horta, para verduras e temperos, e a da lavoura, para os cultivos de pastagens 

para o gado leiteiro, suíno e os animais domésticos. Como estes animais eram 

tratados à noite, pois o trabalho na lavoura era prioritário, as melhores terras (junto 

às casas) acabaram sendo ocupadas pelos animais, enquanto que os terrenos mais 

dobrados e difíceis de serem lavrados foram destinados à agricultura. A observação 

do sol e principalmente das fases da lua era bastante utilizada para a fixação do tipo 

de cultura mais adequado para cada época, assim também como para escolher a 

época de matar os suínos. A caça e a coleta fizeram parte deste sistema agrário, 

principalmente em seu início, devido à precariedade dos primeiros anos dessa 

população: toda a espécie de caça, frutos e hortaliças silvestres foram 

experimentados, muitos deles constituindo os ditos “pratos de necessidade”, e o 

pinhão teve papel destacado no conjunto dos alimentos de subsistência destes 

colonos. A motivação principal, sem dúvida, era a busca do sustento da família como 

prioridade - eventuais excedentes eram entregues ao mercado regional e nacional, 

em época posterior, de maior fartura e estabilidade. (DE BONI; COSTA, 2011, p. 

109;159-165). 

 Coteja-se esta descrição com o selecionado na transcrição do material 

gravado, de acordo com a época do sistema agrário em estudo. Rememora Otávio 

que em Vila Seca só havia “campo e mato” na chegada do pai e dos tios e que para 

sua vida de sobrevivência na agricultura, eles faziam queimada (não voltando na 

mesma área) e usavam aradinho de duas mulas. Para tratar o gado trocavam 

serviços com os vizinhos, sendo que as mulheres da região não iam para a roça – e 
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diz que hoje ainda é assim. Lima, por sua vez, diz que na época do pai, “havia 

gente, eram mais unidos”, e que na terra do pai há muita pedra. Já Vitório diz que 

até o “Apanhador o relevo é pior, muita pedra, bastante mato, poucas lavouras”, e 

que as pessoas cultivavam campo e colônia (na serra, para os lados da Fazenda 

Souza) em separado: gado de um lado, roça, trigo e milho em outro. Sobre as 

técnicas de cultivo, relata que lavravam com bois e que tinham segadeira francesa e 

roda d’água, com moinho de pedra vindo da França. Sobre estas atividades de 

subsistência, os relatos de Otávio e Lima na zona colonial de Vila Seca e também de 

Carlos em Criúva adicionam detalhes da policultura colonial que se insere no lugar. 

Plantavam mandioca, arroz do seco, milho, feijão; um deles diz que não tinham 

horta, mas que plantavam fava, couve, aipim, batata-doce, mogango, moranga e 

batata inglesa. Descascavam arroz, e faziam polvilho e farinha de milho e trigo (rara, 

o pão era feito semanalmente, de mistura, “duro”) nos pequenos moinhos do local. 

Em Vila Seca o de moer milho “ainda está lá, perto do cemitério” e o de trigo era em 

Boca da Serra. Em Criúva existia o Moinho Santa Marta e o Moinho Nossa Senhora 

do Carmo, de trigo e milho. (ALVES, 2010b, p. 152). Tinham galinhas e ovos para o 

consumo e só compravam (em geral, nas bodegas locais) café, açúcar e sal. A 

natureza provia-lhes pinhão e erva-mate – a barbaquera era feita no chão e a erva 

era batida no pilão, e também caçavam. Pode-se ver que era um regime de 

subsistência distinto do que o descrito por Candido (2003) para o interior de São 

Paulo – uma vez superada a dificílima fase inicial de constituição da propriedade e 

das culturas, conseguia-se, via de regra e de maneira geral, uma maior variedade e 

fartura alimentar.  

Carlos, interlocutor em Criúva, conta como era então o trabalho na agricultura, 

de acordo com o que lembra a respeito das atividades produtivas familiares. Na sua 

infância, no final da primeira metade do século XX, a família ainda possuía bastante 

campo em Vila Seca (em torno de 1200 hectares) e terrenos aqui na Mulada – de 

extensão entre 70 a 80 hectares, só para as plantações, onde tinham um ranchinho. 

O pai procedia tal como o avô: “no inverno vinham todos para cá, trazendo as 

criações, que largavam nas ‘tigueras70’ do milho até a época do plantio do trigo”. 

Criavam porcos, galinhas, traziam ovelhas, vacas, cavalos, mulas – daí o nome de 

São Jorge da Mulada, pois aí invernavam as mulas - diz que ali era serra, 

70  Restos da roça do milho, já colhido. 
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“colônia” 71, (grifo nosso), não havia geada, o clima era mais ameno e havia mais 

pasto nas recostas perto do rio das Antas. Detalha a paisagem do lugar, dizendo 

que o que não era roça era mato – “agora está tudo limpo, foi desmatado, por que 

depois que a plantação no braço não deu mais, a turma fez tudo potreiros, 

invernadas, com grama plantada”. Sua família dividia a área cultivada em parcelas 

de 2 a 4 hectares, derrubava a capoeira quando tinha 14-15 anos – “era mato72, bem 

dizer”, queimava e plantava trigo ali, no outro ano feijão, depois o milho, e após 

deixava vir a capoeira, o “mato de novo” (grifo nosso). Descreve o sistema de cultivo 

de derrubada-queimada em detalhes, muito coincidente a Mazoyer e Roudart (2009, 

p. 99), com o tempo de pousio sendo repetidamente sublinhado, dada a sua 

importância: “daí cortava em outro lado - fazia rodízio em todo o terreno, levava 14 

anos e começava aqui, fazendo a volta, até chegar de volta aqui, já estava com 14 

anos de novo, era um terreno muito cuidado”.  As ferramentas utilizadas “na lida” 

eram a enxada, a foice e o machado, pois “não havia máquina que fosse, nem se 

conhecia defensivo agrícola, e só bem depois apareceu trator”. A família toda do pai 

de Carlos continuou trabalhando da mesma forma, mas ele adiciona que esta não 

era uma prática disseminada: “nem todos faziam assim, alguns plantavam 10-15 

anos na mesma terra”. Com os casamentos dos filhos, os terrenos foram sendo 

divididos, e uma parte tocou a ele. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Carlos). 

Neste sistema agrário era muito importante a integração produtiva entre a 

zona de campo e a colônia, que muitas vezes acontecia entre Criúva e Vila Seca – 

como no caso de Carlos, muitas famílias tinham propriedades, descontínuas, nos 

dois lugares. As fazendas mais em Vila Seca, onde não eram registradas muitas 

roças, “a não ser uma lavourinha que outra, eles viviam mais do leite e da carne, da 

criação, era tudo campo”. Na serra eram plantados os “mantimentos” (trigo e milho, 

principalmente, eventualmente cevada), que eram então transportados para “lá no 

campo”. O deslocamento das famílias – que configura uma transumância de inverno 

entre campo e colônia - é contado na citação, bem como a consciência de 

mudanças paulatinas que vão acontecendo neste sistema agrário colonial. 

 

71  É importante lembrar que o zoneamento dos sistemas agrários resultou praticamente coincidente ao 
referenciamento que as pessoas fazem para o “campo” e a “colônia” – a não confundir com o termo 
colonial que é utilizado por vários autores para o caso dos imigrantes europeus, que deve ficar claro, 
salvo engano, pelo contexto de utilização. 

72  Mato é distinto de capoeira, ou capoeirada: os termos referem-se respectivamente à  vegetação 
original e a que já cresceu depois do primeiro corte. 
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A partir desta lembrança é que Carlos explica como é que as tropeadas 

fizeram parte de sua vida desde muito cedo, em estreita relação com os ciclos de 

plantio e com a prática de transumância no período de inverno. Descreve suas 

atividades de deslocamento para um lado e para o outro com riqueza de detalhes, o 

que ajuda a entender a sua memória prodigiosa e seu profundo conhecimento do 

lugar. Com 8-9 anos de idade tropeava sozinho com 8-10 cargueiros 73 pela estrada 

do fundo de São João da Mulada lá até Vila Seca, em trajeto de 10 horas de viagem: 

“havia o Manuel, um negro velho que morava lá no campo, ele carregava, me 

ajudava a carregar a tropa e largava na estrada e eu vinha de novo, pousava aqui e 

voltava”. Fazia isto o inverno inteiro, duas ou três viagens na semana, pois se 

plantava muito milho: iniciava no meio de maio, com os milhos colhidos, e terminava 

lá no meio de setembro, quando todos iam de volta para Vila Seca. Só retornavam 

na serra em fins de outubro, para vir cortar e bater o trigo e começar a outra roça - 

em novembro já tinham que queimar “a outra roça que tinham feito do lado, para 

plantar milho de novo, abandonando a outra que não tinha mais nada e deixando vir 

o mato”.  Mais no cedo, em outubro-novembro, era plantado o milho. Já o plantio do 

trigo começava no final de abril, primeiros dias de maio, até o meio de julho, com 

73  O cargueiro era uma mula, com cangalha, e bruaca; uma mula arriada é por que tem a cangalha, as 
bruacas e tudo, um cargueiro completo. Essas mulas carregavam 90 kg, eram 6 arrobas, a carga 
certa de um cargueiro seria esta, duas bruacas, 40-45 kg em cada uma - 5 quartas de milho, 
explicando que a quarta era uma medida que tinha, essa dava 8 kg – “era maior, o certo da quarta 
eram 7,5 kg. 

 

Por isso que, no inverno - eles soltavam as vacas de leite, eles não tinham 
lida lá - aí eles pegavam os porcos, as galinhas - eles botavam tudo em 
cestos, num cargueiro, traziam tudo para aí, pois aí o milho era bastante, 
tratavam aqueles bichos, engordavam porcos aí, carneavam - quando era o 
mês de agosto faziam as "carneações", então botavam a banha toda nas 
latas e botavam nos cargueiros e levavam cestos cheios de galinhas, 
criavam pintos aí, tudo daquele jeito, tudo no inverno, era aqui na serra; no 
verão levavam, e lá ficava o gado - eles não traziam tudo, por que era 
bastante gado - a colônia era pequena, deixavam o que comportasse, as 
criações pequenas eles traziam tudo. Um gado ficava no campo, e 
sobrevivia - morria gado quando começaram a apertar - depois os 
fazendeiros também criavam - todos tinham uma família grande, e não 
queriam que os filhos saíssem de casa. Casavam, já faziam uma casa aqui 
num canto da fazenda, outro fazia lá. Faziam uma lavourinha, uma 
mangueira - o meu avô sempre dizia, diz o pai, contava, quando um filho 
casava - mais dois hectares de campo que eu perdi, e é uma cabeça de 
gado a menos. E aquele filho queria criar gado, e iam apertando, e no fim, 
virou nestes campos sujos, de brejal, e guamirim e carqueja, que não 
campo folgado não cria isto. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Carlos). 
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colheita em outubro-novembro: “esse era o ciclo sempre, uma roça nova a cada ano; 

não repetia a não ser o milho, trigo, feijão, ali num cantinho.” As viagens ficaram 

mais leves um pouco mais tarde - quando Carlos ficou maiorzinho, a família comprou 

uma carretinha com duas mulas, que levavam de uma vez 6 a 8 sacos de milho.  

Augusto é caxiense, pouco mais de 50 anos, hoje morando na zona urbana. É 

filho de agricultores de origem italiana da região das colônias velhas, mas com longa 

relação com os dois distritos serranos. Apresenta um ponto de vista interessante – 

alguém que não é nascido nos dois distritos e que foi por eles atraído – participa já a 

algum tempo do ciclo de Festas do Divino Espírito Santo. Por outro aspecto, 

conhece bem os relatos sobre a vida dos primeiros colonos que aqui chegaram.  

Lembra-se da casa que era do avô, em zona de mato, com muitas frestas, passava 

muito frio no inverno. Outra recordação era dos animais sempre em volta da casa, 

uma “paisagem normal” (grifo nosso) - “caminhavam porco, pato, ganso, galinha, 

cabrito, ovelha, boi, passava tudo - os animais tinham convívio quase que direto com 

a família”. Chegou a participar do que chama “a festa da recolhida dos porcos na 

recosta”, criados nas sobras do milho na recosta. Relato semelhante é recolhido em 

Vila Seca e Criúva, sobre os porcos criados, também em zona de colônia, mas nos 

pinheirais – todos misturados, mas cada família sabia quais eram os seus – 

esclarece que, apesar de utilizarem em conjunto a mesma terra, não tinham o 

entendimento que era uma área coletiva. Esta noção, aliás, é unânime no material 

recolhido no trabalho de campo – nunca houve espaço de terra considerado coletivo 

para as atividades pastoris, no sentido explicado anteriormente, segundo Ostrom 

(1990).  Tanto no campo, como na colônia, embora eventualmente os animais 

pudessem “misturar-se”, cada um sabia muito bem qual era a sua terra e os seus 

animais.  

A pecuária é a outra atividade onipresente nos relatos referentes a esta 

época, relacionada preponderantemente à área de campo: mas, identicamente ao 

relato imediatamente anterior colocado para a zona de colônia, é sempre enfatizada 

a existência e importância desta conexão mútua. As “lidas maiores” são descritas, 

com várias contribuições do trabalho de campo, explicando todos que “era o jeito 

que viviam”. O gado ficava no campo, em invernadas separadas: explicam que as 

vacas de cria não devem ficar junto com bois de abate - os tourinhos eram castrados 

com “um ano e pouco” e eram colocados para engordar. As “vaquilhonas no ponto 

de enxertia, como se diz, as que estavam na hora de criar”, estas ficavam em outra 
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invernada com os touros; e “as vacas velhas inteiras, aquelas ficavam num potreirão 

grande e se tinha que lutar com elas todos os dias; tinha touros junto ali, daqui a 

pouco elas já estavam prenhas, e já apartavam o terneiro, e já vinha outro, e era 

assim a lida deles”. Só derrubavam o gado para fazer a marcação dos terneiros. 

Também havia casos da existência de “uma lavourinha para botar aquele esterco”, 

ou acumulá-lo para a venda para quem dele precisasse, até mesmo para os jardins 

de cidades próximas – muitos relatos de agricultores contam do acúmulo do esterco 

em uma grande estrumeira – ou seja, nem sempre era reutilizado no mesmo sistema 

de cultivo. A explicação vem fácil: “naquele tempo não davam bola, pois eles não 

plantavam, criavam o gado mesmo, e o gado se criava no campo, o pasto era farto, 

aí não tinha problema”. Júlio, 78 anos, vivendo na zona de Campo em Criúva desde 

que nasceu, explica que ele também fazia medas – montes de feno.  "Médias" é o 

outro termo utilizado, cujo processo de confecção ele conta - cortava 4-5 hectares de 

aveia com azevém, de gadanho, ele e mais dois rapazes, uma carreira por vez. Os 

guris pequenos faziam um manojozinho, ele amarrava, emedava, e vinha “a 

máquina com as mulas” (grifo nosso), batia, e desta forma ele tinha semente e 

depois com a palha, com a qual fazia a meda para o gado pastar no inverno. 

Duravam de um a três anos, e desta forma podia alimentar as vacas sem 

incomodação. Houve época em que fez 30 “médias” dessas, o que era de grande 

ajuda no caso de dias de chuva, ou em época de pouca lavoura.   Mas era outro 

tempo, uma época em que tinha gente para tudo – explica Ana, sua mulher, dez 

anos mais jovem, também nascida em Criúva – agora não tem nada. 

Quem tinha um lote de vacas de cria, todos os dias tinha que tirar o leite, o 

que era feito pelos peões da fazenda (quando existiam) e “os patrões mesmo”; ou, 

em alguns casos, só pelo “fazendeiro, a mulher e os filhos - só eles davam conta de 

todo o serviço”. Isso significava, além da rotina diária de alimentação e ordenha, 

limpar as mangueiras e fazer o queijo: “para o leite não tem feriado”. Como a geada 

matava o pasto, só tinham leite no verão, de 2 a 3 litros diários por vaca, de outubro 

a março, quando faziam diariamente o queijo serrano (de quatro a cinco quilogramas 

cada um). “O que o verão fazia, o inverno comia”, detalha Otávio, adicionando que 

tinham 60 a 70 cabeças de gado e que matavam anualmente três a quatro vacas. 

Outro aspecto alegado neste procedimento é que, se no inverno começavam a tirar 
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leite, tinham que costear74 as vacas, e “aí, perdiam tempo, elas emagreciam, morria 

muito gado e terneiros”. Por isso é que a melhor prática neste tempo era “pegar as 

vacas pelo meio de setembro, saída do verão e quando era ali pelo meio de março-

abril, soltar tudo para o campo grande e elas iam pastar e varavam o inverno 

tranquilas lá, sem incomodar ninguém”. A cada oito dias davam “uma volta no 

campo, para botar um sal no rodeio”, e a lida era essa. Nesta época, muito 

enfatizado nas descrições, não havia muito tratamento para o gado: “ele vinha a 

Deus dará, só davam sal de goela abaixo - que era um remédio muito bom - que não 

faz nada...” Rudi, 47 anos e nascido em Criúva, mas bem perto de Vila Seca, explica 

que no tempo do pai, para tratar o gado, não havia brete (este chegou há poucos 

anos), tinha de ser na base do laço. E que o pai contava que o avô não dava sal 

para o gado – ele preparava "tipo uma erva" em cima de uma laje de pedra, aonde 

as vacas iam e lambiam. Era enxofre e uma mistura de ervas, que ele não sabe 

mais quais são, que prevenia “essas imundícies que dá no gado, como berne e 

carrapato”.  

Os agricultores contam que o “primeiro gadinho era de 140 kg, de raça 

crioula”, como lembra Lima, e que depois o pai teve gado zebu, normando e 

holandês (para gado e corte) e o tio gado holandês (que morria muito), para leite.  

Otávio também explica que naquela época faziam o charque, e só nestas ocasiões 

tinha churrasco e também anualmente matavam de dois a três porcos, guardando 

sua carne com banha. Também destaca a importância da comercialização de carne 

fresca e de charque, que ocorria até 1970 em alguns pequenos açougues e no 

matadouro.  

 Mesmo com baixas produtividades, as cooperativas de leite tiveram papel 

importante - diz Lima que em 1975 era a Pampa, depois houve também a Lacesa e 

a Corlac, que durou até início dos anos 90. Neste ínterim, impossível não mencionar 

o mundo do queijo serrano. Os distritos de Criúva e Vila Seca estão inseridos nessa 

esfera de produção e comercialização (e, portanto também de consumo), com 

qualificação diferenciada e referenciada geograficamente para os Campos de Cima 

da Serra, conforme detalhadamente estudam Krone (2009) e Cruz (2012).  A 

produção de queijo serrano não é uma unanimidade – mas algumas famílias se 

dedicam a esta tarefa há gerações, com as mulheres envolvendo-se amiúde nesta 

74  Costear é o mesmo que arrebanhar, reunir o gado.  
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tarefa. Júlio, 78 anos, nascido em Criúva e até hoje ali morando, aprendeu a fazer 

queijo com a mãe, em ritual cheio de recomendações e detalhes, que o seu pai 

também dominava. O pai dizia que só era queijo depois de noventa, cem dias, e ele 

próprio declara: – “hiii, o queijo era muito ensaiado, tinha muita ciência”. Produzido a 

partir de um gado meio comum - uma vez só “andou botando um touro holandês” – o 

queijo afamado da família é desde muito tempo o seu maior arrimo: “o que levantou 

o pai foi o queijo, foi o que rendeu mais dinheiro, eu também comprei campo com o 

dinheiro do queijo”. O pai fez um porão para guardar os queijos, pois a venda (para o 

Andreazza, em Caxias) era de pouco a pouco – eram carretas de terno75 que 

passavam, não iam mais do que meia dúzia em cada vez, três ou quatro vezes por 

ano. Conta uma “estorinha das pontualidades e das exigências”, explicando as 

particularidades da entrega dos “queijos redondos de 6-7 quilos - os compridos são 

novos por aqui”, em suas lembranças “de gurizote” em estória de cargueiros 

carregados indo encontrar carreta em outra localidade próxima. Já tiveram, ele e a 

mulher Ana, 50 vacas normandas, que davam menos leite do que as que temos 

hoje76. Ressalta que a atividade é rentável, mas muito sacrificante - “É um 

servicinho, viu? O cara todo dia levantar cedo, com lampiãozinho... se levantava às 

4 da manhã, vai encurtando mais as forças...”. Eloísa, nascida em Vila Seca há 80 

anos, com ascendência açoriana e italiana na família, na citação explica o ponto de 

vista feminino nessa parte da lida, e também, na vida do lugar. 

75  A carreta de terno tinha cinco animais – na frente três, depois dois; o carreteiro ia a cavalo. 
 
76  De uma maneira geral, os técnicos da secretaria de agricultura definem o gado dos dois distritos é 

como sendo atualmente do tipo misto, com algum tipo de cruzamento com zebuínos. 

A mulher sofre, sim. A carga da mulher é muito grande, ainda hoje - a minha 
carga foi pesada. [...] quem lidava com o gado eram as mulheres. Deus o 
livre se entrasse um homem no galpão; eu subia uma parede acima - era 
assunto meu, de outra cunhada e de uma empregada que a família tinha. 
[...] Não sei como era em outras famílias, mas aqui eles tinham o campo por 
que tinham, compraram o campo para ter, e aí tinham o gado, mas tinham 
gado que ninguém pegava. O serviço era pesado, fazer queijo - nós 
tirávamos em três mulheres, sete latas de leite. Eu começava às quatro 
horas, e terminava às onze horas da manhã, todo santo dia. Depois que eu 
tive a criança no meio tinha que vir, e voltava para a mangueira, e assim ia - 
era bastante difícil. Homens não havia, saiam tudo de manhã, e não tinha 
funcionário, a não ser esta funcionária. O dinheiro do queijo, cada dia para 
uma; comiam, davam, não dava muito [...] O trabalho vai de pessoa para 
pessoa, tem famílias que as mulheres não fazem nada. (RIBEIRO, C., 
2013b, relato de Eloísa). 
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Há alguma diferenciação étnica nos habitantes desta época, geograficamente 

referenciada com relação à zona de colônia e à de campo. Distingue Carlos a 

colônia “onde os italianos acamparam”, em algumas localidades de Vila Seca e 

Criúva, aonde identifica uma policultura mais variada, com o cultivo também das 

uvas e de outras frutas. Na Mulada encontravam-se poucos italianos, o contrário do 

que ocorria do outro lado do rio Ranchinho, na Linha Café, no Agudo e na Coxilha 

do Tigre também. Já na (Linha) Taimbé houve muita miscigenação do italiano com o 

português e o açoriano ficou mais na zona de campo, nas fazendas.   “Acho que 

herdei isso desta parte”, conta rindo (pois também tem ascendência italiana na 

família), “pois não gosto de carpir, roçar, esse serviço era mais pesado”. Com 

relação às constituições das famílias, neste período eram muito grandes: fala-se de 

muitos filhos (8 a 17), com também dos filhos de criação. As miscigenações com de 

todos os tipos aconteciam. Além das “bisavós e mesmo avós pegas a laço” no 

tempo das sesmarias - termo que se refere à captura de mulheres pelos primeiros 

europeus -, presentes ainda nas lembranças dos nascidos no lugar, não tardaram a 

ocorrer principalmente uniões com moças morenas, muito seguidamente depois de 

uma viuvez. Mas são uniões ainda não integralmente aceitas: mostram fotos em que 

aparece a família reunida em uma festa, e a moça em questão também - mas na 

janela da casa, separada do grupo que posa para a foto. Segundo Carlos, os 

açorianos ficavam no campo: “tomavam o chimarrão deles e faziam as lidas 

campeiras” – e realmente gostavam de dizer, adiciona, que “tomavam chimarrão e 

deixavam o touro trabalhar para eles”. Contudo, apressa-se em explicar, naquele 

tempo, “couro, charque, a carne, era muito vendável - o fazendeiro que tinha 1000 

cabeças de gado fazia um ou dois cortes por ano, já tinha outro gado criando junto, 

então dava para viver folgado daquilo”.  

O conjunto das figuras 53 a 59 mostra alguns registros da agricultura no 

sistema agrário colonial, onde outras atividades produtivas são também importantes: 

a derrubada do mato é mencionada, mas de outra forma – agora principalmente 

para extração da araucária (entre outras espécies arbóreas, permitida de alguma 

forma, segundo as conversas no campo, até 1980), processada em serrarias, e 

também a produção e comercialização de carvão e lenha. Um dos relatos lembra 

que trocou em 1962 oitocentos pinheiros por um Jeep de um ano de uso, e que a 

madeira de nó apodrecia no campo. O tamanho destas árvores era dito como 

imenso: prova disso são os achados contemporâneos de gigantescos “nós de pinho” 
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em áreas hoje de campo, atestando o tamanho das árvores que antes ali estavam. 

Mas essa estória - que não é só da ruralidade - merece a seguir uma exclusiva parte 

narrativa. 

Outro aspecto muito importante na evolução e diferenciação do sistema 

agrário colonial transparece nos relatos. Augusto explica que o pessoal da colônia 

vendia os animais, mas também faziam muitas trocas, mesmo com os vizinhos ou 

com o pessoal da cidade: “trocavam porco por pedaço de terra, trocavam por outras 

comidas – por farinha, por exemplo, pelo que vinha da cidade, muito troca-troca 

existia”. Vitório ressalta também as relações com Criúva, quando diz que “o trigo era 

a moeda de troca, e a sobra era o que comprava coisas de fora, a gente da Mulada 

moía aqui, e sobrava farelo”. Otávio conta que havia em Vila Seca dois grandes 

atacados de secos e molhados (ou vendas), e dois hotéis, um deles, o Guarani, 

acolhia inclusive veranistas de Porto Alegre. Eloísa explica que o Hotel Guarani 

ficava em um pedaço da vila que era um piquete (um pedaço de campo, e esse era 

grande), e lá vinham tropeiros, tropas, com cargueiros. O hotel tinha um galpão, que 

era o local aonde eles descarregavam os cargueiros, e soltavam os cavalos - os 

bichos dormiam no galpão, e depois, outro dia, voltavam de onde vieram, não 

seguiam viagem. Estas pessoas, que segundo ela, não pagavam hotel e dormiam no 

galpão - “vinham de parte dos fazendeiros, aqui para cá desse lado”, não de tão 

longe como Vacaria ou São Francisco. Era o “pessoal do campo, vinham vender o 

queijo, aqui mesmo em Vila Seca nas duas vendas, onde hoje fica o restaurante, 

dos dois irmãos Balbinotti”. Explica que existiam dois armazéns, um de cada lado da 

rua, que vendiam secos e molhados, fazendas (tecidos) e “tudo que essas pessoas 

precisavam”. Otávio agrega mais detalhes nesta parte: o período do auge destas 

vendas foi de 1960 a 1980, e havia de tudo: tecidos, calçados, ternos e “roupas 

chiques” (grifo nosso). As pessoas das fazendas vendiam ou trocavam seus 

produtos - queijos, charque, couro, lã de ovelha, pegavam os mantimentos, e 

voltavam dali para onde vieram, não seguiam viagem. Eloísa se lembra de ir ido 

para Caxias, e não havia quase estrada, adiciona. Foi com o avô - a cavalo, com 

uma bruaca, e ela montada na égua-madrinha77 – isto foi em 1943. Ele era um 

homem rico (ganhava dinheiro com o gado), e ia fazer rancho em Caxias, no 

Andreazza – pois a avó comprava de saco, aqui a venda era a quilo, tudo mais caro. 

77  A égua-madrinha é a que tem o cincerro no pescoço: vai na frente da tropa, que a segue sempre.  
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Citado por vários interlocutores, ficava no mesmo lugar aonde funciona ainda hoje 

(na zona urbana de Caxias).  

As relações comerciais desenvolvidas no início do século entre a região dita 

“da campanha do Nordeste do Rio Grande do Sul” e a zona de imigração italiana, 

realizavam-se em duas direções. Na direção de Porto Alegre iam tropas de gado e 

cargueiros conduzindo couro, queijo, crinas e lã, enquanto a produção local ia para a 

dita Serra Baixa, em Santa Catarina (Três Forquilhas). Em troca, de um local e outro, 

traziam açúcar mascavo, fumo, cachaça, laranjas e utensílios de diversos tipos 

necessários à vida no campo. Ainda havia o comércio de muares com Sorocaba, 

mas já em troca de dinheiro, pois já não mais compensava trazer produtos de tão 

longe. Neste contexto é que principiaram as permutas com o núcleo de imigração 

italiano mais próximo, que representava um caminho muito mais curto do que o que 

levava à capital. Havia dois caminhos: a rota Caxias - Antônio Prado - Vacaria - Bom 

Jesus e outra, de maior importância, com o mesmo destino inicial e final, mas 

passando pelos campos de São Francisco de Paula, pelo dito “Caminho do Meio” 

(grifo nosso), passando por Cazuza Ferreira, Vila Seca, Ana Rech e Caxias. Muitos 

viajantes finalizavam a rota em Ana Rech ou Vila Seca, nem chegando a ir a Caxias. 

Estima-se que 10.000 cargueiros faziam este percurso anualmente – “um 

formigueiro”, segundo Deboni e Costa (2011). A citação de parte de sua discussão 

adiciona uma visão criticamente retrospectiva desse processo de capitalização da 

zona urbana, então em constituição, aonde os autores enfatizam a importância 

desse comércio para o acúmulo de capital exigido pela industrialização posterior de 

Caxias do Sul, em clara desvantagem para os agricultores: intermediários – “o bem 

organizado comércio da ‘Pérola das Colônias’” combinavam de antemão a cotação 

dos produtos que lhes seriam apresentados, em detalhes evidenciados na citação. 

 
Pelo depoimento dos entrevistados, dependendo das necessidades do 
momento e/ou dos hábitos de vida, o fazendeiro conseguia, com o produto 
entregue, pagar tudo o que adquiria e ainda sobrava-lhe o suficiente para 
pagar as pequenas despesas de viagem. Alguns, porém, afirmam que 
jamais deixaram de desembolsar dinheiro em suas tropeadas para Caxias 
do Sul. Quanto aos produtos permutados, a campanha assumia, com 
relação à zona de imigração, o mesmo papel que os economistas e 
sociólogos julgam ter desempenhado pelos países atrasados com relação 
aos países ricos. [...] o homem que adquiria o produto na colônia, para 
vendê-los nas cidades maiores – principalmente Porto Alegre-, mas também 
o que servia de intermediário – o que aqui nos interessa – entre os 
interesses dos Campos de Cima da Serra e os centros manufatureiros da 
região e do país. [...] Ao negociar com o fazendeiro [...] o comerciante 
adquiria do homem do campo o produto primário, estipulado em dinheiro, 
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mas pago, de fato, em manufaturas; ao vender em Porto Alegre, com 
grande margem de lucro, o que havia adquirido do fazendeiro, empregava 
boa parte deste dinheiro na aquisição de novas manufaturas que, 
posteriormente, e outra vez com boa margem de lucro, haveriam de servir 
como pagamento a outros fazendeiros. (DE BONI; COSTA, 2011, p. 247, 
248, destaque dos autores). 

 

Em período posterior (1940) também é digna de menção a construção da BR 

116. Com isso, a principal via de integração regional deixou de ser a “Estrada dos 

Tropeiros” (grifo nosso) e passou a ser a BR 116, deixando o distrito fora das rotas 

comerciais anteriormente utilizadas, o que alterou totalmente sua estrutura 

econômica e social. Todos afirmam que, com a estrada e os caminhões que ela 

trouxe, acabam as tropeadas. (DE BONI; COSTA, 2011, p. 245-247;  RIBEIRO, C., 

2013b, vários relatos). Nesta época é que, tanto Criúva como Vila Seca têm sua 

anexação à Caxias do Sul sacramentada; ambas as populações buscando um 

melhor atendimento do Estado às suas vidas, buscando apoio em uma cidade que 

tem mais recurso - por ser mais próspera.   

  



Figura 53: Vacas normandas.
Fonte: Breno Telles (1971),Criúva.

Figura 59: Transporte de toras de araucária.
Fonte: Elizeu Stumpf, Vila Seca.

Figura 58: Um dos dois armazéns dos Balbinotti
Fonte: Alcy e Itamarajá Medeiros (1959), Vila Seca.

Figura 55: Medas de feno.
Fonte: Breno Telles,Criúva.

Figura 56: Plantio de batata.
Fonte: Alcy e Itamarajá Medeiros, Vila Seca.

Figura 54: Selo do queijo serrano.
Fonte: Breno Telles,Criúva.

Figura 57: Criação de suínos.
Fonte: Alcy e Itamarajá Medeiros, Vila Seca.
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4.4.1 O Quase Fim do Mato e o Manejo do Campo 

Discorrem Deboni e Costa (2011) com relação à questão da exploração de 

madeira da floresta de araucárias nos Campos de Cima da Serra - serrarias foram 

montadas na região no início do século XX, e esta atividade foi economicamente 

importante até seu declínio, por volta de 1960, iniciando um processo de fuga do 

campo. Com a carência de atividade no campo, muitos peões das fazendas foram 

trabalhar na indústria que então florescia.  O projeto RADAMBRASIL também 

aborda o processo de desmatamento da dita Floresta Montana78 nas pequenas 

propriedades coloniais, dizendo que este processo, somado ao imediatamente 

posterior interesse comercial madeireiro suprimiu quase por completo a “Araucaria 

angustifolia (pinheiro), até mesmo nas áreas florestais remanescentes, raramente 

encontradas em meio aos cultivos agrícolas, que aí vigoram hoje em dia”. (IBGE, 

1986, p. 587, 588). 

O mapa 9, baseado nos mapas do exército de 1980, documenta 

indubitavelmente este processo na área do empírico: a mata praticamente some, 

com o acréscimo de áreas de campo e o aparecimento de outras atividades. A 

citação do dizer de Arlindo esmiúça o quadro no lugar, com uma clara percepção da 

relação dessa particularidade do sistema produtivo com a dinâmica da paisagem.  

 

78  Subdivisões da Floresta Ombrófila Mista: Floresta Submontana até 400m; Floresta Montana de 
400m até 1.000m e Floresta Alta-montana acima de 1.000m. 

Aí, das serrarias; quem implanta? Aahhh, é a região daqui (Caxias), não é o 
açoriano, é a gringolândia! [...] são esses que vão abrir, instalar as serrarias. 
E, o próprio campeiro, o habitante da serra, vende os pinheiros, pois o 
pinheiro solta grinfa, e onde solta grinfa, grinfa tem, e o gado não pasta. Por 
que, os donos de serraria, que souberam viver, enriqueceram na base da 
madeira, mas pagaram mixaria, deram mixaria. O pior é quando foram para 
a beira do rio das Antas, Tomé, e do rio das Antas, ali era uma montanha de 
serrarias - não tenho todo o levantamento - isso era em Cazuza, Jaquirana - 
ali era o império das serrarias. Imagina, eu me recordo de pequeno, de 
pinheiros enormes, enormes [...] agora me lembro, de fazerem os estaleiros: 
se colocavam duas toras em paralelo, na beira de uma estrada, de um 
desnível, e colocava todas as toras para serem colocadas em um caminhão 
- enormes toras, que depois vinham para as serrarias – e “mudou 
completamente a paisagem” (grifo nosso).  O emprego de agricultores nas 
serrarias, muito relativo - por que inclusive no início, os empresários das 
serrarias levavam o próprio grupo daqui (de Caxias). Tanto é verdade, que 
quase todos os sobrenomes italianos que existem na nossa região, vieram 
com as serrarias. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Arlindo). 
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A exploração madeireira nas matas da região no sistema agrário colonial é 

bem descrita por Deboni e Costa (2011, p.248 e 249). Iniciando em Bom Jesus 

antes de 1910, tem um acréscimo significativo em 1930, ainda no município, para 

depois crescer até o seu auge em 1956, em atuação de lógica do menor esforço de 

trabalho - os pinheiros de acesso mais fácil eram os que eram cortados primeiro. 

Dizem que chegaram a existir cerca de 10.000 pessoas engajadas em 105 serrarias 

ou laminadoras no auge da atividade, logo decaindo, pelo escasseamento dos 

pinheiros. Em 1970 eram 45, e em 1976 figuram somente 32 registros. Mas o Censo 

econômico estadual de 1970 coloca Caxias com o maior número de serrarias: de um 

total de 45, 16 estão no município – e segundo a análise que os autores fazem pelo 

nome da firma ou dos cotistas, “a quase totalidade dos proprietários são italianos”. 

As serrarias alteraram profundamente o sistema agrário da região – houve 

acréscimo populacional na região de Bom Jesus, e o esvaziamento das fazendas. 

Os peões das fazendas preferiram substituir o “sistema pré-capitalista de vida da 

estância, plantando como meeiros, criando alguma cabeça de gado na fazenda e 

recebendo, em dinheiro, uma quantia Insignificante“ por um salário fixo em dinheiro 

– “apesar dos riscos e das 12 e mais horas de trabalho”. De Boni e Costa (2011, p. 

249) chamam este processo irreversível de proletarização, caracterizando uma “fuga 

do campo”: o polo maior de atração foi “Caxias do Sul, com suas fábricas, seu 

progresso industrial e sua vida urbana a atrair a mão-de-obra”.  Júlio, ao longo de 

suas oito décadas vividas em Criúva, esteve sempre próximo do “mato nosso e do 

dos outros” (grifo nosso): em outras palavras, o do lugar, mas também o de 

Jaquirana, de Bom Jesus e de outros distritos de São Francisco de Paula, na época 

com muita atividade madeireira - Cazuza Ferreira e Juá. Ele revela na citação um 

achado empírico que é coincidente às informações fornecidas por intermédio da 

bibliografia – as pessoas do lugar têm plena consciência de que a atividade 

econômica dos “engenhos” de beneficiamento de madeira de araucária foi 

fundamental na constituição da prosperidade de Caxias do Sul. 

 
Era fartura, era tapado... os engenhos, quando começavam os galhos, os 
nós eles deixavam lá no mato, eles usavam só a parte boa. Caxias se fez 
com a madeira deste costão daqui; era tapado de pinheiro essa encosta de 
Antas e Lajeado, era madeira, pinheiro! Não respeitavam pinheiro para fazer 
a roça; depois teve até três engenhos aí na Mulada, tudo tirando pinheiro, 
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na encosta; Caxias cresceu em cima da Mulada; engenho era serraria, povo 
era quase tudo Caxias, essa gente italiana que veio para ali era tudo gente 
sabida; na Mulada, serravam na encosta e levavam a tábua. Vendiam para 
a serraria - eles tinham uma vantagem - eles marcavam com o machado, 
vendiam 100 pinheiros, depois eles cortavam 200, não tinha mais a marca, 
pois eles cortavam, ninguém ia atrás daquilo; e compravam grosso, 
compravam em pé, no mato, fazia contagem mais ou menos, às vezes iam 
meio a rumo - não tinham valor nenhum; os de campo, os fazendeiros 
descascavam em volta, embaixo, para secar, pois caía grimfa (grimpa) e 
estragava o campo - isto eu vi muito! (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Júlio). 

 

Na figura 60, mostra-se gráfico instigante construído por Corteletti (2008) a 

respeito das atividades produtivas em Caxias – cotejando o decréscimo da atividade 

madeireira com os surtos de crescimento industrial, personificado na atividade 

metalúrgica (a partir de Brugalli (198279 e 198880), Giron (1977) e Machado (200181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloísa, também 80 anos, lembra muito bem de uma polêmica em Vila Seca: 

relacionada à última retirada legalmente permitida de pinheiros, mais ou menos na 

década de 80, talvez um pouco depois. Foi na região onde se situa uma das 

nascentes do arroio Marrecas – as araucárias ficavam no "fundo", onde as famílias 

tiraram muito pouco pinheiro – só para fazer casa própria, muito raramente, na lua 

79  BRUGALLI, Alvino Melquides. Caxias do Sul – Dados e Números. Caxias do Sul: Câmara da 
Indústria e Comércio: 1982. 170 p.  

80  _________. Caxias Grande do Sul – Dados e números do 1º pólo econômico do interior do Rio 
Grande. 1988. Caxias do Sul: De Zorzi S.A.: 1988. 184 p.  

81  MACHADO, Maria Abel. Construindo uma cidade: história de Caxias do Sul – 1875/1950. Caxias do 
Sul: Maneco Livraria & Editora: 2001. 334 p.  

Figura 60: Gráfico dos empreendimentos industriais em Caxias do Sul. 
Fonte: Corteletti (2008, p. 129)  
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minguante. Houve uma retirada de 60 pinheiros, com disputa familiar, que originou, a 

partir de uma denúncia, um processo complicado – como resultado, a madeira dos 

pinheiros derrubados está lá até hoje. Esclarece que no “fundo”, os madeireiros do 

lugar82 quase não mexeram, sinalizando alguma explicação para resquícios de 

antigos matos de pinheiro que ainda existem em Vila Seca e em Criúva. Havia um 

comportamento singular: quando o corte era livre, os madeireiros (“eles”, os donos 

de engenho), preferiam comprar pinheiro de fora - “em Jaquirana, por tudo eles 

compravam, e ‘reservavam os deles’ (grifo nosso)”.  Adiciona que, já nesta época da 

celeuma, era muito difícil obter licença para cortar. Exemplifica com outra lembrança, 

da estória de um pinheiro esfacelado com raio, que cortaram, gerando outra 

denúncia: “o IBAMA veio aí, cobrou mil cruzeiros o pinheiro, e “eles” (grifo nosso) 

pagaram, cortaram e arrastaram para queimar na estufa”. Sabendo-se desse fato – 

de que, na época do “livre acesso” a esse recurso natural, os madeireiros locais 

preferiam comprar pinheiros de outros e reservar os deles, além de que, por uma 

razão ou outra, aconteciam as denúncias, indaga-se das razões do proceder do 

lugar. Uma razão, segundo Eloísa, é que “eles eram conservadores - se eles não 

compravam os pinheiros dos outros, outros compravam”. A outra razão que ela 

invoca era de que eles “não gostavam de estragar a natureza”. Esclarece a estória, 

plena de contradições, bem certo, dessas pessoas antigas, algumas delas 

madeireiros de ofício, que não gostavam de cortar as “suas árvores” (grifo nosso). 

Conta Eloísa que, quando era preciso o corte da madeira do lugar, por exemplo, 

para a construção das casas, o processo era muito cheio de cuidados - – como o 

cuidado com a fase lunar e com a escolha da árvore mais adequada. Mas adverte, 

no entanto, que esse proceder não era de todos, e sim de uma pessoa do lugar a 

qual ela refere essas lembranças - “os outros cortam tudo, até os olhos; outros, aqui 

em volta, quem tinha madeira, vendia, fazia dinheiro”. É bom que se esclareça o que 

a ela se perguntou – o “aqui em volta de Eloísa” ficava Jaquirana, em Bom Jesus, 

em São Francisco. As araucárias serradas eram vendidas para “A Industrial”, uma 

firma grande em Caxias, com procedimento e datas do processo bem delimitados na 

citação. 

82  Em 1926 segundo Possamai e Rizzon (1987, p. 349) eram relacionadas 15 serrarias na região de 
São Francisco de Paula que posteriormente emancipou-se como São Marcos. Em Vila Seca e 
Criúva também existiram engenhos de beneficiamento de madeira neste sistema agrário. 
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Explica a interlocutora que esta prática parou por causa de irregularidades – 

“tu me davas licença de ‘x’ e cortavam ‘2x’, por isso que parou”. Outro processo 

similar é relatado em Criúva, de um avô que não deixava que ninguém cortasse “os 

pinheiros antigos”. Mas, em outra estória a dois passos desse relato, interlocutor que 

foi funcionário de engenho quando moço diz que “se não proibissem, agora não 

tinha mais pinheiro nem para amostra”. Eloísa adiciona algumas pistas para que se 

possa situar as particularidades do lugar, em relação com o resto do mundo da 

época. Pensa que alguns agrupamentos familiares cometeram “um erro em não 

cortar os seus pinheiros – pois quando foram cortar, trancaram tudo”. Já para os 

grandes fazendeiros, “a natureza estava a favor deles - se estavam apertados, 

vendiam os pinheiros – ‘lá’ (grifo nosso), tinham grandes serrarias; preservavam os 

deles para derrubar depois, era mais conservado aqui.” Sua conclusão é elucidativa: 

“agora, quem deixou o ‘patrimônio para o futuro’ (grifo nosso) está sendo penalizado; 

e os outros que cortaram, [...] grandes madeireiros - transformaram a natureza em 

outra coisa”. Pergunta-se o que é essa “transformação da natureza em outra coisa”, 

e a resposta vem imediata – “o que aconteceu com eles? Tem banco, outras coisas - 

aí é que está o rolo! Eles estão melhores de vida do que nós - empregaram dinheiro 

em outro lado”. Com as restrições, plantar pinheiro nativo, ou deixa-lo crescer, 

começa a perder o sentido. Ana, cuja família muito carvão fez com nó de pinho, 

carregando com cargueiro para venda em ferraria, expressa de outra forma o 

sentimento que ficou dessa época: “eles diziam que plantar pinheiro era a pior 

besteira - pois pinheiro, quem planta, não aproveita e não colhe”. Enfim os relatos 

recolhidos explicam que, com o final da possibilidade de aproveitamento da madeira 

de araucária, começaram a plantar Pinus eliotis, há cerca de 40 anos atrás – ou 

seja, por volta da metade da década de 60. O plantio não acontece de maneira tão 

[...] eles faziam madeira, faziam móveis, faziam tudo que era coisa; a 
madeira era beneficiada (deixava secar a madeira bruta, fazia tabuinhas 
pequenas, regulares, lixadas), como a da casa. A madeira de araucária é 
boa, o eliotis não. [...] cortava na minguante, pois não bichava; cortava com 
serrote, tchoc-tchoc, precisava muita gente. [...] ficava muito irritado quando 
derrubava pinheiro que não estava programado - tinha que derrubar 
pinheiro de lado que não derrubasse outro pinheiro e outras árvores, ou 
seja, sem danificar o mato. Últimos pinheiros extraídos com licença foram 
em 1988, do IBAMA. Até 1975 com a licença do IBAMA, tinha que fazer 
manejo florestal: fazer sementeiras, perto de rios e vertentes não podia e 
tinha que ser cortar “grosso e fino”. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Eloísa). 
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intensa como nas vizinhanças dos Campos de Cima da Serra – pois os agricultores 

do lugar não gostam “de estragar campo”. Mas há vários plantios já antigos, de 25 

anos ou mais, feitos por alguns agricultores do lugar (ou mesmo, mais 

recentemente, por novos empreendedores,) na zona de colônia e mesmo alguns em 

zona de campo. 83 

Outros aspectos da relação do lugar, não somente com “seus matos”, mas 

também como “seus campos”, são aportados por Rudi, que explana que “aqui no 

campo” (na localidade de Rincão das Flores em Criúva, limítrofe à Vila Seca) 

queriam preservar mais do que lá (no mato), pois era “lá que tinha que derrubar e 

queimar o mato para fazer roça”. Aqui tiravam leite e faziam queijo, e queimavam só 

o campo, em julho e agosto, para ter capim no verão – “pois tem morro, tem coisa, 

não tem como roçar”. Na época do pai, com o auxílio da transumância invernal, ele 

conseguia “botar 50 e pouquinhas cabeças em 130 hectares, pois lá dentro do mato 

tinha a grama”. Chama atenção para as taipas dos antigos, que era o procedimento 

não só para cercar as propriedades, mas também para irem limpando o campo – 

“tinham juntas de bois e carretão, puxavam pedras dos picos de morro para fazer as 

taipas”.  

Através novamente da próxima ligação entre as zonas desse sistema agrário, 

chega-se às práticas de manejo do campo unânimes na época, expostas por Carlos 

na citação.  

 
Quando chegava o meio de setembro, queimava todos os campos; é porque 
o campo era tudo seco, aquela macega seca; depois quando começava a 
brotar o gado não gosta dela, por que ela fica dura. Então tacava fogo e daí 
vinha tudo pasto novo; a “engorda velha” era certa. Agora, o campo tinha de 
ser folgado; se era gente que apertava o campo, por exemplo... O sistema 
deles em dois hectares de campo botavam uma cabeça de gado, dois 
hectares e meio, isto era folgado. Então ali o campo sempre está bom, o 
gado não fica sem pasto nunca, por que o “pasto velho é alto”, e daí, 
quando chega a saída do verão queima uma parte primeiro, para os bichos 
não ficarem sem comer - por que ali fica só a cinza, mas o gado gosta da 
cinza - dizem que aquilo era um dos melhores remédios que tinham para os 
bichos mesmo. Então se falava de uma rês meio doente - deixa a gente 
queimar o campo, que ela come uma cinza e muda até o pelo, e mudava 
mesmo! Se não fosse isso, era a ideia deles, e daí os bichos mudavam o 
pelo porque logo vinha o pasto verde, novo, e elas (as vacas) enchiam a 
barriga, estava bom, mas eles diziam que tinha sido a cinza, que curava, a 
crendice era essa, não é? (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Carlos). 
 

83  Coincidente com o disposto por Barcelos (2010, p. 70), que, comentando da pouca literatura 
disponível para o estabelecimento primordial da silvicultura de pinus e eucalipto nos Campos de 
Cima da Serra, também utiliza relatos de campo na sua construção acadêmica.  
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Há muitas relações empíricas que também os agricultores fazem a respeito 

do seu sistema produtivo, pinçadas em várias conversas no trabalho de campo. Por 

exemplo, que o campo sujo tem a ver com “o aperto”; que no campo “folgado” 

aparece o “tal de capim mimoso”, que é distinto da macega (que suja o campo) e é 

muito apreciado, pois é “um capim fino, coisa muito boa, aquilo dá uma engorda, e 

dá uma semente que o gado gosta, e fecha o campo mesmo”. Ou seja, as condições 

de perenidade do meio produtivo são percebidas: “se você apertar aquele morre, por 

que a criação mais come, mais come, então ele não vem mais – só que o pobre de 

um campo, dois anos ele ainda vem, daquele capim no meio que é uma beleza, o 

campo se arruma por conta!”. Existe a distinção entre o campo “lavrável” e o campo 

“nativo mesmo, cheio de pedras”. No lavrável existe a opção do plantio de “azevém 

perene, cornichão, trevo, essas coisas que dão um pasto excelente para o rebanho”. 

Já no caso do “nativo mesmo” , a sentença é clara: “apertou com ele, não tem mais 

o que fazer, não vem o mimoso, só vem brejo mesmo, carqueja e depois vira 

capoeira”. Só que existe a ressalva, colocada aqui e ali, que isso acontecia antes, 

pois agora “não pode mais queimar”.  Na citação, Carlos narra detalhes sobre estas 

particularidades de manejo, expondo a relação gado com o campo e o mato em Vila 

Seca. 

Tinha capões, e bonitos! Não tinha importância, lá no mato o fogo não 
entrava; por que o gado bate muito no mato; se é na serra, o fogo entra, 
pois tudo aquelas coisinhas secas e folhagem; e no capão de campo o gado 
passeia dentro dele, então tem os pinheiros - quando é tempo do pinhão o 
gado vai comer pinhão, bate lá valendo, então aqueles matinhos pequenos 
o gado come, no inverno também - que o gado mais criado ele se esconde 
nos capões quando é frio, chuva. E então eles vão comendo todos os 
matos, ficam limpos os capões de campo; então o fogo vem até na beirada 
e não entra - pode sapecar alguma árvore assim, na entrada, mais lá dentro 
não vai - nunca vi este exemplo de queimar um capão de mato, e botei 
muito fogo em campo! 

Como daí se depreende, no sistema agrário colonial, onde havia pouca ou 

nenhuma discussão a respeito da prática, o perigo do manejo com fogo com relação 

ao mato é um risco calculado, pois o gado, além do campo, também precisa dos 

capões de mato que nele estão inseridos. As figuras 61 a 66 mostram como isto 

acontece ainda hoje, mas já no sistema agrário contemporâneo. Como será 

detalhado mais adiante, os policultivos coloniais persistem, mas não mais utilizando 

a queimada de mato. É no contexto da pecuária semiextensiva – em cenário de 
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indeterminações de toda sorte (o ir e vir das determinações legais e suas correlatas 

discussões públicas e suas batalhas jurídicas, que não são objeto dessa 

dissertação), que as práticas tradicionais ainda vicejam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 62: Manejo da pastagem nativa com fogo.
Fonte: Facchin et al. (2007).

Figura 61: A paisagem vira fumaça.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 64: Depois da queimada.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 63: O fogo perto do mato.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 66: Campo nativo vira monocultura. 
Fonte: Facchin et al. (2007).

Figura 65: O campo logo brota.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

203



204 

4.4.2 Festas Para Muitas Cores: o Caso dos Brancos, Morenos e Amarelos. 

Nesse sistema agrário colonial consolida-se a Festa do Divino Espírito Santo. 

É o acontecimento mais grandioso em um calendário de muitas outras festas 

religiosas (para o padroeiro de cada uma das muitas capelas), como sequência de 

festejos tal como hoje conhecida, “considerados como rituais de caráter entre o 

religioso e o folclórico”. (BRANDÃO, 1978, p. 15).  

Não se pretende (e nem seria possível), nesta dissertação, esgotar a riqueza 

existente no empírico a este respeito – cada uma das capelas tem a festa do 

padroeiro, com as suas particularidades. Por exemplo, a festa de São Jorge da 

Mulada compreende, entre outras atividades, uma cavalhada que já chegou a 700 

participantes, segundo relatos orais. Da mesma forma, na época do Natal era 

realizado o Terno de Reis, e, nessa época era ainda feita a Dança de São Gonçalo 

em Criúva. Paixão Cortes registrou o fato: “É a única dança de caráter religioso, aqui 

existente no folclore rural, em que devotos de um santo, através de movimentos 

coreográficos, expressam suas súplicas e gratidão espiritual por uma graça 

alcançada”. As promessas, confirma Carlos, eram feitas por moças que ainda não 

tinham casado, ou por qualquer pessoa, em pagamento de alguma promessa, 

normalmente em função de doenças. (PAIXÃO CORTES, 1983b, p. 29). 

Inicialmente inserida na paisagem no sistema agrário sesmeiro quase como 

uma iniciativa particular, estende-se paulatinamente a festa do Divino à comunidade, 

igualmente em Criúva e Vila Seca.  Explica Júlio, que um grupo de pessoas do lugar, 

entre elas membros de sua família, foi buscar o sino da igreja em Porto Alegre, de 

cargueiro – no início nem igreja tinha. A citação expõe suas lembranças de tenra 

infância (em torno de 1930). 

[...] tinha a tal festa do Divino, quando eu era bem pequeno a bandeira do 
Divino passava. Eles vinham a cavalo, aquele pandeireiro, tinha um ou dois, 
tinha um velho que botava a bandeira enfiada por baixo da perna e ele 
mesmo batia o tambor. Eles vinham aqui e acompanhavam no vizinho e 
mais no outro, era menos os alferes que hoje tem, a bandeira era difícil, 
tinha uma ou duas. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Júlio). 

Rudi, em relato mais recente também em Criúva (mas muito perto de Vila 

Seca) também tem bem presente a batida do tambor, em grupos a cavalo: “ao 

princípio saiam em dois no Rincão (das Flores), começava com um cara com a 
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bandeira e mais o tambor; em cada casa juntava mais dois; almoço no meio, 

schnaps, no final, em 10 ou 15 não sabiam mais o que faziam”. Adiciona que esta 

função – um misto de devoção e diversão - durava dias, e que para isso os 

agricultores largavam toda a lida: só ficavam em casa os pequenos e as mulheres. 

Júlio enumera vários aspectos – da origem que veio de Santo Antônio da Patrulha e 

antes de Portugal, da cobiçada doação de animais vivos para a festa (o mais 

esperado sempre os terneiros, secundados por ovelhas, porcos e galinhas), e do 

contato com os vizinhos que esta prática proporcionava. Em um primeiro momento, 

a visita às casas era o ponto alto da louvação: as propriedades eram muito distantes 

uma da outra, e só nestas práticas festivo-religiosas é que se conheciam melhor. 

Adiciona que o interesse maior “era a homenagem ao Divino Espírito Santo, para 

pregar a religião, não era a exploração de fazer dinheiro”, e havia mesmo casos de 

doações aos vizinhos muitos pobres, “que moravam em casebres”. Carlos esclarece 

que a imagem do Divino saía da casa do festeiro, que se responsabilizava pelas 

despesas – “aquele festeiro pagava tudo - se ganhava, ganhava, senão ele entrava 

com as despesas e o’ baile velho’ (grifo nosso) era meio no campo aberto, era tudo 

assim meio no improviso”. As primeiras festas grandes que lembra eram quando a 

bandeira ia à região da colônia em Criúva, há mais de 60 anos; após houve um 

tempo onde pararam com as grandes louvações (dez dias, nove novenas), e faziam 

um tríduo (só três dias).  

A grande mudança acontece com a chegada do padre Pedro Rigon, em 1971, 

que resolve “dar uma melhorada no que já existia”. Pede a colaboração de músicos 

do lugar, que compuseram as músicas que até hoje são utilizadas na louvação, e 

organiza lado a lado o contexto religioso e o aspecto “recreativo ou profano”, muito 

vigoroso no lugar. Os detalhes dos personagens e seus rituais no lugar (cujo registro 

etnográfico não é o foco desta dissertação) guardam muitas similitudes ao descrito 

por Martins (1975), para o interior paulista, ou por Brandão (1978) para Pirenópolis, 

em Goiás. Em síntese feliz, Brandão (1978) diz que a “a Festa do Espírito Santo 

poderia ser reduzida a sequências simbólicas de atuações com graus diversos de 

formação ritual, distribuídas entre comemorações coletivas em situações de rezar, 

comer e ‘festar’”. (BRANDÃO, 1978, p. 37, grafia original, itálico e destaques do 

autor). 

O folclorista gaúcho Paixão Cortes, juntamente com a equipe do IGTF, realiza 

em 1981 extenso trabalho de levantamento no Distrito, afirmando: “somente em 
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Criúva, zona rural de campo do interior do Município de Caxias do Sul, este folguedo 

está vivo, na voz e ritual dos foliões”. (PAIXÃO CORTES, 1983a;1983b, p. 20). A 

citação refere as origens e principais características das festividades do Divino de 

uma forma geral. 

Vila Seca tinha uma imagem do Divino na igreja, mas, segundo Carlos, com o 

mesmo sentido que muitas igrejas todas têm muitos santos: a festa maior era a de 

Santa Teresa. Um pouco depois da retomada da festa em Criúva é que decidem 

festejar de forma semelhante, isto lá por meados dos anos 80. A partir desse fato é 

que a festa tomou força, até tornar-se o que é hoje. O rememorar é coerente ao que 

Paixão Cortes registrou em 1983 (pois Criúva era então o único registro de 

ocorrência da festa – em sua plenitude de aspectos – no Estado), e também com o 

que se compreende de Otávio. Ele aporta sua análise da retomada da festa em Vila 

Seca, diz-se aqui muito semelhante à de Carlos. Aliás, Otávio recomenda que se 

fale com o pessoal de Criúva para entender o início, pois “em Criúva a festa sempre 

foi muito forte, por que o padre Pedro era a chave”. 

A devoção do Divino Espírito Santo, que chegou ao Brasil junto com os 
portugueses, foi iniciada pela Rainha Isabel, em Portugal, que, em 
cumprimento a uma promessa sua, deu grandes pompas festivas ao 
referido culto, por volta de 1330. Hoje a devoção ao Divino está 
significativamente incorporada às tradições brasileiras, sendo comemorada 
no Domingo de Pentecostes, ou seja, cincoenta dias depois da Páscoa. A 
Festa do Divino se inicia com uma série de atos religiosos nas Igrejas e 
Capelas, estendendo-se a folguedos populares, não faltando a ‘Fincação do 
Mastro’ e suas personagens, peditórios, leilões de donativos, novenas, 
procissão, etc. O nome Folia, acredita-se, teria sido primitivamente um 
motivo coreográfico muito remoto que acabou se incorporando aos festejos 
religiosos. Daí, ser conhecida a Bandeira do Divino também por Folia do 
Divino. Representa um grupo de homens que fazendo ou não parte de uma 
irmandade religiosa, sai de porta em porta, nos meios citadinos; de rancho 
em rancho ou de estância em estância, nas zonas rurais, levando à frente 
uma bandeira e que através de louvações, solicitam contribuições para os 
festejos do dia votivo. Essa bandeira, geralmente vermelha, tem ao centro 
uma pombinha, de asas abertas, bordada ou aplicada, significando o Divino 
Espírito Santo. Na extremidade superior da haste, onde está seguro o 
estandarte, vê-se outra pombinha, geralmente de prata ou metal. Os 
membros de uma Folia são denominados: mestre, ajudante-de-mestre, 
contramestre, ajudante-de-contramestre, além do procurador e o 
tamboreiro, este imprescindível. Ao som de gaita, violão, rabeca e, às vezes 
triângulo, cantam eles quadrinhas mais ou menos decoradas. [...] Em uma 
folia se distinguem seis momentos principais: chegada à frente da casa; 
entrada na residência; louvação; peditório; agradecimento e despedida. 
(PAIXÃO CORTES, 1983b, p. 19, 20, grafia original). 
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 O interlocutor destaca com clareza as diferenças do processo de retomada 

das duas festas, colocando como a maior delas a origem das iniciativas. Em Vila 

Seca, a partir da comunidade - tanto da zona de campo como da colônia, auxiliada 

por pessoas que já moravam em Caxias – “pois aqui a gente não tinha padre, foi 

mais por nós; a paróquia aqui é Ana Rech, então o pároco atende várias 

comunidades”. Em Criúva as ações partem da paróquia, pois “o padre estava 

sempre lá”. A citação sublinha esse ponto.  

Outro elemento festivo do lugar são as “tais de serenatas”, como diz Rudi, 

que constituem uma lembrança muito importante do lazer do sistema agrário 

colonial, indistintamente na zona de campo ou de colônia. Eram festas nas casas 

das pessoas, em geral no final de semana: “arrumava um que tocava algum 

instrumento - que tocava viola, gaita; no final de semana, faziam arroz com qualquer 

coisa, e faziam baile em casa”. Sobre as mulheres, nesse caso diz que iam para a 

cozinha, cozinhar, e conclui que não tinham muito divertimento. Otávio compreende 

que essa atividade era coisa de casados, de família - mulher sozinha não ia. Muito 

semelhante à estória contada por Rui em Criúva, conta que organizavam uma 

carreta para ir à casa do “escolhido para a serenata da vez” – que não sabia disso. 

Levavam quase tudo o que era necessário, além deles próprios: os músicos – 

fundamentais para o baile, um gaiteiro e um violeiro ao menos - e as comidas – 

“bolinhos, bolo, bolachas”. Outro costume da época, conta Otávio rindo muito (não 

sem avisar previamente que as pessoas que não são do lugar acham isso muito 

estranho), acontecia quando da construção de uma casa nova: antes de repartir as 

peças faziam muita serenata, para aproveitar o salão grande. Nesses momentos de 

festa, do relato de Rui entende-se que as pessoas se arrumavam, e era tudo “muito 

calculado”: para a surpresa ser grande, forravam as rodas das carretas com panos - 

para não fazer barulho na estrada. Chegavam muito quietos, e a roupa e o calçado 

Em 1981 decidimos então fazer uma festa do padroeiro, um pouco maior, 
então inventamos a louvação. Até o primeiro ano da louvação em VS, 
pegaram a cantoria de Criúva - eles emprestaram, tudo bem, e no ano 
seguinte, o Cruche fez uma letra para Vila Seca. As pessoas dos dois 
lugares se encontravam - são vizinhos, e amizades de campo, de venda, de 
negócio. [...] Em Criúva a festa sempre foi muito forte, por que o padre 
Pedro era a chave. Ele vinha visitar VS com a bandeira também, aí que eles 
viram a louvação. Mas o padroeiro do Divino era mais antigo em Vila Seca.  
[...] o ministro em Vila Seca é recente. Antes éramos só os festeiros, com 
pouca reza, pouca coisa. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Otávio). 
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limpo eram colocados quase na porta da casa (após limparem-se), pois na estrada 

havia muito pó ou barro. Ao escutar a música lá fora, em geral todos já estavam 

recolhidos, o dono da casa abria a porta, demonstrava a surpresa, e oferecia algo: 

as bebidas, as galinhas para a refeição, enfim, acolhia os “convidados” (grifo nosso). 

Segundo Otávio, as serenatas eram muito comuns nos aniversários das pessoas, e 

agora está muito raro – a última da qual participou foi a uns seis, sete anos atrás. 

Juntamente com as festas religiosas, aconteciam sempre uma ou mais 

refeições coletivas – almoços ou jantares festivos, que migraram da casa dos 

festeiros para os salões paroquiais que paulatinamente foram sendo construídos 

com os lucros da arrecadação dessas festas. A organização vai passando para os 

religiosos católicos, que progressivamente instituem os fabriqueiros – as pessoas da 

comunidade leiga que trabalham nesses momentos.  

E, finalmente, ao se perguntar sobre os bailes das festas religiosas, desvela-

se a diferenciação étnica que também faz parte dessa organização do lugar. Otávio 

fala que antigamente (não no tempo dele, portanto, há mais de 70 anos), nas missas 

estavam todos juntos, mas havia bailes separados para “brancos, pretos e 

amarelos”. O salão dos Medeiros (Hotel Medeiros) era o dos brancos e o dos 

morenos era “no Murgo, logo para lá” (explica e entende-se que era na periferia da 

vila, quase na estrada que vai para Caxias). Havendo um entendimento razoável do 

que seriam brancos e pretos, ele explica que “amarelo era o cor de cuia, como 

chamavam”. Alguns homens brancos tentavam ir aos dois bailes, já no seu tempo, e 

os então ditos amarelos “iam aonde aceitavam eles – no baile dos brancos talvez 

não deixassem, mas no dos morenos com certeza”. Arlindo, partindo da vivência de 

toda vida na região (também em Cazuza Ferreira e no Juá, vizinhança de Criúva e 

Vila Seca, os distritos de São Francisco) agrega particularidades importantes e 

amplia o entendimento desse fato da paisagem do sistema agrário colonial. 

Esclarece que não existiram grandes fazendeiros no lugar – aqui, bastava ter alguns 

hectares “de campo” para se considerar fazendeiro; isto, somado ao fato de “serem 

brancos”, construía a sua atitude: “eles se consideravam ricos e não se misturavam”. 

Essa mistura significaria, por exemplo, um casamento de alguém do campo com 

alguém da roça (da colônia), acontecimento de início muito raro e mal visto. Sem 

hesitação, Arlindo esmiúça a situação: os “que tinham terra comprada”, pequenos e 

“misturados”, esses, eram os amarelos. Ou seja, adiciona ele, a definição de 

amarelo era muito mais pela questão econômica do que por qualquer outra coisa – o 
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amarelo é o “sujeito pé-de-chinelo, que não tinha campo, não tinha lote de gado”, 

eram os “agricultores”. Explana que todos os fazendeiros, nessa época em que situa 

a estória, eram lusos ou luso-brasileiros, e que “os fazendeiros do campo olhavam 

os negros e os amarelos de cima, isto é, com ar de desdém”. 

Pelo que se depreende a partir do relato de Arlindo, a festa da padroeira da 

igreja era sempre a dos brancos e ricos -  os fazendeiros; havia aqui e ali a festa de 

Nossa Senhora do Rosário, dos pretos, e segundo ele, a festa de Nossa Senhora 

Aparecida, que seria a festa dos agricultores. Depreende-se que se repetia a mesma 

estrutura de festa (a programação religiosa em paralelo ao festivo - o profano), mas 

com festeiros diferentes, em momentos diferentes e, em espaços físicos distintos: “o 

baile da festa, se eu não estou equivocado, o baile da festa dos ricos, era na dita 

sociedade, que era um pavilhão, da sociedade dos ricos; e o baile da festa dos 

amarelos e dos negros era no salão da igreja, se eu não estou equivocado.” Nas 

festas (jantares e almoços), conta que, tendo dinheiro, todos podiam entrar, mas era 

no baile que a restrição aparecia por inteiro, como mostra a citação. 

E a partir deste “detalhe” (grifo nosso), que emerge no lado profano da festa, 

chega-se na descrição da vida das pessoas do lugar, na paisagem desse sistema 

agrário colonial. Arlindo conta que muito raro era que os negros (filhos e netos de 

escravos) tivessem algum pedaço de terra – pois isso seria por posse, que era um 

processo oneroso (como já visto), ou como herança, algo muito raro. Enfim diz que, 

mesmo se tivessem terra, sua “condição de vida era muito difícil”, adicionando que, 

excetuando-se os fazendeiros, todos eram pobres, mas “normalmente os negros 

eram mais pobres”.  

Cabe aqui citar o que Carlos Rodrigues Brandão tem presente ao início de 

sua profunda análise antropológica da Festa do Divino Espírito Santo a partir do 

empírico de Pirenópolis. A ideia do que são exatamente os principais atributos de 

comemorações de caráter folclórico-religioso: “a festa é um ciclo que percorre ao 

longo do tempo, paralelamente e de modo simbólico, o próprio ciclo de rotina e de 

E, naturalmente, os bailes... em baile de branco, “negro não entrava” - isso 
era a coisa mais natural!  Podiam participar da festa, mas quando se tratava 
do baile, não! Baile de negro não entra branco, baile de branco não entra 
negro; baile de amarelo, tudo bem... era um pouco mais condescendente. 
(RIBEIRO, C., 2013b, relato de Arlindo, destaques como recolhido). 
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trabalho da sociedade”. (BRANDÃO, 1978, p. 16). A imensidão do seu trabalho não 

cabe aqui, mas a citação de um pequeno extrato de seu texto auxilia a entender o 

que Arlindo desnuda nessa paisagem do lugar. 

O conjunto de figuras 67 a 89 resgata vários momentos dessa época, em Vila 

Seca em Criúva – além das festividades religiosas, outros aspectos da paisagem 

são mostrados, que podem ajudar a melhor situar o que aqui se narra. Poder-se-ia, 

por exemplo, observar as roupas e as cores das pessoas; de quando aparecem 

homens e mulheres, e de como são importantes os momentos coletivos, vide os 

registros fotográficos zelosamente guardados da incorporação de Vila Seca à 

municipalidade de Caxias. A última imagem, a Figura 89 mostra um aspecto singular 

deste baú de lembranças – a foto é da praça de Vila Seca. A única, de todas que 

foram alcançadas no empírico, que é colorida (artesanalmente na época), e, mesmo 

sem nenhuma pessoa na imagem, por alguma razão é zelosamente guardada.  Não 

há como não pensar nos pragmáticos critérios de Augustin Berque para definir se 

uma dada sociedade tem ou não uma cultura paisageira: um deles é a existência de 

jardins de recreio. (BERQUE, 2011b, p. 201). 

 

 

 

 

 

 

  

Aparentemente reunidos sem muita ordem para compor – entre religiosos e 
profanos – os momentos festivos de “culto ao Divino”, os rituais da Festa do 
Espírito Santo reproduzem simbolicamente a própria ordem da sociedade, 
as suas relações de trabalho e prestações de serviço derivadas, entre tipos 
de agentes sociais; assim como as contradições que, por vezes, a própria 
sociedade encobre e a Festa consegue desvelar. (BRANDÃO, 1978, p. 51, 
destaques do autor). 



Figura 72: Benção de tambores na festa do Divino. 
Fonte: Jairo Girotto-IGTF (1981), Criúva.

Figura 74: Vigário Pedro Rizzon, coral da igreja e músicos na festa 
do Divino.
Fonte: Jairo Girotto-IGTF (1981), Criúva.

Figura 73: Saída de alferes de bandeiras e tamboreiros 
na festa do Divino.
Fonte: Jairo Girotto-IGTF (1981), Criúva.

Figura 76: Participantes da festa do 
Divino Espírito Santo.
Fonte: IGTF (1981), Criúva.

Figura 70: Procissão do Divino Espírito Santo.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos (1973), Criúva.

Figura 75: Cruz de São João Maria de 
Jesus. Festa do Divino.
Fonte: Delizabete Pereira-IGTF (1981), 
Criúva.

Figura 67: Convite para Festa do Divino Espírito Santo.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos (1973), Criúva.

Figura 68: Programação da Festa do Divino 
Espírito Santo.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos (1973), 
Criúva.

Figura 69: Detalhe da organização. 
Festa do Divino Espírito Santo.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos 
(1973), Criúva.

Figura 71: Queijo serrano do Divino.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos (1973), 
Criúva.

Figura 77: Anúncio de outras festas religiosas.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos (1983), Criúva.
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Figura 89: A praça de Vila Seca.
Fonte: Idalina Alves, Vila Seca.

Figura 80: Festa do Divino Espírito Santo.
Fonte: Idalina Alves (1930), Vila Seca.

Figura 86: Festa do Divino Espírito Santo.
Fonte: Idalina Alves (1943), Vila Seca.

Figura 87: Leilão das Ofertas do Divino Espírito Santo.
Fonte: Elda Alves, Vila Seca.

Figura 82: Grupo escolar provisório.
Fonte: Idalina Alves (1940), Vila Seca.

Figura 85: Desfile comemorativo de anexação de Vila 
Seca à Caxias.
Fonte: Alcy e Itamarajá Medeiros (1940), Vila Seca. 

Figura 84: Festa da anexação à Caxias.
Fonte: Idalina Alves (1940), Vila Seca.

Figura 83: Vila Seca agora faz parte de Caxias.
Fonte: Idalina Alves (1940), Vila Seca.

Figura 88: Veranistas no Hotel Guarani.
Fonte: Idalina Alves (1949), Vila Seca.

Figura 81: Festa do Divino Espírito Santo.
Fonte: Alcy e Imatarajá Medeiros (1938), Vila Seca.

Figura 78: Celebração familiar no início do século XX.
Fonte: Acervo pessoal, Vila Seca.

Figura 79: Celebração familiar.
Fonte: Acervo pessoal (1932), Vila Seca.
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4.4.3 Os Tempos Mudam (e a paisagem também) 

O título que Weingärtner escolheu para nomear a sua obra mestra (segundo 

Angelo Guido), Tempora Mutantur é um fragmento da expressão em latim Tempora 

mutantur nos et mutamur in illis (cuja referência se perde no tempo), que na íntegra 

significaria “os tempos mudam, e com eles nós mudamos igualmente”. A tela foi feita 

em Roma, em 1898, mas tem como “cenário, um ambiente agreste de paisagem do 

sul do Brasil, numa zona serrana de colonização”. Conforme seu biógrafo conta, 

levou ele de sua incursão catarinense (aqui nessa dissertação já relatada) os 

estudos para o quadro que pintou para o Rio Grande do Sul, e talvez mesmo “as 

próprias figuras que animam esta obra tenham sido estudadas no local onde situou a 

composição”. Acaba situando a cena como sendo um cenário germânico de 

colonização, mas aqui não importa se alemã ou italiana – mas sim o que 

argutamente capta Abreu (2001): “Weingärtner é um bom contador de estórias”. O 

autor, captando a inspiração do Angelus de Millet, entende que o pintor narra a 

trajetória da dupla imigrante europeia – a cena mostrada (conforme significado que 

Angelo Guido em 1956 também auxilia a construir) consegue desvelar o tempo do 

antes e do depois – a trajeção dessa paisagem. A figura 90 mostra a imagem que 

fala por si: as descrições, como bem diz Guido, são inúteis. Mas talvez seja útil 

saber do que o biógrafo recolheu da intenção do pintor – de que ele queria mostrar 

para “nós” (os da terra rio-grandense), algo que na Europa não se compreende 

facilmente – de tipos que “aqui na Europa faziam figura” e que “ficaram reduzidos ao 

que eu vi”. Em outras palavras, sua obra também mostra que algumas pessoas do 

‘mundo do negócio’ vieram parar no lugar ‘supostamente do ócio’. (grifos nossos). 

(ABREU, 2001;  GUIDO, 1956, p. 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 90: Pedro Weingärtner, Tempora mutantur, 1898. óleo sobre tela. 110,3 x 144 cm.
Acervo Museu de Arte do Rio Grande do Sul  Ado Malagoli. Porto Alegre, RS.
Fonte: foto de Cylene Dallegrave em Tarasantchi (2009, p. 86).  
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Em 1942, 14 anos antes de Guido escrever sobre Weingärtner, o jesuíta e 

cientista Balduíno Rambo publica a primeira edição de sua obra clássica e 

incontornável para o entendimento do Rio Grande do Sul - A Fisionomia do Rio 

Grande do Sul. O seu prólogo para a obra original não deixa dúvidas de sua 

intenção – na busca da “realidade rio-grandense tal qual é”, são três aspectos que 

percorrem sua descrição: o científico, ligado às ciências naturais, o didático, 

buscando orientação pragmática sobre as “cousas rio-grandenses” e o estético, 

aonde busca que a monografia “corresponda à beleza natural das paisagens”.  O 

autor quer exprimir o “conteúdo estético objetivo das paisagens mais expressivas do 

Rio Grande do Sul”, em processo que assim descreve: “[...] firmando-se no conteúdo 

objetivo da paisagem, tenta investigar e exprimir os processos psicológicos, que a 

natureza necessariamente provoca no homem de psique sã, acessível ao belo em 

todas as suas formas”. Ele busca a realidade total da paisagem, e não teme riscos 

teóricos na sua reflexão, disposta na citação. (RAMBO, 1956, prólogo e p. 424, 

grafia original). 

O autor descreve em detalhes o vale do rio das Antas, enfatizando, entre 

muitas outras coisas, a pouca disponibilidade de terrenos férteis para a agricultura e 

enquadrando as paisagens da região no grupo das “grandiosamente belas”, por 

terem a grandiosidade, dita por ele como sendo “a do descanso”. (RAMBO, 1956, p. 

356;430). O texto de Rambo é um divisor de águas na percepção da paisagem local. 

Toma-se aqui esse trabalho, somado ao conjunto da obra de Weingärtner 

(enriquecido pela percepção de Guido), como suficientes marcos ontológicos dessa 

noção – senão no Estado como um todo, sem dúvida no empírico em estudo. 

Neste entendimento é que a dinâmica da paisagem é vista por Carlos, em 

Criúva. Relaciona-a com as práticas de cultivo, dizendo que, de certa maneira ainda 

são feitas, mas que, a mais ou menos 40 anos atrás grandes mudanças 

aconteceram - “não é que nem antes, é que mudou muito o ‘sistema das coisas’ 

(grifo nosso): hoje nos lugares mais difíceis eles põem potreiros, criam gado”. Os 

potreiros, que aparecem bem mais tarde na zona de colônia, são lugares onde 

Tanto a abstração completa do belo na ciência pura, como a projeção de 
sentimentos puramente subjetivos sobre a paisagem, não correspondem à 
realidade total. A realidade total, essa está na resposta com que a alma 
simples e sã reage às impressões da paisagem harmônica ou grandiosa: o 
sentimento do belo. (RAMBO, 1956, p. 431, 432, grafia original). 
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passou a se criar gado, ao invés do cultivo das roças. Conforme suas palavras, 

“nesses potreiros era “tudo grama ‘artificial’ (grifo nosso)”, e havia ainda, nesse 

espaço da zona de colônia em transformação, alguns matos nativos que ainda não 

haviam sido derrubados – mas não muitos. Estas lavouras são feitas em terreno 

melhor, aonde pode ir, pois “dificilmente tem gente que faz aquele trabalho de 

antigamente”. Ressalta que hoje ninguém mais conhece um cargueiro, usado para 

colher milho em recosta – “pois na recosta não vão mais plantar”. Enfatiza que “a 

recosta é lá nos morros, mesmo!”, e que “antes podia plantar até na costa do rio das 

Antas, plantávamos por tudo, mas depois foi mudando o jeito, então por isso é que 

diminuiu”.  

Esta “mudança de jeito” é relacionada com época em que ele teve de afastar-

se da terra e os vizinhos começaram a dizer que estava difícil, por que “o IBAMA 

estava dando em cima”. Explica esta complicação nova que aparece de uns tempos 

para cá. Ao princípio, quando tinham de fazer empréstimo no banco (detalha que 

isso ocorria no caso do colono “que era ‘menos gente’, para ajustar peões, para 

fazer roças”), os fiscais não queriam saber aonde era a roça em questão. Uma vez 

que a roça estivesse feita o fiscal autorizava – “podia cortar mato, capoeira, aquilo 

que fosse; mas depois foram prensando, foi indo; alguns ainda fazem alguma 

derrubada, de vez em quando, mas aí o IBAMA castiga...”.  

Os problemas ambientais agora fazem parte da vida de todos, e a citação 

evidencia algo deste novo aspecto.  

 
Naquela época podia secar um banhadinho, abria um valo ali num 
manancial, como se diz, fazia um valozinho com uma pá dessas de mão, 
um valinho deste tamanho, e fazia uma lavoura; amanhã ou depois parava 
aquela lavoura, tampava, estava o banhado completo - era um risquinho. 
Hoje não, mete uma retroescavadeira, abre um valetão, e ele já cavoca ali e 
a água vai tudo embora, não tem mais esses mananciais grandes, isso aí 
terminou - era uma reserva muito grande da água, isto foi uma pena! Digo 
que, quando enchia esse rio da Mulada, só esse exemplo, se chovesse 
bastante que enchia o rio, por dois ou três dias você não passava o rio, ele 
não baixava, por que aqueles banhadais nas cabeceiras enchia tudo e 
ficava vazando, vinha sempre, por dois ou três dias. Hoje não, dá essa 
chuvarada, elas caem ali, entra naquele valetão - enche um rio ali de passar 
por cima da ponte - você esperou duas horas, o rio volta ao normal, foi toda 
embora a água, não tem mais aquela reserva. Mudou muito, como secou os 
morros, a gente via assim nas estradas - se chamava "olho-de-boi"; então 
quando era tempo de chuva formava aqueles atoleiros, aquelas vertentes 
que estourava no meio de uma estrada, em qualquer canto assim; hoje em 
dia aquilo não acontece mais; em chuva forte antes, em barranco vertia 
água que saltava longe - faz horas que não vejo água verter de um 
barranco. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Carlos). 
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O “valetão” que Carlos menciona foi feito em algo que se visualiza no mapa 9: 

a área úmida na cabeceira do arroio da Mulada (mede-se a imagem da área úmida, 

era algo em torno de 58 hectares), completamente drenada por intervenção em 

época posterior. Segundo informações coletadas juntos à Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento de Caxias, em ação do PROVÁRZEA84.  

Finalmente, ressaltam-se os importantes capítulos da extensa história da 

indústria brasileira da moagem de trigo ocorridos em Caxias do Sul, alguns paralelos 

à história da cultura em si, como os esforços do imigrante italiano Aristides Germani 

para melhorar a tecnologia de seu moinho colonial.85 Lima conta particularidades do 

processo em Vila Seca, associando as moléstias do trigo com os primeiros plantios 

de pinus, por conta da proibição do corte de araucária - o pai plantou o pinus pela 

primeira vez no meio da lavoura, e com aí apareceu um pulgãozinho do pinus, que 

atacava o trigo, o pulgão do trigo. Explica sua versão do plantio do trigo: como quase 

não existia herbicida naquela época e também pelo terreno acidentado, não havia 

como aplicar veneno, e também houve o problema do Delfim Neto, que não deixava 

as pessoas venderem todo o trigo que tinham colhido. 

Ressaltada por vários interlocutores, tanto em Criúva como em Vila Seca, a 

questão do declínio paulatino do plantio do trigo na região e o interligado capítulo 

final da história relativa aos moinhos coloniais, juntamente com a questão do 

declínio da atividade madeireira, parece ter delimitado o final do sistema agrário 

colonial. Assim é que, entre 1970 e 1980, muitas famílias venderam terras e 

mudaram-se para Caxias, buscando emprego nas indústrias então em franco 

crescimento.  

 

  

84  O Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS) foi elaborado em 
1978, pelo governo João Figueiredo e oficializado através do Decreto n. 86. 146 de 23 de junho de 
1981. (PRESA, 2010). 

85  O trigo foi introduzido no Brasil pelos europeus na época do descobrimento, sendo que a cultura teve 
relativo êxito até o aparecimento da ferrugem. Essa praga apresentou seus primeiros sinais por volta 
de 1840-50, e prejudicou a cultura por volta de 1925, na chamada primeira fase da decadência. 
Após uma variada e extensa luta de interesses em torno da cultura e sua cadeia de processamento, 
o Governo interfere oficialmente na política do cereal, pelo Decreto-Lei nº 210 de 27/02/67, 
oficializando o controle estatal. Na época, em todo o país, o parque moageiro registrava ociosidade 
de 75% da capacidade registrada. Em função disto, a Lei determinava a medição da capacidade de 
moagem de cada moinho, que resultou em uma soma tão grande que o Governo resolveu reduzir o 
parque em 40%, criando cotas em cada uma das oito zonas de consumo então criadas no País, 
fazendo com que, entre 1967 e 1990, o número de moinhos caísse de 420 para 178. (A História do 
Trigo, s.d.). 
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4.5 A PAISAGEM NO SISTEMA AGRÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 
Como acontece nas épocas de transição, o sistema agrário dos dias que 

correm surge em uma época de crise, com a desestruturação das atividades que 

eram as principais responsáveis pela estabilidade econômica da região. O trabalho 

de campo, segundo Ribeiro (2013a e 2013b), recolhe subsídios que dizem como os 

agricultores de Vila Seca e Criúva perceberam as mudanças e adaptaram-se ao 

novo quadro. O primeiro aspecto citado é a fragmentação da terra em propriedades 

menores, em função das divisões familiares: estimam que as terras tenham tamanho 

médio de 50 hectares – a grande maioria não ultrapassando os 100 hectares, com 

pouquíssimos exemplos chegando aos 500 hectares. Com isso, muda a matriz 

produtiva, com as causas resumidas por Vitório: “os moinhos fecharam, o matadouro 

fechou em 1985 – muitos deixaram de fazer charque, e o pinus apareceu de 1980 

para cá”. 

Outra evidência comum de adaptação são os diversos ensaios para o 

estabelecimento de atividades alternativas, que os relatos ilustram de maneira 

variada, no entanto compondo um quadro coerente da região. Nesse sentido aqui se 

contam algumas dessas trajetórias, praticamente simultâneas ao sistema agrário 

contemporâneo.  

Um dos agricultores de Vila Seca iniciou as suas atividades agrárias em 1968, 

intercalando-as com atividades comerciais. Primeiramente teve uma mercearia, após 

realizou o plantio de batata por um ano e milho por 2-3 anos, seguido pelo cultivo de 

maçã de 1982 a 1994, quando comprou um aviário e desistiu da fruticultura, por ser 

muito exigente em insumos e estrutura de armazenamento (que ele não tinha), além 

da concorrência que começara a aumentar. A respeito dos aviários, ressalta que 

existem já há 30 anos cerca de 100 aviários na localidade, de várias integradoras, e 

que estes “funcionam bem”. Descreve que existem muitos outros pomares em Vila 

Seca e Criúva, sendo de cinco tipos as frutas hoje mais cultivadas: maçã, caqui, 

pera, pêssego e ameixa, mas que exigem altos investimentos. Faz comentários 

sobre os efeitos deletérios das 25 aplicações de “veneno” (termo próprio) 

necessárias para o cultivo da maçã: “o tronco ficava liso, morria perdiz no chão, mas 

nunca tive problema – adaptei uma cabine num trator 4x100 para as aplicações”. A 

respeito da pecuária, explica que tem pastagem (a lavoura de pasto) e que há no 
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entorno (transição da zona de colônia para a zona de campo) bastante criação com 

confinamento: do terneiro ao abate levam de dois a três anos. Há quem tenha as 

raças que ele chama de “industriais”: Devon, Bradford e cruza com zebu, e também 

muito “matrizeiro”, e ele acredita que o gado europeu tem mais qualidade de 

carcaça. Fazem hoje cria, recria e engorda, e resume que a atividade garante o 

sustento. Além dos bovinos, há um único haras de Quarto de Milha, e bem poucas 

terminações de ovinos - mas tradicionais, fazendo também o abate de carne da 

fronteira. Fez também a feira do peixe vivo em Caxias, e plantou alho em sua terra – 

mas era muito dependente de veneno e de mão de obra, por isso desistiu. Também 

enfatiza as atividades de silvicultura no lugar – o plantio de eucalipto e pinus, que 

começaram a partir da proibição do corte da araucária.  

Outro caso (também em Vila Seca) evidencia uma situação-limite: o agricultor 

não é mais o dono da terra que cultiva, arrenda 20 hectares para manter 30 cabeças 

de gado e um hectare de noz pecã. Além disso, para conseguir manter a sua família, 

trabalha em outras propriedades - ao longo deste tempo, plantou pasto e batata, 

produziu leite, e também criou peixes. Em 2007 tentou, sem sucesso, o plantio de 

verduras ecológicas.  

Este conjunto eclético de atividades presente no sistema agrário 

contemporâneo é também abordado na caracterização socioeconômica presente no 

estudo fornecido pela Secretaria de Agricultura de Caxias do Sul, que a partir de 

dados de 2007 da Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, 

afirma que em torno da metade do rebanho de bovinos de corte e leite de Caxias do 

Sul situa-se em Vila Seca e Criúva. Já os dados referentes à produção leiteira, 

oriundos da Cooperativa Agropecuária Petrópolis LTDA (PIÁ), mostram que neste 

mesmo ano existiam 72 produtores de leite nesta mesma região, correspondendo a 

50% dos produtores caxienses, e que foram responsáveis por 38% da produção do 

município (média do produtor caxiense 82 litros diários, para 63 litros diários 

correspondentes aos produtores de Vila Seca e Criúva).   

Ou seja, a criação de gado continua, pois ela é um elemento inserido 

culturalmente na história agrária da região; no entanto, configura-se, de uma forma 

geral, como sendo de baixa rentabilidade e insuficiente como atividade de sustento 

exclusivo. Tal estudo afirma estar havendo nas áreas de Vila Seca e Criúva “uma 

expressiva mudança na matriz produtiva cultural, em que a tradicional atividade de 

pecuária extensiva de corte e leite está sendo substituída por outras atividades 
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extremamente agressivas sob o aspecto ambiental: como a suinocultura, avicultura, 

fruticultura, olericultura e monocultura de árvores”. (FACCHIN et al., 2007). 

Não somente muda a matriz produtiva, mas também as pessoas sentem as 

alterações nos sistemas produtivos das práticas que permanecem, com o exemplo 

maior sendo visto com relação exatamente à pecuária, tanto de corte, como de leite. 

O Rincão das Flores, no limite de Criúva e Vila Seca, é por todos reconhecido como 

a localidade onde ficam “os melhores campos” – por isso o nome, explicam: eram 

onde ficavam “as flores - as melhores vacas”. Lá e nas recostas de Criúva, aonde 

ainda existem criações de gado (mas agora sem transumância), são recolhidas 

várias contribuições nessa direção. O trato dos animais é visto como um “mal 

necessário”, uma “tecnologia” que veio com o aumento das doenças nos animais, 

que faz com que apareça um dispêndio que não existia, vide a citação. 

Neste sentido o relato de Vitório é especialmente elucidativo, aportando que 

há certa continuidade do cultivo simultâneo da zona de campo e colônia - ainda há 

pessoas que são proprietárias de áreas não contíguas em uma zona e outra. 

Entretanto, existem agora casos de utilização de zonas de campo com cultivos 

típicos de colônia – o que é reprovado por muitos moradores antigos, da mesma 

forma que as monoculturas de Eucaliptos e Pinus – pois o campo fica “estragado”.  

Esclarece que, apesar de algumas iniciativas, o turismo não é ainda uma alternativa 

interessante. As figuras 91 a 102 mostram alguns aspectos desse sistema agrário. 

 

 [...] gastam muito com tratamento, com remédio: vem uma peste, aparece 
outra, depois outra diferente; naquele tempo, para o gado só se dava o sal, 
e vinha “a Deus dará”, não tinha que dar um punhado de trato. Agora, para 
não dar isso aí (as doenças) usam tudo que é tipo de química, vacina, para 
terminar o berne e carrapato. Daí lá em Porto Alegre, tu vais no mercado 
comprar e tu não sabes que carne que é, não sabes que carne que estás 
comendo - botaram a química no gado para engordar ligeiro, para cair os 
bichos. Agora eu sigo a química, fazer o quê? Este mês é mês de comprar... 
Tem gente que usa mais que isso aí, mais química que isso aí - eles 
querem engordar ligeiro, ganhar mais dinheiro, então, ó, dê-lhe... 
hormônios, essas coisas - aqui no fundão tem isso. Por isso é que eu estou 
dizendo, tu moras em Porto Alegre, Caxias, vai lá no mercado - "mas que 
carne bonita, graxa amarela" - vai, leva para casa, tu não sabes, o que tu 
estás comendo, depois "ah, estou com tal coisa assim, assim, assim"...  A 
minha carne, eu carneio e boto no freezer. Antigamente não tinha essas 
coisas, se comia carne pura, com gosto de carne! Se fazia charque, aqui 
não tinha outro jeito, pois não tinha luz. (RIBEIRO, C., 2013b,relato de 
Rudi). 



Figura 91: Todos comem pinhão em Vila Seca e Criúva.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 94: Fruticultura.
Fonte: Elda Alves, Vila Seca.

Figura 93: Queijo serrano.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 92: Pecuária em campo nativo.
Fonte: Autora (2013)

Figura 98: Lavoura de pasto, campo nativo e mato.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 97: Monocultura de pinus e mato.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 95: Parreirais na zona de colônia.
Fonte: Elda Alves, Vila Seca.

Figura 99: Pecuária na zona de colônia.
Fonte: Facchin et al. (2007).

Figura 102: Diferimento de pastagem melhorada.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 101: Plantio direto em campo nativo.
Fonte: Facchin et al. (2007).

Figura 100: Melhoramento do campo nativo.
Fonte: Facchin et al. (2007).

Figura 96: Plantio de alho.
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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Também relativamente à pecuária, aparece uma novidade, que é o aluguel de 

gado para os torneios de laço. Esse “esporte” local, como é chamado, ocorre em 

sábado e domingo, de novembro a maio - não somente em Vila Seca e em Criúva, 

mas por toda a região dos Campos de Cima da Serra. O proprietário do animal 

alugado recebe por cada volta dada, sendo que explicam que há uma série de 

regras para isso. Pelo que se entende, visando garantir um relativo bem-estar dos 

animais. Um dos integrantes do grupo de laçadores pioneiro da região dos Ilhéus e 

da Mulada – Os Teatinos86 conta um pouco dessa história, que é hoje uma das 

paixões do lugar. Há mais de 50 anos, ele e outros amigos que tinham contatos com 

essas atividades – laçar em rodeio para os lados de Vacaria – acharam que “eram 

capazes e resolveram comprar uma terra e fazer a sua própria sede” há mais de 50 

anos. Há um estatuto, o grupo não cresce, pois só podem transmitir ou vender “o 

cargo” para seus filhos ou integrantes do grupo: dos 12 fundadores, restam cinco. 

Descreve as atividades - basicamente laçavam e faziam churrasco. Sua mulher Ana, 

respondendo à pergunta que surge na conversa, diz que detestava a atividade, 

brigava e chorava muito – pois as mulheres só ficavam lavando louça, se fossem. 

Ela, que não ia, tinha que fazer tudo sozinha quando os homens saiam no sábado e 

no domingo: “tirar leite, fazer queijo, apartar as criações, quando os homens saiam 

no sábado e no domingo”. Júlio explica que aprendeu a laçar por necessidade – 

laçava bem, por isso foi escolhido para o grupo. Nesse grupo e tempo, a competição 

resumia-se às três armadas de direito de cada um (jogadas de laço nas corridas de 

boi), sendo anotados os acertos: “de quem pegava e quem não pegava”.  

Eloísa não gosta de rodeio, diz que é um “verdadeiro massacre” e pensa ser 

“absurdo que exista licença para judiar dos bois”. O trabalho de campo evidencia a 

extensão desse novo aspecto da vida do lugar, com um significativo número de 

piquetes femininos, em paralelo à mais longeva e predominante presença 

masculina. Muitos homens e algumas mulheres lotam paredes inteiras de troféus, 

nas casas desses aficionados pelo “esporte”, como ultimamente é chamado. Deise 

tem 34 anos, nasceu em Caxias, mas mora desde a infância na zona de campo do 

empírico, na propriedade do pai e da mãe, agora com o marido. O pai não tinha 

terras (vivia de criar seu próprio gado em campo arrendado), mas há 30 anos 

conseguiu “guardar uns troquinhos” e comprar os 63 hectares de onde hoje tiram o 

86  Teatinos: significa indivíduos errantes, de vida “aqui e ali”; perdidos, sem dono. 
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sustento para todos. Depois do aperto inicial para pagar a propriedade, vivem bem, 

segundo ela, sustentando cinco pessoas adultas cuidando gado “de cria” e fazendo 

queijo serrano. Começou a competir nos Torneios de Laço há pouco tempo, 

entusiasmou-se com os troféus recebidos, e diz que “não passa mais sem isso”. De 

início relata que tinha medo, mas também muita vontade de fazer o que via o pai e o 

irmão fazendo com o laço. Explica logo que o uso do laço era só nos torneios (e que 

não gosta de rodeios), e que fazem os treinamentos em boi mecânico. Pois não 

treinam no próprio gado – além de os animais ficarem ressabiados, adicionando – 

“hoje é muito difícil usar isso (laçar os animais) na lida, ninguém mais precisa”. A 

citação aporta mais alguns detalhes desse aspecto novo na ruralidade do lugar.  

Ângelo, 59 anos, nascido em São Francisco de Paula, morando em Vila Seca 

já ha bastante tempo e muito ligado ao movimento tradicionalista gaúcho, esclarece 

que as famílias vão juntas ao torneio de laço, pois visualizam ali um “ambiente onde 

ocorre o lazer e os relacionamentos ‘saudáveis’ para os filhos, longe da droga...”. As 

figuras 103 a 109 ilustram vários dos aspectos aqui abordados sobre esse tema. 

 

 

 

 

 

 

  

Eu gosto de torneio, mesmo, não sou muito de rodeio.  Todos vestidos 
iguais. O torneio é em todos os finais de semana no verão, no sábado e no 
domingo, de setembro até março-abril – no inverno não. [...] Saio às dez 
horas, mas volto de tardezinha, pois gosto de tratar os bichos. O caminhão 
boiadeiro leva os animais (cada um tem o seu) do piquete; descarrega na 
cancha – tem cancha para tudo que é lado: cada piquete tem a sua cancha. 
[...] Cada piquete tem um patrão que faz a escala e coordena a escala.  [...] 
Só se paga seguro de acidente (três pilas por cada um por torneio); agora 
tem de ter vacina, tirar documentos dos animais - papel e vacina são 100 
pilas por animal, a cada seis meses. [...] Muitas meninas fazem, agora estão 
se empolgando. [...] É bom, a gente conversa com todos. Dizem que é o 
melhor vício que tem para levar as crianças, há muitas famílias. (RIBEIRO, 
C., 2013b, relato de Deise). 



Figura 106: Muitos troféus de torneios de laço nas 
casas de Vila Seca e Criúva.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 105: Torneio de laço.
Fonte: Elda Alves, Vila Seca.

Figura 103: Laçadores pioneiros.
Fonte: Breno e Anéris Telles Ramos, Criúva.

Figura 108: É bom treinar desde cedo.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 104: Corrida de cancha reta.
Fonte: Elda Alves, Vila Seca.

Figura 107: O Divino protege homens e mulheres .
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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E essa é uma das vias de encontro dos hoje habitantes caxienses do 

empírico. Apesar de pertencerem à mesma cidade há mais de cinco décadas, esta 

pesquisa recolhe depoimentos que mostram ainda existência de inegável distinção 

no município – grosso modo, entre os luso-brasileiros e os brasileiros descendentes 

dos demais imigrantes europeus (italianos em sua maioria), como esclarece 

Augusto. Os contatos, segundo ele, principiam na medida em que os descendentes 

dos colonos italianos saem da exploração “só do milho, da mata, do porco para 

vender e começam a adquirir terras com isso”. No caso a que ele refere, começa-se 

a trabalhar com açougue de gado, vendendo carne e cuidando no campo – por 

intermédio disso é que começa a existir “uma relação com quem fazia essa atividade 

na área de campo, que eram as pequenas fazendas que existiam nesta região, 

oriundas de portugueses”. Surge daí, sustenta ele, a relação desses caxienses com 

o campo, com o laço, com o gado, com o Centro de Tradições Gaúchas (o CTG): 

“eles saem de um movimento totalmente do folclore, da vida, da cultura italiana e 

passam a conviver com alguns outros movimentos, com os açorianos.” E Ângelo, por 

sua vez, coloca a sua percepção, que aqui se coloca no contexto da dissertação – 

na trajeção da paisagem, os torneios de laço sucedem as serenatas. 

 

4.5.1 Eu não posso, tu não podes, nós não podemos: mas eles podem. 

Nessa paisagem contemporânea, várias restrições ambientais fazem parte do 

cotidiano dos agricultores, como, por exemplo, a questão da legislação que regula o 

corte da vegetação e o regramento do manejo do campo nativo com fogo.  

Mas sem dúvida a questão do momento é a pressão por um maior 

regramento do uso do solo em função dos barramentos para abastecimento de água 

potável de Caxias do Sul: a barragem do Faxinal, mais antiga e na zona colonial, e a 

barragem do Arroio Marrecas, recém-concluída na zona de transição da colônia para 

o campo. As muitas conversas ao longo do trabalho de campo recaem várias vezes 

nesses aspectos, recolhendo depoimentos que espelham a incompreensão da 

realidade: pois as pessoas buscam lógicas de atuação com relação à “dita questão 

ambiental” (grifo nosso), de difícil apreensão na sequência dos acontecimentos no 

lugar. Um dos agricultores relata que faz parte do projeto de conservação da água, 

sendo que parte de sua família foi obrigada a vender fração das terras, 

desapropriada pelo SAMAE. Sobre a barragem, conta que há muita gente doente 
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(explica que estão com depressão) por causa disto, e acha que a FEPAM87 não 

avaliou direito, pois em época de seca o rio tem pouca água – “mal dá cano de 100”. 

Também se relata “do perigo da existência dos vários condomínios de chácaras”, 

pois o parcelamento mínimo de dois hectares acaba não sendo respeitado – 

associações informais para compra trazem “muito mais gente que o permitido em 

uma parcela”, com várias habitações por parcela. Ainda com relação à barragem, 

alguns ponderam que “ainda é melhor do que ter aterro ou presídio”, e mesmo há 

depoimentos que afirmam que as barragens são diferentes do tradicional, permitindo 

a abertura de outras atividades. O órgão de saneamento municipal passou a ter 

poder de polícia na vila, e ninguém sabe ao certo o que fará o plano de uso do solo, 

de condução predominantemente institucional.  

 Similarmente, intuem que a edificação do novo aeroporto, previsto para local 

bem próximo do empírico, trará novas mudanças. Como mostram os relatos, o 

processo de desapropriação de terras para a barragem em construção do Arroio 

Marrecas foi impactante para os agricultores, e está ainda longe de ser entendido e 

reacomodado em uma nova realidade na vida dos atores do sistema agrário 

contemporâneo. A citação coloca em destaque a indignação que é unânime no 

lugar, e que de alguma maneira integrou praticamente todas as conversas dessa 

pesquisa. 

O trabalho de campo foi realizado simultaneamente ao final das obras do 

Sistema Marrecas, permitindo o registro fotográfico da fase final de remoção da 

FOM, como mostram as figuras 110 a 115 – segundo os moradores, era um dos 

“matos mais lindos que ainda tínhamos”.   

 

 

 

87  FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – RS. 

Os pinheiros, que antes ninguém podia cortar, foram todos cortados e agora 
apodrecem a vista de todos. Os terrenos perderam o valor, pois o que está 
em bacia de captação não dá para vender - trancou; cada vez a gente fica 
menos.  Esses que cortaram os pinheiros antes, se eles aproveitaram o 
dinheiro em outras coisas, eles estão vivendo melhor do que nós que 
preservamos, que estamos sendo penalizados. (RIBEIRO, C., 2013b, relato 
de Otávio). 

                                            



Figura 109: A capela mudou de lugar e terá 
versão mais contemporânea.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 111: Palco para a inauguração.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 113: Derrubada em Vila Seca (b).
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

 Figura 115: Restrição 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 110: Arroio Marrecas enche a barragem.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 112: Derrubada em Vila Seca (a).
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 114: As araucárias que ninguém podia 
cortar.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.
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A existência de autuações ambientais em função da prática de queimadas no 

lugar é uma constante – várias estórias são recolhidas em Vila Seca e Criúva (e 

mesmo nas localidades de São Francisco de Paula visitadas na louvação). Os 

produtores já ouviram falar da queima controlada e querem se informar melhor - mas 

encontram dificuldades. A recente mudança de legislação, permitindo a queima 

controlada de áreas não mecanizáveis (sob algum tipo de parecer técnico), ainda 

não estava regulamentada, de forma que não havia ainda nesta direção um 

procedimento funcional plenamente estabelecido. Durante o final do trabalho de 

campo, no início do segundo semestre, pôde-se notar a continuidade da prática 

tradicional, e comunicado recente da Câmara de Vereadores da cidade dá conta da 

aprovação de “Critérios para queimadas em campos e florestas”, que aguarda o 

sancionamento do poder executivo. (CAXIAS DO SUL, 2013). A citação evidencia 

algumas particularidades da vivência desse aspecto dos sistemas produtivos.  

Como alternativa ao manejo com fogo, Júlio conversa “para outro lado”, e 

explica que” a lida vai mudando, sempre é mais fácil com pastagens”, evidenciando 

os que fazem “lavouras de pasto” (grifo nosso), que vêm a ser a completa 

substituição do campo nativo por pastagens comerciais – aveia e azevém, por 

exemplo. Sua prática é simplesmente descrita: “dá uma mexidinha, faz uma terra e 

bota aveia que vem mais rápido”. 

E existe “o projeto da Prefeitura” (grifo nosso), que as pessoas associam a 

resultados animadores. Rudi, a esse respeito, comenta que melhora o manejo, mas 

de ouvir falar: “eu não sei direito, mas tem vizinho que faz isso, em área grande; 

[...] Não tenho documento da multa; anotaram meu nome, e em 8-10 dias 
me chamaram em Caxias – a multa era de 22 mil reais, alguns anos atrás. 
Peguei um advogado. Eu paguei pouco, ele era conhecido. Mas para alguns 
dos vizinhos o problema foi maior – foram 5-6 de uma vez. A multa foi 
diminuindo e ficou em doação de 300 mudas de árvores nativas, que eu 
tinha que doar para escoteiros ou plantar aqui. Doei, pois se planto aqui, 
onde vão ficar os bois? [...] muitos estão lutando até agora. Fica registrado o 
nome, o campo - se algum dia tu queres vender, consta lá a multa; o 
problema é que para vender tem de quitar [...] a Promotora mandou comprar 
as mudas e levar a nota; levei e ela arquivou tudo. [...] Continua fazendo, 
mas muito escondido. Cada um faz o seu, vai em cima do morro, fica no 
mato muito escondido. Tá lá na Vila Seca e vê a fumaça, enxergam tudo de 
longe e vem aqui. [...] a controlada queima um pedaço este ano e deixa o 
outro para o ano que vem – já me serve. (RIBEIRO, C., 2013b, vários 
relatos). 
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passou a grade e plantou trevo e outra coisa no meio do campo - ele tem 150 

hectares, quase 200 bois, e gordos, viu?”.  

Essa menção resume o sentimento com relação a novas perspectivas para a 

região, que é construído a partir das conversas de vizinhos e também pelas 

evidências que paulatinamente aparecem nas áreas de campo de algumas 

propriedades da região: vê-se o melhoramento das práticas de manejo do pasto 

nativo e o início da implementação de melhorias no saneamento rural, como a 

proteção de fontes e instalação de fossas e esterqueiras. O projeto mencionado é o 

Projeto de Preservação das Áreas de Produção de Água nos Distritos de Vila Seca e 

Criúva, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Segundo o que 

nele consta, houve a identificação pelo poder público de um processo de exclusão 

social, em paralelo à identificação de vários riscos de comprometimento da 

qualidade dos mananciais da região, de importância estratégica para a cidade de 

Caxias do Sul. Desta maneira são arrolados seus objetivos gerais, que enfatizam a 

preservação, recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos e da 

cobertura vegetal, essencialmente as matas ciliares; manutenção das atuais 

características ambientais, econômicas e culturais das localidades, visando à 

exploração do potencial turístico; e na manutenção do homem no campo, com 

dignidade, prestando serviços ambientais, preservando sua propriedade e o 

ambiente. Os objetivos mais específicos são preservar o ambiente natural e manter 

as características locais como potencial para a exploração turística; frear a 

substituição da matriz produtiva dita cultural por outras mais agressivas e poluidoras 

e melhorar a qualidade de vida da população dos dois distritos envolvidos, com a 

melhoria da renda dos produtores sendo obtida através da sustentabilidade 

econômica da pecuária extensiva de corte e leite.  (FACCHIN et al., 2007). 

A realidade da pecuária neste sistema agrário é composta de várias 

situações, que em seu conjunto, dão a ideia de algo “meio apertado”, como 

expressão recolhida junto ao empírico. O tamanho menor das propriedades, somado 

à dificuldade de mão-de-obra e os impeditivos ambientais ao manejo da pastagem 

nativa com fogo acrescentam dificuldades, segundo os relatos recolhidos. As 

pessoas mais idosas têm dificuldades em comprar os fármacos para o trato dos 

animais, assim como os complementos alimentares para o período de inverno. 

Como bem explica Eloísa – “eu não como capim” – querendo dizer que só ter a terra 

não significa muita coisa. André, agricultor em torno dos 50 anos em Vila Seca, diz 
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que experimenta os dois lados: vem de uma cultura de queimar campo, e testa no 

momento esse novo sistema de cultivo: “de preparar, de fazer de outro jeito, de 

plantar”. Expõe a sua opinião na citação, que reflete “grosso modo” (grifo nosso) a 

situação coletiva do empírico. 

Relata o interlocutor que no ano passado perdeu tudo, devido à seca, e o 

dinheiro não retornou. Expõe que não faz parte do projeto da prefeitura, portanto o 

investimento necessário nesse novo sistema de cultivo é todo dele, com as 

particularidades explicadas na citação: “o desse ano também não deu, tinha que 

corrigir mais a terra, faltou adubação; vai adubo, vai semente, vai correção de pH, 

vai mão-de-obra”. Conta que somente no terceiro ano do melhoramento espera 

colher os resultados das novas práticas, reconhecendo que é um manejo distinto do 

que os agricultores do lugar estão habituados - “não é que nem o pasto nativo que 

larga ali o bicho, e ele come; tem de deixar sementar, crescer, sementar, daí cai a 

semente, para o outro ano nascer de novo; o boi tem de deixar crescer, não dá para 

deixar ele sempre em cima.” Entende, através de palestras que assistiu (sobre as 

possibilidades de manejo alternativas) e também pela prática já acumulada, que 

teria “de fazer piquetes menores, não deixar o campo muito grande”. Assim, através 

do diferimento88 do pastoreio, não precisaria fazer o plantio direto todos os anos. 

Contudo, a dificuldade da adoção dessa prática em larga escala na região é por ele 

reconhecida, pois “a cultura do pessoal é deixar o gado meio solto em um monte de 

campo, e queimar em agosto, no começo do verão”. Alcança argumentos para os 

dois lados em disputa na questão, como mostra a citação. 

 [...] se queima, a matéria-prima vai cair, a cinza e tal, e aí corrigiria quase 
que naturalmente o solo com queima, por causa da cinza; e o campo vem 
de novo, e o que tu queimou, atingiu a atmosfera - por causa dos gases, vai 
recuperar o campo novo, ele vai absorver tudo de volta - então não vai ter 
prejuízo nenhum - este é um lado, um discurso é este. O outro lado é que 
não se deve (queimar), que se vai matar todas as gramíneas, que não 

88 O diferimento de pastoreio foi também motivo de palestras da SMAPA no lugar, por ocasião do início 
do projeto piloto de melhoramento de campo nativo, bastante inspirado em procedimento como 
descrito por Guma (2005).   

[...] eu sou dos dois lados, acho que os dois lados estão certos - precisa dos 
dois lados: queimar e plantar. Pois o gado não dá grande lucro, tem muito 
gasto - o sal, o trabalho - que é o pior. É custoso viver, está muito difícil. 
(RIBEIRO, C., 2013b, relato de André). 
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nascem mais, que os microrganismos não se desenvolvem, etc. e tal... Mas 
queimando não se consegue sair da meia cabeça por hectare, enquanto 
que, com a melhoria de campo nativo, chego a 2-3 cabeças por hectare. E o 
nosso pasto, se não arrumar o pH, botar uma ureia, ou não botar um fósforo 
e coisa, a alimentação do gado também fica fraca, ele não consegue 
engordar.  (RIBEIRO, C., 2013b, relato de André). 

André descreve outra “manobra” que utiliza (termo do interlocutor, grifo 

nosso), que é o caso do sal proteinado ministrado aos animais: “o gado vai, com 

isso, comer o pasto seco. Isso vai provocar uma enzima que tem dentro do rúmen 

dele, e aí, quando ele comer o pasto, que tem ureia, ele consegue absorver, e aí 

sobra menos pasto seco no campo.” Assim, o boi se mantém – segundo André, só 

manter o peso dos animais no inverno já recupera o investimento que descreve. Ele 

faz os cálculos em função dos quilos de carne que consegue vender por hectare a 

cada ano, mas também elabora raciocínios com o critério tradicional de lotação do 

campo no lugar: cabeças de gado por cada hectare. Conclui o elaborado refletir 

dizendo que, com o plantio direto e o acréscimo de pastagem então disponível, ele 

consegue colocar de 3 a 4 bois por hectare: “vale à pena, e não me incomodo mais 

com a questão ambiental”. Entretanto, logo adiciona que existem lugares aonde o 

trilho da prefeitura89 não é eficiente: “é só para desmanchar os montinhos que tem 

no campo, algumas pedrinhas... mas quando é muito íngreme não tem o que fazer, 

não tem acesso - quero que eles venham aqui plantar!”. 

Além deste projeto, registra-se novamente um processo de alteração das 

rotas de passagem na região. A conclusão (já efetuada) da Rota do Sol, unindo o 

planalto ao litoral, mais a anunciada futura construção do Aeroporto Regional em 

Vila Oliva e a reivindicação de São Marcos de via pavimentada até a Rota do Sol, 

são mudanças que esperam promover nova dinâmica à região, fazendo-a retornar 

ao patamar de eixo econômico. Há também a questão de Criúva ser roteiro turístico 

de Caxias do Sul, além de intenções de várias futuras hidrelétricas no entorno: rio 

Lajeado Grande, nas divisas de Caxias do Sul e São Francisco de Paula. O retorno 

ao campo, após o êxodo ocorrido no final do sistema agrário colonial, é um aspecto 

encontrado no empírico, sintonizado com o descrito por Wanderley (2001) para o 

conjunto de características da nova ruralidade brasileira. Os relatos são muitos, 

sublinhados pelo vínculo afetivo – as pessoas esclarecem que estavam na cidade 

por que não tinham outra opção, e que, assim que puderam, voltaram. 

89  Trilho da prefeitura: triângulo roçador. 
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Identicamente, a presença da segunda renda, oriunda de atividade não agrícola é 

bastante frequente. Exemplos bem comuns são o ganho de aposentadoria ou a 

atividade de algum membro da família em trabalho na cidade. O turismo é incipiente, 

mas os casos que existem são bem sucedidos, com já duas gerações envolvendo-

se na nova atividade. Justamente por intercessão do órgão de saneamento 

municipal se consegue a cedência das imagens de satélite do município para a 

realização do Mapa 10: Uso do Solo em 2011 nos Distritos de Vila Seca e Criúva, 

Caxias do Sul, RS, Brasil. 

  Que, como poderá ser visto, mostra “o mato retornando”.  Além disso, os 58 

hectares de área úmida nas nascentes do Arroio Mulada, presente em 1980, 

desapareceu – ao que o recolhido indica, o “valetão” do PROVÁRZEA parece ter 

sido a causa.  
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4.5.2 Ô de casa em todas as portas? 

Como explicado no item 3.3, esta pesquisa descobre muito sobre a vida dos 

agricultores do lugar através do acompanhamento do ciclo da festa do Divino 

Espírito Santo de Vila Seca, que coteja movimento similar em Criúva. Sendo esse o 

principal objetivo da observação participante ao longo da louvação, a reflexão maior 

é no sentido do questionamento se esse processo está ou não conduzindo ao que 

se pretende – em grandes linhas, a apreensão da ruralidade e a paisagem do lugar. 

Querendo evidenciar esse aspecto é que se descrevem um pouco da atmosfera das 

louvações às comunidades do lugar.   

No Sistema Agrário Contemporâneo, a festa do Divino Espírito Santo em Vila 

Seca e Criúva parece vivenciar um momento especial, em que é visível a ampliação 

de sua abrangência e relevância: os contatos que foram feitos com o arquipélago de 

Açores, as visitas dos festeiros a outros municípios e os movimentos de integração 

das duas festas desses distritos rurais com o núcleo urbano de Caxias definem esse 

quadro. Em Vila Seca entende-se que os rituais e figurinos do grupo de louvação 

ficam mais elaborados, a abrangência da louvação amplia-se, assim como o 

tamanho da festa, como organização, tornando-se mais complexa e demandante. 

Há, contudo, diferenças entre os dois processos, nesse tempo e em outros, que são 

constantemente reconhecidas. Exemplifica-se esse procedimento através do que se 

recolhe junto a Rudi: ele tem lembranças das duas festas dos distritos rurais, desde 

a época dos avós (antes de 1950), que a citação evidencia.  

Evidencia-se um processo importante de contato - reconhecido em larga 

medida na comunidade - possibilitado, de uma maneira ou de outra, pelas 

festividades, entre outras atividades desse coletivo. Além das ações concretas da 

louvação, outros reforços existem nesse sentido. Por exemplo, fotografam e filmam 

muitos desses momentos, cujo resultado é mostrado a toda a comunidade que 

  [...] Criúva era festa bem antiga, deu uma parada, mas depois o Padre 
Pedro reviveu (a festa). Aqui vinha só a bandeira, tanto de Vila Seca, como 
a de Criúva. No caso da Festa de Criúva é o alferes que vem, rezam missa 
na Capela [...] e trazem a bandeira. É diferente: só na igreja e nas capelas, 
a louvação não vai nas casas, só a bandeira, pedindo doações. Na Vila 
Seca eles vêm nas casas. A gente gosta mais de Vila Seca, que faz a 
louvação. [...] passou em todas as casas por aqui, e em outros lugares; não 
excluem casas. A organização deles é bonita, o pessoal é unido, trabalham 
para aquilo lá. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Rudi). 



235 

participa do ciclo festivo - o salão paroquial comprou retroprojetor e tela, e também 

há dois anos edita-se a revista impressa, que também se entende como ação 

similar. Como sublinha Rudi, em Vila Seca - “todos conversam uma vez por ano, é 

bom”, similarmente ao dizer de Júlio, em Criúva – “através do Divino eles 

conheceram os vizinhos; eles ficam tipo ‘uma irmandade’, os festeiros fazem uma 

amizade muito bonita, eles andam por tudo”. 

O primeiro tipo de contato, muito especial, são as louvações realizadas nas 

casas, tanto no espaço urbano como no rural, sendo que neste caso são abrangidas 

a zona de colônia e a zona de campo.  Cumpre-se a cada dia uma programação 

informal que é definida no início da jornada, agrupando as visitas intencionadas por 

critério de proximidade, visando maximizar o número de louvações feitas por vez.  

Não são visitas muito longas, pois são muitas a serem feitas – em pouco tempo, com 

a familiaridade propiciada pelo rito religioso e pela camaradagem de pessoas que se 

conhecem há muito tempo, fala-se só de coisas que importam para quem ali se 

encontra. Rememoram as perdas de entes queridos, rezam por alívio de dificuldades 

de toda sorte, agradecem por saúdes recuperadas ou por tempos melhores – 

aparecem as doenças, os roubos, assaltos e mesmo sequestros na área rural 

(muitos problemas já acontecidos), a solidão da velhice desamparada, os problemas 

com drogas - não há tempo nem energia para assuntos superficiais e preâmbulos 

descartáveis, vai-se direto ao ponto. É um momento intenso, emotivo: a chegada da 

bandeira e do grupo gera intensa emoção indistintamente em homens e mulheres de 

todas as idades, mas em geral logo seguida pela alegria das ofertas dos donos da 

casa. Além da doação registrada no “Caderno de Ofertas do Divino” (grifo nosso), há 

sempre um afago aos festeiros, bebidas e comidas à espera do grupo (não raro 

mesas fartas), que retribui com alguma cantoria “profana”, do gosto do dono da 

casa, antes do encerramento religioso da louvação – a despedida. A oferta para a 

festa é variada, dada de acordo com as posses dos visitados, e não é nem de longe 

a arrecadação maior da festa – o registrado no caderno cobre os custos do 

transporte dos festeiros. Todos enfatizam que a oferta não é o maior objetivo do 

grupo, e sim levar a devoção aos simpatizantes. Inclusive, em situações de menos 

posses, o grupo enfatiza de que esse ponto não é importante, e, por outro lado, 

quando se sabe possível, pedem “um terneiro” já nas canções iniciais – a doação 

mais emblemática e cobiçada.  As visitas “aos campos” (grifo nosso) foram todas em 

sábados, domingos ou feriados, em longas jornadas – começavam-se os trabalhos 
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por volta das sete horas da manhã, indo não raras vezes até depois das 22 horas. 

Todas as louvações são previamente agendadas com os alferes de cada localidade, 

que, por sua vez, organiza um grupo em suas casas, ou leva o grupo de festeiros 

em uma série de visitas já prometidas, bem como acaba providenciando as três 

refeições do grupo, como doações de alguns domicílios visitados. Em suma, como 

Brandão (1978) bem resume, muito se come e se reza, mas também muita festa se 

faz. Desta forma é que a casa (e a propriedade) literalmente abre suas portas à 

bandeira do Divino – pois ela deve passar por tudo: realmente “todas” (grifo nosso) 

as peças da casa, todos os galpões de todos os tipos de animais, os carros e 

tratores, os locais de preparo e armazenamento do queijo serrano e outros 

processamentos agroindustriais locais. Há alguns procedimentos rituais que são 

seguidos – mormente pela dona da casa (que é quem conduz a bandeira na maior 

parte das ocasiões – salvo doença ou outro impedimento). Os atos de depositar a 

bandeira sobre as camas e a mesa de refeições e envolver uma pessoa adoentada 

com o estandarte do Divino foram vistos várias vezes. Igualmente recorrente é a 

oferta da bandeira para ser beijada com reverência – quando do recebimento e da 

devolução da bandeira. Oferece-se às pessoas presentes a mesma oportunidade, 

mas não de forma impositiva, pois nem todos os presentes são devotos da mesma 

forma.  

Outro momento são as visitas às autoridades, que aceitam o convite feito pela 

louvação muitas vezes, sendo registrada a sua presença nas missas e demais 

atividades festivas, o que resultou, em algumas das ocasiões testemunhadas, em 

pronunciamentos de cunho político. Assim foi que se presenciou o anúncio da 

inclusão da Festa do Divino Espírito Santo no calendário oficial de eventos do 

Estado, pleito que teve acolhida em visita realizada pelo grupo de louvação de Vila 

Seca ao governador do Estado. 

As louvações nos estabelecimentos de caráter variado na zona urbana, outro 

grande bloco de atividades, foram acompanhadas em menor número, mas 

trouxeram um viés muito rico à pesquisa. Ocorre que, se é garantida a atenção ao 

grupo por onde circula, o mesmo não se pode dizer da receptividade – e isto não 

passa despercebido ao grupo, acabando por suscitar uma série de comparações 

entre o urbano e o rural. Neste caso, a cidade com “os campos”, sendo que a 

palavra “os campos” é a referência unânime para designar o rural no lugar.  O grupo 

se questiona de qual seria seu maior objetivo, e se não valeria muito mais a pena 
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fazer a louvação “só nos campos”, pois lá são sempre bem recebidos. A cidade, a 

bem da verdade, é procurada por que garante boas doações, necessárias para que 

se faça uma “boa festa” – pois cada grupo que assume quer fazer uma festa melhor 

do que as que já foram feitas.  É bom que se esclareça que o ciclo da festa (com as 

atividades de louvação incluídas) é mais do que autossustentável: as doações 

recebidas na louvação (as registradas no caderno) e os demais recursos obtidos por 

intermédio da rifa de um carro zero quilômetro, outros sorteios de jantas e bailes são 

superavitárias – por exemplo, em 2013, o resultado líquido do ciclo festivo teve lucro 

em Vila Seca de valor em torno dos 100 mil reais. Anualmente este recurso é 

investido em alguma melhoria para a comunidade, que, embora não participe como 

um todo dessa decisão, ao menos pelo testemunhado - fiscaliza de perto o 

fechamento de contas. O momento da apresentação dos números da festa é muito 

esperado em uma das missas finais do ciclo festivo, e a aplicação do lucro é feita no 

âmbito de Vila Seca – em uma esfera ligada à vida da comunidade católica, bem 

entendido. Dessa forma, ao longo dos anos e, por exemplo, foram construídos os 

salões comunitários e ginásio de esportes, realizadas reformas nas cozinhas 

respectivas e na igreja católica e adquirido um terreno para futuros projetos.  Esse 

assunto – o da arrecadação de recursos financeiros através das festas religiosas 

rende muita conversa: todos sabem os números do balanço do ano, e tem opiniões 

a respeito, comparando o “desempenho” obtido ao longo do tempo – o parâmetro 

maior é se a festa realizada foi bonita, secundado pelo resultado líquido.  A festa ser 

bonita significa dizer atender bem as pessoas – pois, se convidam tantas pessoas (a 

louvação faz isto), sentem-se na obrigação de bem receber todos. Isso significa boa 

comida, boa música e lugar garantido para todos nas mesas e bailes, além do 

acolhimento aos que chegam de fora, visível na atitude de todos, tanto em Vila 

Seca, como em Criúva.  

 Finalmente, os momentos coletivos das festividades em si: os bailes e as 

missas, que complementaram a compreensão do ciclo festivo pela imersão nos atos 

religioso e “profanos” (grifo nosso) em si. As figuras de 116 a 144 ilustram os vários 

momentos das festividades em Criúva e Vila Seca, bem como a sequência do ritual 

religioso-profano da louvação na zona rural. 
 
 
 



Figura 118: Festeiros das três festas do Divino de Caxias.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 117: Missa de Reis.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 119: Festeiros de Vila Seca em Criúva.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 121: O queijo do Divino.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 120: Cavalinhos.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 122: Procissão
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 116: Cantando para o Menino.
Fonte: Autora (2013), Criúva.
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Figura 126: Procissão.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 128: Benção na cavalhada.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 129: Uma das jantas do período festivo.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 124: Missa com todos os alferes.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 130: Abertura de um dos bailes.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 131: Leilão das ofertas para o Divino.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 127: Cavalhada.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 125: Missa crioula.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 123: Missa do centenário da igreja.
Fonte: Autora (2012), Vila Seca.
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Figura 136: Pedido de oferta para a festa do Divino.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 140: Comes e bebes ofertados pelos donos 
da casa.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 132: Grupo de louvação do Divino chega:  
festeiros, músicos e ministro.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 133: Aproximam-se do portão, festeiros 
de honra à frente.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 134: Cantam Oh de casa.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 135: Casal dono da 
casa recebe a bandeira do 
Divino.
Fonte: Autora (2013), Vila 
Seca.

Figura 137: Festeiros saúdam os donos da casa.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 138: Rezas primeiro, depois ofertas.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 139: Bênção para toda a casa.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 141: Agradecimento.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 142: Despedida.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 143: A devolução
da Bandeira do Divino.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 144: Saindo para outra louvação. 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.
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Figura 147: Assembléia Legislativa.
Fonte: Autora (2013), Porto Alegre.

Figura 152: Pelas ruas dos distritos vizinhos.
Fonte: Autora (2013), Vila Oliva.

Figura 146: Posando na porta do Palácio Piratini.
Fonte: Autora (2013), Porto Alegre.

Figura 148: Rezando com o Prefeito.
Fonte: Autora (2013), Caxias do Sul.

Figura 149: A criação é abençoada.
Fonte: Autora (2013), São Francisco de Paula.

Figura 153: Levando a bandeira para os vizinhos.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 154: Boas vindas ao Divino.
Fonte: Autora (2013),  Caxias do Sul.

Figura 151: A Universidade recebe o grupo de louvação.
Fonte: Autora (2013), UCS, Caxias do Sul.

Figura 155: As fábricas na cidade também pedem a 
visita da louvação. 
Fonte: Elda Alves, Vila Seca.

Figura 150: O padre benze os galpões.
Fonte: Autora (2013), Criúva.

Figura 145: Benção para o Governo.
Fonte: Autora (2013), Porto Alegre.
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Ao final do ciclo percebe-se que sim, a bandeira do Divino abre muitas portas 

do lugar – mas não bate em todas elas, e outras tantas não se abrem à sua 

passagem. Não por falta de vontade, pois o esforço empreendido é hercúleo, mas 

simplesmente por que é assim que as coisas acontecem, por razões várias. Na 

medida em que as muitas pessoas com quem se conversa intuem o universo que a 

pesquisa busca conhecer, recebem-se “recados” de que “algumas coisas ficam fora 

desse processo”. A reflexão oriunda da observação participante, elaborada em 

registros paulatinos no caderno de campo, motiva a busca de alguma 

complementação basicamente com relação a dois pontos: a questão étnica e os 

movimentos comunitários que acontecem fora da esfera religiosa.  

Arlindo aporta uma análise diferenciada da retomada da festa do Divino nos 

distritos. O seu primeiro enfoque de entendimento vê a festa como um aglutinador 

de relações, em que as manifestações religiosas se tornam também “manifestações 

de encontro das pessoas em uma sociedade individualista”. O segundo, relacionado 

à sua atividade, é a retomada da dimensão religiosa, mas que “também anda 

colocada entre parênteses” – com isto, ele manifesta o temor de a devoção popular 

“esclarecida ou semiesclarecida reproduzir a imagem do Espírito Santo como um 

santo a mais na igreja”, ao mesmo tempo em que vê a fé sempre positiva. Na 

conversa também revela as dúvidas sobre o caráter inclusivo da festa. Com relação 

ao contato com pessoas de outras crenças é taxativo, estabelecendo uma relação 

direta com o meio: “pode ser, mas tenho dúvidas, por que o “meio, o meio da 

devoção ao Espírito Santo” (grifo nosso) não é um meio muito eclético”. O que aqui 

se evidencia está sem dúvida na paisagem – “onde atuam as relações de ordem 

simbólica, pelas quais uma cultura naturaliza a subjetividade coletiva”, segundo 

Berque, um dos três níveis do sentido de mediância (a relação da humanidade com 

a extensão terrestre), (BERQUE, 2011a, p. 193). Ele explica que outras etnias 

podem estar em outras festas, como, por exemplo, a de Nossa Senhora Aparecida. 

A conversa avança, e alcança-se melhor o que acontece, além da dimensão 

religiosa, como a citação mostra.  

Ele (o meio da festa do Divino) é inclusivo num sentido - nesse, acredito que 
sim: o sentido de que as origens açorianas e italianas ali estão muito 
mescladas, principalmente aqui em Vila Seca, e também em Criúva, 
acredito que sim. Agora, no sentido inter-religioso, não acredito, por que, 
sejam italianos, sejam açoriano-portugueses, digamos assim, não é que 
sejam muito adeptos de outras (religiões). Fica muita gente de fora - se 
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perceber, nas Festas do Divino, pode ser que eu me engane, mas a maioria 
é branco. Isto é uma estória longa também na minha terra, sim, sim, são 
brancos - na festa do Divino é branco... (RIBEIRO, C., 2013b, relato de 
Arlindo). 

O interlocutor fala de pessoas “de outra fé”, que estão em outras festas (como 

já citado anteriormente) e mesmo em outras devoções. Adiciona que acredita que os 

escravos podem ter contribuído para o sincretismo, e mesmo, segundo ele, um 

pouco de espiritismo foi nascendo aos poucos: “e hoje, nem se fala; mas 

originalmente, falo de 20-30 anos atrás - era estranhíssima uma confissão religiosa 

cristã, Assembleia de Deus, estranhíssima... São Benedito, algumas entidades que 

eu vi - São Jorge; outras coisas relacionadas à questão africana, tudo junto, com o 

Divino, sem falar nas benzedeiras”. Arremata a conversa o interlocutor dizendo: “o 

Divino inclui, mas a festa do Divino não necessariamente...” A citação detalha um 

pouco as práticas das benzeduras, que acabou sendo o caminho de exploração 

desses aspectos. 

[...] por exemplo, uma torção, a rendidura, tem uma oração e um gesto 
simbólico, sempre de duração; para cobreiro, que é uma espécie de vírus, 
tem um gesto simbólico, que corta erva-mole, ou maria-mole, benze ali, faz 
a oração, e esconde ou guarda por ali, e quando a erva-mole já estiver seca 
a doença está curada. Esta rendidura, enquanto se reza se vai costurando 
um paninho costura-se, a oração, costura; então vai costurando. E são 
algumas pessoas que tem este dom. As pessoas que rezam para 
benzeduras, normalmente são pessoas com a sua fé popular, que tem a 
sua espiritualidade, o seu jeito de ser, e às vezes são casos, vamos dizer 
assim, até quase contraditórios: por exemplo, não é incomum benzedeiras 
serem prostitutas, coisa mais interessante. E no campo, tinha isso também, 
perdido no meio do nada - sim, sim! Interessante, a dor de dente: eu vou lá 
na fulana, por que o meu dente, não sei o quê... Ah, por que tal criança está 
doente assim - tem quebrante, ou tem mau-olhado, ou tem não sei o quê... 
está com as bichas soltas, então vai! Vão lá, e benzem, e a benzedura faz o 
seu efeito. [...] um dos benzedores, ele dizia, a fé é que cura; a fé que cura. 
Então tem todos esses aspectos da crença. [...] a fé do campo envolve tudo 
isso, e não formal. Bem mais tarde é que começam os padres; sempre 
católico, mas de um catolicismo popular. [...] no campo, podem ser algumas 
coisas de origem africana - as lendas, do Negrinho do Pastoreio, é coisa 
muito normal - se perdia uma rês, acender uma vela para o Negrinho do 
Pastoreio; isso era a coisa mais normal, assim como dizer que ia fazer isto.  
(RIBEIRO, C., 2013b, relato de Arlindo). 

A busca desse entendimento mínimo do sincretismo local (que não é 

propósito do trabalho) traz ricas contribuições ao lado “que fica de fora do Divino”, 

mas, que, sem dúvida, pertence à paisagem no sistema agrário.  Duas benzedeiras, 

pessoas já de idade avançada (em torno de 80 anos) - uma branca, a outra morena, 
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uma em Criúva, outra em Vila Seca - enriquecem sobremaneira o conhecimento 

sobre os aspectos ligados a esse mundo, à margem da festa do Divino, mas não de 

sua devoção, como se poderá entender um pouco melhor. As duas são devotas de 

São João Maria: Fátima mostra-me a sua foto “do profeta de 180 anos” que, 

segundo os antigos, acampou no Rincão das Flores. Luísa chama-o de São João 

Maria “da Mata”, e só benze a criação por seu intermédio. Outra estória coletada em 

Criúva detalha um ritual antigo envolvendo a foto do monge. Media-se um graveto 

do mesmo tamanho do cajado de João Maria, encostando-o na foto, e após com ele 

benzia-se três dos quatro cantos da lavoura infestada por lagartas – segundo o 

interlocutor, “por este canto saiam todas as lagartas, chegava a ficar cheiro dos 

bichos mortos, era impressionante”. A crença já havia sido registrada no 

levantamento fotográfico do IGTF realizado em Criúva em 1981 (Figura 75). 

Segundo Calonga (2008), João Maria é um três dos monges ligados ao movimento 

messiânico do Contestado. Ligado à ruralidade cabocla de Santa Catarina e Paraná 

no início do século XX, fez parte, concretamente das rotas dos tropeiros desta 

época, com passagem pelo Rio Grande do Sul. A autora, citando Queiroz (1977, p. 

247), explica a sua origem, dizendo que se encontra num livro de inscrição de 

estrangeiros em Sorocaba, o registro de um italiano de nome João Maria Agostini, 

que ali chegou em 24 de Dezembro de 1844, declarando de profissão eremita 

solitário, e que viria ao país “em exercício de seu ministério”.  A citação a seguir 

detalha a crença, relacionada com as práticas das benzedeiras do lugar e também 

com uma ruralidade mais ampla. 

Nas suas peregrinações erguia cruzeiros e capelas, pregando, curando, 
organizando procissões. Nunca aceitava hospedagem em casa nenhuma. 
Freqüentemente estabelecia pouso debaixo de alguma árvore, perto de uma 
nascente ou de um riacho. Ali armava sua barraca, acendia o fogo onde ele 
próprio preparava sua comida e abria a caixa do oratório que sempre levava 
às costas. O monge era considerado pelos sertanejos um grande curador. 
Não era necessário lhe trazer o doente, bastava que algum parente rezasse 
com ele e levasse a “mezinha”. Um chá de vassourinha do campo, também 
chamada de vassourinha do monge. O fato de ser receitada pelo monge 
tornava a vassourinha milagrosa. Quando o monge mudava de pouso o 
local onde ele havia estado tornava-se sagrado. Atribuíam-se propriedades 
miraculosas à água da nascente ou do riacho em que o monge bebera. As 
pessoas vinham buscar a água com garrafas e levavam para longe. Com as 
cinzas da fogueira costuravam um breve e penduravam-no no pescoço 
como proteção contra as coisas ruins. Na Semana Santa os moradores das 
redondezas iam até o local para rezarem. Além de curador, o monge João 
Maria dirigia rezas, benzia as roças e o gado, dava conselhos, casava e 
batizava. Muitos deixavam os filhos anos sem batismo, esperando o dia em 
que o monge aparecesse. Quando peregrinava pelo Rio Grande do Sul, 
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construiu uma capela nos arredores de Santa Maria, multidões começaram 
a visitar o local. Temendo pela segurança o presidente da província 
expulsou o monge João Maria em 1848. (CALONGA, 2008, p. 8, grafia 
original). 

Conta Fátima, que mora no campo em Criúva, bem perto da capelinha 

dedicada a este personagem (que fica na beira de um pequeno capão de mato, à 

margem de um pequeno regato), que “João Maria cruzou por aqui, meu avô contava, 

ficou cinco dias acampado ali perto do mato. Era um profeta, não era santo ainda 

para mim, como a gente dizia; veio de ‘lá para cá, dos lados da Mulada’.” O amigo 

vizinho presente à conversa, na casa dos sessenta anos, adiciona que em Vacaria 

dizem que ele teria vindo de São José do Ouro.  A interlocutora justifica que, como 

“no início havia pouca fotografia”, por isso fizeram a imagem, mas é mais nova. 

Agora a capela é novinha, a primeira era de madeirinha, segundo ela, ainda do 

tempo do avô. Explica que “não queriam que rezasse missa, os padres custavam a 

aceitar – mas o padre Pedro aceitou na hora.” Fátima expõe que aprendeu as 

benzeduras com uma irmã, que foi anotando tudo, “ igual as do pai”,  que as  “tinha 

pela cabeça”. Por sua vez, o pai recebeu-as de seu pai - o avô de Fátima, o que 

contava sobre João Maria. Hoje em dia, segundo ela, não vem muita gente pedir 

benzedura: “alguém ainda pede”. Adiciona que não há muitas pessoas que nem ela, 

e que nem todas benzem para todas as coisas.  

Já Luísa, tem seu dom desde criança, quando tinha visões de “casalzinho de 

pretos velhos de cativeiro, que eram escravos e que já morreram”, que “lhe 

ensinaram tudo, eu ficava ali escutando, embaixo do pé de jasmim, quando eu tinha 

oito anos”.  Ela é conhecida nos dois distritos, e passa, ainda hoje, mais de uma 

semana de uma propriedade a outra, “nos campos”, benzendo onde lhe pedem. 

Menciona um pouco de seu procedimento na citação, citando várias das instâncias 

espirituais a que recorre, entre elas São João Maria, que, para ela, é sempre “das 

Matas”, e a santa de Cazuza Ferreira, que é “do Belo Horizonte” – santa que Arlindo 

também menciona, dizendo que é uma crença “belíssima”.  

Benzo. Digo as palavras poderosas e depois que benzo não sei mais nada; 
benzo de olho grande, benzo de inveja, benzo de quebrante, benzo para 
negócio, benzo para livrar do perigo, benzo de tudo. Benzo de criação com 
proteção de São Roque – eles (os negros velhos) que me ensinaram, cada 
um tem a sua reza. Rezo muito para Nossa Senhora Aparecida, para Nossa 
Senhora dos Nós, que desamarra tudo: primeiro Deus, depois todo o resto 
na vida. Sou devota de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora 
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Aparecida, Nossa Senhora do Belo Horizonte – que eu adoro, lá de Cazuza, 
e Santa Maria da Boca do Monte, e São Jorge Guerreiro. [...] Para a saúde, 
para a pessoa que tem dor, benzo as dores das pessoas [...] mulheres que 
estão para ganhar nenê [...] Para a criação, eu uso São João Maria das 
Matas, é o da criação. Aquele que, quando começou o mundo, ele andava 
no mundo, e ninguém sabia quem é que ele era; era um peregrino – quando 
batia na porta e era recebido, ele abençoava, onde era a porta que 
atropelava ele só fazia assim com a mãe e a pessoa... ele parava no mato. 
(RIBEIRO, C., 2013b, relato de Luísa). 

Fica assim evidenciado, por intermédio dessa diversidade espiritual 

“misturada”, outro aspecto étnico da trajeção da paisagem do lugar. Originado no 

sistema agrário sesmeiro, passa pela época do sistema agrário colonial e ainda hoje 

tem seu lugar, no sistema agrário contemporâneo – a população negra, que 

segundo Teixeira (2008, p. 125) em 1872 constituía 20 % do total de pessoas 

habitantes em São Francisco de Paula de Cima da Serra. Segundo Luísa, a inclusão 

plena na comunidade local ainda não existe, como esclarece: “aqui tem muito 

poucos (negros), e depois às vezes tem uns que são racistas - não gostam de 

negro” . Reforça o caso dos bailes, já apontado na paisagem do sistema colonial – 

“antes a gente não dançava junto com os brancos; quando eu vim aqui era assim - 

aí era salão de tudo, mas os negros eles não queriam junto”.  Os mortos ‘falam a 

esse respeito’ (grifo nosso), pois se fica sabendo que os negros falecidos estão 

enterrados em lugar distinto: “no Capão da erva, era o cemitério dos pobres, aqui é 

dos ricos”. Com relação ao tratamento do campo aos negros, no passado, não há 

muita dúvida, segundo a fala de Luísa sublinha, na citação. 

 [...] algum tratava um pouco melhor, os outros eram malvados, não queriam 
que comessem na mesa com eles, (os negros) comiam lá pelos cantos 
isolados, não se misturavam com os brancos; os pretos eram desconfiados, 
sabiam o lugar deles - ficavam nos rodízios deles, sem se misturar com os 
brancos, eram muito desconfiados. Tinha muitos cativeiros, eles iam 
embora, era muita judiação. Agora se come na mesa com eles, antigamente 
era nos galpões - não era na mesa com eles, primeiro eles comiam, depois 
arrumavam lá fora para os negros. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Luísa). 

Ela enfatiza vigorosamente, “a devoção do Divino é dos morenos, os morenos 

ajudaram a fazer a igreja, faziam o churrasco de graça e a louvação“. Recita um 

pedaço da oração do Divino, muito próxima à que é recitada na louvação: “Venha 

Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do teu 

amor, que tudo será criado e tudo será vencido, e renovaremos a face da terra” 

Finalmente adiciona – “e gosto muito!”. 
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A respeito dos brancos e negros, já se sabe um pouco do que acontece. 

Finalmente, Arlindo refaz alguns traços quase que etéreos da presença indígena na 

paisagem contemporânea desse lugar, que ele enxerga nos traços de muitas 

pessoas, a começar por ele próprio: “olha meu rosto, eu tenho rosto arredondado; o 

nosso olho puxado, a cor da pele - isso são os nossos antecedentes, de origem 

indígena”. Outro vestígio está nas palavras com que se referem aos antepassados. 

Esclarece que é muito comum, “na nossa região, daqui até Vacaria”, as pessoas 

dizerem: “foi pegado a laço; a minha vó foi pegada a laço; a minha vó era bugra”. 

Pela sua compreensão, isso quer dizer que a pessoa em questão é de origem 

indígena, e todas essas expressões, dessa forma, são expressões indicativas da 

miscigenação. Adicionalmente, enumera exemplos diretamente relacionados com os 

alimentos produzidos por esses primeiros agricultores, ainda presentes senão no 

cotidiano, em sua memória, vide a citação. 

[...] um dia, eu fazendo uma conversa, com o pai e com a mãe, eu 
perguntei, como eram as comidas, como vocês, os avós de vocês, 
contavam, tal e coisa... aí meu pai disse, “olha, nossa família, nós tínhamos 
o pixé”. Pergunto: pixé, que é que é pai? Disse que o pixé é uma farinha de 
milho. A receita agora eu não tenho de cabeça, é um milho torrado, e depois 
pilado no pilão - pilado é uma palavra que se diz moído; moído, e a farinha, 
depois se colocava no café, no café com leite, e fazia uma espécie de uma 
papa, um mingau, eles comiam. E eu fui para o Aurélio - do pixé. E o pixé 
está escrito, origem - e eu disse na hora, isso é negócio de indígena, de 
tupi-guarani; com "x"; isso é indígena. Fui lá, estava escrito de origem 
indígena, farinha de milho queimado, torrado. Batata-doce, era muito 
comum, na beira do rio das Antas [...] todos plantavam aipim, todos 
plantavam batata-doce [...] três tipos, mas todos ou cozidos ou assados, ou 
feito também com pão, depois; amareladinho, cor também da pele da 
batata. Aipim tinha pelo menos dois tipos de aipim. Com aipim se fazia, ou 
mandioca, lembro que a minha mãe fez algumas vezes, a farinha de 
mandioca - não tipo a que faz em Santa Catarina, mas semelhante. [...] no 
tempo em que não estava na moda, nós já comíamos pão de centeio, 
naturalmente, pão sovado, pão batido, tudo isso nós fazíamos - diferentes 
tipos de pães e pão de milho, naturalmente. Que era outro tipo de pão, 
muito diferente do pão colonial. E aí vai... (RIBEIRO, C., 2013b, relato de 
Arlindo). 

Quando se busca o destino dos amarelos, Arlindo explica que vê essa 

designação, étnica, sem dúvida, mais identificada com a miscigenação indígena, 

com um pouco dos negros também. Expõe que hoje não mais se usa essa 

expressão: de certa forma foi substituída pelo ‘quase gentílico’ (grifo nosso), que usa 

a população da zona urbana de Caxias, para referir-se à população de seus distritos 

rurais situados nos Campos de Cima da Serra - o pelo duro.  
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Esse proceder, de acordo com o que se depreende ao longo do convívio 

propiciado pelo trabalho de campo, é levado com “razoável” leveza e bom humor 

pelos habitantes do lugar. Razoável, diz-se aqui, mas não ingênuo – sabe-se muito 

bem do conteúdo não tão inocente do termo, às vezes adquirindo conotações 

pejorativas. A citação do dizer do interlocutor explica com franqueza o discernimento 

das pessoas que moram no lugar. 

É, pelo-duro, pelo-duro, pelo-duro é uma raça de cavalos, se eu não estou 
equivocado. E pelo-duro para nós, somos nós, de origem luso-brasileira. Ou 
seja, todos com o sobrenome luso-brasileiro são pelo-duros; são pelo-duros. 
Por que se consideram a raça mais refinada, os novos que chegaram da 
Europa. Esses não são pelo-duro, são gente de raça fina; são puros de 
raça. Essa expressão surge da nossa região. Por que pelo-duro é uma raça 
de cavalo, tal e coisa, e nós somos pelo-duros, por que não temos nenhuma 
cruza com "a raça pura". (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Arlindo, grifo do 
interlocutor). 

E esse dizer do campo de Vila Seca e Criúva hoje, parece trazer ecos de 

acontecimentos da paisagem desse lugar em outros tempos que, para Augusto, não 

deixa dúvidas – traduz uma atitude preconceituosa com relação à região. Aqui se 

relaciona esse quadro contemporâneo com o desconforto que os quadros de 

Weingärtner trouxeram a Porto Alegre, com gaúchos não tão bem vestidos - ou 

quem sabe, pondera-se aqui, negros ou amarelos com roupas gaúchas. Ou o dizer 

de Gomes (1966, p. 250): “formando-se uma espécie de casta, os serranos [...] eram 

os afamados pés no chão, [...] que, com o tempo, se tornaram bons agricultores”. 

Rudi não quer sair do campo, mesmo tendo uma vida dura. Já saiu, e voltou. Mas 

não sabe o que o futuro reserva, mas manifesta uma certeza, não quer ir para 

Caxias. Não sabe explicar direito, mas sente-se melhor na capital. Esclarece que em 

Caxias sente olhares estranhos, em Porto Alegre não. Exemplifica: “entra numa 

lancheria para almoçar, puxa conversa com aquela pessoa e esta pessoa fica 

amigo, em Caxias já é diferente, puxa conversa e ficam te olhando” E conclui, similar 

ao que Augusto vê do lado da cidade, que “Caxias tem preconceito com o pessoal 

do campo, com tudo - exclui os não gringos.” 
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4.5.3 A Festa do Pinhão: uma Narrativa Própria 

Pois ao final da inserção etnográfica no ciclo da Festa do Divino Espírito 

Santo em Vila Seca, a pesquisadora escuta dizer muitas vezes que a “Festa do 

Pinhão é imperdível, para entender como é esta mistura de cultura e natureza que 

há por aqui” (grifo nosso), assim como a respeito de evento festivo similar que 

também acontece anualmente no distrito vizinho, os “Sabores de Criúva” (grifo 

nosso). Ou seja, enquanto as últimas conversas complementam o que se busca, 

aparecem muitas outras possibilidades de aprofundamento do trabalho. Apesar do 

delineamento metodológico original, um acontecimento, no entanto, é decisivo na 

definição de uma ampliação do previsto. Em Vila Seca vê-se uma foto antiga, nas 

mãos do grupo organizador da sua VI Festa do Pinhão - em campanha de coleta 

pelas casas da vila, para organizar uma exposição nessas festividades. Mostra-se 

esse registro na figura 156.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156: Vila Seca no desfile da Festa da Uva.  
Fonte: Elda Alves, Vila Seca. 

 



250 

Julga-se captar uma síntese importante do que aqui se estuda nessa 

ilustração, que se estima, pelos relatos, ser da década de 70 – em um único carro 

alegórico de Vila Seca em uma Festa da Uva de Caxias do Sul90·, enxerga-se a 

representação da zona de campo e a zona de colônia, com respectivos casais e 

suas culturas agrícolas emblemáticas. Visualizam-se, no espaço da colônia, por 

assim dizer, os homens segurando uma ferramenta de trabalho da terra e as 

mulheres segurando tinas lotadas de uva – todos estão envolvidos com a atividade 

produtiva. Na outra dimensão espacial representada, figuram os homens 

pastoreando ovelhas no campo, acompanhados de mulheres, que sorridentes, estão 

à frente do carro. Os dois conjuntos tem trajes nitidamente distintos: de um lado 

poder-se-ia encontrar trajes típicos “coloniais”, enquanto que nos outros dois casais, 

os do campo, há uma mescla: arrisca-se dizer de trajes gauchescos com a cultura 

açoriana (os trajes das mulheres ensejam bastante esse palpite). 

A festa do Pinhão é organizada por um grupo majoritariamente distinto do que 

organiza a festa do Divino (pois existem pessoas que participam dos dois 

movimentos). Explicam que decidem criar essa nova festividade por que 

identificavam “muita coisa fora da Festa do Divino”, e, além disso, queriam organizar 

algo que fornecesse renda diretamente para a comunidade. O pinhão, que atravessa 

todos os sistemas agrários, foi o escolhido para ancorar a festa, que busca outra 

lógica de distribuição de renda, sem a ingerência religiosa, mas utiliza os mesmos 

espaços comunitários – que são predominantemente controlados por essa esfera. 

Esse é um ponto sensível nas conversas, tanto em Criúva como em Vila Seca, 

desdobrado em múltiplos detalhes: como são organizadas as festas, quem faz 

exatamente quais tarefas e sobre o pagamento feito ou não para pessoas que 

trabalham nesses momentos, bem como de eventuais aluguéis cobrados em 

espaços teoricamente públicos. Pois, pelo que se depreende, muitos espaços foram 

oriundos de doações e trabalhos comunitários em muitas etapas anteriores. Enfim, o 

fato é que todos querem saber das contas finais de todas as festas – as religiosas 

católicas todas tem seu balanço final mostrado nas missas. Mas nem sempre as 

pessoas satisfazem-se, e há vários movimentos de profissionalização desses 

contábeis – anseiam por mais ingerência no recurso levantado pelo esforço de 

90  A Festa da Uva é realizada em Caxias do Sul desde 1930, em promoção conjunta com uma Feira 
Agroindustrial – por isso também da representação de Vila Seca e de seus cultivos no desfile. 
(ZOTTIS, 2009).  
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todos, ao mesmo tempo em que evidenciam o desejo de potencializar e melhor 

dividir a dinâmica econômica suscitada pelas festas, de alegada relevante 

importância no lugar.  

Assim é que, como última etapa do trabalho de campo, assiste-se o desfile da 

Festa do Pinhão de 2013. Em um domingo frio ensolarado de inverno, nas ruas no 

entorno da igreja, o desfile principia pela esquina formada pelas duas ruas com os 

nomes dos fundadores do povoado – encontram-se ali as ascendências luso-

brasileira e italiana. Seguindo o mesmo trajeto feito pela cavalhada do Divino, o 

desfile vem do campo e logo a seguir desemboca na praça, ciosamente cuidada, em 

torno da qual muita coisa acontece há muito tempo.  

E nesse desfile encontra-se também uma narrativa. Mas nesse caso, 

composta e apresentada pelos moradores do lugar, compondo a sua versão do 

tramado narrativo que esta dissertação esforça-se por captar da melhor forma 

possível. Presenciam-se sucessivos quadros de incrível consciência da paisagem 

dos sistemas agrários, com conexões dessa ruralidade com vários elementos – as 

festas do Divino estão ali representadas (também a de Criúva), Caxias do Sul de 

alguma forma aparece e a Festa do Vinho Novo vem de vizinhança próxima.  A 

sequência de figuras de 157 a 177 mostra uma seleção dos registros fotográficos 

principais, sem alterar a sua ordem de aparição na sequência dos quadros. As 

legendas repassam vários momentos do que se descreve nessa trajeção da 

paisagem do lugar, e falam por si próprias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 160: A chegada dos sesmeiros.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 165: Muitas viagens do tropeiro e seus cargueiros.
Fonte: Raul Fonseca (2010), Vila Seca. 

Figura 159: Mostrando a paisagem.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 161: O povo das araucárias? 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 167: Abóboras e pasto vêm da colônia.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 162: Serrando as toras do mato.
Fonte: Raul Fonseca (2010), Vila Seca. 

Figura 166: Fazendo os limites das  terras.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 168: Cesteiro e ferreiro têm trabalho no lugar. 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 164: Campo de roupa bonita.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 163: Vai e vem entre campo e colônia. 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 158: Os nomes do lugar.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 157: Gralhas e pinhões no início do desfile. 

Fonte: Autora (2013), Vila Seca.
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Figura 172: Indo fazer serenata.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 177: Todas as bandeiras de Vila Seca.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 171: Trabalhando a terra para o plantio.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 174: Festa da Uva na Festa do Pinhão.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 176: Festa para o vinho novo.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 175: O Divino Espírito Santo da paisagem do lugar.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.  

Figura 170: Leite na porta de casa. 
Fonte: Autora (2013), Vila Seca. 

Figura 169: Mostrando o carneiro hidráulico.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.

Figura 173: Trilhando o milho.
Fonte: Autora (2013), Vila Seca.
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4.5.4 A Dinâmica da Paisagem no Sistema Agrário Contemporâneo 

 

Entremeadas às muitas conversas, em várias ocasiões “puxou-se assunto” 

(grifo nosso) sobre a paisagem, para, também nessa abordagem explícita, captar-se 

algo sobre o sentimento paisageiro do lugar. Por exemplo, pediu-se a Carlos para 

dizer como descreveria a paisagem deste lugar para alguém que não o conhecesse. 

Ele principia por dizer que “as andanças de um lado a outro eram de outro tipo e 

ajudavam muito a criar referências”, logo explicando que o andar mais tranquilo de 

outros tempos permitia uma maior fruição do que se via. A citação fala por si só. 

Hoje não é mais assim, ele afirma, e para explicar, exemplifica que não 

existem mais as lagoas no campo, os banhadões, os capões bonitos que tinham 

nome, que eram referência: “se foram, já não existem; há os criados depois, mas 

aqueles antigos - mata virgem, só aí para a costa das Antas e não é muita coisa”. 

Ele conhecia tudo, como já visto: “eu e meu pai íamos até Três Forquilhas, lá para a 

Serra do Pinto, com cargueiros - então a gente já sabia aonde tinha uma lagoa 

bonita, onde se encostava na estrada para o animal beber água; umas sangas que 

tinham, os arroios, tudo, as vertentes mais boas eram conhecidas.” Outro caso é o 

dos banhados: “tinha aí banhadões que nem a criação entrava no meio, por que 

atolavam, tremedais, como se diz.” Agora diz que está tudo seco, não há mais 

aquela reserva de antigamente, “isso mudou barbaridade, enxugou muito”. Quando 

acontecia uma chuva como a de hoje (chove muito neste dia de conversa), ele 

recorda que por três-quatro dias não se passava nestas estradas: “era lisa, era barro 

- hoje chove agora, daqui a pouco está tudo seco, pode ir aí, a água não para mais”. 

[...] hoje em dia não dá muito de você ver, pois sabia nome até de uma 
árvore: lá na Murta, lá no Guabiju, lá no Ipê, essas coisas - porque o cara 
tinha tempo, ou a pé ou a cavalo, cruzando, ele botava atenção em tudo. 
Hoje o carro, minha filha, é vapt-vupt, ninguém mais olha direito. Não vê ali 
que tem uma lavoura, lá tem um potreiro, lá tem um açude... Mas é isso aí, 
agora é mais o nome das pessoas, referência mesmo vai sumindo... No 
tempo antigo era muito bonito, você saia no meio dessas estradas de fundo 
de serra mesmo, só enxergava nesse tempo... Ali estava o milho, aqueles 
quadros de roça de milho; no mais era tudo mato; não tinha negócio de 
limpo aqui - era mato e quadros de roça de cada proprietário. Um do lado de 
lá, outro mais para cima; se enxergava aqueles quadros bonitos! Quando 
era o tempo do trigo maduro, lá por fim de outubro, a coisa mais bonita, que 
parecia ouro espalhado nas recostas, assim... e o mais era mato! (RIBEIRO, 
C., 2013b). 
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Relaciona com a impermeabilização que acontece na cidade, “já pensou numa 

cidade, com todos os asfaltos, o calçamento, depósitos de água que tem em 

telhados, e aquela água caiu tudo dos telhados já entra numa boca de lobo ali, vai 

sair no rio, e até logo, não é? Ali na terra não ficou bem dizer nada e uma vez não 

tinha disso.” E o mato preserva a água, segundo Carlos: “Se você fizer uma lavoura 

numa recosta e chover, ela (a chuva) vai levando a terra tudo embora, e no mato 

não vai, não é? Por que no mato a água se infiltra ali e vai entrar para as nascentes 

de volta.” E aqui, na serra, havia muito mato: “era só matos, entrava ali, no início 

isso ali era tudo tampado de pinheiros, não só na Mulada aqui; Café, Agudo, 

Marmeleiro - era tudo serra, como se diz.” As referências visuais da paisagem que 

também mudam são outro exemplo - o Morro Grande, o Morro Alegre, o Capão dos 

Macacos, o Capão do Bugio, o Passo da Guabirobeira, o Arroio de Fulano, o Morro 

da Guapa... “A gente se orientava por esses sinais... o Morro Agudo, ficou Agudo 

aqui, pois tinha um morro bem grande.” Há também o nome das muitas capelas que 

fizeram, que depois foram mudando os nomes - Mulada, na sua origem nome devido 

ao fato de que no inverno os fazendeiros traziam todas as mulas das tropas para ali 

para invernar: por isso rodeio da Mulada, e serra da Mulada, e hoje é simplesmente 

Mulada. Mas no início era São Jorge ou São João; agora há também Nossa Senhora 

Aparecida, lá para aquele lado, são novas capelas que vão mudando os nomes, 

juntamente com o tempo que passa de outra forma, como a citação explica. 

 Sobre a pergunta que se faz, de se as pessoas se importariam com grandes 

mudanças na paisagem que é conhecida de todas, encontram-se respostas quase 

unânimes, com citações de vários exemplos do que acham estranho, mas também 

dizem que não é uma unanimidade - “alguém se importa, mas outros acham até 

fundamento”. Carlos sumariza um pouco essa reação do povo do lugar, na citação. 

Um cara da cidade comprou um carquejal de um caboclo - um morro cheio 
de pedras - o cara arrumou um mundo de máquinas, veio ali e começou a 
derrubar aqueles morros, para fazer uma mansão medonha, aqui pertinho. 
Não sei quem denunciou, veio e trancou tudo, não prenderam as máquinas? 
Aquilo ali ele não desmanchou, mas em quanto lugar eles desmancham? 
Agora o povo aqui gosta, por exemplo: o pomar, de maçã, dessas frutas, 
assim, então nos morros, que é mais declive, eles fazem tudo faixa de nível, 
então pegam trator de esteira e fazem aqui uma faixa para ficar reto, para 
passar o carretãozinho deles, faz outra em cima e então os morros são 
todos anelados, já, aonde tem plantação - isso aí é o que os caras fazem - 
fazer um pomar, estão danificando, por que aquela terra fica solta, a hora 
que vem uma enxurrada, uma coisa, ela vai embora, não tem... e isso 
acontece muito, está mudando muito - muita gente é contra, mas muitos 
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não dão bola, pegam e fazem, não é? (RIBEIRO, C., 2013b, relato de 
Carlos). 

Reconhece o interlocutor (e vários outros), que as restrições ambientais 

fizeram uma diferença nas últimas décadas: “mas agora, com essa ‘segurança’ (grifo 

nosso), nós temos aí uma área de mata aí muito bonita, aqui para baixo, que você 

sai aí e só vê o que é natureza mesmo - porque terminou, prenderam, por que 

senão? O que deu para desmontar ‘eles’ (grifo nosso) desmontaram, quanta coisa!”. 

Explica que esse tipo de atitude de destruição da paisagem a qual prezam e 

reconhecem, ocorre mais recentemente, com uma diferença capital: “depois do 

tempo do meu pai – os velhos faziam aquela rocinha, e, como eu lhe digo, faziam 

rodízio de 10-15 anos e deixavam a mata vir de novo; agora não, quando ‘eles’ (grifo 

nosso) derrubam, não deixam mais vir o mato”. “Eles”, com explica Carlos e outros 

interlocutores igualmente, são os novos proprietários, que não são “daqui” (grifo 

nosso): “alguns da cidade, eles compram muitas terras - por que os velhos 

morreram, os herdeiros eram muitos, se fossem dividir ficava pouco para cada um; 

por isso, vendem para as grandes firmas, que vem e plantam o ‘eliottis’, o eucalipto, 

ou qualquer coisa, metem as máquinas e desmontam tudo”. Detalha que tem 

lugares que tem só “plantação de alho, é pêssego, é ameixa, é amora, essas coisas 

- mas é tudo ‘artificial’ (grifo nosso), já não é mais aquele de antigamente - não, não, 

não...”. Acha que agora é pior: não podem mais fazer uma rocinha, por que eram 

multados; se derrubam uma árvore tem que plantar dez. Questiona: “se eles 

derrubavam por que precisavam da terra, agora vão ter que plantar dez a quinze 

vezes a mais, como é que vão dar conta de plantar? Isso mudou muito, foi isso, aí.” 

Em suma, opina que hoje é muito pior do que antes, a citação finaliza de expor seus 

motivos de construção desse pensamento. 

Agora plantam ‘esse Pinus eliotis’ - pode ser no campo ou na colônia - na 
serra -, se plantou pinus eliotis, por 15-25 anos você não vai tirar ele dali, 
então fica aquilo ali. Não cria nada, um passarinho, não entra no meio 
daquilo, não cria nem cobra dentro de um pinhal de eliotis, não é? Quando 
derrubam, plantam muda outra vez, e ‘continuam os terrenos, bem dizer, 
perdidos!’ Sobre natureza, aí, é o progresso. Hoje de tanto que plantaram 
que o eliotis não está valendo mais nada; quem tem estão torcendo a orelha 
- gente que “estragou milhões e milhões de campo”, aí, plantando aquilo e 
hoje nem tem comércio; foi demais, não é? Encheu... Não tem como dar 
volta - e depois, vai esperar mais 25 anos para formar o campo de novo, 
que demora daí para mais... o cara, se ele já tem a minha idade, ele nunca 
mais vai ver formar o campo, ele morre e aquilo vai ficar na mão de um 
outro, que vem com outras ideias. A meu ver é isto, são coisas que é o 
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progresso; “o progresso é caro - para a natureza é uma tristeza; muito caro, 
barbaridade!” O que danifica... e depois, estes pomares é tudo com 
defensivo agrícola... aquelas vertentes bonitas, que tinham, que você dava 
gosto chegar numa sanga e beber uma água, tomar um banho de sanga... 
hoje você não pode mais beber uma água, que não for tratada, por que 
estão tudo contaminadas, é veneno, os passarinhos- a maioria, perdiz, 
perdigão, esses bichos de campo, assim, de granja, se foram; terminou, o 
bicho come aquele bichinho envenenado, que morre, ou vai para água; o 
peixe também se some, não tem também - a natureza sofre muito com isso 
aí.(RIBEIRO, C., 2013b, relato de Carlos). 

Augusto, com relação à paisagem, diz que a mudança incomoda o povo do 

lugar: “Caxias extrai a riqueza natural da região, mas não tem coerência.” Refere-se 

especificamente ao caso do novo aterro sanitário da cidade de Caxias, colocado no 

lugar, para a revolta dos seus moradores. Tentativa anterior intencionava colocá-lo 

na região onde hoje fica a barragem Marrecas. A mobilização dos próprios 

moradores do lugar é que impediu a sua concretização. Otávio conta que fizeram 

mobilização organizada (inclusive com constituição de organização não 

governamental para esse exclusivo fim), que, entre vários atos engendrou uma 

cavalgada de 200 participantes até Porto Alegre. A comitiva foi falar com o então 

governador Collares, que os recebeu e os escutou e, após isso e segundo eles, 

“descaracterizou o lugar para essa atividade”. Ocorre que, tempo depois, “com 

outros governantes”, coloca-se o novo Aterro Sanitário que a cidade de Caxias 

necessita no melhor campo do lugar - no Rincão das Flores, o lugar historicamente 

reservado para “as flores”, as vacas que mereciam o melhor pasto de todos. Como 

se não bastasse, o local escolhido fica no divisor de águas da bacia do arroio 

Sepultura (em sua zona de nascentes): onde a cidade pretende buscar sua água em 

algum tempo futuro de acordo com o planejado institucionalmente. Nos primeiros 

tempos de sua operação, os moradores das proximidades relatam que houve forte 

contaminação em arroio próximo, conferindo espuma escura e forte cheiro à água, 

de maneira que os animais não conseguiam bebê-la e os moradores das casas 

eram incomodados pelo odor. O problema foi posteriormente solucionado, mas, até 

hoje, registra-se a morte do gado pela ingestão de sacolas plásticas que voam pelo 

campo, e água do arroio do ‘Bi’, segundo os moradores que a conhecem há muito 

tempo, nunca mais foi a mesma. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Augusto e Otávio, 

entre outros). 

Arlindo conta que o morador do lugar - aquele que era morador de São 

Francisco - olhando os campos, “corre lágrima nos olhos, vê que a própria paisagem 
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está modificada”. E afirma: “esta percepção da paisagem, ô, as pessoas têm! Têm 

sim! Muitos deles olham e dizem - é a morte do campo!” E complementa: “quando é 

a morte do campo, é também a morte do tropeiro, a morte do capataz, etc., digamos 

que é a morte de uma cultura... se percebe claramente”. A paisagem, para esse 

interlocutor, é cantada em prosa e verso pelos Bertussi91; ilustra recitando trecho de 

uma de suas canções: “canhada de campo aberto, coxilha de campo afora, onde 

canta o quero-quero, onde o minuano chora". A sua descrição da paisagem a 

citação coloca em relevo, reforçando o vínculo com a ruralidade, através de um de 

seus sistemas produtivos. 

Júlio afirma que “pela nossa vivência, o lugar cada ano vai mudando um 

pouco- vivo bem aqui, mas a cada dia é mais difícil, só eu e a mulher”. Explica que 

não recomenda para a filha “ficar como eles, velhos, de bengala, puxando rabo de 

vaca; é para ela estudar”. Sumariza a situação em frase curta: “para viver é bom, 

mas para sobreviver é muito duro - é ‘sacrificoso’ (sic) viver aqui”. Explica que todos 

tem arma, pois há muito abigeato, há bandidos, assaltos nas propriedades. Sua 

mulher reclama de um problema de todos – não há telefone confiável (não raro às 

casas tem celulares de várias três ou mais operadoras, e muitas vezes nenhum tem 

sinal), internet tão pouco. As opções de escola para as crianças e adolescentes são 

reduzidas e a grande distância. A renda é curta, e a mão de obra de difícil obtenção 

no que é necessário, como explica sem sombra de dúvida o interlocutor: “velho 

ajudar outro velho não adianta”. A situação atual faz com que muitos proprietários 

vendam ou arrendem suas terras nesse momento, um sem número de vezes, 

conforme os relatos, “para pessoas que não são daqui”. As mulheres apresentam o 

seu viés de compreensão, por exemplo, segundo o refletir de Ana, evidenciado na 

citação. 

91  Adelar e Honeyde Bertussi, músicos e compositores regionalistas reconhecidos nacionalmente, 
nasceram em Criúva, na localidade de São Jorge da Mulada. Muitas de suas músicas, segundo os 
relatos, foram inspiradas nas canções dos músicos locais. 

Veja, bem, esta riqueza de paisagem, por estas coxilhas, a maravilha de 
coxilhas e capões, no campo, e você desce, desce indo para a beira do rio 
das Antas, e você vai enxergando - ia enxergando - a floresta, que vinha 
entrando campo a dentro, não é?  Até a boca da serra, que nós 
chamávamos. E aí, é a boca da serra que vai comendo o campo, e as 
florestas que tinham. [...] E no meio do campo, tinha e tem floresta. Ali, pelo 
menos enquanto foi um domínio de pecuária de subsistência, nunca foi 
tirado. (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Arlindo). 
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Nessa paisagem, associada à ruralidade contemporânea, as dificuldades da 

vida do lugar são evidenciadas. Aspecto adicional enfaticamente mencionado são as 

exigências de regulamentações de todas as espécies: sanitárias, ambientais e 

fiscais, entre outras. Recente caso envolvendo as agroindústrias de queijo serrano 

do lugar merece menção. Ação municipal (orientação técnica) incentivou 

investimentos dos próprios agricultores em suas instalações domésticas (de longa 

tradição familiar) de produção de queijo serrano, colocando-as em um padrão 

“agroindustrial”: segundo informações recolhidas no campo, em pouco mais de uma 

dezena de propriedades vêm sendo feitas as adequações segundo o sugerido, em 

valores individualmente aplicados variando de 40 a 70 mil reais até o momento.  A 

posição da instância municipal encontra-se, de certa forma, na citação disposta a 

seguir. 

 Apesar desta disposição, assistem-se ao longo do trabalho de campo as 

agroindústrias de queijo serrano dos agricultores do sistema agrário contemporâneo 

serem interditadas pela fiscalização sanitária do município, com alguns depoimentos 

externando muita revolta pela arbitrariedade desta atuação do poder público. 

Segundo os relatos, em alguns casos causando imediatas inviabilizações de 

propriedades familiares – pois o queijo é seu principal esteio. Esse tipo de atuação 

do poder público soma-se a outras tantas exigências que fazem parte da ruralidade 

Eu acho que a mulher no campo também é muito abandonada. Eles 
comparam muito a vida da cidade com a vida no campo, só que os direitos 
não são iguais, não é? Por que nós aqui não temos férias; um mísero 
salário mínimo; nós não temos hora para trabalhar, não tem dia, não tem 
banco, será que não era hora de a gente ter uma coisinha a mais também, 
não é? (RIBEIRO, C., 2013b, relato de Ana). 

 A produção artesanal é pequena porque os produtores tradicionais estão 
na ilegalidade e perdem mercado para as agroindústrias. Por sua vez, as 
agroindústrias têm na sua origem produtores artesanais que se 
profissionalizaram, fazendo melhorias no processo de fabricação, buscando 
na produção legalizada e escalonada uma alternativa econômica mais 
rentável para as propriedades. [...] De acordo com depoimentos recolhidos, 
parece que há mercado para os dois tipos de queijo. Quanto à qualidade do 
produto final, seria necessária a realização de uma análise laboratorial 
comparativa entre os dois produtos para observar as diferenças reais. 
Atualmente, mesmo o produto das agroindústrias não tem normas 
específicas de produção, fato que não garante a inocuidade do processo.  
(CAXIAS DO SUL, 2007b, p. 97, 98). 
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dessa paisagem de Vila Seca e Criúva, em um conjunto que majoritariamente aporta 

dificuldades crescentes a uma atividade produtiva cada vez mais frágil. A citação 

ressalta esse aspecto. 

As perspectivas para o futuro são vistas por Augusto a partir de sua visão 

urbana, mas fundada em experiência de infância profundamente imersa na 

ruralidade da paisagem do lugar. Explica que a paisagem era um entremear de 

muitos elementos: “a paisagem era a da natureza: o morro da frente era cultivado e 

a caça era esporte, no domingo, na colônia e no campo”. Além disso, diz que tem 

presente que “a lavra do campo corta o coração dos mais antigos, eles não 

gostavam disso - o campo era do boi e da vaca, era proibido acabar com ele”. Por 

outro lado, diz que ”outros não têm sentimentalismo pela transformação”. Sobre o 

mato, relata que as pessoas do lugar sabem que “o capão protege do vento, lá dão 

água para o gado: o mato no meio do campo tinha nome - os capões tinham nome”.   

Augusto visualiza essas comunidades sofrendo “as ações do 

desenvolvimento: barragens, presídio, aterro sanitário”. Acredita na possibilidade na 

existência de alternativas para alguns dilemas, como, por exemplo, o caso do lixo da 

cidade, em uma visão que demonstra a sua consciência da plenitude da paisagem: 

“a natureza não volta - a humanidade tem de pagar o preço; não era para colocar 

um aterro sanitário em região tão linda: era a alternativa mais fácil, de menor custo - 

questionável, pois não existem medidas compensatórias ao que foi estragado”.  

Prega manter a “região como está”, sustando as ameaças de industrialização que 

pairam sobre o lugar - muito representadas pelo novo aeroporto que chega muito 

próximo ao campo e ao mato. Mais do que a ação de proteção que enseja, sugere 

“fundo para sustentação ecológica e econômica, dentro de sua proposta de cidade 

humanizadora, com espaço para todos, ao invés de priorizar o desenvolvimento a 

qualquer custo”. 

Arlindo vê que a miscigenação que foi acontecendo ao longo do tempo e 

nesse estado, está implicada profundamente no que “se conserva, em misturas de 

parte a parte, boas e ruins”, em mescla de muitos elementos no momento atual – no 

Eles falam, falam, mas para tu criares uma criação tens que pagar desde a 
hora que nasce até a hora que tu vende... e é imposto daqui, dali, imposto 
daqui, imposto dali... tudo, tudo controlado pelo governo... vão apertando a 
gente duma maneira... [...] é muito peso para as costas da gente!  
(RIBEIRO, C., 2013b,relato de Ana). 
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sistema agrário contemporâneo, pontua-se aqui. Para ele, o que ficou é algo “muito 

abrasileirado, com valores que se mantém na paisagem - a cultura, a criação do 

gado, os riquíssimos vestígios arqueológicos na nossa região, coisas assim, 

bastante, que valorizam a nossa região”.  

Sobre encontros e desencontros entre as pessoas e seus não tão uniformes 

modos de vida nessa paisagem, um casal resume bem a situação. Ela, de origem 

italiana descreve: “gringos dançam 2 e 2; aqui, eles dançam 1, 2, 1”. Mostrando com 

o corpo, profere que a dança ‘certa’ (grifo nosso) é “1 e 2, e 1 e 2“. Ele, com etnias 

de muitos tipos na estória familiar além dos portugueses, inclusive, com o 

“acolhimento de morenos na família”, dá de ombros, meio rindo, e diz que “o pessoal 

aqui dança misturado”. 

Sumariza-se o que se explorou nesse capítulo através do Quadro 5, que 

mostra os principais elementos da evolução e diferenciação dos sistemas agrários. 

Adicionalmente, o que acontece com o uso do solo ao longo do tempo é condensado 

na Figura 178 e no Quadro 6, que faz respectivo comparativo da ocorrência das 

áreas de campo e floresta. 
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Sistemas Agrários 

de Vila Seca e Criúva 

Indígena 

10000 AC até 1760 

Sesmeiro 

1760 a 1912 

Colonial 

1912 a 1980 

Contemporâneo 

1980 ao presente 

Estrutura Fundiária 
acampamentos de grupos 
nômades 

sesmarias ao redor de 
3000 hectares 

propriedades de 30 a 500 
hectares propriedades de 2 a 500 hectares 

Etnias Habitantes Kaingang portugueses, paulistas, 
catarinenses 

brasileiros, imigrantes 
europeus caxienses 

Mão-de-obra comunitária familiar, contratada e 
escrava familiar e contratada familiar e contratada 

Atividades 
Produtivas 

Colônia 
caça e coleta; agricultura 
incipiente nas várzeas dos 
rios  

agricultura de 
subsistência policultura colonial policultura colonial com integração 

à agroindústria; silvicultura 

Campo 
gado de corte e 
leiteiro, mulas e 
equinos 

gado de corte e leiteiro 
gado de corte e leiteiro; policultura 
colonial com integração à 
agroindústria; silvicultura 

Técnicas e 
Ferramentas  

agricultura de queimada 

equipamentos manuais 

agricultura de 
queimada; 
equipamentos manuais 
e tração animal leve 

manejo do campo com 
queimadas; equipamentos 
manuais e tração animal ou 
motorizada leve 

manejo do campo com queimadas; 
melhoramento do campo nativo 
equipamentos motorizados leves e 
pesados 

Fatores de Transição 

introdução do gado 

estabelecimento de 
sesmarias 

medição de terras 
devolutas para 
delimitar novos lotes 
para os imigrantes 

proibição do corte da 
araucária, pragas nos 
cultivos de cereais, 
fechamento dos moinhos e 
matadouros coloniais 

 

Quadro 5: Resumo da evolução e diferenciação dos sistemas agrários de Vila Seca e Criúva. 
Fonte: Autora (2013). 
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Usos do solo  1871 
(hectares) % 1980 

(hectares) % 2011 
(hectares) % 

Campo 22495 55,5 31154 76,9 23713 58,5 

Floresta 18011 44,5 2996 7,4 13485 33,3 

Outros usos 0 0 6356 15,7 3308 8,2 

Figura 178: Usos do solo em Vila Seca e Criúva. 
Fonte: Autora, cartografia Silvia Aurelio. 

Quadro 6: Comparativo de usos do solo em Vila Seca e Criúva. 
Fonte: Autora (2013). 
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5 CONCLUSÃO 

Entende-se que a narrativa construída aprofunda o conhecimento do lugar, 

configurando a ruralidade de Vila Seca e Criúva, em estreita associação com a 

trajeção de sua paisagem.  

Pode-se concluir, a respeito da adequação do método escolhido para a 

pesquisa, que a abordagem etnográfica permitiu verificar a importância e 

interpenetração dessas atividades no âmbito do empírico pesquisado. Mais do que 

isso, pode-se testemunhar que a observação participante do ciclo festivo do Divino 

Espírito Santo de Vila Seca, guiada pelos elementos fundamentais definidos pelo 

estudo de evolução e diferenciação dos sistemas agrários - a estrutura fundiária, as 

etnias habitantes, a mão-de-obra, as atividades produtivas e suas técnicas e 

ferramentas – foi de fundamental importância para a construção da pesquisa a partir 

da escuta das pessoas do lugar. 

 Esses elementos, associados aos fatores de transição de cada grande 

época, compõem a trajeção da paisagem para cada um dos sistemas agrários 

identificados: o indígena, o colonial, o sesmeiro e o contemporâneo.  

Analisa-se, ao longo da dimensão espaço-temporal do empírico, de que modo 

vai conformando-se o Stimmung de Simmel ou genius loci de Turri, finalizando pela 

constatação do pensamento da paisagem de Berque - a efetiva existência da noção 

de paisagem no lugar. Lembra-se aqui, que, segundo este último autor, a paisagem 

é então essa relação particular com o ambiente, uma das instâncias de relação do 

ser humano com o seu meio. Relação esta construída de instâncias objetivas e 

subjetivas, aonde uma cultura naturaliza a subjetividade coletiva, através também de 

relações de ordem simbólica. 

Para isso analisam-se os sete critérios estabelecidos por Berque, que são, no 

entanto, pensados com relação à paisagem no sentido que ele mesmo escreve, e 

que nessa dissertação é considerada.  

 Assim é que se encontra, primeiramente, literatura oral e escrita que louva, 

não só a beleza, mas os sentimentos implicados ao lugar. Esse é o caso do trabalho 

de Balduíno Rambo e das muitas construções oriundas do lugar: os muitos 

exemplos de trovas e poesias de vários autores, que acabam ganhando notoriedade 

mais ampla na produção musical dos Irmãos Bertussi.  
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 Sobre o termo específico indicando a apreciação do lugar – uma toponímia, o 

segundo critério – encontra-se o ‘Rincão Feio’ e o ‘Rincão das Flores’, sem falar nos 

Palanquinhos, dos muitos nomes de cursos d’água, de morros, de capões de mato, 

e dos próprios nomes de Vila Seca e Criúva, todos surgindo de características do 

meio, apreendidas e muitas vezes qualificadas.  

 A respeito do terceiro critério – os jardins de recreio - a existência das praças 

e ajardinamentos no centro das duas pequenas vilas constituem o exemplo maior 

nesse sentido. Não só do viver comunitário (incluindo também o lazer), que está 

presente nesses espaços específicos e no seu entorno, como de suas importâncias 

evidenciadas no lugar. Idêntico procedimento entende-se que mostra a 

reminiscência contida na elaborada fotografia de uma das praças em tempos idos.  

 A quarta evidência que Berque estabelece como necessária para a existência 

da noção de paisagem é a fruição da vista, que o autor associa à condição de 

existência de arquitetura específica para tal. Entende-se aqui esse aspecto 

compreendido de uma maneira alternativa. Visualiza-se no empírico não somente a 

fruição da vista, mas a fruição do lugar, profunda e historicamente enraizada. Pois 

não se fica imune ao escutar dos múltiplos relatos de todos os tempos: os tropeiros 

e suas tropas de mulas, bois e outros animais para lá e para cá, também na busca 

das pastagens melhores no verão e no inverno - dos ‘fundos da Mulada’, do ‘fundão’ 

aos vários destinos; as muitas horas de caminhada para moer os cereais 

produzidos; as pequenas viagens para o lazer com os amigos – a cavalo ou nas 

carretas, para fazer as serenatas. Quase como permanentes, as cavalgadas e 

torneios: em um primeiro momento associadas aos trabalhos agrícolas, hoje bem 

situadas no contexto do lazer e do convívio social dos dias atuais. Enfim evidenciam-

se a existência das múltiplas atividades religiosas - não somente às relacionadas à 

devoção ao Divino Espírito Santo, mas também as outras manifestações descritas 

reforçam as muitas dimensões dos seres humanos do lugar. Como a outra metade 

do trabalho - o uti, aparecem ‘o comer, o festejar e o rezar’ - o fruti, os dois aspectos 

profundamente entranhados em deslocamentos espaçotemporais ao longo de sua 

paisagem. Além desse aspecto maior, existe também um apontamento local de 

belos panoramas a serem apreciados, que tem origem nas atividades turísticas que 

se originam principalmente a partir do sistema agrário colonial. Mais recentemente, 

há um mirador construído em Criúva para admirar a vista do vale do rio das Antas e 
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o crescente enaltecimento de cascatas e cânions, em função também da paulatina 

valorização turística que emerge na ruralidade local.  

   As pinturas de Weingärtner representam ambiente que contém esse lugar – 

o quinto critério, sincrônicas quase às demandas do lugar nesse sentido (o pedido 

por um artista na carta de 1915 às autoridades). O português, a língua do lugar em 

três dos quatro sistemas agrários, é pródigo em palavras para expressar o sexto 

critério, a sinonímia de paisagem: os vocábulos “panorama, vista, visão, cenário, 

perspectiva, quadro e aspecto” podem ser citados nessa direção. 

   Finalmente, Balduíno Rambo e Ângelo Guido em seus trabalhos constroem 

reflexões explícitas sobre a paisagem, intimamente ligadas ao lugar estudado, o 

sétimo e último critério. Contudo, a evidência mais eloquente da existência da noção 

de paisagem nesse empírico, no sentido berquiano, é o desfile da Festa do Pinhão. 

Ali estão expostas, de maneira simbólica, complexa, e, sobretudo dinâmica, não só a 

paisagem, mas a sua completude trajetiva ao longo da ruralidade do lugar.  

A pesquisa permite dizer que a paisagem existente no empírico apresenta 

claros elementos que a situam no contexto da nova ruralidade brasileira. No sistema 

agrário contemporâneo encontram-se as multifuncionalidades do espaço rural, em 

paulatina ocorrência, em paralelo à constituição do espaço urbano. Visualiza-se 

primeira e claramente esse aspecto com a fundação do urbano, a partir da paisagem 

indígena original. Posteriormente, na época das sesmarias, ocorre o 

estabelecimento das relações econômicas oriundas da produção e comercialização 

dos produtos agrícolas da zona de campo e colônia. À sequência dessas atividades, 

adiciona-se o ciclo de extração da madeira no sistema agrário colonial, e esses 

passos constituem a base estrutural para o posterior estabelecimento da pujança 

econômica da cidade de Caxias do Sul.  Finalmente, o fornecimento de água 

potável, a disposição dos resíduos sólidos domésticos e industriais, o 

estabelecimento do presídio e o crescente estabelecimento de outros 

empreendimentos de características urbanas, compõem a situação de novas 

demandas que vêm se estendendo à paisagem do lugar. Nesse percurso espaço-

temporal - nessa trajeção, vê-se claramente a agricultura, no ato brutal descrito por 

Telles, conformando essa paisagem, em ciclos de destruição, necessários ao cultivo, 

no entanto não desprovidos dos cuidados para garantir a permanência da utilização 

do espaço pelo ser humano. Geração após geração, como bem dizem as suas 

palavras, a organização do espaço rural traz o belo. O estudo cartográfico, em 1871, 
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1980 e 2011, compreendendo os sistemas agrários sesmeiro, colonial e 

contemporâneo, consegue demonstrar esse fato: uma vez sustado o processo de 

predação da Floresta Ombrófila Mista, as atividades agrárias seguem seu curso, e a 

paisagem da ruralidade do lugar se refaz. 

Ou seja, a noção de paisagem existe no lugar, estreitamente associada à sua 

ruralidade – mas ela é um bem de uso comum? No sentido de Ostrom, pode-se 

dizer que sim, ela é um bem comum: pois essa paisagem é um recurso, 

compartilhado por pessoas, sujeito a dilemas sociais. Além disso, o espontâneo e 

histórico proceder comunitário dos homens e mulheres do lugar aportam as 

evidências.  

 Vê-se que os agricultores não veem o seu meio só como meio de vida e 

subsistência, em oposição ao que defende Bernard. Em certa medida e extensão, o 

ajuste ecológico de Candido ainda existe no lugar – o retardo do corte da própria 

floresta e a presença do desconforto com a destruição do campo são fatos que 

reforçam a existência desse tipo de entendimento do meio para os agricultores 

dessa ruralidade. 

 Além disso, essa fruição (que é também estética), esse reconhecer da 

paisagem, não é obtido por um proceder intelectual, de forclusão (recuo) do mundo 

do trabalho. Não há como fugir do trabalho na ruralidade - mesmo Weingärtner, 

símbolo máximo desse aspecto de geração de registros ‘estéticos’, teve de trabalhar 

– e como trabalhou, é importante que se diga. As festas variadas – que a cada ano 

devem ser mais ‘bonitas’, só acontecem por intermédio de muito trabalho de muitos 

envolvidos: festeiros e alferes, religiosos, músicos, fabriqueiros, grupos 

organizadores de várias espécies, envolvendo praticamente toda a comunidade. 

Esse mundo (segregado) do ócio, no qual, em tese, a intelectualidade viria a 

desenvolver o sentimento de paisagem, não existe para as pessoas do lugar.   

 Alternativamente, no entanto, enxerga-se que a implicação das pessoas ao 

lugar onde vivem é fundamental nesse reconhecimento de sua paisagem. Essas 

pessoas do lugar, majoritariamente agricultores, fazem o que fazem, no lugar onde 

estão, por escolhas próprias - e muito conscientes. Vide os múltiplos exemplos de 

histórias de sacrifícios para voltar e para permanecer no lugar – há afetos envolvidos 

nessa escolha do lugar, da paisagem aonde se quer viver. Pode-se dizer que essa 

escolha afetiva cria o elo que faz com que a paisagem seja compartilhada, como um 
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recurso cultural e mutável, como alternativamente diz Leite. Ou seja, como um bem 

de uso comum no lugar. 

Existe uma paisagem a ser conservada em Vila Seca e Criúva. Mas é preciso 

que a cidade aceite o convite, como colocado por Corajoud, e olhe o campo. Mas 

esquecendo dos seus anseios de museificação. Atitude cômoda e aparentemente 

conveniente, mas, é necessário que se diga, profundamente injusta, e, além disso, 

arriscada. Pois é importante ressaltar, o urbano tem procedimento 

predominantemente distinto do rural com relação à paisagem: forcluído em seu 

mundo do trabalho (também do negócio), e talvez sem muita fruição, tem 

compromisso maior com a sua expansão, sendo predador da paisagem em muitos 

de seus atos.  

O problema majoritariamente aqui constelado é que a relação dessa 

ruralidade com o espaço urbano apresenta evidências de uma dicotomia que é 

visualizada fundamentalmente no contexto da funcionalidade espacial. Nesse 

sentido, o espaço urbano figura como um polo gerador de necessidades variadas, 

que são apresentadas ao longo do tempo para serem supridas pelo espaço rural. A 

prioridade clara da relação - que acaba sendo de alguma maneira estabelecida entre 

esses dois lados - é o atendimento das demandas apresentadas pelo urbano, sem 

maiores preocupações com o que acontece nesse ‘lugar que não é o nosso’. O 

efetivo resultado do agir urbano atualmente verificado parece mostrar que a 

atividade agrícola do lugar pode ser secundária. O conjunto de atitudes não 

demonstra uma preocupação maior com a sua permanência, e mesmo um refletir 

mais profundo a respeito de que a continuidade da ruralidade do lugar é condição de 

atendimento de muitas dessas demandas urbanas. Em alguns momentos, parece 

mesmo configurar-se a ruralidade como um desconforto – seria melhor que ali não 

estivesse – dizendo de outra forma, seria talvez mais cômodo que esse espaço 

estivesse desembaraçado dos agricultores e de suas atividades, disponível para os 

outros usos pretendidos pela cidade.  

Essa construção apresenta também a sua face socioambiental, como 

Brandemburg tipifica, fundado no ajuste ecológico de Candido. No entanto, de uma 

maneira muitas vezes bastante incoerente, vide nesse sentido as muitas evidências 

recolhidas no trabalho de campo. Se os moradores do lugar não tivessem se 

organizado em época recente, como seria possível agora o reservatório do Arroio 

Marrecas, se houvesse sido mesmo feito o aterro sanitário no lugar pretendido? 
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Qual é a lógica socioambiental que explica que o lugar do melhor campo, com águas 

excelentes – o Rincão das Flores – o reservado aos melhores animais, aonde se 

podia apear do cavalo e beber água com a mão – hoje enfrente o impacto de um 

aterro sanitário? Pois mesmo com tratamento sofisticado de efluentes, foi relatado 

episódio sério de contaminação hídrica, e o gado atualmente morre no campo 

devido à ingestão das sacolas plásticas levadas pelo vento. Como entender a 

localização de um presídio e de área para disposição de resíduos sólidos industriais 

nessa mesma área? Qual a lógica mesmo que viabiliza várias hidrelétricas, mas 

proíbe ou muito dificulta pequenos açudes para dessedentação animal e irrigação? 

Que permite uma barragem para abastecimento de água potável, mas interdita o 

banho e a pesca onde antes era permitido? Que não permite cortar nem uma 

araucária seca pela intempérie, mas possibilita cortar milhares dessas árvores em 

sua plena vitalidade, para depois abandoná-las ao apodrecimento?  Que espécie de 

“acordo” é este, que não deixa queimar o campo, mas concorda com a sua 

destruição em concretagem de depósito de indústrias automotivas e liberação de 

plantio de monoculturas variadas tratadas a agrotóxicos? Um dos grupos de 

festeiros recebe em 2013, pedido do município - inocente e bem-intencionado, por 

certo - de a louvação do Divino Espírito Santo fazer campanha pela manutenção da 

qualidade da água ao longo de suas andanças pelas zonas de campo e colônia. 

Uma última pergunta – estará a campanha no lugar certo?  

A discussão da paisagem como bem comum feita por Sgard tangencia essa 

questão, quando a autora discute a paisagem como algo que se utiliza, 

predominantemente associando a sua discussão a outra dicotomia: os caminhos 

público-privados como os existentes para a solução de gestão de bens de uso 

comum. Vê-se uma preocupação em alguma medida com relação aos caminhos 

para quem, “de fora” dessa paisagem, quer dela usufruir – chega-se mesmo a 

mencionar a existência dos “usuários da paisagem”.  

Aqui se pretende uma via distinta de entendimento: a paisagem aqui não é só 

o que se vê, ou o que se utiliza – busca-se aqui a difícil inteireza, abrangência e 

compreensão da existência – e da necessidade de permanência - da paisagem do 

lugar. Em outras palavras, para que esta paisagem exista, ela deve ser construída 

internamente por alguém: tanto pela sua maneira de ver as coisas (o subjetivo), 

como pelo viver cotidiano de quem habita esta paisagem (o objetivo). A questão 

complicadora é que, internamente a essa paisagem, no caso o bem de uso comum, 
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existem bens de outras espécies: os bens privados e os bens públicos, por exemplo. 

Todas essas definições, com fronteiras muitas vezes dúbias, como exposto no caso 

dos recursos hídricos – como o uso de um bem público (a água para consumo 

humano) pode excluir outros usos comunitários (a recreação e a pesca esportiva), 

ou dificultar os usos internos às propriedades privadas (o poço ou a nascente da 

casa e o açude para a dessedentação animal e irrigação)? Eventualmente, 

internamente à paisagem do lugar, haverá uma estrada com pedágio, ou um parque 

para o qual se pague entrada (um pesque-pague, um parque natural, um museu 

público com entrada), um ginásio (construído pela comunidade, portanto público) 

aonde paga-se entrada para aceder às festas comunitárias. Obviamente uma 

situação complexa, mas plena de exemplos na vida diária – carros privados andam 

em estradas públicas; pessoas com seus objetos pessoais de toda sorte transitam 

em vários espaços públicos - em várias paisagens, com regras aceitas e 

razoavelmente respeitadas para que continuem existindo.  

A discussão da paisagem como bem comum definitivamente exige uma 

elaboração mais complexa, mas apresenta a completude e premência da questão do 

conviver dos seres neste planeta – a ecúmena. E para que a paisagem continue 

existindo - para que o bem comum necessário ao Bem Comum não seja esgotado – 

o espírito do lugar deve ser integralmente respeitado. Este é o bem comum da 

paisagem que deve ser a todo custo gerido.  Dito de outro modo, para que seja 

possível essa conservação da paisagem do lugar - essa rugosidade inserida no 

global onde a vida acontece (no sentido de Milton Santos) é preciso que se 

consolide um processo alternativo, para muito além das dicotomias público-privadas.    

Bem certo que nem tudo são flores em Vila Seca e Criúva, como se pode ver 

também no autorretratar da Festa do Pinhão. Por exemplo, notam-se ausências 

importantes – não há o Kaingang e nem o negro nesse relato, aliás, como de fato 

ocorre na paisagem. Dos indígenas, além da rica herança arqueológica, restam 

talvez somente os traços ‘amarelos’ das pessoas, frequentemente chamadas de 

pelo-duros pelos caxienses urbanos.  Os apelidados parecem não se importar, e tem 

lá as suas maneiras de replicar a alcunha, não raro com fina ironia – demonstrando 

que a sentem pejorativa, não há espaço para engano.  Os poucos afrodescendentes 

do lugar, por outro lado, ainda sentem pouco acolhimento nessa paisagem que 

ajudaram a construir – inclusive, com seus braços, fazendo as terras de muitos 

brancos – que talvez hoje ainda façam questão de dizer que não são amarelos. Tão 
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pouco as dores e conflitos do presente agrícola aparecem nesse retrato, muito 

menos os seus dilemas de conservação.  

Dilemas muito humanos, que não impedem que se veja que há muito tempo o 

lugar reconhece o colocado pela expressão berquiana – “os tempos da natureza e 

os ritmos da existência”, em viver comunitário. A expressão de hoje para a 

paisagem, não seria ‘que pena, só sobrou isto!’, mas – ‘que ótimo, veja-se o que 

continua existindo!’. A relação de companheirismo do tropear de outros tempos 

reconstrói-se no caminhar das louvações – que hoje vão até a cidade. Melhor, às 

cidades: não só até Caxias e arredores, mas até Porto Alegre e chegando mesmo 

até o ultramar açoriano. Em última instância, aqui não existe mesmo tradição 

estagnada, um lugar perdido e isolado no tempo – mas a paisagem conservada em 

sua dinâmica e complexa inteireza, buscando relação de convívio com o global no 

sabe estar inserida. 

Mas não se sabe por quanto tempo: a vida fica a cada dia mais difícil na 

paisagem do lugar, pois o progresso apresenta a sua elevada conta. Não somente 

pela imposição de regras para conservar a água que não tem perto de si, mas 

também por ações – de desenvolvimento - com lógicas muito distintas das práticas 

da população local, que podem ameaçar significativamente a sua continuidade no 

lugar, e desta forma também, a paisagem que se quer conservar. Pois a ponderação 

que se faz é que não foram os agricultores que derrubaram a floresta com 

araucárias em passado recente, nem tão pouco são eles que majoritariamente 

destroem o campo nativo – em ciclos maiores, talvez sejam, isto sim, os principais 

responsáveis pela conservação (também ambiental) desta paisagem. 

 Por fim é preciso dizer que não se percebe que as pessoas do lugar tenham 

um nome próprio que se possa dizer consensual: aceito e querido por todos – talvez 

seja mais um dos iconemas a serem associados a essa paisagem em futuro 

próximo. Ou não, talvez a paisagem de Vila Seca e Criúva possa continuar a sua 

trajeção conforme chegou até aqui – neste misturado de muitos elementos que a 

fazem tão única em sua singularidade, como muitos outros lugares desse mundo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizando a exploração acadêmica, coloca-se como alentadora a sua 

continuidade, explorando caminhos para saber se na paisagem dos sistemas 

agrários de Vila Seca e Criúva não estaria a base de construção de uma nova e 

inovadora gestão de um lugar dos Campos Gerais do Planalto, compreendido como 

bem de uso comum.  É importantíssimo que aqui se reavive o intuito maior deste 

estudo. Pesquisa-se a trajeção da paisagem no empírico com o objetivo de explorar 

possibilidades de um estágio de compreensão diferenciado que ofereça, ao menos, 

terreno fértil para ações futuras: quer sejam de restauro, de conservação ou mesmo 

de tutela. Não se poderia dizer, neste momento e a título de exemplo, se a Chancela 

de Paisagem Cultural seria um bom caminho no sentido da conservação desse bem 

de uso comum. Sem dúvida constitui um instrumento de gestão inovador, que 

poderia ser utilizado para a construção do pacto de gestão necessário para a 

conservação desse bem de uso comum. No entanto, de incipiente institucionalização 

e aplicação, suscita dúvidas de suas efetivas condições de consideração da 

dinâmica da paisagem, bem como da sua real capacidade de consideração dos 

atores do lugar em seu processo.  

Contudo, vislumbra-se um bom terreno em Caxias do Sul para a construção 

de um projeto de conservação da paisagem singular de Vila Seca e Criúva, em 

contexto de seu efetivo reconhecimento como um bem de uso comum. Em 

associada construção do seu pacto de conservação, julga-se importante o 

reconhecimento dos iconemas – os objetos sagrados da paisagem, emergindo do 

espírito do lugar e embasando uma boa política de conservação baseada na boa 

consciência dos cidadãos – os atores locais, políticos e atores da transformação da 

paisagem. O projeto piloto de preservação das áreas de produção de água é 

alentador nesse sentido. Mas faz-se necessário sair do plano apenas das boas 

intenções, nesse lugar de campo e floresta – ou talvez potreiro e mato - onde os 

“misturados”, dizem que “o Divino não tem território”, e também cuidam de “bois que 

ainda tem nome”. Acredita-se que, desse hipotético acordo entre o rural e o urbano, 

depende a continuidade do modo de vida predominante das pessoas do sistema 

agrário contemporâneo – a agricultura do lugar – e também a conservação da água 

que a emergente metrópole tanto necessita. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS. 

 

Para realizar a análise da estrutura da paisagem, foi necessária a elaboração 

de mapas temáticos de uso e cobertura do solo, hidrografia, geomorfologia, relevo, 

zoneamento agrário, entre outros. Todos eles foram elaborados utilizando o sistema 

de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum D_SIRGAS_2000, 

Fuso 22 Sul. A seguir são descritos os procedimentos realizados para obtenção dos 

mapas utilizados no estudo. 

Uso do Solo de 1871 

Para a obtenção dos dados de uso do solo no ano de 1871 foi utilizada a 

Planta original da Fazenda das Palmeiras nos Ilhêos, digitalizada através de registro 

fotográfico em alta definição do original arquivado no Arquivo Histórico do Estado do 

Rio Grande do Sul. (MÜZELL, 1871) De posse da planta em meio digital a mesma 

foi georreferenciada no software ArcGis 9.3 utilizando a ferramenta Georeferencing, 

este procedimento permite que diferentes dados em diferentes bases, referentes a 

um mesmo local, sejam analisados de forma integrada. Após o georreferenciamento 

da planta, procedeu-se a conversão dos planos de informação existentes em 

formato raster para o formato vetorial, ou seja, em arquivos shapefile (.shp), que 

armazenam a geometria das entidades. Assim foram criados os arquivos digitais de 

uso do solo do ano de 1871 presentes na planta da Fazenda das Palmeiras nos 

Ilhêos, pelo método de digitalização em tela dos planos de informação, utilizando a 

ferramenta Sketch Toll. 

Uso do Solo de 1980 

Para obtenção de dados de uso do solo no ano de 1980 foram utilizadas as 

cartas planialtimétricas elaboradas pela DSG, em escala 1:50.000. A primeira etapa 

correspondeu ao georreferenciamento das cartas em meio digital, utilizando o 

método descrito no item anterior. Destas, foram extraídas pelo método de 

digitalização em tela, as informações relativas à vegetação, campos/pastagens, 

cultivos e corpos d’água. 
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Uso do Solo Atual 

O mapeamento de uso do solo atual na área de estudo foi elaborado a partir 

da interpretação visual das imagens de alta resolução do satélite Geo-Eye, ano de 

2011, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul para uso exclusivo 

da autora, neste trabalho e em suas publicações relacionadas. A extração de 

informações destas imagens para a geração de mapas de uso e cobertura do solo 

pode ser realizada por meio de procedimentos de interpretação visual ou por 

métodos de classificação automática de imagens. Embora o método de 

interpretação visual seja mais oneroso, ele garante resultados mais confiáveis que o 

método automático, podendo ser utilizado para estudos em áreas pequenas. Os 

polígonos de uso do solo foram editados utilizando a ferramenta Sketch Toll do 

software ArcGis 9.3 utilizando-se a escala 1:20.000 e classificados conforme 

descrição evidenciada na sequência. 

Área edificada / Área 
urbana: contemplam núcleos 

urbanos, vilas, construções civis e 
rurais, visíveis na escala de 

trabalho.  

Hidrografia: 
compreende os corpos d’agua 

da bacia, naturais e artificiais. A 
metodologia para delimitação foi 

interpretação visual.  

Cultivo Agrícola: Áreas 
de cultivadas pela agricultura local. 

 

Silvicultura: abrange 
as áreas reflorestadas (floresta 

artificial). 
Identificada a partir da 

identificação de maciços 
florestais plantados em linha.  

Área degradada/Solo 
Exposto: foram consideradas 
áreas degradadas ou com solo 
exposto as áreas de mineração, 
áreas sem qualquer cobertura 

vegetal, estradas de terra e entorno 
de barragens.  

Floresta: compreende 
os fragmentos florestais 

considerando as formações 
arbustivas e arbóreas 

decorrente de processos de 
sucessão.  

Área úmida: Essas áreas 
correspondem a banhados, 

várzeas e cursos d’agua 
intermitentes. Foram identificadas 
visualmente na imagem e devem 

ser aferidas a campo.  

Campos/Pastagem: 
corresponde àquelas áreas que 

possuem como cobertura, 
vegetação herbácea. As áreas 
de pastagens de animal não 

foram isoladas separadamente 
por possuírem resposta 

espectral bastante semelhante 
às áreas de vegetação natural 

herbácea. 

 

 

Relevo 

Para interpretação do relevo foi elaborado o TIN (Triangulated Irregular 

Network) da área de estudo, que representa a superfície terrestre por um conjunto 

de faces triangulares interligadas. O TIN foi gerado a partir de curvas de nível 

equidistantes entre si, utilizando a ferramenta Create TIN from Features no modo 3D 
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Analyst do ArcGis 9.3. Após, foi feita a classificação das faixas de elevação pelo 

método Natural Breaks (Jenks). 

Perfil Longitudinal  

O perfil topográfico trata-se de uma representação gráfica de um corte vertical 

do terreno segundo uma direção previamente escolhida e pode ser utilizado sobre o 

TIN para obter uma representação do perfil de elevação do terreno.  

Os perfis longitudinais apresentados neste estudo foram gerados utilizando a 

extensão 3D Analyst do ArcGis 9.3, através das ferramentas Interpolate Line e 

Create Prophile Graph. 

Elaboração dos mapas temáticos 

Para a elaboração dos mapas temáticos finais foram cruzados os planos de 

informação vetoriais e Raster, coletados e gerados ao longo do trabalho. Utilizando 

as ferramentas de edição de mapas do ArcGis 9.3 foram obtidos os mapas em 

formato .pdf e .jpg. 
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ANEXOS 

ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
Pesquisa: A PAISAGEM E A RURALIDADE: EXPLORANDO RELAÇÕES NOS 

DISTRITOS SERRANOS DE CAXIAS DO SUL, RS, BRASIL. 
Senhor (a) Participante: 
Com este projeto de pesquisa pretende-se Investigar se a paisagem é um bem de 

uso comum no contexto da ruralidade dos distritos serranos de Caxias do Sul, RS, Brasil. A 
pesquisa tem procedência acadêmica e compõe Projeto de Dissertação submetido ao 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFRGS.  Entre os benefícios do estudo, visualiza-se que os resultados 
possam ser subsídios para o melhor conhecimento da vida cultural dos habitantes destes 
distritos e de sua relação com a conservação da paisagem deste lugar. 

Contamos com a sua colaboração (em torno de 60 minutos) para responder a 
algumas perguntas que serão gravadas em áudio. Esclarecemos que, depois de transcrito, 
este material de registro será inutilizado. A sua participação é livre, e em caso de mudança 
de ideia, a sua desistência pode ocorrer a qualquer momento, mesmo sem ter respondido a 
algumas ou a todas as perguntas. Asseguramos que a sua privacidade será preservada, 
portanto, não haverá associações nominais com o teor das informações que irão compor o 
relatório da pesquisa, e neste somente constarão as informações devidamente validadas por 
você. Além disso, todas as informações obtidas serão utilizadas somente para fins 
científicos e de acordo com os objetivos deste projeto. 

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que forem necessários, por isso 
no final desta folha constam as formas de contatos. Garantimos aos participantes o acesso 
aos resultados do estudo, salientando que as informações obtidas por meio das entrevistas 
não terão nenhum tipo de implicação legal ou trabalhista que possa lhe trazer prejuízo junto 
à Instituição em que será realizado o estudo. 

 
Instituição de Origem:  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Faculdade de Ciências Econômicas 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural 
 
Professores orientadores - A 
Profa. Dra. Marlise Amália Reinehr Dal Forno (orientadora) 
Prof. Dr. Lovois de Andrade Miguel (coorientador) 
 
Pesquisadora entrevistadora - B 
Claudia Ribeiro 
 
De acordo, Caxias do Sul, ___/___/2013. 
 
_________________________________ 
Nome da Pessoa Participante* 
A - UFRGS/PGDR; fone (51)33084024; e-mail: pgdrint@ufrgs.br 
B - UFRGS/PGDR; fone (51) 8185-5118; e-mail: claudia.ribeiro@ufrgs.br 

 

* Este termo deve ser assinado em duas vias, de igual teor, sendo que uma ficará de posse da 
pesquisadora entrevistadora e outra do (a) participante. 
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